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  تۈزگۈچىدىن
  

  :ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن

دىگهن بۇ ئېلىكتىرونلۇق » ئورخۇندىن جهۋھهرلهر « قولىڭىزدىكى 

كىتاپ، ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتىنىڭ سىزگه قىلغان سوۋغىسى بولۇپ، 

سىزنىڭ ياقتۇرىشىڭىزنى ۋە سىزگه ئازراق بولسىمۇ نهپ ئېلىپ كېلىشىنى 

  .ئۈمۈت قىلىمىز

تور بېتىمىز قۇرۇلغان قىسقىغىنه نهچچه ئاي ئىچىدە كهڭ تورداش 

دوستلىرىمىزنىڭ قىزغىن قولالپ قۇۋۋەتلىشى بىلهن يوقلۇقتىن بارلىققا كېلىپ، 

كىچىكلىكتىن زورىيىپ بۈگۈنكىدەك تهرەققىياتقا ئېرىشتى، بۇ تهرەققىياتنى 

ىمىزنىڭ قولغا كهلتۈرۈش ئهلۋەتته مۇنبىرىمىزدىكى جاپاكهش ئهزالىر

كومپىيۇتېر ئالدىدا مۈكچىيىپ ئولتۇرۇپ، كېچىنى كۈندۈزگه ئۇالپ 

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ پايدىلىنىشى ۋە قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆگىنىشى ئۈچۈن 

بۇ . ئهسهر يولالپ بهرگهنلىكىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ، ئهلۋەتته

 يولالپ كهڭ مۇناسىۋەت بىلهن تور بېتىمىزنى قولالپ توختىماستىن ئهسهر

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆزىنىڭ تارىخى ۋە مهدەنىيىتىنى ئۆگىنىشى ئۈچۈن 

ماتېرىيال بىلهن تهمىنلىگهن تۆھپىكار ئهزالىرىمىزغا ئالىي ئېهتىرام 

  .بىلدۈرىمىز

تور بېتىمىز ئۇيغۇر تورچىلىقىدا تۇنجى بولۇپ قۇرۇلغان مهخسۇس ئۇيغۇر 

 پىكىر ئالماشتۇرۇش، ئۆگىنىشنى تارىخى ۋە مهدەنىيىتىنى تهشۋىق قىلىش،

، ئاساسلىقى ئۇيغۇر تارىخىغا مۇناسىۋەتلىك ئاساس قىلغان تور بهت بولۇپ

گهرچه تور بېتىمىز يېڭى قۇرۇلغان . ئهسهرلهر يوللىنىدۇ ۋە قوبۇل قىلىنىدۇ
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ىنىپ يولالنغان ماقاال ئهسهرلهر ئاز ۋە بهزىلىرى باشقا تور بهتلهردە ئېالن قىل

بولغان بولسىمۇ، لېكىن تارىخىمىز ھهققىدە ئىزدىنىۋاتقان، ئۆگىنىۋاتقان 

دوستلىرىمىزغا ۋە قېرىنداشلىرىمىزغا ئازراق بولسىمۇ پايدىسى بوالر دىگهن 

مهقسهتته تور بېتىمىزدە ئېالن قىلىنغان ئهسهرلهردىن تالالپ بۇ بىرنهچچه 

  . دۇقيۈرۈش ئېلىكتىرونلۇق كىتاپنى ھوزۇرۇڭالرغا سۇن

بۇ بىزنىڭ بۇنداق ئىشنى تۇنجى قېتىم قىلىشىمىز بولغاچقا ئهلۋەتته 

كهمچىلىك خاتالىقالردىن ساقلىنالىشىمىز ناتايىن، شۇڭا ئهگهر خاتا 

كهتكهن تهرەپلهر بولسا كهڭ قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئهپۇ كۆزىدە قاراپ، 

ىمىلىك كېيىنكى قېتىمدا تۈزىتىۋېلىشىمىز ئۈچۈن، كهمچىلىكلىرىمىزنى سهم

  .بىلهن كۆرسىتىپ بېرىشىنى چىن دىلىمىزدىن ئۈمۈت قىلىمىز

كىتاپنىڭ مهزمۇنى ياپونىيهدە ئوقۇۋاتقان كومپىيۇتېر مۇتهخهسسىسى 

غهيرەت توختى كهنجى ئهپهندىم تۈزگهن كهنجى كوررېكتور بىلهن 

 ئهپهندى ئالدىراشچىلىق DELLتهھرىرلهندى، بىلىك كۇلۇبىدىكى 

ىپ كىتابنىڭ مۇقاۋىسىنى ئىشلهپ بهردى، بۇ ئىچىدىن ۋاقىت چىقىر

مۇناسىۋەت بىلهن يۇقۇرىدا ئىسمى ئاتالغان ئىككى قېرىندىشىمىزغا 

  .ئاالھىدە رەھمهت ئېيتىمىز

   

  

  

  ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېتى
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 ئالته شهھهرگه سهپهر

  نهزەر غوجا ئابدۇسهمهت

 )ئىيۇل خاتىرەمدىن( 

 niyazdixan: يوللىغۇچى تورغا

  :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=81  

ئۆتكهنكى يىلالرنىڭ قايغۇ ۋە ھهسرەتلىرىنى كهتكۈزۈپ قهلبىمگه بىر ئاز 

بىرنهچچه كۈن سهپهردە بولماقنى ئارزۇ  بىلهن مهقسىتىتهسهللى بېرىش 

 ھهمراھىم بىلهن ئالته شهھهر تهرەپكه 6 - 5 يانۋار، - 4بۈگۈن . قىلدىم

بۇ يهردە مهدەنىيهت . تېكهسنىڭ كهڭ داالسىغا كهلدىم. راۋان بولدۇم

 ھالىتى بويىچه ئىدى كۈز تهبىئىيھهر بىر نهرسه . ئاالمىتى ئهسال كۆرۈنمىدى

 يېشىل دەرەخلىرى - ئاال مهھهللىلهرنىڭ ئىنسانالر، كېلىپ قايناپ تۇرغان

يالغۇز تۈزلهڭ ئوتتۇرىسىدىال موڭغۇلالرنىڭ .  تىنچ ۋە سهكىن-يوق، تىپ 

 ساندا - بالىلىرىنىڭ ئاندا موڭغۇلبىر گۈزەل ۋەزمىن ئىبادەتخانىسى بىلهن 

 مۇڭلۇق تاۋۇشلىرى تهبىئهتكه بىر تۈرلۈك دېگهن -" ئاي، ئوي، ئۆي " 

  . ىش بېرىپ تۇراتتىئۆزگىر

 ئاستا غايىپ -كۈن نۇرىمۇ ئاستا . يولۇچىالر ئاستا ۋە سالماق ماڭماقتا

بىزمۇ ھېلىقى . بولغانىكهنبۇ ئارىلىقتا ئاخشام ۋاقتى . بولۇشقا باشلىدى

كېچىنىڭ زۇلمىتى غايىپ . ئىبادەتخانىغا يېقىن بىر جايدىن ئورۇن ئالدۇق

 جۇڭ -غۇل سۇمبىسىدىن جاڭ موڭ. بولۇپ تاڭ نۇرىنى ئالهمگه چاچتى
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الرنى ئىبادەتكه چاقىرغان ئىككىنچى بىر تهرەپتىن خناو تاۋۇشالر مدېگهن

بىرمۇ مۇنداق بىر . مۇڭلۇق تاۋۇش بىلهن ئهزان ساداسى ياڭرىماقتا ئىدى

 ئالدىراشلىق خۇشاللىقىداسۈمبىدە ئهزان ساداسىنى ئاڭلىغانلىقىمىزنىڭ 

شۇ ئهسنادا بىر . كهلتۈردۇقمىزنى بهجا  ئىبادىتىھۆمۈدەپ -بىلهن ھاسىراپ 

بۇالرنىڭ سۆزلىرىگه قارىغاندا بىز ئاشىدىغان .  ئۇچراشتۇقكارۋانغاتۈركۈم 

خۇدا ساقلىسۇن، داۋان ئۈستىدە قار .  ئىمىشقورقۇنچلۇقمۇز داۋان ئىنتايىن 

يالغۇز خۇدا . بوران ۋە شىۋىرغان بولسا ھهممىمىز ھاالك بوالرمىشمىز

مهدەت قىلسىال ساالمهت ئۆتۈپ كېتىشكه " ت غوجام مۇزار" ئوڭشاپ، 

 بار گۇناھىبولمىسا ) مۇزارت غوجام تىرىكمىش( مۇمكىن ئىكهن 

ئهمدى بۇ . ئهسال يول بهرمهيدىكهنمىش" مۇزارت غوجام " بهندىلهرگه 

 ئۈچۈندۇر، نېمه قالغانمۇ ياۋاشالپبىر ئاز " مۇزارت غوجام " ۋاقىتالردا 

بىز ھامان ئىلگىرىلىمهكتىمىز، .  ئاشالىغانمىشبهزى بۇزۇق ئادەملهرمۇ

 ئهتمىشلىرىمىزنى ئهسلىمهكته - قىلمىش گۇناھقهلبىمىزدە ئۆتكهنكى 

 تاغ تۆپىسىدە قار ۋە شىۋىرغان قورقۇنچلۇقئالدىمىزدىكى . ئىدۇق

بۇنى كۆرۈپ كۆڭلىمىز دەھشهتكه چۈشهتتى، خىيالالر . غۇيۇلداپ تۇراتتى

پ ئىتتهرمهكته ئىدى، ئاغىنىلىرىمىز بهك  ئاغدۇرۇچوڭقۇرىغاھاالكهت 

 تىن -ئۈن . چوڭقۇر خىيال دەرياسىغا چۆمۈلگهن ھالدا ئاستا ماڭماقتا ئىدى

  .يوق ئاخىرى مۇزارتقا يهتتۇق

ئوڭ تهرەپتىن چىقىۋاتقان شىۋىرغان بىر ئاز راھهتسىز بولسىمۇ، ئانچه 

.  ئىدىشۇنداق بولسىمۇ كۆڭلىمىز خوش ئهمهس. قورقۇنچلۇق ئهمهس ئىدى

بىز كۈن . شۈركۈنهتتىئاللىنىمىلهرگىدۇ بهك رەنجىپ، نىمىلهردىندۇر كۆڭۈل 

 تهرىپىمىزنى غهرب، شهرق ۋە مېڭىۋەردۇقبويى ھامان مۇز ئۈستىدە 
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 كۆك مۇز تاغ ئۈستىدە قار شىۋىرغان چىقىپ -ئورىۋالغان ئهينهكتهك كۆپ 

كايىلهردىال ېي ھئاستىمىزدا بولسا جهھهننهم چوڭقۇرى، خىيالى، ھه. تۇراتتى

 شهيتان ئوردىلىرى، ئاللىقاچانقى زامانالردا -بولۇشى مۇمكىن بولغان جىن 

 جادۇگهر. بۇ يهرلهردە بىر قېرى جادۇگهر موماي ۋە بىر ئهجدىها بولغانمىش

ئهجدىهامۇ تىنچ .  كېتهرمىشكۆتۈرۈلۈپموماي جادۇ قىلغانسېرى مۇز تاغ 

رىدە ئۇيغۇر باتۇرلىرىدىن بىرى مانا شۇنداق ۋاقىتالرنىڭ بى. ياتماسمىش

چىن تۆمۈر باتۇر ئاق بوز ئېتىنى مىنىپ، مىسران قىلىچىنى تۇتۇپ، بۇ 

 ئالته شهھهرگه يول ەد-ئۆلتۈرۈپتۇجادۇگهر موماي بىلهن ئهجدىهانى 

  . سهپهرخهيرلىك. ئېچىپتۇ

 -ئادەملهر بىر . ھهر نهرسه بولسىمۇ مۇز ئۈستىدە ھامان كېتىپ بارىمىز

 -قاتار تىزىلغان تۈرك مۇھاجىرلىرى ياالڭ . ىشىپ ماڭاتتىبىرىگه ئهگ

 چۈرە ھهممىسى پىيادە، - چاقا، قېرى - زېرىن، باال -يالىڭاچ، ئاچ 

 بۇياققا دەلدەڭشىپ كېتىپ -بهزىلىرى ھالسىزلىقتىن سهنتۈرۈلۈپ، ئۇياق 

 تاش تۈۋىگه جهسىتىنىبۇ يهردە گۇناھلىق بهندىلهرنىڭ بىرىنىڭ . باراتتى

  .  كهتكهنلىكىنى كۆردۈمتاشالپ

، دېسهكئوقۇغۇچى قېرىنداشالر تۈرك مۇھاجىرلىرى   ئهي كىتاب

 قاچقان رۇس ئېلى تۈركلىرى ئېسىڭالرغا زۇلۇمدىنبالقانلىقالرنىڭ 

بالقانلىقالردىنمۇ زالىم بىر كۈچ . ؟ خهير بۇ يهردە بالقانلىقالر يوقكېلىۋاتامدۇ

 تارلىقى، ھه ئهپهندىم مهئىشهت، نامراتلىق ۋە يوقسۇزلۇقباركى، ئۇ بولسا 

. ئالته شهھهرنىڭ بهش بالىلىق بىر ئائىلىسىدە بىر ئانا بالىلىرىغا قارايدۇ

ئاتا بالىالرغا ئوزۇق ئىزدەپ بازارغا چىقىدۇ، لېكىن كۈن . ئۇالرنى بهزلهيدۇ
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يېگهن بالىالر ئۆتكهن كۈنى كېچىسى بىر پارچىدىن نان . بويى قايتقىنى يوق

بىچارە بالىالر ئانىسىغا تهلمۈرۈپ قاراپ . يېمىدى ھېچنېمهكۈن بويى . دىئى

شهپقهتلىك ئانا يهنه بىر تۈرلۈك يالغان سۆزلهر بىلهن . ئىڭرىشىدۇ

بۈگۈن . قوشنا ئهخمهتتىن ئۆتنه نان ئېلىپ تۇرار ئىدى. بالىلىرىنى بهزلهيدۇ

 -  دەپ يىغالپ -قوزىلىرىم ئاتاڭ نان ئېلىپ كېلىدۇ . ئۇالردىمۇ نان يوق

لېكىن ئۆزى ئىككى كۈندىن بېرى تۈزۈكرەك . ىغالپ ئانىلىرىنى بهزلهيدۇي

 نهرسىنى بولۇپ ئالدىدا تۇرغان گىرىمسهن، كۆزلىرى يېمىگهنلىكتىنتاماق 

ئاتا كۈن بويى ئىشلهپ تاپقان پۇلى .  ۋە پۇتلىرى تىترەيتتىكۆرمهيتتى

راپ ئۆيىگه  سالدى-بازاردىن نان ئېلىپ ئالدىراپ ) ئالته تىيىن ( ھېسابىغا

 تهسۋىرلهش خۇرسهنلىكنى خۇشاللىقبۇ چاغدا بۇ ئائىله ئىچىدىكى . قايتىدۇ

!  بولىدۇخۇشال تىيىنغا ئالته كىشى قانداق 6قاراڭالرچۇ، . مۇمكىن ئهمهس

.  تۇرمۇشلىرىنى چۈشىنىڭ-بۇ ئاجىزالرنىڭ ئىچكهن تاماقلىرىنى ۋە ئۆي 

ىرال كۈن ئاغرىپ قالسا بۇ ئائىلىدە ئاتا بولغۇچى ب. خۇدا كۆرسهتمىسۇن

 بۇنداق جاپانى كۆتۈرەلمىگهن، ئازغىنا دېمهك. قىيامهت ھازىر ئهمهسمۇ

 -  بولسىمۇ دۇنيادا ياشاشنى ئويلىغان ئۇيغۇرالر قىش ئوتتۇرىلىرىدا باال

، تهبىئىيكى  .چاقىلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ ئىلى ۋىاليىتىگه ھىجرەت قىلىدۇ

پۇلغا .  كېچهك يوق- ئاياغ، كىيىم -ساقالنغۇدەك ئهڭلى  بالىالرغا سوغۇقتىن

 3 ياشلىق ئوغلى، ۋە 3سوغۇق بولسىمۇ . يېتهرلىك ئوزۇق كۆپ ئهمهس

ئايلىق قىزىنى ئۈستىدىكى كىيىملىرى بىلهن ئوراپ، ئۇالرغا سوغۇق تېگىپ 

 شىۋىرغان بولسا -بىچارىلهر ئۆزلىرى بىرال قار .  قېلىشتىن ساقالپ قاالتتى

  . اش تۆكۈلۈپ كېتهتتىكۈزنىڭ يوپۇرمىقىغا ئوخش
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مۇزارت غوجاممۇ " مانا قېرىنداش، مېنىڭ ئاڭلىغانلىرىمدىن كۆرە 

. " داۋاندىن ئۆتكۈزمهسلىكى ھهقته بهندىلهرنى  "گۇناھلىق  " بۇنداق  "

 ئىش قىلىپ يۈرىدىغاندۇ؟ بۇ مۇھاجىرالرغا بىر تۈرلۈك نېمهھۆكۈمهت 

  .ن مۇمكىدېيىشىمىز"  ئىشالرنى قىلماسمۇ؟ قۇاليلىق

تۈگهل تۆت ئهتراپ ئىچىدە مېڭىپ، بهك ھارغان بولساقمۇ، ئارام 

 يانۋار كۈنى، ئوڭ تهرىپىمىزدىن - 11بۈگۈن . ئالغۇدەك جاي تاپالمىدۇق

. بۇ بولسىمۇ ئوچۇق داالغا چىقىشىمىزدىن دااللهت بېرەتتى. يورۇق كۆرۈندى

ستا كۈنمۇ سوغۇق ئهمهس، بۇنىڭدىن كېيىنكى يۈرۈش كۆڭۈللۈك بولۇپ، ئا

ھه، قېرىنداشالر، . مېڭىپ زېرىككهن ئاتالرمۇ چاپسانراق مېڭىشقا باشلىدى

تىك تاغالر ئارىسىدىكى ساينىڭ ئاغزىغا . يۈرۈڭالر دەپ ھامان ماڭماقتا

 ھېچ. يهتتۇق.  دى ئىبۇ ئارىدا ئاخشام ۋاقتى بولۇپ قالغان. يېتهلمهيمىز

دى،  ئىالغانئىككى تاغ ئارىسى سېپىل بىلهن تور. نهرسه كۆرۈنمهيدۇ

شۇ يهرگه باردۇق بۇ . يالغۇز ئوتتۇرىدىال تۆشۈك بارلىقى بىلىنىپ تۇراتتى

قاپقىدىن كىرىشىمىز بىلهن بىر . ئالته شهھهرگه چىقىدىغان قاپقا ئىدى

، ھۆرمهت كۈتكهندەك تهزىممهمۇر چوڭچىلىق قىلىپ، خۇددى بىزدىن 

. ېتىمىزنى چىقاردۇق بېرىش ئورنىغا تېزدىن يول ختهزىملېكىن بىز . تۇراتتى

 ئىكهنلىكىمىزنى بىلگهندىن كېيىن، بىزگه پۇقراسىمهمۇر بىزنىڭ رۇسىيه 

قورغان ئىچىدە يهنه بىر ئۇيغۇر ئهمهلدار . دېدىدەرھال خۇش كهلدىڭالر 

 ئۆيال تۈزۈك 3 - 2ئهتراپىمىزغا قارىساق قورغان بۇزۇلغان، . كۆرۈندى

ۋە سېپىلنىڭ ئۆز ۋاقتىدا ناھايىتى لېكىن شۇنداق بولسىمۇ، بۇ شهھهر . تۇرۇپتۇ

  .تۇراتتىئېتىبار بىلهن مهھكهم ياسالغانلىقى بىلىنىپ 
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ئېيتىشالرغا قارىغاندا چىڭ ھۆكۈمىتى مهملىكهت ئوتتۇرىسىغا مۇشۇنداق 

مۇنداق بىر بۈيۈك . بولغانىكهنبىر سېپىل ۋە شهھهر سېلىشقا مهجبۇر 

 ئۈچۈن بۇ ھالغا نېمهكۈندە  نهپهر مهمۇر ئۈچۈنال ياسىغانمۇ؟ بۇ 2شهھهرنى 

چۈشۈپ قالغان؟ بۇنىڭغا ئهقلىمىز يهتمهي سورىساق بۇ سېپىل قورغانالرنى 

ئۇ ئىلى .  جانابلىرى ياساتقان ئىكهنبهدۆلهتقهشقهر ھاكىملىرىدىن 

تهرەپتىن خاتىرجهم بولۇش ئۈچۈن ئىككى تاغ ئارىسىنى سېپىل بىلهن 

 قوراللىق ئهسكهر  مۇنتىزىم500توساتقان ۋە يهنه شۇ شهھهردە 

  .تۇرغۇزغانىكهن

ئۇ زات بۇ سېپىل بىلهن شهھهرنى قانداق بۈيۈك ئوي . خىيالغا چۆمدۇق

 ئهسىرگه - 19 بىلهن ياساتقان بولغىيتتى؟ بىز گويا ھېسسىياتالرۋە 

. قورغان دەرۋازىسىدىن شۇنداق خىيالالر بىلهن چىقتۇق. قايتقاندەك بولدۇق

. ىزىل بۇالق مهھهللىسىگه يېتىپ كهلدۇقبۈگۈن ق. خوش، ئازادلىق ئهسىرى

خۇش " خانه ئىگىسىمۇ . ئورۇنالشتۇق بىر خانىگه. ھهيران قالدۇق

، سۆزلىرى بىلهن تهكلىپ ئېتىپ، ئوچۇق چىراي "كهلدىڭىز، ساپ كهلدىڭىز 

مۇنداق مېهماندوستلۇق ئۇيغۇر خهلقىگه خاس بولغان بىر . قوبۇل قىلدى

 بىر خانىقا ه مهكتهپ بولمىسىمۇ چىرايلىققىنئاخىر قىزىل بۇالقتا. خىسلهتتۇر

بىزلهر ئاخىرەت ئادەملىرى بولغانلىقىمىز ئۈچۈن " سورىساق . بار ئىكهن

  . دەيدۇ- " دېدۇق الزىم نېمىگهدۇنيا مهكتىپى 

 جام شهھىرى 

بۇ .  چاقىرىم نېرىدىكى جام شهھىرىدە بولدۇق30ئهمدى ئاقسۇدىن 

نىڭ ئۆزىگه اليىق بازىرى بولۇپ، جام. خېلى چوڭ ئىسالم شهھىرى ئىكهن



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 7 

بۇ كۈنى كوچىالر ئهتراپتىكى . ھېسابلىنىدىكهندۈشهنبه ئومۇمىي بازار كۈنى 

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ . يېزىالردىن ۋە سىرتتىن كهلگهن خهلق بىلهن لىق تولىدۇ

بۇ . ئهتراپتىكى خهلق توغرىسىدا بىر قهدەر مهلۇمات ئېلىشقا بولىدىكهن

، يالغان سۆزلىمهس، دۇنيا  غرا، ساپ دىل، ساددائهتراپتىكى ئادەملهر تو

قىسقىسى بۇنىڭدىن مىڭ يىل بۇرۇن . ئهھۋالىدىن خهۋەرسىز ئادەملهر

بۇ يهردە مهھهلله . قانداق ياشىسا ھازىرمۇ شۇنداق ياشاپ تۇرۇپتۇ

 مهتبۇئات بىر مهكتهپ بولسىمۇ، بۇ تهرەپلهردە باشقۇرۇشىدائىمامىنىڭ 

وھتىن قالغان تاختا پارچىلىرىغا يېزىپ نبولمىغانلىقتىن ھهزرىتى 

  .ئوقۇيدىكهن

بىزنىڭ بېرىشىمىزمۇ نورۇز .  قىلىنىدىكهنمهريهمبۇ يهردە ھهپتىلهرگىچه 

 -خوتۇن . توغرا كهلگهنلىكتىن ھهقىقىي نهق ئهھۋالنى كۆردۇقغا يرىمىبا

، كىچىكلىرى ئىلهڭگۈچ ئوغۇلالر ھهممىسى بىرگه چوقا  -قىزالر، ئهر 

بۇ يهردىكى، ئايالالرنى، قىزالرنى .  ئوينىشىپ يۈرۈشهتتىئۇچقۇچالرغا

كهچقۇرۇن چوڭالر ئوغالق . نامهھرەم دەپ كهمسىتىشلهر يوقكهن

بىز ئالته . كىچىكلىرى مىللىي ئويۇنالرنى ئوينىماقتا ئىدى. تارتىشماقتا

 بىلهن قارشى خۇشاللىقشهھهر خهلقىنىڭ يېڭى يىلنى مۇنداق قىزغىنلىق ۋە 

بۇ بىچارە خهلقنىڭ .  ئوينىشىغا ھهيران بولدۇقمهريهملهرگىچه ئېلىپ ھهپتى

ئۆلۈكلهرگه تىرىكلهردىن زىيادە ئهھمىيهت بهرگهنلىكىگه بىزلهر گۇۋاھ 

 ئاجىزالرنى ھهم جىنس ئهھۋاللىرىنى -پېقىر . قاتارىدا شاھىت بولدۇق

 دەۋرىنى بهك پارالق بهدۆلهتكۆرۈپ، قايغۇرۇپ تۇرغىنىمدا، بىر بوۋاي 

ئۇ زاماندا بۇ دىيار ئاۋات ۋە مهمۇر، كهمبهغهلچىلىك، . ىرلىدىتهسۋ

. مىسكىنلىك يوق، ئاھاله باي ۋە ئوقهتچان، ياخشى ياشايدىكهن
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مهمۇرلىرى بۈگۈنكى چىڭ مهمۇرلىرىغا ئوخشاش خهلقنى بۇالش ئۇ ياقتا 

ناۋادا . تۇرسۇن ئاھاله تهرىپىدىن بېرىلگهن پۇلنىمۇ قوبۇل قىلمايدىكهن

لهتتىن جازاسىنى ۆتالىشىپ قوبۇل قىلسا قاتتىق قوللۇق بهدبىرلىرى خا

. شهھهرلهر پاكىز ۋە تازا، ھهر يهرلهردە ئومۇمىي ھاممام. ئاالتتىكهن

زىم، يىگىت ئهسكهرلهر ئاتلىق، سهرۋازلىرى پىيادە، ئهسكهر ىئهسكهر مۇنت

  .كىيىمى بىر تۈرلۈك تۆمۈر رەڭلىك موۋۇت چاپان

  . ھېسابلىنىدۇ مىڭ 82كهر قول ئاستىدىكى مۇنتىزىم ئهس

 دېگهنلىرى دخاھ دادخاھ، داپهنساديۈز بېگى، : ئهسكهر مهنسهپلىرى

.  ئهسكىرى بارپهنساد 6 - 5بۇنىڭ قول ئاستىدا . ئهسكهر ھهم پۇقرا بېگى

بىرەر بۈيۈك شهھهر پۇقراسى ئهسكهرگه كېرەكلىك ھهممه نهرسىنى 

اۋۇل، مۇالزىم ۋە بارچه  مهھرەم، ياسھۇزۇرىدا بهدۆلهت. يهتكۈزۈپ بېرىدۇ

ئوغلۇم خۇالسه شۇكى ئۇ بهك .  كىچىك مهمۇرالر دائىم بولۇپ تۇراتتى-چوڭ 

 نېمىشقائۇنداق بولسا مانجۇالردىن . كۈچلۈك پادىشاھ ئىدى

بىراق تهلهي . ن؟ مانجۇ بىلهن سوقۇشسا يېڭىلمهس ئىدىىكىيېڭىلگهن

 بىلهن دۆلىتىن قالغانلىرى چى.  ئوغا ئىچىپ ئۆلدىبهدۆلهت. شۇنداقتۇر

چىڭ چېرىكلىرى . سوقۇشۇش ئورنىغا ئۆزئارا تاالش تارتىش قىلدى

  . ئىگه بولدىدۆلهتكهسوقۇشماستىنال 

لهتنىڭ ئوغا ئىچىپ ئۆلۈشىنىڭ سهۋەبى نىمىدىن؟ شۇ مهزگىلدە ۆبهد

 ئهسكىرىنى پهنساد 17لهتنىڭ تۇرپاندا تۇرغان ۆچىڭ چېرىكلىرى بهد

هسىرگه چۈشكهنلهردىن ئۆزبېك ئۇرۇقى بولسا بۇالرغا ئ. مۇھاسىرىگه ئالغان

ئالته شهھهر ئاھالىسىدىن بولغانالرنى . ھهممىسىنى قىلىچتىن ئۆتكۈزگهن
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ئۇ .  ھهزرەتنىڭ قۇلىقىغا يېتىدۇبهدۆلهتبۇ خهۋەر . ئهكسىچه ئازاد ئهتكهن

مانجۇالر بىلهن ئالته . بۇ ۋەقهدىن بهك قايغۇردى. بۇ چاغدا كورلىدا ئىدى

ئۇ تېزدىن تۇرپان . سىنىڭ گېپى بىرمىكىن دەپ گۇمان قىلدىشهھهر ئاھالى

بوۋاي ( ئهسكهرلىرىگه قوماندان بولغان بىر ئوغلى بىلهن بىر تۆرەمنى 

بىراق ئۇالر . قايتىشقا بۇيرۇق يازىدۇ) ئۇنىڭ ئىسمىنى ئۇنتۇلۇپ قالغان

شۇنچه نۇرغۇن ئهسكهر بىلهن سوقۇشماي، " قايتساق : سهۋەبى. قايتمايدۇ

دەپ بىرەر گهپلهرگه "  قالدىڭالر چۈشۈپئۈچۈن مۇھاسىرىگه  نېمه

 بهك بهدۆلهتبۇنىڭغا . ئۇچرايمىز ئېهتىمال دەپ قورققىنىدىن كهلمهي قالدى

ئۆز ئوغلىنىڭ ئهمرىگه بويسۇنمىغانلىقىنى ئېغىر ئېلىپ، . خاپا بولدى

 زەھهر ئىچىپ ەد-قىلدى جهزمئۆزىنىڭ ئىقبال چولپىنىنىڭ ئۆچكىنىنى 

 چىڭ چېرىكلىرىگه بهدۆلهت( ئهرنى نومۇس ئۆلتۈرىدۇ دەيدۇ . ئۆلدى

ئالته شهھهر بهگلىرىدىن ). " قارشى سوقۇشسا شۈبهىسىز يهڭگهن بوالتتى

 يالغان گهپمىكهن؟ ئۇنداق بولۇشى دېگهنبىرى تهرىپىدىن ئوغا بېرىلدى 

مۇنداق .  بهك ئېهتىياتچان ئادەم ئىدىبهدۆلهت. مۇمكىن ئهمهس

. دا ئهمهس، تىنچلىق زامانىدىمۇ ناھايىتى ساق بوالتتىگۇمانلىق چاغالر

ئاشپهز ئاشنى ھازىرالپ كهلتۈرگهندە ئاۋۋال ئۆزىگه سېلىنغان تاماقتىن 

لهتنىڭ ۆمهن به. ، كېيىن ئۆزى يهيتتىتهگكۈزۈپئۇنى ئېغىز 

مهھرەملىرىدىندۇرمهن، شۇنىڭ ئۈچۈن باشقا بىرى زەھهر بېرىپ ئۆلتۈردى 

بۇ ھالدا ئالته شهھهر ئاھالىسى . دەيدۇ بوۋاي" س  سۆز توغرا ئهمهدېگهن

ئوغلۇم سىزمۇ ئالته " بوۋاي . دېگهنىدىمھهققىدە مهن بىرەر سۆز ئاچاي 

شهھهر ئاھالىسىدىنسىز، ھه، سىلهرنىڭ ئىلى ئۆلكىسىگه كۆچۈپ 

چىڭ دۆلىتى ئىلىنى .  ئهۋالد ئۆتتى شۇنداقمۇ؟ ھه شۇنداق5، 4بارغىنىڭالرغا 
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 ئۇ تهرەپنى، ئاۋات، مهمۇر ئهيلهپ، مهدەنىيلهشتۈرمهك ئالغاندىن كېيىن،

خاندىن ئىلى ۋىاليىتىگه . ئۈچۈن بۇندىن كۆچمهن كۆچۈرۈشنى ئويلىغان

. ھىجرەت ئهتكۈچىلهرگه تۈرلۈك مۇكاپات ۋە ئىمتىيازالر ۋەدە بېرىلگهن

بۇنىڭدا . بۇنىڭغا قىزىقىپ، ھىجرەت قىلغۇچىالر كۆپهيگهن. بۇيرۇق چىققان

 كۆچۈرۈشكه چاقىسىنى - ئۆز باال تۇغقانلىرىنىهگلهر ئۆز ئۇرۇق بايالر، ب

مۇھاجىرالرغا شۇنداق . ھهممىسى شۇنداقالردىن كۆچكهن. تىرىشقان

> مهن ئالىمهن، يۈر < ئهركىنلىك بېرىلگهنكى، بىر يىگىت بىراۋنىڭ قىزىنى 

بوۋاي سۆزنىڭ . دېدى_ ،  "تۇرالمايتتى ئانىسى قارشى - قىزنىڭ ئاتا دېسه

 مۆھتهرەمارىسىدا ئىلىنىڭ ئىلى دەپ ئاتىلىش سهۋەبى توغرىسىدا ئ

 قوشۇمچه ھېكايىنىمۇسىدىكى  " خهمسهتارىخى  "       خالىدىن ھهزرەتنىڭ

بۇغراخان ۋە يۈسۈپ . بۇ راستتىنال مۇئهررىخ بوۋاي ئىكهن. قىلىپ ئۆتتى

بۇ : يئهمدى ئىسمىنى ئېيتا.  بىرمۇنچه سۆزلهرنى قىلدىھهققىدەقادىرخانالر 

  . تۇرداخۇن بوۋا ئىدى

 ئاقسۇ 

ئاقسۇ بهك ئاۋات .  يانۋار كۈنى ئاقسۇ شهھىرىگه كهلدۇق- 20بۈگۈن 

قهدىمىي شهھهرلهردىن بولۇپ بۇرۇنقى زامانالردا ئۇيغۇر خانلىرىمۇ 

 بىر خان بۇ دېگهن يىللىرى ئهتراپىدا ئابابهكرى - 900يالغۇز . تۇرغانمىش

 بىرىگه تهرەپدارلىق قىلغانلىقى گهندې نشهھهر ئاھالىسىنى ئهخمهتخا

يهنه ساالمهت قالغانالرنىڭ ھهممىسىنى سۈرگۈن . ئۈچۈن توال قىرغۇزغان

كېيىن .  تۇرغانخارابىلىكته يىل ئهتراپىدا 16شۇنىڭ ئۈچۈن ئاقسۇ . قىلغان

 كىشى خانلىققا ئولتۇرغاندىن كېيىن، باشقا ئهتراپ دېگهنسۇلتان سهئىد 
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سۇلتان سهئىد . ئولتۇراقالشتۇرغاننى كۆچۈرۈپ شهھهرلهردىن مۇھاجىرالر

 ياساق - يىل ئۆپچۆرىسىدە پادىشاھلىق ئالۋان 10ئاقسۇ خهلقىدىن 

. شۇنىڭدىن كېيىن ئاقسۇ يېڭىدىن ئاۋات بولغان. ئالمىغان

 دېگهنلىرىنىڭمۇئهررىخلهرنىڭ ئاقسۇ خهلقى پىتىراڭغۇ، پاراكهندە 

پ قىلغۇدەك خوش مهنزىرىلىك ئاقسۇ كىشىنى جهل. مهنىسى شۇ بولسا كېرەك

 بوۋىلىرىمىزنىڭ چىققان جايى بولغىنى -پهقهت ئاتا . شهھهر ئهمهس

. كوچىلىرى مۇقىم ۋە تهرتىپلىك ئهمهس. ئۈچۈن خوش كۆرۈنىدۇ

شهھهردە گۈزەلرەك .  رەتسىز ۋە تارقاقدېگۈدەككوچىلىرىنىڭ ھهممىسى 

گهمىگه .  يۈرىدۇھهممه ئادەم داالنلىرىدا. ياسالغان بىرمۇ ئىمارەت يوق

ئوخشاش خانىالردا كىشىلهر روھسىز، چۈشكۈن، نامرات ۋە مىسكىنلىك 

ئهكسىچه .  ئوقۇتۇش ئىشلىرى سۇس-تهرىپى يېتهرلىك، ئوقۇش 

ئهمما .  سانائهت كۆپتىن بېرى يوق-ئىشانلىرىمىز بهك كۈچلۈك، ھۈنهر 

ۋازلىق دېهقانچىلىقى ئۆز اليىقىدا، ئاش ۋە ئىش ئهرزان، پهخىش ۋە پاھىشى

 -كهمبهغهلچىلىك نهتىجىسىدە پاھىشىلىرىنىڭ سانى كۈندىن . خهۋپلىك

ئېهتىمال .  ئىقتىدار يوقتۇرغۇدەكموللىالردا بۇنىڭغا قارشى . كۈنگه ئۆسمهكته

ھارۋا سۇنسا "  بۇ يهردىكى مهمۇرالر  .ھۆكۈمهت ئهھمىيهت بهرمىگهندۇر

اھىشىلهرگه پ. ئوتۇن، ئۆكۈز ئۆلسه گۆش بولىدۇ دەپ قاراپ تۇرىدۇ

شۇڭالشقا پاھىشىلهر تۇڭگان سارايلىرىدا مۇستهقىل . پاھىشىخانىالر يوق

 مهشۇق قوشاقلىرىنى -يېنىغا بارساڭ ھامان نازلىنىپ، ئاشىق . ياشايدۇ

خۇسۇسهن ماڭا .  خورلىنىسهنئۆزۈڭدىن -ئېيتىدۇ بۇالرنى كۆرۈپ ئۆز 

ىرى بهك غۇربهت كىشىگه بۇالرنىڭ قىلىقل ئوخشاش باشقا يهردە ئۆسكهن بىر

بۇالرنىڭ ئومۇمهن مۇئامىلىلىرى چىنلىقالر بىلهن . ۋە يات تۇيۇلىدىكهن



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 12 

شۇڭا . بولغانلىقتىن، ھهممىسى بهڭگى بولۇپ بازارالردىن قىز يوقىلىدىكهن

بىر ئاز ياشراقلىرى چىنلىقالرغا ئۆيلىنىدۇ ياكى ئومۇمىي يهرلهردە قىمار 

 تهرەققىي ۋاقىتلىق نىكاھمۇ خېلى بۇ تهرەپلهردە. ئويناپ، ئۆمۈر ئۆتكۈزىدۇ

. بۇ ئىشالرنىڭ ھهممىسى يوقسىزلىقنىڭ سهمهرىسىدۇر ئاخىر. قىلغانىكهن

 ۋە ئىدارە ئالمىشىشالرنىڭ بۇ يهرگه تهسىرى ئۆزگىرىشلهر قانچه جۇڭگودا

 ئىككى بۈيۈك مهمۇر ئۆلتۈرۈلۈپ، ئورنىغا -ئىنقىالب زامانىدا بىر . يۇقمىغان

ۇلغان بولسىمۇ، بۇ مهمۇرالر ھېلىقى ئادەملهردىنمۇ بهك ئىنقىالبچىالردىن قوي

بۇنى يهرلىك ئادەملهر ھۆكۈمهتنىڭ تۈرلۈك مالالردىن باجنى . ناچار ئىكهن

كۆپتىن بېرى ئۆز ئىچىدىن خهلق . پهۋقۇلئاددە كۆپ ئالغانلىقىدىن كۆرىدۇ

 بۇيرۇققا بىنائهن ئاقسۇ خهلقى دېگهنمهجلىسىگه ۋەكىل سايالپ ئهۋەتىڭالر 

 سهۋەبتىندۇر نېمهئۆزلىرىدىن بىر ۋەكىل سايالپ بهرگهن بولسىمۇ، 

لېكىن بۇ يهرلهرگه بالقان سوقۇشى نهۋ .  كېتهلمىگهنيۇقىرىئۈرۈمچىدىن 

مۆتىۋەر بىر ھهزرەتنىڭ ئېيتىشىغا قارىغاندا، ئۇالر . تهسىر قىلغان ئوخشايدۇ

. ە بىر ئىشبۇ پهۋقۇلئادد.  يامبۇ كۈمۈش يىغىپ ئهۋەتكهن210ئىستانبۇلغا 

، دۇنيا ئىشلىرىدىن مهھرۇم جهمئىيهتلېكىن بۇ ئاقسۇ خهلقىنىڭ 

بۇ تهرەپلهردە گېزىت ئوقۇغۇچىالر بولمىغانلىقتىن، . ئهمهسلىكىنى كۆرسىتىدۇ

ئۇالر . ئاقسۇ خهلقى ئالهم ۋە ئىسالم ۋەقهلىرىدىن خهۋەردار ئهمهس

رنىڭ مۇبالىغه تۈركلهر ھهققىدە ئىلى ۋە قهشقهر تهرەپتىن كهلگهن ئادەمله

 چاقىرىم يىراقلىقتىكى 10ئاقسۇدىن . خهۋەرلىرىگه ئىشىنىپ يۈرگهن

 - يېڭى شهھهردە چىڭنىڭ مۇنتىزىم مېڭىپ تۇرغان پوچتا دېگهنئاسىۇق 

  . تېلېگرافلىرى بولسىمۇ، ھازىرغىچه ئۇنىڭدىن ئۇيغۇرالر پايدىالنماي تۇرۇپتۇ
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 قازاق، قىرغىز، نوغايالر ئاقسۇدا بۇرۇندىن قالغان ئهنجانلىقالر بولسىمۇ،

" نوغاي بولماي ئوڭاي بولماس." ياۋروپالىقالر تۈپتىن يوق. كۆرۈنمهيدۇ

  .ئاخىر

ناملىق " يورۇق ساھىلالر "  قىلىنغان نهشر يىلى ئالمۇتىدا - 1991

  .كىتابتىن قىسقارتىپ ئېلىندى

  . سان- 3 يىل، - 2000شىنجاڭ تهزكىرىچىلىكى : مهنبه
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  توغرىسىدا)مافۇشىڭ(ماتىتهي 
 مۇھهممهت ئىمىن قۇربانى

 turan tekin: يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=236  

، »تىتهي«كهينىدە قهشقهردە  -نىڭ ئالدى» شىنخهي ئىنقىالبى«

 . ۋە مهمۇرى ئهمهلدارالر ئۆتكهن ئىدىھهربىيدەپ ئاتىلىدىغان » نېتهي«

» نېتهي«دەرىجىلىك، ) شىجاڭ( قوماندانىدېۋىزىيه دېگىنى» تىتهي«

. دەرىجىلىك ئهمهلدار ئىدى) لۈيجاڭ( بىرىگادا قوماندانى دېگىنى

 قىلغان مافۇشىڭ ھۆكۈمرانلىقئۇالرنىڭ ئىچىدە قهشقهردە ئون نهچچه يىل 

. دەپ ئاتالغان» پاشا«، بىر مهزگىل بولۇپيهنى ماتىتهي بىر قهدەر تىپىك 

  .دەپ ھاقارەتلهنگهن» مومچى تاز«ىيىن ك

ئهل . يۇنۇس مىللىتى خۇيزۇ، ئهرەپچه ئىسمى مۇھهممهت –مافۇشىڭ 

ئۇ يۈننهن ئۆلكىسىنىڭ ) قهشقهردە.(ئىچىدە ئۇ ماتىتهي دەپمۇ ئاتىلىدۇ

مافۇشىڭ .  يىلى دېهقان ئائىلىسىدە تۇغۇلغان-1866خۇاپىڭ ناھىيىسىدە 

ق، خورىكى چوڭ، قارام ۋە قاپ يۈرەك جىدەلگه ئامرا-كىچىكىدىنال ئۇرۇش

 تايىنىپ كۈچىگهئۇ باال ۋاقتىدىال ئۆزىنىڭ قارا .  ئۆسكهنبولۇپ

 بويىچهشۇ زاماننىڭ شارائىتى . چامباشچىلىق ماھارىتىنى ئىگىلىگهن

پات بولۇپ تۇرىدىغان چامباشچىالر ئېلىشىشىدا مافۇشىڭ يۈننهننىڭ -پات

 قوشۇنىڭ بىلهن مافۇشىڭ مهنچىڭ شۇنى. ئامبىلى مافۇلۇغا ياراپ قالىدۇ

  .بولىدۇ ئوفىتسېر ھهربىيئىچىدە تۆۋەن دەرىجىلىك 

سهككىز دۆلهت )  يىلى-1900(چىڭ سۇاللىسىنىڭ ئاخىرقى يىللىرىدا 

.  تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپ بېيجىڭنى بېسىۋالىدۇجۇڭگوغابىرلهشمه ئارمىيىسى 
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ننهن ئامبىلى بۇ چاغدا يۈ. بولىدۇسىشى تهيخۇ شىئهنگه قېچىپ كهتمهك 

 ئىشهنچ بىلهن دېگهنمافۇلۇ مافۇشىڭنى چامباشچىلىقتا ماھىر 

سىشىتهيخۇ شىئهنگه . بهلگىلهيدۇسىشىتهيخۇنىڭ قوغدىغۇچىسى قىلىپ 

 بارغاندا كۆيدۈرگىلىبارغاندىن كىيىن گوندى بۇتخانىسىغا كۈجه 

مافۇشىڭنىڭ نهچچه ئون جىڭ ئېغىرلىقتىكى يوغان بىر قىلىچنى قولىغا 

، ئۇنىڭغا قايىل كۆرۈپپ، قىلىچۋازلىق ماھارىتى كۆرسىتىۋاتقانلىقىنى ئېلى

مافۇشىڭ . دە ئۇنى خېنهن مهسلىههتچى سانغۇنلۇقىغا تهيىنلهيدۇ-بولىدۇ

 مهزگىلدە، خېنهن ئامبىلىنىڭ بهگزادىسى ئۆتهۋاتقانخېنهندە ۋەزىپه 

ى ئاست-ئايالالرنى ئاياغ.  قىلىدۇبوزەك پايدىلىنىپ خهلقنى ھوقۇقىدىن

بۇ . بۇنىڭ بىلهن مافۇشىڭ بهگزادىنى قاتتىق ئۇرۇپ ئهدەپلهيدۇ. قىلىدۇ

ئهھۋالدىن كىيىن خېنهن ئامبىلى مافۇشىڭنىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنى توپالپ 

شۇنىڭ بىلهن مافۇشىڭ ئهمهلدىن ئايرىلىپ . خان ئوردىسىغا ئهرز سۇنىدۇ

 مىچۈەندەئۇ شىنجاڭغا كهلگهندىن كىيىن . شىنجاڭغا پالىنىدۇ

  . ئولتۇراقلىشىپ دېهقانچىلىق قىلىدۇ

مافۇشىڭ ياڭ زېڭشىڭ بىلهن بىر يۇرتلۇق بولغاچقا بهزىدە ئۈرۈمچى 

ياڭ .  قالىدۇئۇچرىشىپپۇشلىرىدا وق-ئهتراپىدىكى خۇيزۇالرنىڭ ئولتۇرۇش

 خهلقزېڭشىن مافۇشىڭنىڭ ئىچكى ئۆلكىدە تۇتقان مهنسهپلىرى، 

، بولۇپىق ماھارىتىگه قايىل  ۋە ھهربىي، چامباشچىلئابرۇيىئىچىدىكى 

تىپ هۋەپات ئۇنىڭغا پۇل ئ-ئۇنى قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشىدۇ ھهمدە پات

. نغا باشلىق قىلىدۇوكىيىن ئۇنى خۇيزۇ باتالىي.  مايىل قىلىدۇئۆزىگهئۇنى 

 خىزمهت سهمىمىيشۇنىڭدىن باشالپ مافۇشىڭ ياڭ زېڭشىن ئۈچۈن تولىمۇ 

 ۋاقىتتا مافۇشىڭ كېيىنكى. ئىشهنچ باغاليدۇياڭ زېڭشىنمۇ مافۇشىڭغا . قىلىدۇ
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ياڭ زېڭشىندىن كىيىن ئهمما ھهممه كىشىدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان مۇھىم 

  . ئايلىنىپ قالىدۇشهخسكه

 يىلى -1911 قولغا كهلتۈرگهندىن كىيىن ھوقۇقنىمافۇشىڭ چوڭ 

 مو يهر 6ساراي سېلىشقا كىرىشىپ، ئۈرۈمچى ليۇداۋاندىن - ئوردائۆزىگه

دەرۋازا ئالدىغا شىرنىڭ ئىككى . ئۆزىگه ھهشهمهتلىك ساراي سالىدۇتالالپ 

ساراينىڭ مهركىزى ئهتراپىغا خىش ۋە ياغاچتىن . ئورنىتىدۇھهيكىلىنى 

 ھۆكۈمهتئىككى قهۋەتلىك بىنا سېلىپ خۇددى ئىچكىرى ئۆلكىدىكى 

 ئېغىز ئهتراپىدا بولغان بۇ ساراي 80. مهھكىمىلىرىنىڭ تۈسىگه كىرگۈزىدۇ

  .بولىدۇىرى كۆك كاھىشلىق خانىل

قۇمۇلدا تۆمۈر خهلىپه باشچىلىقىدا )  يىلى-1912(مۇشۇ مهزگىللهردە 

ياڭ زېڭشىن كۆپ ئامالالرنى قىلىپمۇ بۇ قوزغىالڭنى .  بولىدۇقوزغىالڭ

 ئىشلىتىپ، ئۇنى ئۈرۈمچىگه تهكلىپ ھىيلهئهڭ ئاخىرىدا . تىنجىتالمايدۇ

ېڭى قورال تارقىتىش نامىدا تۆمۈر  ئايدا ي-9 يىلى -1913. ئهكېلىدۇقىلىپ 

خهلىپىنى قوراللىرىنى تاپشۇرۇشقا قىستايدۇ ھهم تۆمۈر خهلىپىنى 

. مۇھاپىزەتچىلىرى بىلهن يىغىن زالىدا قولغا ئېلىشنى مافۇشىڭغا تاپشۇرىدۇ

  .  كىيىن ئېتىپ ئۆلتۈرىدۇقورالسىزالندۇرغاندىنمافۇشىڭ تۆمۈر خهلىپىنى 

ھهتتا ياڭ زېڭشىننىمۇ . ىمۇ كۆرەڭلهيدۇشۇنىڭدىن كىيىن مافۇشىڭ تېخ

گهرچه ئۇ . ياڭ زېڭشىن بۇنى بىلىپ تۇرىدۇ. كېلىدۇمهنسىتمهيدىغان ھالغا 

مافۇشىڭنى يوقىتىش خىيالىغا كهلگهن بولسىمۇ ئامالسىز قېلىپ، ۋاقىتلىق 

 ھهربىي(بولسىمۇ كۆزدىن يوقىتىش ئۈچۈن ئۇنى قهشقهرنىڭ تىتهي

 كهلگهندە ئۇنىڭ بولۇپئۇ قهشقهرگه تىتهي . لىكىگه تهيىنلهيدۇ) ئهمهلدار

 ماتىتهي كېلىپبۇالر قهشقهرگه . كېلىدۇ بىلله بولۇپ» نېتهي«ئوغلى ماجىۋۇ 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 17 

يېڭى شهھهردە، ماجىۋۇ كونا شهھهردە تۇرۇپ، ئون نهچچه يىل 

  .  قىلىدۇھۆكۈمرانلىق

 ەتكهئىشر-ئهيش، بولۇپماتىتهي ئۇچىغا چىققان شۆھرەتپهرەس 

ئۇ قهشقهردە تۇرغان .  ئىنتايىن ئېغىر زۇلۇم سالىدۇخهلققه بېرىلىپ

ئايالالرنىڭ -نۇرغۇن قىز. مهزگىللهردە كۆپلهپ خوتۇن ئالىدۇ

 بولۇشئۇنىڭ غالچىلىرى ئۇنىڭغا ياخشىچاق . تېگىدۇ ۇسىغانوم-ئىپپهت

الشتهك ئۇسۇلالر ئارقىلىق ىئۈچۈن چىرايلىق قىزالرنى ئالداش، زورالش، ئوغر

  . پ تۇرىدۇئۇنىڭغا سوغات قىلى

يىن تىۋىپالرغا ې تىن ئېشىپ ھالسىزالنغاندىن ك60ماتىتهي يېشى 

بۇ دورىغا ئىشلىتىش ئۈچۈن قۇچقاچ . بۇيرۇيدۇقۇۋۋەت دورىسى ياساشنى 

 شۇ ئالۋانبۇ .  سالىدۇئالۋىنىالزىم بولغانلىقتىن پۈتۈن يۇرتقا قۇچقاچ 

تهيگه دورا تى. زاماندا يۇرت ئىچىدە قالتىس ئېغىر زۇلۇم بولغان ئىدى

 200 قۇچقاچ الزىم بولسا، شهھهر ھاكىمى بهگلهرگه 100ياساش ئۈچۈن 

شهھهر بهگلىرى بولسا يېزا بهگلىرىگه . قۇچقاچ دەپ بۇيرۇق چۈشۈرگهن

يېزا بهگلىرى يۈز بېشىغا، يۈز بېشى ئون .  قۇچقاچ دەپ چۈشۈرگهن500

هندە ئۇ ئون بېشىغا قاتالپ بۇيرۇق قىلغانلىقتىن پۇقراالرنىڭ بېشىغا كهلگ

 ئون مىڭالپ قۇچقاچ پۇقراالرنهچچه قاتلىنىپ بىر بهگلىك تهۋەسىدىكى 

» ئالۋىنىقۇچقاچ «مانا بۇ قهشقهر تارىخىدىكى . تۇتۇشقا مهجبۇر بولغان

 ئۈچۈن پۇقراالر تۇتۇپ تاپشۇرۇش قۇشقاچنىمۇنداق زور ساندىكى . ئىدى

ىن پايدىلىنىپ، يېزا بهگلىرى پۇرسهتت. ئىنتايىن زور قىيىنچىلىق ئىدى

شۇنىڭ بىلهن بۇ .  ئورنىغا پۇل تۈلهش ئىشىنى يولغا قۇيىدۇقۇشقاچنىڭ

، يۇرت خهلقىگه مۆلچهرلىگۈسىز ئاپهت كېڭىيىپئالۋاڭنىڭ دائىرىسى 
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 قاماققا ئېلىنغانالر، كېتهلمهيشۇ چاغالردا قۇچقاچ ئالۋېڭىنى تۆلهپ . بولىدۇ

  .اھايىتى كۆپ بولغانئۆي ۋاقىدىن ئايرىلىپ خانىۋەيران بولغانالر ن

ماتىتهي يهنه ھهشهمهتلىك قهلئه، ساراي ۋە راۋاقالرنى سالدۇرۇپ 

 ئالۋانالرنى يهنه تۈرلۈك خهلققهبۇنىڭ بهدىلىگه . بهتخهجلىك قىلغان

بۇنداق زۇلۇمغا . سېلىپ، ئۇالرنى ھاشارغا تۇتۇپ ئېغىر زۇلۇم سالغان

  . غانتوقۇچىدىمىغان خهلق شۇ چاغالردا مۇنداق بىر قوشاق 

  ساۋخۇ يولى قومۇشلۇق،

  .ئورغاق سېلىپ ئورغان يوق

   يىلالپ شهھهر سورىغان،14

  .....ماتىتهيدەك زالىم يوق

 زۇلۇم ۋە ئالۋاڭالردىن باشقا يهنه يۇقىرىدىكىماتىتهينىڭ دەۋرىدە 

بۇ ئالۋاڭدا نۇرغۇنلىغان . مۇ ناھايىتى دەھشهتلىك بولغان» ئالۋىنىموم «

قوللىرى -غان، قاماققا ئېلىنغان، ھهتتا پۇتكىشىلهر خانىۋەيران بول

شۇ زاماندا ئۇلۇغچاتنىڭ قىزىل : بۇ ۋەقهنىڭ جهريانى مۇنداق. كېسىلگهن

، ئۆزلۈكىدىن ئۆرلهپ قالغان ماي بولۇپ نېفىتلىكبويى ئهتراپىدا 

سازلىقالردا ۋە سۇ يۈزىدە لهيلهپ يۈرگهن، بهزى يهرلهردە التقىغا ئوخشاش 

بۇنى كۆرگهن يهرلىك كىشىلهر تاغ ياقىسىدىن موم . ئۇيۇپ قالغان ئىكهن

بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغان ماتىتهي ئۇنى يىغىپ، موم .  يۈرگهندېيىشىپچىقتى 

رۇزى بهگ، جىڭچى ئىمام، ھاشىم چوڭ، ئاۋۇت . بۇيرۇيدۇقىلىپ سېتىشقا 

 كىشىلهرنى ئىشقا سېلىپ، قهشقهر كونا شهھهر ۋە يېڭى دېگهنئىمام 

 بۇنى موزدۇزالر لېكىن.  بۇ مومنى كۆپلهپ ساتىدۇشهھهردىكى دۇكانالرغا

 ئۇنىڭ موم بولماستىن بهلكى قاراماي ئىكهنلىكىنى كۆرۈپئىشلىتىپ 
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بۇنى كۆپلهپ سېتىۋالغان دۇكاندارالر . بىلىپ، سېتىۋېلىشتىن باش تارتىدۇ

زىيان تارتقان دۇكاندارالر موم سېتىۋېلىشنى رەت قىلسا . زىيان تارتىدۇ

بۇنىڭدا زىيان .  قارشىلىق قىلدى دەپ قامايدۇمىگهھۆكۈ» پادىشاھ«

 ئۈستىدىن زۇلۇمى ماتىتهينىڭ خهلقتارتقان ۋە زىيانكهشلىككه ئۇچرىغان 

ياڭ زېڭشىن ماتىتهينى .  قىلىدۇهتشىكاي-ئهرزياڭ زېڭشىنغا كۆپلهپ 

 بهدىلىگه ئاچچىقىنى ئهيىبلهشماتىتهي بۇ . تىدۇهۋە خهت ئئهيىبلهپ

يهنى رۇزى . ېلىپ، قاتتىق چارە كۆرۈشكه باشاليدۇيهرلىك كىشىلهردىن ئ

، شهھهر كېسىپبهگنى باش جىنايهتچى قىلىپ ئۇنىڭ قولىنى بېغىشىدىن 

ئۇنىڭدىن كىيىن تاغارچى كوچىسىنىڭ ئىمامى . ئايالندۇرۇپ سازايى قىلىدۇ

 كېسىپجىڭچى ئىمام بىلهن ھاشىم چوڭ، ئاۋۇت ئىمامالرنىڭمۇ قولىنى 

 قولىنى ياغدا داغالپ قېنىنى توختاتقان كېسىلگهنلهرنىڭ قۇلى. سازايى قىلىدۇ

، ئۇنىڭ ئاغرىق ئازابىدا بهزەنلىرى ئۇزاققا قالماي ئۆلۈپ لېكىنبولسىمۇ 

  . كېتىدۇ

ماتىتهينىڭ ئوغلى ماجىۋۇمۇ دادىسىغا ئوخشاش سۆلهتۋاز، 

» يۇمىالق شهھهر كۆلى«، قهشقهر كونا شهھهردىكى بولۇپھهشهمهتخور 

ئۇ . بۇنى كىشىلهر نېتهي راۋىقى دەپ ئاتىشىدۇ. ۋاق سالدۇرىدۇبويىغا بىر را

بهزىدە ھاۋانىڭ ياخشى ۋاقىتلىرىدا راۋاققا چىقىپ شهھهر مهنزىرىسىنى 

 چىقىرىپ كاناي سېپىلغاتاماشا قىلىدۇ، كهچ ۋاقىتلىرى بولسا كانايچىالرنى 

  .چالدۇرىدۇ

لهپ،  كۆرەڭئۆزىچه ئۇزۇنغا قالمايال كېلىپماتىتهي قهشقهرگه 

 ئۆز خان، ئۆز بهگ بۇلىۋېلىپ، ياڭ زىڭشىنگىمۇ ئانچه بارغانسېرى

 بىلهن ىشۇ زاماندا قهشقهرنىڭ ۋالىسى جۇرۇيچ.  كهتمهيدۇبويسۇنۇپ
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، بولۇپ تېپىشىشقهشقهر كونا شهھهر ئامبىلى ماشاۋۋۇنىڭ ئوتتۇرىسىدا پۇت 

ىنى ماتىتهي بۇ ئهھۋالنى ئۈرۈمچىگه مهلۇم قىلماستىنال ئۇالرنىڭ ئهمىل

. ئېلىپ تاشالپ، تامغىسىنى تارتىۋېلىپ قهشقهر شهھرىدىن قوغالپ چىقىرىدۇ

ياڭ زېڭشىن بۇ ئهھۋالنى بىلسىمۇ ماتىتهيگه سۈزىنى ئۆتكۈزەلمهي 

 ۋالى قىلىپ تهيىنلهپ، بۇ ئۇچتۇرپانغانى ئاقسۇغا ۋالى، ماشاۋۋۇنى ىجۇرۇيچ

ماتىتهيدىن ئهمما كۆڭلىدە . بولىدۇئىشنى ۋاقىتلىق بىر تهرەپ قىلغان 

  . بولىدۇقاتتىق نارازى 

باال ئىككىسى قهشقهردە ئۆز بهگ، ئۆز خان - ماتىتهي ئاتادېمهك

بۇلىۋېلىپ ياڭ زىڭشىنغا تولۇق ئىتائهت قىلمىغانلىقتىن، ياڭ زېڭشىن 

 ئۇالرنىڭ قولىدا خېلى كۆپ لېكىن. كېلىدۇئۇالرنى يوقىتىۋېتىش قارارىغا 

 ماشاۋۋۇنىڭ قولى بىلهن يوقىتىشنى قوراللىق قوشۇن بولغانلىقتىن ئۇنى

 زىددىيهتنىڭماشاۋۋۇ بىلهن ماتىتهي ئوتتۇرىسىدىكى . پىالناليدۇ

 يوقىتىۋېتىش بىلىدىغان ياڭ زېڭشىن ماشاۋۋۇغا ماتىتهينى كۈچلۈكلۈكىنى

 يىلى ماي ئايلىرى بولىشى -1924. (توغرىسىدا يوشۇرۇن بۇيرۇق قىلىدۇ

ۇق تهييارلىق كۆرگهندىن كىيىن ئۆز بۇيرۇق ئالغان ماشاۋۋۇ تول) مۇمكىن

ئاقسۇ، .  قاخشال يولى بىلهن يولغا چىقىدۇئۇچتۇرپان باشالپ قوشۇنىنى

 كىشىنىڭ دېگهنكۇچاردىن تهشكىللهنگهن ياردەمچى قوشۇن رامزان ھاجى 

بۇ ئىككى قوشۇن بىرال ۋاقىتتا . قوماندانلىقىدا چوڭ يول بىلهن ماڭىدۇ

 قهشقهر قوشۇنىماشاۋۋۇ .  قىلىدۇكهتھهرىقهشقهرگه يېتىپ بېرىپ تهڭ 

ئاقسۇ، كۇچاردىن كهلگهن قوشۇن . يېڭى شهھهرنى مۇھاسىرىگه ئالىدۇ

. ھۇجۇم بىرال ۋاقىتتا باشلىنىدۇ. قهشقهر كونا شهھهرنى مۇھاسىرىگه ئالىدۇ

ئىككى سائهت ئهتراپىدا داۋام قىلغان قاتتىق جهڭ نهتىجىسىدە ماتىتهي 
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. غا چۈشۈپ، ئهڭ يۇقىرى جازاغا ھۆكۈم قىلىنىدۇئۆز رەقىبى ماشاۋۋۇنىڭ قولى

  . ئۇنىڭ دارغا ئېسىلغان تېنى قهشقهردە ئۇدا ئۈچ كۈن سازايى قىلىنىدۇ

رامزان ھاجى باشچىلىقىدىكى قوشۇن سهھهردە شهھهر دەرۋازىسى 

ئېچىلىشى بىلهن تهڭ شهھهرگه ئاتلىق بېسىپ كىرىپ، ماجىۋۇنىڭ 

ماجىۋۇ . ئىگىلهيدۇ يۇمىالق شهھهرنى ئادەملىرى ئۇيقۇسىنى ئېچىپ بولغۇچه

ئۆزىنىڭ مۇھاسىرە ئىچىدە قالغانلىقىنى بىلىپ راۋاق تهرەپكه قاراپ قاچىدۇ، 

رامزان ھاجى ئۇنى قوغالپ چىقىپ تهسلىم بولۇشقا دەۋەت قىلغاندا ماجىۋۇ 

مىنۇت ئۆتمهيال ماجىۋۇغىمۇ ئوق . ئۇنى تاپانچا بىلهن ئېتىپ تاشاليدۇ

 نهچچه يىللىق 10ڭ بىلهن ماتىتهينىڭ قهشقهردىكى شۇنى.  ئۆلىدۇتېگىپ

خهلق تۆۋەندىكىدەك قوشاق . بېرىلىدۇزۇلمهتلىك ھۆكۈمرانلىقىغا خاتىمه 

  :توقۇيدۇ

  ماتىتهي تۇلۇم چاشقان، 

  .ئالۋاننى توال چاچقان

  ئالۋاننى توال سېلىپ،

  .دارغا ئېسىلىپ ياتقان

    سان - 15شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللىرى : مهنبه

  )  نهشرى- 1 ئاي - 12  يىل  - 1984شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ( 
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  يىلىغىچه قهشقهر، خوتهن، ئاقسۇالردا -1937 يىلىدىن -1933

  ئۆتكهن ۋەقهلهربولۇپ

 ئابدۇقادىر ھاجى

 Qamcha: يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=88  

  :تهھرىردىن

نىڭ سوغۇندا ) قىرغىز( يىلى ئومسان ئېلى -1933قادىر ھاجىنىڭ بۇ ئهسلىمىسىدە 

 - 1933ئىسيان كۆتۈرۈپ ئاتۇشقا كهلگهندىن كىيىن، ئۇنىڭ ئىسيانچى قوشۇنغا قوشۇلۇپ 

 ئايغا قهدەر قهشقهر، خوتهن، يهكهن، ئاقسۇ قاتارلىق جايالردا تۆمۈر - 9 يىل - 1937يىلىدىن 

، خوجىنىياز ھاجى، مامۇت سىجاڭ، ئابدۇنىياز، شامهنسۇر ۋە سىجاڭ، سابىت دامولال

 ئاڭلىغان، بېشىدىن كهچۈرگهن ئهھۋالالر -باشقىالر بىلهن بىرگه بولۇش جهريانىدا كۆرگهن

بۇىن تهھرىرلهش جهريانىدا بىر قىسىم تهھلىللهر ئېلىپ تاشالنغاندىن تاشقىرى . خاتىرىلهنگهن

هرگه تۇتقان كۆز قارشى، نۇقتىئىنهزەرلىرىىن ئاساسىي قادىر ھاجىنىڭ شۇ جهرياندىكى ۋەقهل

چۈنكى ھهر بىر كىشىنىڭ . جهھهتتىن ساقالپ، يېزىش ئۇسلۇبىغا ھۆرمهت قىلىندى

تارىخىي ۋەقهلىكلهرگه تۇتقان كۆز قارشى ۋە تارىخىي كهچۈرمىشلىرى ئوخشاش 

 بوملىغان نۇقتىدا بوملىغانلىقتىن مهلۇم تارىخىي ۋەقهىن، مهلۇم تارىخى شهخسلهرىن ئوخشاش

بايان قىلىدۇ ياكى ئهسلهيدۇ، شۇنداقال ئۆزىنىڭ بىۋاسىته سهرگۈزەشتلىرىىن يېزىش ئارقىلىق 

  .تارىخنىڭ ئىچكى ئهھۋالىىن يېشىپ بېرىدۇ
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دېمهك، ھهر بىر شهخسنىڭ ۋەقهلهرىن تهھلىل قىلىشى ئوخشاش بوملىغانلىقتىن مهلۇم 

ۈشهنچه ۋە كۆز قاراشنىڭ پهيدا بولىشىدىن تارىخىي ۋەقهگه قارىتا ئوخشاش بوملىغان چ

خۇددى شۇنىڭغا ئوخشاش، قادىر ھاجىنىڭ بۇ ئهسلىمىسىدىمۇ تارىختا . ساقالنغىلى بوملايدۇ

 قاراش ۋە نۇقتىئىنهزەرلهر ئوتتۇرىغا -ئۆتكهن شهخسلهرگه قارىتا ئوخشاش بوملىغان كۆز

لېكىن بۇ تارىخىي . مۇمكىنبۇنىڭغا قارىتا ئوخشىمىغان پىكىرلهرنىڭ بولۇشى . قۇيۇلغان

شۇڭا ئۇنىڭ شاكىلىىن چىقىرىۋېتىپ، مېغىزىىن . ماتېرىيال، بۇ ھهرگىز تارىخىي يهكۈن ئهمهس

ئېلىش، يالغىنىىن چىقىرىۋېتىپ راستىىن قالدۇرۇپ تهھلىل ۋە تهتقىق قىلىش ئارقىلىق 

  .ئوبيېكتىپ تارىخىي قانۇنىيهتىن ئاشكارىالپ چىقىشىمىز كېرەك

 خىلدىكى ئوخشاش بوملىغان چۈشهنچه ۋە كۆز قاراشالر، ئىجابىي ۋە سهلبىي قىسقىسى، بۇ

جهھهتتىكى ماتېرىيالالر تارىخ تهتقىقاتچىلىرىمىزنىڭ تارىخىن تېخىمۇ چوڭقۇرالپ تهتقىق 

  .قىلىشى، تهھلىل قىلىشى ۋە ئىزدىنىشىگه ياردەم بېرىشى مۇمكىن

  ىلىڭى قوزغسوغۇنتۆمۈر سىجاڭنىڭ مارالبېشىغا كېلىشى ۋە 

 يىلىنىڭ باشلىرىدا تۇرپاندىن -1933 يىلىنىڭ ئاخىرى، -1932 
تۆمۈر ئېلى . باشالنغان قوزغىالڭ غهلىبه قىلىپ كورلىغىچه قانات يايدى

كورلىدىن جهنۇبىي شىنجاڭغا ) دەسلهپته تۆمۈر تۈەنجاڭ دەپ ئاتىالتتى(
ق بۇ چاغدا قهشقهردە تۇرۇشلۇ. يۈزلىنىپ قهشقهرگه قاراپ يۈرۈش قىلدى

 -4جىن شۇرېننىڭ  (شۇجى باشلىقى جىن دېۋىزىيهئۆلكه ئارمىيىسىنىڭ 
ئۇنىڭ ئورنىغا قهشقهر دوتىيى . قورقۇپ كېتىپ دورا يهپ ئۆلۈۋالدى) ئىنىسى

 سىجاڭلىقىغا دېۋىزىيهقۇشۇمچه ) دوتهي دەپمۇ ئاتىلىدۇ ما(شاۋۋۇ  ما
  .تهيىنلهندى

ياقا ئېرىقتا بىر . قتىتۆمۈر ئېلى كۇچارنى ئېلىپ ئاقسۇغا قاراپ يولغا چى
 مهيدان غهلىبىلىك جهڭ قىلىپ ئاقسۇنى ئىشغال قىلدى، بۇ چاغدا ما
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دوتهي خهنزۇ، ئۇيغۇر، خۇيزۇالردىن بىرەر مىڭچه ئهسكهر تهشكىللهپ ياڭ 
تۈەنجاڭ ) ئۇنى ياڭ دارىنمۇ دېيىشهتتى(چىڭمىن ئىسىملىك بىر خۇيزۇنى 

ياڭ تۈەنجاڭ ۋە .  ئهۋەتتى ئۈچۈن مارالبېشىغاتوسۇشقىلىپ تۆمۈر ئېلىنى 
 شهرقلى دېڭرۇڭ دېگهن تۈەنجاڭالر ئهسكهرلىرىنى باشالپ مارالبېشىنىڭ 

  .ئورۇنالشتىتهرىپىدىكى تۇمشۇق دېگهن يهرگه كېلىپ 

تۆمۈر ئېلى ئاقسۇ تهرەپتىن كېلىپ تۇمشۇقنىڭ شهرق تهرىپىدىكى 
تۇمشۇق بىلهن تهڭتوغراقنىڭ . ئورۇنالشتىتهڭتوغراق دېگهن يهرگه 

شىمىڭ  بۇ چاغدا قارا شهھهردىكى ما.  كېلىدۇكىلومېتىردەك 20ئارىلىقى 
مۇ بىر تۈركۈم ئهسكهرلىرى بىلهن ) جهنساڭ ما(زىخۇي  ئهۋەتكهن ما

 -3بۇ ئۇرۇش . شۇنىڭ بىلهن تۇمشۇق ئۇرۇشى باشالندى. ئورۇنالشتىكېلىپ 
تىق ئۇرۇش ناھايىتى قات.  كۈن داۋام قىلدى47ئاينىڭ ئاخىرىدا باشلىنىپ 

نهتىجىدە ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى كۆپ چىقىم تارتىپ ئىالجسىزلىقتا . بولدى
ۋەكىللهردىن ئهۋەتكهن .  ۋەكىل ئهۋەتتىبولۇپ قىلىشقا مهجبۇر سۈلهى
بىز ھهر ئىككى تهرەپ مۇسۇلمان، ئۇرۇشنى توختىتىپ تىنچلىق «:خېتىدە

ۇنىڭ ئ. دېيىلگهن» ! شۇنداقپىكرىمۇدوتهينىڭ  ما. سۆھبىتى ئۆتكۈزەيلى
جهنساڭ بىلهن بىرلىشىۋېلىپ تۆمۈر سىجاڭنى چهتكه  مهقسىتى ما

تۆمۈر ئېلى ئۇنىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشمهي ئۇرۇشنى . قاقماقچى
  .داۋامالشتۇرۇۋەردى

) قىرغىز(ئهمدى بۇ ئۇرۇشنى مۇشۇ يهردە توختىتىپ، ئوسمان ئېلى 
  :ۋەقهسىدە بىر ئاز توختىلىمىز

دوتهي ئۇچتۇرپان قاقشال  لىرىدا ما ئاينىڭ ئوتتۇرى-3 يىلى -1933
غا ئهسكهر ) قاراۋۇللۇق ئورنى( ئۈچۈن سوغۇن چازىسى توسۇشيولىنى 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 25 

قهشقهر دوتهي ) قىرغىز(بۇ چاغدا ئوسمان ئېلى . ئهۋەتمهكچى بولىدۇ
 خهنزۇ، ئۇيغۇر، خۇيزۇ، قىرغىزالردىن ما دوتهي. يامۇلىدا نهزەربهندته ئىدى

هشكىللهپ جىڭ تۇڭلىڭنى يىڭجاڭ،  چه ئهسكهر ت400تهركىب تاپقان 
ئوسمان ئېلىنى نهزەربهندتىن بوشىتىپ ليهنجاڭلىققا تهيىنلهپ سوغۇنغا 

جىلغىنىڭ ئاغزىغا   بارىدىغان تارئۇچتۇرپانغا ئاتۇشتىن -سوغۇن. (ئهۋەتىدۇ
ئوسمان )  ئۇزۇندىن بىرى ئهسكهر تۇرۇپ كېلىۋاتقان چازابولۇپجايالشقان 

زبهگ، ئابالبهگ، توختى بهگ قاتارلىق بىر قانچه ئېلىنىڭ قول ئاستىدا ئورا
ئۇالرغا ۋە ئۇالرنىڭ قول ئاستىدىكى . داڭلىق سهركهردىلهر بار ئىدى

ئهسكهرلهرگه سوغۇنغا يېتىپ بارغىچه تازا ئىشهنچ قىاللماي قورال تارقىتىپ 
 كۈنى ئاتۇشقا كېلىپ بىر -10 ئاينىڭ -3 دەك ئهسكهر 400بۇ . بهرمهيدۇ

ئاندىن قىرغىز ئهسكهرلهرگه . تىسى سوغۇنغا يېتىپ بارىدۇ ئهقونۇپ كېچه
ما شۇ چاغدا مارالبېشى تۇمشۇقتا تۆمۈر سىجاڭ . قورال تارقىتىپ بېرىدۇ

. ئۇرۇش قىلىۋاتاتتى) ياڭ چىڭمىن( ئهۋەتكهن ياڭ تۈەنجاڭ بىلهن دوتهي
بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان ئوسمان ئېلى ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى ئابالبهگ، 

هگلهر بىلهن مهسلىههتلىشىپ، ئۆزلىرىنىڭ ئىسيان كۆتۈرۈپ تۆمۈر ئورازب
  . سىجاڭ تهرەپكه ئۆتىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈپ خهت ئهۋەتىدۇ

ھۆرمهتلىك تۆمۈر سىجاڭ، سىلى بولسا «: خهتنىڭ مهزمۇنى مۇنداق
. ئاتا، بىز بولساق باال، بىز سىلى ئارقىلىق خوجىنىياز ھاجىغا بهيئهت قىلىمىز

 ما دوتهيلى رۇخسهت قىلسىال بىز سوغۇندا قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ، ئهگهر سى
  »...ئهسكهرلىرىدىن قورال تارتىۋېلىپ، سىلىگه ياردەمدە بولساق

ئوسمان ئهۋەتكهن ئىككى كىشى تۆمۈر سىجاڭنىڭ قېشىغا يېتىپ بېرىپ 
 ئۇالرغا بىر بولۇپتۆمۈر سىجاڭ بۇنىڭدىن بهك خوش . خهتنى تاپشۇرىدۇ

دەپ » فى سهبىلىال«خهت بىلهن بىرگه .  يازىدۇپارچه جاۋاب خهت
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ئۇالر خهت بىلهن بايراقنى ئېلىپ سوغۇنغا . يېزىلغان بىر بايراق ئهۋەتىدۇ
شۇ كېچىسى ئوسمان ئېلى قول ئاستىدىكى ئوراز بهگ، ئابال . يېتىپ كېلىدۇ

 پىالنىنى كۆتۈرۈشنىڭبهگ، توختى بهگ قاتارلىقالر بىلهن بىرلىكته ئىسيان 
ڭغا يېقىن چىن تۇڭلىن ئهسكهرلىرى ياتقان گازارمىنى تۈزۈپ تا

ئۇالر قورشاۋدىن . قورشىۋېلىپ، ئۇالرنى قورال تاپشۇرۇشقا مهجبۇر قىلىدۇ
ھهم قوراللىرىنى .  ئامالىنى قىاللماي تهسلىم بولىدۇكېتىشنىڭچىقىپ 

بىز .  ئاتۇشقا ۋە تاغقا تارقىلىدۇتېزلىكىدەبۇ خهۋەر چاقماق . تاپشۇرىدۇ
خهلقى ئوسماننىڭ قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ غهلىبه قىلغانلىقىنى ئاڭالپ، ئاتۇش 

 تهقهززالىق بىلهن كۈتتۇق كېلىشىنىئۇالرنىڭ چاپسانراق ئاتۇشقا يېتىپ 
 سهۋەب، شۇ چاغدا ھۆكۈمهت تهرەپتىن خهلققه بولغان بولۇشتىكىئۇنداق (

  ). ياساق بهك كۆپىيىپ كهتكهنىدى-ئالۋانزۇلۇم ۋە 

ئاتۇشتا ئىدىم، ئوسماننىڭ ئاتۇشقا ) دۇقادىر ھاجىئاب(شۇ چاغدا مهن 
كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ، يۈسۈپ ئاخۇن، ئابدۇشۈكۈر مهخسۇم، سايىت 
ئاخۇن، ئابلىراخۇن قاتارلىق بهش كىشى يۈسۈپ ئاخۇننىڭ ئۆيىگه يىغىلىپ 
ئوسماننى قانداق كۈتۈۋېلىشنى ھهم ئۆزىمىزنىڭمۇ ئوسمانغا ئهسكهر 

 كۈنى -29 ئاينىڭ -3 يىلى -33. مهسلىههتلهشتۇقبولىدىغانلىقىمىزنى 
  . ئوسماننىڭ ئاتۇشقا يېتىپ كېلىدىغانلىقىدىن خهۋەر تاپتۇق

 كۈنى ئۇنى قارشى ئېلىش ئۈچۈن پۈتۈن ئاتۇش خهلقى دېگۈدەك  شۇ
شور ئېرىقنىڭ بېدىلىك دېگهن يېرىگه چىقىپ، ئوتۇن، سامان، بېدە، نان 

، سويۇپارالپ ئون نهچچه قوي قاتارلىق تهمىنات بۇيۇملىرىنى تهيي
  .چۈشكۈن راسالپ داغدۇغا بىلهن قارشى ئالدۇق

. ئوسمان ئېلىنىڭ بىر بۆلۈك ئهسكهرلىرى ھهممىنىڭ ئالدىدا يېتىپ كهلدى
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ئۇنىڭ ئارقىسىدىن ئوسمان ئېلى ئۆزى كېلىپ خهلقنى كۆرۈپ ئاتتىن 
دەپ ئۇنى » ئامىن« ئاۋاز بىلهن يۇقىرىبىز ھهممىمىز . چۈشتى
 كاالچ -ئوسمان ئۇچىسىغا بهقهسهم تون، پۇتىغا مهسه. كلىدۇقتهبرى

  . بېشىغا يېشىل سهلله ئورىۋالغانىدىبولۇپكىيگهن 

، بولۇپ دەك 700 -600ئوسمان بهگنىڭ ئاتۇشقا كهلگهن ئهسكىرى 
ياشلىرى ئىدى،   قىرغىزقوشۇلغانئۇالرنىڭ يېرىمىدىن كۆپرەكى يېڭىدىن 

ئۇالرنىڭ كۆپ .  دىن ئاشمايتتى400هر ئۇنىڭ ئىچىدە قورالى بار ئهسكهرل
شۇ كۈنى ئوسمان ئېلى شور ئېرىقتا . ئوزۇقالندىقىسمى ئات ئۈستىدە 

بوغۇز . بوغۇزغا يۈرۈپ كهتتى) تاغنىڭ ئىچى(قونماي، بىخهتهررەك جاي 
، بولۇپئاتۇشتىن ئارغۇغا بارىدىغان ئىككى تاغنىڭ ئارىسىدىكى جىلغا 

باشلىق بىر تۈركۈم ) ياقۇپ(دادام . دىھاۋاسى ياخشى، مهنزىرىلىك جاي ئى
دادام .  بوغۇزغا چىقىپ كهتتىكۆرۈشكىلىكىشىلهر ئوسمان تۈەنجاڭ بىلهن 

 ئابدۇشۈكۈرمهن، يۈسۈپ ئاخۇن، . قايتىپ كىرگهندىن كىيىن مهن چىقتىم
مهخسۇم، سايىت ئاخۇن تۆتىمىز بىرلىكته ئوسمان تۈەنجاڭنىڭ چېدىرىغا 

ا ئىككى ئهسكهر پوستتا تۇرغانىكهن، خهۋەر ئۇ چېدىرنىڭ ئالدىد. باردۇق
بىز ئوسمان تۈەنجاڭغا ئۆزىمىزنىڭ .  قىلدىقوبۇلقىلىنغاندىن كىيىن بىزنى 

ئوسمان تۈەنجاڭ . ئىنقىالبقا قاتنىشىپ ئهسكهر بولىدىغانلىقىمىزنى ئېيتتۇق
 قىلىپ، ئىسمىمىزنى يېزىۋالدى ھهمدە ماڭا بىر قوبۇلبىزنىڭ ئىلتىماسىمىزنى 

، بىر قېرىنداش بېرىپ، يهنه ئهسكهر بولىدىغانالرنى تىزىمالشنى، دەپتهر
 تىزىمالنغان شۇنداقالئۆزىنىڭمۇ ئهته ئاتۇشقا بارىدىغانلىقىنى، 

. ئهسكهرلهرنى ئېلىپ ئۈستۈن ئاتۇش، ئۈچ مىرۋانغا بېرىشىمىزنى تاپشۇردى
 مهھهللىلهردە ئهسكهر بولىدىغانالرنى كېلىپبىز ئۇ يهردىن قايتىپ 

 ياشقىچه بولغان 30 ياشتىن 18شۇ بىر كۈندە . الشقا كىرىشتۇقتىزىم
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 ئاينىڭ -3بۇ .  كىشى ئۆزىنى ئهسكهرلىككه تىزىمالتتى120ياشالردىن 
مهن ئهتىسى ئۆيگه بېرىپ بىر پاختىلىق .  كۈنىدىكى ئىش ئىدى-29

چاپان، بىر كۆرپه، بىر ئاز نان ھهمدە ئۆيدە ساقالپ يۈرگهن بىر دانه كونا 
 ئاتلىق ئاچچىقيارغا ئهتىگهندە)  كۈنى-30 ئاينىڭ -3(نى ئېلىپ تاپانچى

بىرەر سائهتتىن كېيىن . مهن بارغاندا بىر ئاز ئادەم بار ئىكهن. يېتىپ باردىم
.  دىن ئارتۇق ئادەم توپالندى150 بولۇپئاتلىق، ئېشهكلىك، پىيادە 

. ۇقشۇنىڭدىن كىيىن ئىككىدىن تىزىلىپ، ئۈچ مىرۋانغا قاراپ يولغا چىقت
.  دەك ئوقۇغۇچى ئالدىمىزغا چىقتى100شۇ ئوتتۇرىدا بىزنى تهبرىكلهپ 

 مهدھىيىلهيدىغان ئىنقىالبنىئۇالر .  چۈشتۇقئۇالغدىن بىز كۆرۈپئۇالرنى 
بىز ئۇالردىن ئايرىلىپ ئۈچ . ناخشا تهييارلىغان ئىكهن ئۇنى ئوقۇپ بهردى

 تۈەنجاڭ بىزنى .كۆرۈشتۇقمىرۋانغا يىتىپ بېرىپ، ئوسمان تۈەنجاڭ بىلهن 
 دىن ئارتۇق ئادەم 150بىز . قانچه كىشى بىلهن كهلدىڭالر، دەپ سورىدى

ئوسمان تۈەنجاڭ قۇلىغا قهلهم، قهغهز . بىلهن كهلگهنلىكىمىزنى ئېيتتۇق
.  ئۆزىگه تۈەنجاڭ قىلغانلىقى توغرىسىدا بۇيرۇق يېزىپ بهردىمېنىئېلىپ 

الرغا ليهنجاڭلىق يۈسۈپ ئاخۇن، ئابدۇشۈكۈر مهخسۇم، سايىت ئاخۇن
ئۈستۈن ئاتۇش، (بۇندىن كىيىن، ئىككى ئاتۇشتىن . خىزمىتىنى بهردى
ئهسكهرلىككه يېزىلىدىغانالرنى سىز تىزىمالپ، ماڭا ) ئاستىن ئاتۇش

كۈنى  شۇنىڭ بىلهن مهن ھهر.  ساننى مهلۇم قىلىڭ، دەپ تاپشۇردىئومۇمى
ۇشتىن ئىدرىس ئۈستۈن ئات. ئهسكهرلىككه كهلگهنلهرنى تىزىمالپ ماڭدىم

 دەك ئادەمنى باشالپ 60 -50 دامولالم غۇپۇر دەك ئادەمنى، 80 -70
. ئۇالرنىمۇ مهن تىزىمغا ئالدىم. ئوسمان تۈەنجاڭنىڭ قېشىغا بارغان ئىكهن

شۇنداق قىلىپ ئهسكهرلىككه يېزىلغان كىشىلهرنىڭ سانى بىر ھهپته 
الپ، قورال، ئوسمان تۈەنجاڭ بۇنى ئاڭ.  دىن ئېشىپ كهتتى350ئىچىدىال 
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 كۆزدە تۇتۇپ، ئهسكهر ئېلىشنى توختىتىشنى مهسىلىسىنىتهمىنات 
لېكىن .  دىن ئېشىپ كهتكهنىدى1000 ئهسكهر دېمىسىمۇ. تاپشۇردى

 بهشكېرەم، ئاتۇش دېهقانلىرى يېرىبىر ياخشى .  گه يهتمهيتتى500قورال 
هپ  تهمىنليېتهرلىك نان بىلهن -ئاتلىرىمىزنى بېدە، سامان، بىزنى ئاش

بىزمۇ مهخسۇس ئادەم بهلگىلهپ، دېهقانالر ئېلىپ كهلگهن ئوتۇن، . تۇردى
 بوغۇز، ئۇن، نان قاتارلىقالرنى تىزىمالپ ھهرقايسى ليهنلهرگه -سامان، يهم

بىزنىڭ شۇ چاغدا تۇرغان .  تۇردۇقبېرىپئادەم بېشىغا قاراپ تهقسىم قىلىپ 
  .ئورنىمىز تۈتۈرگه ئىدى

شىقىمىزنى باۋۇدۇن باينىڭ ئۈستۈن ئاتۇشتا شۇ چاغدا بىزنىڭ ھهربىي مه
بىز . بېرەتتىئاچقان يېڭى مهكتىپىدە ئوقۇپ چىققان ئوقۇغۇچىالر 

 دەك 70 -60 ما دوتهي ئوتتۇرىلىرى ئاينىڭ -4تۈتۈرگىدىكى ۋاقتىمىزدا 
ساھىب دېگهن بىر ئاۋغاننى باشلىق قىلىپ بىز ) گېنېرال(ئهسكهرگه جهنرال 

جهنرال ساھىب . ئۇرۇش قىلىشقا چىقاردى تهرىقىسىدەبىلهن سىناق 
ئهسكهرلىرىنى باشالپ توققۇز ھۇجرا بار تاغنىڭ ئاغزىغا كهلگهندە بىزنىڭ ئۇ 

 چىقارغان ئهسكهرلىرىمىز بىلهن ئۇچرىشىپ قالىدۇ ھهمدە رازۋېدكىغايهردە 
 ئهسكهرلىرىمىز چهنلهپ ئېتىپ رازۋېدكابىزنىڭ . يېرىم سائهتتهك ئۇرۇشىدۇ

، ئۇنىڭدىن ئاتقۇزۇۋېتىدۇىڭ بهش ئادىمىنى ئاتتىن مولالق جهنرال ساھىبن
بىز بۇنى شۇ . ئىككىسى شۇ مهيداندىال جان ئۈزىدۇ، ئۈچى يارىدار بولىدۇ

جايدىكى دېهقانالرغا ئۆلگهنلهرنىڭ نامىزىنى چۈشۈرۈپ كۆمۈپ قۇيۇشىنى، 
يارىدارالرنى داۋاالپ ساقايتىشىنى تاپىالپ تاپشۇرۇپ بهردۇق ھهم بىر 

  .هرنى ئهسىر ئالدۇقئهسك
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ئۇ چاغدا بىزدە كېسهللهرگه بېرىدىغان دورا ياكى تاڭىدىغانغا بىرەر 
شۇنىڭدىن كىيىن دورا، ماتا تهييارالپ قويىدىغان . تال ماتا مۇ يوق ئىدى

 يۇمىالق شهھىرىقهشقهر : شۇ كۈنى قولىمىزغا چۈشكهن بىر ئهسىر. بولدۇق
 بولۇپنىڭ خهنزۇ، خۇيزۇ ما دوتهيشهھهر كۆلبېشىدىكى سېپىل ئىچىدە 

 دەك 200نى ساقاليدىغان ما دوتهيدوتهي يامۇلىدا .  ئهسكىرى بار1000
شهھهر دەرۋازىلىرى .  دەك ئهسكهر بار1000 يېڭىشهھهردە. ئهسكهر بار

ئېتىكلىك، مۇھاپىزەت ناھايىتى كۈچلۈك، ئۇنىڭدىن باشقا مهھهممهتخان 
 ئۇالر سېپىلنى ساقالۋاتىدۇ، . دەك ئۇيغۇر ئهسكهر بار200بېك باشچىلىقىدا 

  .دەپ سۆزلهپ بهردى

 نهچچه 40تۆمۈر سىجاڭ مارالبېشىنىڭ تۇمشۇقتا ياڭ چىڭمىن بىلهن 
 پىداكارلىقتۆمۈر سىجاڭنىڭ ئهسكهرلىرى ناھايىتى . كۈن سوقۇشتى

 تېگىپنهتىجىدە، ياڭ تۈەنجاڭ يېڭىلىپ، پۇتىغا ئوق . كۆرسهتتى
دە، چۇۋالچاق ھالدا تۇمشۇقتىن قېچىپ ئۇالر ناھايىتى پاراكهن. يارىالندى

سېرىقبۇيا، تېرىم، خانئېرىق ئارقىلىق يېڭىشهھهرگه كېلىپ دەرۋازىنى 
 مارالبېشىغاتۆمۈر سىجاڭ ياڭ چىڭمىننى يېڭىپ، تۇمشۇقتىن . تاقىۋالدى

  .كېلىپ بىر قانچه كۈندىن كېيىن، قهشقهرگه قاراپ يول ئالدى

*****************  

 پهيزىۋاتقا كهلگهندە ئوسمان ئېلى ئاتۇشتىن اتقاپهيزىۋتۆمۈر سىجاڭ 
شۇ . بۇ چاغدا مهنمۇ بار ئىدىم. كۆرۈشتىكېلىپ تۆمۈر سىجاڭ بىلهن 

تۆمۈر سىجاڭ سۇغۇندىكى قوزغىالڭنى . ئاخشىمى بۇالر ئۇزاق پاراڭ سېلىشتى
گه ما دوتهيمهن «:تۆمۈر سىجاڭ. ھهمدە ئوسمان ئېلىنى ئاالھىدە ماختىدى

، تىنچلىق بىلهن قورال تاپشۇرۇش ياكى ئۇرۇشۇش ۋەكىل ئهۋەتتىم
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) زىخۇيمۇ ما(جهنساڭ  ما.  ئۆگۈن جاۋاب كېلىدۇ-توغرىسىدا ئهته
نىڭ ما دوتهي، شۇ چاغدا كېلىدۇ يېتىپ پهيزىۋاتقائۈچ كۈن ئىچىدە -ئىككى

جاۋابىغا قاراپ مازىخۇي بىلهن مهسلىههتلىشىپ قهشقهر مهسىلىسىنى بىر 
ىچىلىك سىلهر يهنىال قهشقهر ئهتراپىدا، شهھهرگه تهرەپ قىلىمىز، شۇنىڭغ

 قالسا، كۆپ بولۇپ ئادەم كۆپ، ئۇرۇش شهھىرىدەتهگمهي تۇرۇڭالر، قهشقهر 
، شۇڭا مۇمكىن قهدەر ئۇرۇش قىلماي تىنچلىق بىلهن كېتىدۇئادەم قىرىلىپ 
شۇنىڭ بىلهن . قوشۇلدىئوسمان ئېلى بۇ پىكىرگه . دېدى» كىرگىنىمىز تۈزۈك

 يولغا ئهتىگهندە)  كۈنى-30 ئاينىڭ -4( ئهتىسى اياغلىشىپئسۆھبهت 
  .چىقىپ ئاخشىمى ئاتۇشقا يېتىپ كهلدۇق

  ئوسماننىڭ شهھهرگه كىرىشى

ئوسمان ئېلى ئهتىسى قىرغىز ليهنجاڭالر يىغىنى ئېچىپ تۆمۈر سىجاڭنىڭ 
بىزگه شۇ ئاخشىمى . كېلىشىنى كۈتمهي شهھهرگه ھۇجۇم قىلىشنى قارار قىپتۇ

 يىل مۇھهررەم -1352 (  كۈنى-2 ئاينىڭ -5 يىل -33.  قىلدىئۇقتۇرۇش
.  يىتىپ كهلدۇقشهھىرىگه الردا قهشقهر 10سائهت )  كۈنى-7ئېيىنىڭ 

كهلسهك، شهھهرنىڭ ھهممه دەرۋازىلىرى تاقاقلىقكهن، سېپىلنىڭ ئۈستىدە 
 بىزگه كېلىشىمىزگهخهنزۇ، ئۇيغۇر ئهسكهرلهر بهك كۆپ ئىكهن، بىزنىڭ 

بىزمۇ ئوق چىقاردۇق، بىر ئاز ئۇرۇشتۇق، ئاخىرى . ق چىقاردى ئوقارىتىپ
بۇ . ، تۆشۈك دەرۋازىلىرىغا كىرسىن چېچىپ ئوت قويدۇقباغبولماي، يار 

خهنزۇ . چاغدا سېپىل ئۈستىدىكى ئهسكهرلهر سېپىلدىن چۈشۈپ كهتتى
مهھهممهتخان . ئېتىۋالدىئهسكهرلهر يۇمىالق شهھهرگه كىرىپ دەرۋازىنى 

ىقىدىكى ئۇيغۇر ئهسكهرلهر ئوردا ئالدىدىكى قازىخانىغا بېك باشچىل
، ئۆرۈلگىچه دەرۋازىغا كۆيۈپ يار باغ دەرۋازىسى ئارىلىقتاشۇ . كىرىۋاپتۇ
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دەرۋازىنىڭ . قارايدىغان بىر ئۇيغۇر ئاقساقال دەرۋازىنى ئېچىۋەتتى
ئېچىلىشى بىلهن تهڭ قىرغىز ئهسكهرلهر سېپىلغا چىقىپ، يۇمىالق شهھهرنى 

 ئهسكهرلىرىگه ۋەكىل كىرگۈزۈپ قورال ما دوتهيىرىگه ئېلىپ مۇھاس
 دەخلى مۈلكىگه -تاپشۇرۇشقا قىستىدى ھهمدە ئۇالرنىڭ جېنىغا ۋە مال

  .قىلمايدىغانلىقىنى بىلدۈردى

 ئهسكهرلهر تۆشۈك دەرۋازىنىڭ بىر قانىتى قوشۇلغانبىز ئاتۇشتىن 
ىپ ئۇدۇلال ئوردا كۆيۈپ، دەرۋازا ئۆرۈلگهندىن كىيىن شهھهرگه بېسىپ كىر

، ئۇيغۇر ئهسكهرلهرنىڭ باشلىقى كېلىپئالدى قازىخانىغا يېتىپ 
شۇنىڭ .  قورال تاپشۇرۇشنى ئېيتتۇقكۆرۈشۈپمۇھهممهتخان بېك بىلهن 

 تالدەك مىلتىق، بىر 200بىلهن مهھهممهتخان بېك بۇيرۇق قىلىۋىدى، 
دورىنى قازىخانىنىڭ ھويلىسىغا دۆۋىلىدى، -قانچه ساندۇق ئوق

ئۇالرنىڭ تهشكىل قىلىنغىنىغا تېخى بىر : ئېيتىشىچههھهممهتخان بېكنىڭ م
ئۇالرغا تاپشۇرۇلغان ۋەزىپه پهقهت سېپىل ئۈستىدە كۆزەت . ئايمۇ بولمىغان

بىز ئۇالرنىڭ ئۇقۇشماسلىقتىن ئوق چىقىرىپ . قىلىشتىن ئىبارەت ئىكهن
. تتۇققويۇۋە ئۆزرىخاھلىقىنى ئاڭالپ كهچۈرۈم قىلىپ دېگهنتاشلىدۇق 

  .كېتىشتى بولۇپئۇالرمۇ خۇرسهن 

نىڭ سېپىلغا ئهسكهر چىقىرىشى بىز بىلهن ئۇرۇشۇش بولماستىن، ما دوتهي
 تۇرۇپ ۋاقىتنى قولغا توسۇپ ئۈچ كۈن - ئىككىكهلگۈچهجهنساڭ  ما

 ئىبارەت تاپشۇرۇشتىنجهنساڭ كهلگهندە قورالنى شۇنىڭغا  كهلتۈرۈپ، ما
جهنساڭ، تۆمۈر  چۈنكى ما.  ئىسپاتلىدى ئهمهلىيهتمۇ شۇنىكېيىنكى. ئىكهن

دېگهن .  كىرمهڭالريامۇلىغاسىجاڭنىڭ بىزنى شهھهرگه تهگمهڭالر، دوتهي 
 كېيىنكىلېكىن . نى خهۋەردار قىلىپ تۇرغانىكهنما دوتهيبۇيرۇقىدىن 
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 كىچىك ئارىلىقتاشۇ . نىڭ كۈتكهن يېرىدىن چىقمىدىما دوتهيئهھۋال 
ز ئادەم توپالپ، قىرغىز ئهسكهرلىرىنىڭ ئاخۇن، سېتىۋالدىجانالر بىر ئا

 دەك 200ھىمايىسىدە يۇمىالق شهھهرگه بېسىپ كىرىپ، كىچىك ئاخۇن 
ئهتىسى ئۇالر ئوسمان ئېلىنىڭ ئالدىغا چىقىپ . قورالغا ئىگه بولغان

 ئېيتقاندا، ئوسمان ئېلى بويسۇنىدىغانلىقىنىئۆزلىرىنىڭ ئوسمان ئېلىغا 
يهنجاڭلىققا، يۈسۈپجاننى مۇئاۋىن ، سېتىۋالدىجاننى لكۆرۈپ قوبۇل

دېمهك تۆمۈر . ليهنجاڭلىققا تهيىنلىگهنلىكى توغرىسىدا بۇيرۇق چۈشۈردى
 قهشقهر شهھهر ئىچىدە دوتهي كهلگۈچهجهنساڭ  سىجاڭ بىلهن ما

ما دوتهي يامۇلىدا . يامۇلىدىن باشقا جايالرنىڭ ھهممىسى ئېلىنىپ بولدى
چۈنكى تۆمۈر سىجاڭ، . ياتقانىدى دەك ئهسكهر بىلهن بېكىنىپ 200 دوتهي

) چوالق زىخۇي دەپمۇ ئاتىشىدۇ(جهنساڭ  گه تهگمهڭالر، ئۇنى ماما دوتهي
  .بىلهن مهسلىههتلىشىپ بىر تهرەپ قىلىمىز، دەپ بۇيرۇق چۈشۈرگهن ئىدى

  تۆمۈر سىجاڭنىڭ قهشقهرگه كىرىشى

 قهشقهرگه يېتىپ پهيزىۋاتتىن كۈنى تۆمۈر سىجاڭ -4 ئاينىڭ -5
شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىش .  خهۋەر كهلدىدېگهن هنكېلىدىك

 ليهنجاڭشهھهرگه ئوراز . راسالندى) چاجاڭ(ئۈچۈن دۆلهتباغقا چۈشكۈن 
بىلهن يۈسۈپ ليهنجاڭنى مهسئۇل قىلىپ قالدۇرۇپ، ئوسمان ئېلى 

دۆلهتباغدا چۈشكۈن .  دەك ئهسكهر ئىستىقبالغا چىقتۇق400باشچىلىقىدا 
ئۇ يهردە . هھهردىن چىققان ئادەم ئىنتايىن كۆپ ئىدىراسلىغان يهردە ش

 دەك ئهسكهرنى قالدۇرۇپ دەريادىن ئۆتۈپ ئاراباغ دېگهن يهردە 200
 بۇ يهردىمۇ ئالدىغا بولۇپئۇ يهردىمۇ چۈشكۈن راسالنغان . ئالدىغا باردۇق

 تۇرۇشىمىزغابىز ئۇ يهردە بىردەم كۈتۈپ . چىققان ئادەم بهك كۆپ ئىدى
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 ئالدىغا باردۇق، ئۇنىڭبىز ئاتتىن چۈشۈپ . يېتىپ كهلدىتۆمۈر سىجاڭ 
ئاندىن .  تۆمۈر سىجاڭمۇ ئاتتىن چۈشۈپ بىز بىلهن كۆرۈشتىكۆرۈپبىزنى 

ئاندىن . بېرىلدىچۈشكۈنگه باشالپ كىردۇق، بىز ئازدىن كىيىن زىياپهت 
ئوسمان ئېلى شهھهردە دوتهي يامۇلىدىن باشقا جايالرنىڭ ھهممىسىنىڭ 

دەپ بېشىنى » ياخشى بوپتۇ«سىجاڭ . ىنى دوكالت قىلدىتىنجىغانلىق
لىڭشىتقان بولسىمۇ، ئۇنىڭ چىرايىدىن ئۆزىنىڭ بۇيرۇقى بويىچه ئىش 

  .قىلمىغانلىقىغا رەنجىگهن ئاالمهت چىقىپ تۇراتتى

ئۇنىڭ . تۆمۈر سىجاڭ زىياپهتتىن كىيىن شهھهرگه قاراپ ئاتالندى
. تىزىلىپ ماڭدى، ئۇالر ئىككىدىن بولۇپ دەك ئهسكىرى 1500

دۆلهتباغدىكى چۈشكۈنگه كهلگهندە يهنه ئاتتىن چۈشۈپ، ئۇ يهردىكى 
دۆلهتباغدا زىياپهت بېرىلىپ . ئالدىغا چىققان ئامما بىلهن كۆرۈشتى

بولغاندىن كىيىن، سىجاڭ باشلىق ھهممه باشلىقالر ئاتلىنىپ تۆشۈك 
 شهھهر  كهلسهك،دەرۋازىسىغاتۆشۈك . دەرۋازىسىغا قاراپ يۈرۈپ كهتتى

 تۇرۇپ تهرىپىدەئاھالىسى ئىستىقبالغا چىققانىكهن، ئۇالر كوچىنىڭ ئىككى 
شهھهر ئاھالىسى . دەپ ئۈنلۈك توۋلىشىپ قارشى ئالدى» ئامىن، ئامىن«
 مهنىدە دېگهن سۆز چاۋاك ئورنىدا ھهم ياشىسۇن دېگهنچاغدا ئامىن  ئۇ(

 راسالنغان قۇم تۆشۈك دەرۋازىسىدىن تۆمۈر سىجاڭ چۈشۈشكه). ئىشلىتىلهتتى
دەرۋازىسىنىڭ سىرتىدىكى مامۇتخان بايۋەچچىنىڭ بېغىغىچه بولغان تۆت 

سىجاڭ باغقا .  تۇرۇپ قارشى ئالدىتهرىپىدە يولنىڭ ئىككى كىلومېتىر
ئوسمان ئېلى . ئورۇنالشتىئهسكهرلهر شۇ ئهتراپتىكى سارايالرغا . ئورۇنالشتى

 يار باغدىكى تېرەكلىك مهن. بىلهن بىز يۇمىالق شهھهرگه كىرىپ كهتتۇق
 باغنىڭ ئالدىدا ھهر ئورۇنالشقانتۆمۈر سىجاڭ . ئورۇنالشتىمدېگهن جايغا 

بازار . سۇناينىڭ ئاۋازى ئۈزۈلمىدى-كۈنى ئهتىگهندىن كهشكىچه ناغرا
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 تهرەپتىن سىجاڭنى -ھهر كۈنى تهرەپ. ناھايىتى قىزىپ كهتكهن ئىدى
ر، بايالرنىڭ ئايىغى تهبرىكلهپ كهلگهن يۇرت ئاقساقاللىرى، ئاخۇنال

 قهشقهرگه پهيزىۋاتتىنجهنساڭنىڭ   كۈنى ما-6 ئاينىڭ -5. ئۈزۈلمىدى
شۇ كۈنى تۆمۈر سىجاڭ .  توغرىسىدىكى خهۋەر يېتىپ كهلدىكېلىدىغانلىقى

 ئهسكهر بىلهن ئىستىقبالغا 200 ئهسكهر بىلهن، ئوسمان ئېلىمۇ 200
ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى . ئۇنىڭغىمۇ دۆلهتباغقا چۈشكۈن راسلىدۇق. چىقتۇق

. ، ئات، قوراللىرى خىل، ھهممىسى يىڭى كىيىم كىيگهنىدىبولۇپ دەك 300
ئۇنىڭغا ئاقسۇدىكى باي ئاخۇننىڭ كىيىمچىلىك كارخانىسىدا تىكتۈرگهن 

 ھهممىسىئۇالر مىلتىقلىرىنى دولىسىغا ئاسماي . بېرىلگهنىكهنكىيىملهر 
مۇ ما دوتهي ئۇنىڭ ئالدىغا .ھازىر ئۇرۇشىدىغاندەكال قوللىرىغا ئېلىۋالغان

تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئالدىغا ۋەكىل (ئىككى ۋەكىل چىقارغانىكهن 
ما زىياپهتتىن كىيىن . جهنساڭ بىلهن كۆرۈشتى ئۇالر ما). چىقارمىغانىدى

) دوتهي يامۇلىغا(نىڭ قېشىغا ما دوتهي چىقارغان ۋەكىل بىلهن دوتهي
. چىقمىدىئۇالرنىڭ ئالدىغا شهھهر ئاھالىسى . كىرىپ كهتتى

 بىلهن ما دوتهيجهنساڭ دوتهي يامۇلىغا كىرىپ  ئاڭلىشىمىزچه، ما
جهنساڭغا   مائاھالىسىدەبۇنى ئاڭلىغان شهھهر . كۆرۈشكهنقۇچاقلىشىپ 

 شۇنىڭ بىلهن ما. كۆرۈلدىقارىتا بىر خىل گۇمان ۋە غهزەپلىنىش كهيپىياتى 
 قوشۇلۇپ نىڭ ئهسكهرلىرى بىلهنما دوتهي دەك ئهسكىرى 300جهنساڭنىڭ 

نى ما دوتهي دەك ئهسكهر دوتهي يامۇلىدا 200.  دىن ئېشىپ كهتتى500
.  دەك ئهسكهر ئۇنىڭ ئهتراپىنى قوغدىدى300. مۇھاپىزەت قىلىپ تۇردى

شۇ كۈندىن باشالپ تۆمۈر سىجاڭ بىلهن ئوسمان ئېلى ئوتتۇرىسىدا 
 وتهيما دبۇنىڭغا دوتهي يامۇلىدىكى . ئىتتىپاقسىزلىق كۆرۈلۈشكه باشلىدى
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 چىقارماسلىق ئۈستىدىكى -چىقىرىۋېتىش يېڭىشهھهرگهئهسكهرلىرىنى 
  . تارتىش سهۋەب بولغانىدى-تاالش

  زىددىيهتتۆمۈر سىجاڭ بىلهن ئوسمان ئېلى ئوتتۇرىسىدىكى 

 كۈنى ئاخشىمى ئوسمان ئېلى ئۆزىنىڭ -10 ئاينىڭ -5 يىلى -1933
وختى بېك، قول ئاستىدىكى ليهنجاڭالردىن ئورازبېك، ئابالبېك، ت

. جهنساڭ مهسىلىسىنى مۇھاكىمه قىلدى يۈسۈپجان ۋە مېنى يىغىپ، ما
جهنساڭنى دوست تۇتۇپ   سىجاڭ ماتۆمۈر«:دېدىئوسمان ئېلى مۇنداق 

 يېنىغا ئېلىۋېلىپ بىزگه يامان كۆز بىلهن قاراۋاتىدۇ، ئاخىرى بېرىپ ما
بۇنىڭ  قانداق؟ ئۇنىڭ ئۈچۈن -جهنساڭنىڭ ئهسكهرلىرىنى بىزگه ساالمدۇ

 دېسهك نېمهبۇ ھهقته تۆمۈر سىجاڭغا بىر . ئالدىنى ئالمىساق بولمايدۇ
. چۈنكى ئۇ ئادەم ئۇزۇن يهردىن ئىنقىالب قىلىپ كهلدى. رەنجىپ قالىدۇ

شۇڭا . ئۇ بىزنى قانچه يامان كۆرسىمۇ بىز ئۇنى ھۆرمهت قىلىشىمىز الزىم
يرىۋېتىشىمىز نى ئاما جهنساڭ بىلهن ما دوتهيتۆمۈر سىجاڭغا ئۇقتۇرماي 

» سىلهر قانداق قارايسىلهر؟. ھهم ئۇنى دەرھال بىر تهرەپ قىلىشىمىز كېرەك
ما  بىلهن ما دوتهي، قويۇلىدىغانلىقىمىزنى پىكرىگهبىز ئۇنىڭ . دېدى

 مهسىلىسىنى بىر تهرەپ قىلماي تۇرۇپ، شهھهرنىڭ ئامانلىقىنى جهنساڭ
 ئېيتقىلىمۇىلدۇق دەپ ساقلىغىلى بولمايدىغانلىقىنى ھهم شهھهرنى ئازات ق

  .بولمايدىغانلىقىنى بىلدۈردۇق

 كېلىپ ئوراز ليهنجاڭ ھهرىكهتكه كۈنى تاڭ سهھهردە -11 ئاينىڭ -5
دوتهي يامۇلىنىڭ ئالدىدىكى سارايغا، ئابال بېك ئامبال يامۇلىغا، توختى 

 ئىدارىسىگه، يۈسۈپ ليهنجاڭ دوتهي مالىيهليهنجاڭ بۇتخانا ئارقىسىدىكى 
، ئابدۇقادىر ھاجى مهھكىمىنىڭ ئارقىسىدىكى تهرىپىگهشهرقىي يامۇلىنىڭ 
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 كۈنى سهھهردە ھۇجۇم -11ئاينىڭ -5. گۇڭگاڭغا تېگىش قارار قىلىندى
 بىلهن بولغان ئاالقىسىنى ئۈزۈپ ئورۇنالرنىڭ باشقا ما جهنساڭ. باشلىدۇق
 تۆت سائهت ئۇرۇش قىلىپ، دوتهي -شۇنىڭ بىلهن ئۈچ. تاشلىدۇق

تېخى .  ئهسكهرلىرىدىن قورال تارتىۋالدۇقما دوتهيىدىكى يامۇلىنىڭ سىرت
يېڭىال دوتهي يامۇلىنىڭ ئىچىگه ھۇجۇم باشلىۋىدۇق، تۆمۈر سىجاڭدىن 
ئۇرۇشنى توختىتىش توغرىسىدا ئادەم كهلدى ھهمدە تۆمۈر سىجاڭ ئوسمان 
ئېلىنى چاقىرتىپ نېمه مهقسهت بىلهن دوتهي يامۇلىغا تېگىسهن، دەپ 

 ما دوتهي ئېلى بىزنىڭ مهقسىتىمىز، بىرىنچىدىن، ئوسمان. كايىدى
. ئهسكهرلىرىدىن قورال تارتىۋېلىپ دوتهي يامۇلىنى ئازات قىلىش

ئىككىنچىدىن، يېڭىشهھهرنى ئازات قىلىپ، ئۇ يهردىكى ئهسكهرلهردىنمۇ 
تۆمۈر سىجاڭ، بۇنداق قىلىشقا . قورال تارتىۋېلىش دەپ جاۋاب بهردى

 بىلهن ما جهنساڭ ئاسان ئهمهس، ئۇنى ئۇنچىۋاالبولمايدۇ، بۇ ئىش 
غا ما جهنساڭشۇنىڭ بىلهن . مهسلىههتلىشىپ بىر تهرەپ قىلىمىز، دېدى

.  تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئۆزى كىرىشنى ئېيتىپتۇما جهنساڭئادەم كىرگۈزىۋىدى، 
غا ما ما جهنساڭ: بۇ چاغدا ئوسمان ئېلى. تۆمۈر سىجاڭ كىرىدىغان بولدى
 قالدۇرۇپ قورالالرنىدوتهي يامۇلىدىكى دوتهينىڭ ئهسكهرلىرى ھهم 

قۇيۇپ، ئۆزىنىڭ ئهسكهرلىرىنىال ئېلىپ يېڭىشهھهرگه چىقىپ كهتسۇن، 
 -  ياراق، ئوق- ئامباردا ساقلىنىۋاتقان قوراليېڭىشهھهردىكىئىككىنچى 
ئۇنىڭدىن باشقا . شىۋالىمىزۈ بىلهن بىز تهڭ بۆلما جهنساڭدورىالرنى 

رنىمۇ تهڭ تهقسىم قىلىۋالىمىز دېگهن ھۆكۈمهتكه قاراشلىق مهنقۇالتال
ما تهلهپنى ئوتتۇرىغا قۇيۇپ ئوق چىقىرىشنى توختاتقان بولسىمۇ، لېكىن 

شۇ كۈنى ئۇرۇشتا ئۇيغۇر .  ئهسكهرلىرى ئېتىشنى توختاتمىدىدوتهي
  . يهتته كىشى يارىدار بولدى. ئهسكهرلهردىن ئۈچ كىشى ئۆلدى
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 بىلهن ما جهنساڭىپ، تۆمۈر سىجاڭ شۇ كۈنى دوتهي يامۇلىغا كىر
  . سۆھبهت باشلىدى

 تۆۋەندىكى تارتىشالردىن كىيىن -سۆھبهت ناھايىتى ئۇزۇن تاالش
  : كهلگهنكېلىشىمگه

نىڭ ئهسكهرلىرىنى ما دوتهي ئۆزىنىڭ ئهسكهرلىرىنى ۋە ما جهنساڭ) 1(
  ؛كېتىشقوراللىرى بىلهن قوشۇپ يېڭىشهھهرگه ئېلىپ چىقىپ 

دىكى قورال ۋە باشقا مهنقۇالتالرنى دوتهي يامۇلىنىڭ ئامبىرى) 2(
  قالدۇرۇپ كېتىش؛

يېڭىشهھهردىكى قورال ۋە باشقا مهنقۇالتالرنى تۆمۈر سىجاڭ بىلهن ) 3(
  تهڭ بۆلۈشۈش؛

  ؛كېتىشنى يېڭىشهھهرگه بىرگه ئېلىپ چىقىپ ما دوتهي) 4(

 بىلهن بولغان ئۇرۇشتا ئوسمان ئېلى قولغا چۈشۈرگهن ما دوتهي) 5(
  . بېرىشۇرۇپ قۇرالالرنى قايت

 قوشۇلمايدىغانلىقىنىبۇ توختامنى ئوسمان ئېلى كۆرگهندىن كىيىن 
لېكىن تۆمۈر سىجاڭ ئىمزا قۇيۇپ بولغانلىقتىن توختامنى . بىلدۈردى
 بىلهن يىڭشهھهرگه چىقىپ كىتىشكه ما جهنساڭنىڭ ما دوتهي. بۇزالمىدى

بېغىدا  چاقىلىرى بىلهن ئۆزىنىڭ لهنگهردىكى -يول قويماي، ئۇنى باال
  . مۈلىكى، ھاياتىغا كاپالهتلىك قىلىشقا ۋەدە قىلدى-تۇرۇشقا؛ ئۇنىڭ مال

 ھهممىسىنى بىلهن بولغان ئۇرۇشتا قولغا چۈشۈرگهن قورالنىڭ ما دوتهي
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قايتۇرۇپ )  مىلتىق تال60 -50 دەك ئات، 200(ئهمهس، بىر قىسمى 
  .بېرىلدى

 ڭما جهنسا كۈنلىرى -15، -14ئاينىڭ -5شۇنىڭدىن كىيىن 
 ئهسكهرلىرى ما دوتهي كۈنى -15. يېڭىشهھهرگه كۆچۈشكه باشلىدى

يېڭىشهھهرگه چىقىپ كېتىۋاتقاندا، ئوسمان تۈەنجاڭ ئۆي سايمانلىرى 
. بېسىلغان بىر ھارۋىنى تاسادىپى تهكشۈرىۋىدى، ئۇنىڭدىن قورال چىقىتى

 دەك يېڭى مىلتىق، ئون 200شۇنىڭ بىلهن پۈتۈن ھارۋىالرنى تهكشۈرۈپ 
 توختام بويىچه دوتهي يامۇلىدىكى دېمهك.  ساندۇق ئوق تېپىۋالدىنهچچه

لېكىن توختامغا خىالپلىق . قورالالرنى قالدۇرۇپ كېتىش كېرەك ئىدى
بىراق .  گهپ قىاللماي قالدىما جهنساڭقىلىنغانلقتىن قورال توغرۇلۇق 

بۇنىڭغا . يىڭىشهھهردىكى تهڭ تهقسىم قىلىۋالىمىز دېگهن قۇرالنى بهرمىدى
  .ۆمۈر سىجاڭمۇ گهپ قىلمىدىت

 گه 1500 ئهسكىرىنى كېتىپ چىقىپ يېڭىشهھهرگه ما جهنساڭ
. يهتكۈزۈپ، ئۇالرنى تۇلۇق قورالالندۇرۇپ، ھهربىي مهشىقنى كۈچهيتىۋەتتى

 ئامبىلىنى ئىشقا سېلىپ، زاپاس ئاشلىق يېڭىشهھهريهنه بىر تهرەپتىن 
 چىقىپ هرگهيېڭىشهھ ئهسكهرلىرى ما جهنساڭ. توپالشقا كىرىشتى

  .كهتكهندىن كىيىن تۆمۈر سىجاڭ دوتهي يامۇلىغا كۆچۈپ كىردى

  زىدىيهتنىڭ ئۆتكۈرلىشىشى

 سىجاڭ تۆمۈر.  ئهسكهرلىرى ھهربىي مهشىقنى كۈچهيتتىما جهنساڭ
 سۇناي چالدۇرۇپ قۇيۇپ، باغدا مېهماندارچىلىق بىلهن -بولسا، ناغرا

 ئالدىدا كېتىش  چىقىپيېڭىشهھهرگه ما جهنساڭ. بهخىرامان يۈردى
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نىڭ ما دوتهي بېرىپ تۆمۈر ئېلىگه سىجاڭلىق ئۇنۋانىنى ئۆزلۈكىدىنال
ئوسمان ئېلى، ھاپىز بېك، ئهخمهتجان، .  تۇتقۇزۇپ قويدىتامغىسىنى

ھامۇتخان، ھهمدەم بهگ ھاجى قاتارلىق بهش كىشىگه لۈيجاڭلىق 
  ئۇالرنى ئۆزىنىڭبېرىپ تامغا ئويدۇرۇپ كىرگۈزۈپ بېرىپئۇنۋانىنى 

بۇنىڭغا ئوسمان ئېلى قاتتىق نارازى . ئۆستۈرگهنلىكىنى نامايىش قىلدى
؟ تۆمۈر بېرىدۇ ما جهنساڭ ئۈچۈن بىزگه تۆمۈر سىجاڭ بهرمهي نېمهبولدى، 

؟ بېرىدۇ ما جهنساڭ ئۈچۈن نېمهسىجاڭغا سىجاڭلىقنى بىز ھهربىيلهر بهرمهي 
مايدۇ، دەپ غا قارامدۇق؟ بۇنىڭغا يول قۇيۇشقا بولما جهنساڭبىز يهنه 

شۇنىڭ بىلهن تۆمۈر سىجاڭ، ئوسمان لۈيجاڭالر . بىلدۈردىنارازىلىق 
 سىجاڭ تۆمۈرمۇشۇنداق بىر شارائىتتا . بولۇۋەردىئوتتۇرىسىدا سۈركىلىش 

 ھاجىمغا ياردەمگه ئهۋەتتى، ھاپىز خوجىنىيازئېلى ھاجىمنى قارا شهھهرگه 
تۆمۈر . هۋەتتى ئيېڭىسارغالۈيجاڭنى يهكهنگه، ئهخمهتجان لۈيجاڭنى 

سىجاڭنىڭ قېشىدا پهقهت ھامۇتخان لۈيجاڭ، ھهمدەم بهگ ھاجى لۈيجاڭ، 
 ئومۇمىبۇالرنىڭ . سېتىۋالدىجان، يۈسۈپجان، كىچىك ئاخۇنالر قالدى

 دىن ئاشمايتتى، ئىنتىزامىمۇ ئانچه ياخشى ئهمهس 1200ئهسكهر سانى 
 تۈەنجاڭ، ئوسمان لۈيجاڭنىڭ قارمىقىدىكى ئوراز تۈەنجاڭ، ئابال. ئىدى

 دەك ئهسكهر بار 1100توختى تۈەنجاڭ، ئابدۇقادىر ھاجىمالرنىڭ قولىدا 
 2300 شۇ چاغدىمۇ تۆمۈر سىجاڭنىڭ قهشقهردىكى ئهسكىرى دېمهك. ئىدى

غا قارىغاندا تۆمۈر سىجاڭ ئۈستۈنلۈكته ما جهنساڭدەك كېلهتتى، يهنىال 
ما چۈنكى . تىكېتهلهيتنى ئاسانال بىر تهرەپ قىلىپ ما جهنساڭئىدى ھهم 
 ئهسكهرلىرى شهھهردە زەربه يهپ بهك قورقۇپ كهتكهنىدى، بۇ جهنساڭ

ما چاغدا بۇنىڭغا تۆمۈر سىجاڭ پهقهت كۆڭۈل بۆلمىدى، بۇ پۇرسهتتىن 
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 پاسات تېرىدى، شۇنىڭ -ئوتتۇرىغا پىتنه. پ كهتتىىنى پايدىلجهنساڭ
  .بىلهن تۆمۈر سىجاڭ ئۇالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈن ئىش قىلدى

اتار ئىشالر ئوسمان لۈيجاڭ بىلهن تۆمۈر سىجاڭ ئوتتۇرىسىدىكى بىر ق
 كۇچاردىنئۇنىڭ سىرتىدا تۆمۈر سىجاڭ . كهسكىنلهشتۈرۈۋەتتى زىددىيهتنى

 كىشى بهك ھاكاۋۇر، سوغۇق دېگهنئالغاچ كهلگهن نىزامىدىن ئهپهندى 
ئادەم ھه  ئۇ.  تۆمۈر سىجاڭنىڭ مهسلىههتچىسى ئىدىبولۇپچىراي ئادەم 

 ئوسمان لۈيجاڭ ۋە باشقا تۈەنجاڭالرنى تۆمۈر سىجاڭغا چېقىپ، دېسىال
ئۇنىڭ ئۈستىگه تۆمۈر سىجاڭنىڭ . ئىشهنمهسلىك ئۇرۇقىنى تېرىدى

تۆمۈر سىجاڭ باي . ئهتراپىنى پۈتۈنلهي باي ئاخۇنالر قاپالپ كهتكهنىدى
ئهۋالدلىرىدىن ئابدىرىم بايۋەچچه، ئابدۇلال بايۋەچچىلهرگه تۈەنجاڭلىق 

ئىبراھىم . ، ئۇالرنى ئهسكهر ئېلىشقا رۇخسهت قىلدىبېرىپنى ئۇنۋانى
ئهسكهرلهرنىڭ تهمىناتىنى . لوزۇڭغىمۇ ئهسكهر ئېلىشقا قهغهز قىلىپ بهردى

چهك ۋە باشقا چىقىمنى بايالر ئۆزى ې ك-، كىيىمبېرىدىغانھۆكۈمهت 
شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ھهدەپ ئۆز ئالدىغا .  توختام قىلدىبولۇپ كۆتۈرىدىغان

  . كهر ئېلىشقا كىرىشىپ كهتتىئهس

  تۆمۈر سىجاڭ بىلهن ئوسمان لۈيجاڭنىڭ ئارىسىنىڭ ئاشكارا بۇزۇلۇشى

 سىجاڭنىڭ قېشىغا بارغاندا، تۆمۈر تۆمۈربىر كۈنى ئوسمان لۈيجاڭ 
 ئۈچۈن بېرىشخوجىنىياز ھاجىمغا ياردەم : سىجاڭ ئۇنىڭغا مۇنداق دەيدۇ

كېچىكىپ قېلىۋاتىدۇ، قارا شهھهرگه ئهسكهر ئهۋەتىش الزىم ئىدى، 
بالدۇرراق ئهۋەتسهك بۇالتتى، بۇنىڭغا سىز قانداق قارايسىز؟ ئوسمان 

 قارا شهھهرگه دېگهندەكسىلى : بېرىدۇلۈيجاڭ ئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب 
لېكىن قهشقهر يېڭى شهھهر . ياردەمگه جهزمهن ئهسكهر ئهۋەتىش الزىم



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 42 

سكهر يۆتكهش مهسىلىسىنى بىر تهرەپ قىلماي تۇرۇپ، قهشقهردىن ئه
 ئهمهل كېلىشىمگه دوتهي يامۇلىدىكى ما جهنساڭخهۋپلىك، چۈنكى 

 ئهپچىقىپ قوشۇپنىڭ ئهسكهرلىرىنى قوراللىرى بىلهن ما دوتهيقىلماي 
 ھارۋىغا ئوغرىلىقچهدوتهي يامۇلدا قالدۇرىدىغان قوراللىرىنىمۇ . كهتتى

ر، بىزگه  باخهۋىرىبۇنىڭدىن ئۆزلىرىنىڭ . تۇتۇۋالىدۇبېسىپ ماڭغاندا 
 بىرسىنىمۇ بهرمىدى، مۇشۇ بىر قاتار قورالنىڭ دېگهن بېرىمىز يېڭىشهھهردىن

نىڭ بىزگه دوست بولماستىن بهلكى يامان نىيهتلىك ما جهنساڭئهھۋالالر 
 مهسىلىسىنى يېڭىشهھهرشۇڭا بىز ئاۋۋال . بېرىدۇئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈپ 

)  ت-ىپ دېمهكچىيېڭىشهھهرنى ئۇرۇش بىلهن ئېل(بىر تهرەپ قىلىپ 
خاتىرجهم بولغاندىن كىيىن ئاندىن خوجىنىياز ھاجىمغا ئهسكهر ئهۋەتسهك 

  .ياخشى بۇالرمىكىن

ما :  قارىتا مۇنداق دەيدۇپىكرىگهتۆمۈر سىجاڭ ئوسمان لۈيجاڭنىڭ 
 بولسا قارا شهھهردىن قهشقهرگه كهلگۈچه بىزگه ياردەملىشىپ جهنساڭ
ئوسمانغا (م قوراللىق ئهسكىرى بار  چه مۇنتىزى2000ھازىر ئۇنىڭ . كهلدى

 بىلهن ما جۇڭيىڭئىككىنچى .)  سېلىش ئۈچۈن كۆپتۈرۈپ ئېيتقىنىتهھدىت
 ھاجىم بىرلىكته ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتىگه قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتىدۇ، خوجىنىياز

 بىلهن ھاجىمنىڭ ئارىسى ما جۇڭيىڭبىز بۇ يهردە ئۇالرغا تېگىپ قويساق 
 مهسىلىسىدە خوجىنىياز ما جهنساڭۈن ئۇنىڭ ئۈچ. كېتىدۇبۇزۇلۇپ 

  .  كېرەككۈتۈشىمىزھاجىمدىن بۇيرۇق 

 مهسىلىلهر ئۈستىدە ئۇزۇن يۇقىرىدىكى ئوتتۇرىسىدا ئىككىيلهنبۇ 
 ئوسمان لۈيجاڭ تۆمۈر كېلهلمهي تارتىش بولىدۇ، بىر پىكىرگه -تاالش

 شۇنىڭدىن بىر قانچه كۈن ئۆتكۈزۈپال. سىجاڭنىڭ ئالدىدىن قايتىپ چىقىدۇ
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سېتىۋالدىجاننى چاقىرىپ ) قادىر ھاجى(ئوسمان لۈيجاڭ مىنىڭ بىلهن 
سىجاڭغا : ئۇ مۇنداق دېدى. تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئالدىغا يهنه ئهۋەتتى

جهنساڭ بىزگه ياردەملىشىپ كهلدى دەپ يۈز خاتىرە ا مسىجاڭ، . ئېيتىڭالر
ۆزۈم نىڭ ئهسكهرلىرىنى ئما جهنساڭقىلىدىغان بولسا، ئۇقماسلىققا سالسۇن، 

  . بىر تهرەپ قىالي

مهن ئۆتكهندە :  سىجاڭ بىزگهتۆمۈربىز بۇ گهپنى سىجاڭغا ئېيتتۇق، 
 كىچىك مهسىله ئهمهس، مهسىلىسى ما جهنساڭئوسمان لۈيجاڭغا ئېيتقان، 

غا تېگىپ قويۇپ، ئۇنى بىر تهرەپ ما جهنساڭ.  قىلسۇنسهۋرئۇنىڭ ئۈچۈن 
شۇنداقال خوجىنىياز ھاجىم . ىمىزقىاللماي، ئۆزىمىزگه يوغان بىر باال تېپىۋال

 ئوتتۇرىسىدا ماجىرا تۇغدۇرۇپ قويىمىز، شۇڭا سىلهر ما جۇڭيىڭبىلهن 
ئوسمان لۈيجاڭغا ئېيتىڭالر، يېڭىشهھهر مهسىلىسىنى ھازىر ھهل قىلغىلى 

  .ئۈزۈۋەتتىبولمايدۇ، دەپ گېپىنى 

بىز ئوسمان لۈيجاڭغا تۆمۈر سىجاڭنىڭ پىكرىنى يهتكۈزىۋىدۇق، 
 دۈشمهننى -سىجاڭ دوست«: بولۇپ لۈيجاڭ خاپا ئوسمان

 ئىشهنچسىزنىڭ سۆزىگه ئىشىنىپ بىزگه ما جهنساڭئايرىيالمايۋاتىدۇ، 
يامان غهرەزلىك ئادەملهر . نى دوست تۇتۇۋاتىدۇما جهنساڭ. قاراۋاتىدۇ

سىجاڭ ) ت. دېمهكچىۋالىي يۇنۇس بېك بىلهن نىزامىدىن ئهپهندىنى (
باشتىال . مهن ئهسلىدە خاتا قىلغان. زۇۋاتىدۇبۇبىلهن بىزنىڭ ئارىمىزنى 

سىجاڭدىن سورىمايال، شهھهرنى ئېلىش بىلهن تهڭال دوتهي يامۇلىنىمۇ 
، ئۇنىڭ ئارقىدىنال قورالسىزالندۇرۇپ ئهسكهرلىرىنى ما دوتهيئېلىپ 

يېڭىشهھهرگه تېگىپ، يېڭىشهھهرنى ئېلىۋەتكهن بولسا بوپتىكهن، شۇ 
. ورال تاپشۇرۇشقا تهييار تۇرغانىدىمۇ قورقۇپ، قما دوتهيچاغدا 
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ئهمدىلىكته )  دەك600 -500. (يېڭىشهھهردىمۇ ھېچقانچه كۈچ يوق ئىدى
 گه 1500 قوشۇلۇپنىڭ ئهسكهرلىرى ما دوتهي بىلهن ما جهنساڭبولسا 
 تهربىيىنى كۈچهيتىپ، خېلى - ئۇنىڭ ئۈستىگه تهلىم. يهتتى

سهت قىلسا، يهنه بىر تهرەپ شۇنداقتىمۇ ماڭا ھازىر رۇخ. مۇنتىزىملىشىۋالدى
  .دېدى» قىلىپ كهتكىلى بۇالتتى

 چىڭ تۇرۇۋېلىشىدىكى سهۋەب گېپىدە سىجاڭنىڭ ئۆز تۆمۈربۇ يهردە 
، شهھهرگه كىرمهڭالر پهيزىۋاتتا.  كىرمىدىگېپىمگهئوسمان مىنىڭ : مۇنداق
، شهھهرگه بېسىپ كىردى، دوتهي يامۇلىغا ئۆزى بىلگهنچه ھۇجۇم دېسهم

ئۇ، .  داۋاملىق تهكىتلهيدۇمهسىلىسىنىه يىڭى شهھهر قىلدى، يهن
 ياراققا ئىگه بولماقچى، ئۇ چاغدا -  ئېلىپ ھهممه قوراليېڭىشهھهرنى

 قاراشتىن دېگهنبويسۇنماسلىقى، بهلكى قارشىلىق كۆرسىتىش مۇمكىن، 
  .شۇڭا سىجاڭنىڭ ئوسمانغا ئىشهنگۈسى كهلمىدى. ئىبارەت

  خوتهن قوزغىلىڭى

) بان ئېيىئى يىلى شه-1352 ھىجرىيه(ئايدا  -1 يىلى -1932
 يىلى بېتىمدە تهمىرات نازارىتىگه نازىر بولغان -1946(مهمتىمىن دامولالم 
خوتهن ئىنقىالبىدا (ۋە ئۇنىڭ ئىنىلىرى ئابدۇلال ئاخۇن ) مهمتىمىن ھهزرەت

خوتهن ئىنقىالبىدا (، نۇر مهھهممهت ئاخۇن )شا مهنسۇر دەپ ئاتالغان
ھهم مهھهممهت نىياز ئهلهم باشلىق تۆت ) پ ئاتالغانئهمىر ساھىب دە

كىشى ۋە باشقا خوتهنلىك مۆتىۋەرلهردىن ئون نهچچه ئادەم بىلهن باش 
 كۆتۈرۈشنىقوشۇپ قۇمۇل ئىنقىالبىنى قولالش يۈزىسىدىن خوتهندە قوزغىالڭ 

) ئابدۇلال( شا مهنسۇر ئىنىسىمهسلىههتلىشىدۇ ھهمدە مهمتىمىن ھهزرەتنىڭ 
 ئايدا قۇمۇل ئىنقىالبىنىڭ مهقسىتى، ئۈرۈمچى -2يىلى  -1932نى 
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.  ئۈرۈمچىگه ئهۋەتىدۇكېلىشكه قۇدرىتىنى بىلىپ -ھۆكۈمىتىنىڭ كۈچ
 قۇدرىتىنى ۋە قۇمۇل -شامهنسۇر ئۈرۈمچىگه بېرىپ ھۆكۈمهتنىڭ كۈچ

 قهشقهرگه كهلگهندە ئۇنىڭ بىلهن مهن ئېگىلىپئىنقىالبىنىڭ مهقسىتىنى 
شقهر شهھىرى ئهلچىخانىدىكى چوڭ بىر ئاشخانىدا قه) ئابدۇقادىر ھاجى(

 قالدى، چۈنكى ئۇ بولۇپ تاسادىپىبۇ ئۇچرىشىش (ئۇچرىشىپ قالدىم 
 سىپايه، گهپ سۆزلىرى مهنىلىك، خۇش - خۇلقى سىلىق-ئادەمنىڭ مىجهز

 - ، كىيىمچۈشۈرۈۋەتكهن ساقال بۇرۇتۇمنى مېنىڭمۇپېئىل بولغانلىقى، 
 ئۆتۈك رۇسچه كهمزۇل، پۇتۇمدا -ى شىم يهنپاسونداڭى ېچهكلىرىم يېك

ئۇ ھېچقانداق ) بولغانلىقى ئۈچۈن شامهنسۇرمۇ ماڭا قىزىققان بولسا كېرەك
 زاتىمنى، يۇرتۇمنى، ئوقۇغان مهكتىپىمنى ۋە -تارتىنمايال مېنىڭ ئىسمى

مهنمۇ .  سوراشقا باشلىدىتهپسىلىيقهشقهرنىڭ جهمئىيهت ئهھۋالىنى 
 بولۇپشامهنسۇر خوتهنلىك . ى سورىدىمتارتىنمايال ئۇنىڭ ئهھۋالىن

 ئۈچۈن كېلىش كۆرۈپمهدرىسته ئوقۇغانلىقىنى بۇ قېتىم ئۈرۈمچىنى 
مهن ئۇنىڭدىن ئۈرۈمچىنىڭ ئهھۋالىنى قۇمۇل . بارغانلىقىنى ئېيتتى
 ئۈمىدمهن قۇمۇل ئىنقىالبىنىڭ غهلىبه قىلىشىنى «: ئۇ. ئىنقىالبىنى سورىدىم

 كېڭهيسه بهك ياخشى بوالتتى، ھهممه نۇبقاجهقىلىمهن، ئهگهر بۇ ئىنقىالب 
 تېبابهتچىلىكتىنئادەم قوزغىلىپ ئىنقىالبقا قاتناشقان بۇالتتى، مېنىڭ 

 قىلىپ يۈرۈپ تېۋىپلىق بولغانلىقى ئۈچۈن بۇ قېتىم ئۈرۈمچىدە خهۋىرىم
ئهمدى . نۇرغۇن كىشىلهر بىلهن ئۇچراشتىم، نۇرغۇن نهرسىلهرنى بىلىۋالدىم

لېكىن ئۇ ئادەم ئۆزىنىڭ كىملىكىنى، . دېدى» مهنخوتهنگه قايتماقچى
ئۈرۈمچىگه بېرىشتىكى مهقسىتىنى ۋە ئۆزىنىڭ تهشكىل تهرەپتىن 

  .ئهۋەتىلگهنلىكىنى ئېيتمىدى
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 يىلى -1932)  شامهنسۇر دەپ ئاتايمىزتۆۋەندە(، )ئابدۇلال(شامهنسۇر 
 شۈپكۆرۈئايدا قاراقاشقا يېتىپ بېرىپ ئاكىسى مهمتىمىن ھهزرەت بىلهن -9

ئۈرۈمچىنىڭ ۋەزىيىتىنى سۆزلهپ بهرگهندىن كىيىن مهمتىمىن ھهزرەت 
 نهچچه كىشىدىن تهركىب تاپقان قوزغىالڭ كۆتۈرۈش 20باشچىلىقىدا 

 مهخپى تهييارلىققا ئېتىبارەنئۇالر شۇ كۈندىن . تهشكىالتى قۇرۇلىدۇ
.  قالىدۇبولۇپكىرىشىدۇ، لېكىن ئۇزۇن ئۆتمهيال بۇ تهشكىالت پاش 

ىن خهۋەر تاپقان قاراقاش ھاكىمى خوتهن ۋالىيسىغا خهۋەر قىلىدۇ، بۇنىڭد
 دەك كىشىنى 60 ساقالۋاتقان ئهسكهردىن چېگراخوتهن ۋالىيسى دەرھال 

. ئورۇنالشتۇرىدۇ قاراقاش ھاكىمى ئىدارىسىگه كېلىپتاغدىن قايتۇرۇپ 
ئاندىن ۋالى بۇ تهشكىالتنىڭ باشلىقلىرىنى يىغىنغا چاقىرىپ يىغىن 

بۇ قاراردىن خهۋەر تاپقان . ىال قولغا ئېلىپ ئۆلتۈرۈشنى قارار قىلىدۇئۈستىد
 بىر كۈن بۇرۇن تهشكىالتقا يهتكۈزۈپ كېلىشتىنتهرجىمان بۇنى يىغىنغا 

 دىن 200 كېچىسىالشۇنىڭ بىلهن ئۇالر بىردىنال قوزغىلىپ شۇ كۈنى . قويىدۇ
 قاراقاش ۇپقورالالندۇرئوشۇق تالىپنى ئورغاق، قىلىچ، توقماقالر بىلهن 

ناھىيىلىك ھۆكۈمهتكه تېگىدۇ ھهمدە شهنجاڭ باشلىق بىر نهچچه كىشىنى 
 كېلىنگهنتاغدىن قايتۇرۇپ . ئۆلتۈرۈۋېتىدۇتۇتۇۋېلىپ شۇ مهيداندىال 

 ناھىيىسىشۇنىڭ بىلهن قاراقاش . ئهسكهرلهر قوزغىالڭچىالر تهرەپكه ئۆتىدۇ
 ئىشان قادىرخان غوجىنى شۇ كۈنىال. قوزغىالڭچىالرنىڭ قولىغا ئۆتكهن بولىدۇ

 نهچچه 20ئۇالردا پهقهت .  دەك پىدائىي بىلهن گۇمىغا ماڭدۇرىدۇ500
  . كالتهكال بار ئىدى- قالغانلىرىدا چوماقبولۇپتالال مىلتىق 

 دەك 1000مهمتىمىن ھهزرەت قارا قاشقا ھاكىم تهيىنلهپ قۇيۇپ ئۆزى 
 ئاي -3 يىلى -1933بۇ . پىدائىينى باشالپ خوتهنگه قاراپ يولغا چىقىدۇ

 دەك مىلتىق غهنىيمهت ئالغان 200ئۇالر قاراقاشتىن . ئىدى) رامىزان(
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ئۇالر شۇ . بولسىمۇ قالغانلىرىدا قىلىچ، چوماق قاتارلىق قورالالر بار ئىدى
. ئىگىلهيدۇ ئاتلىق، ئېشهكلىك ھهم پىيادە خوتهن كونا شهھىرىنى كېچىسى

رۋازىنى تاقاپ سېپىلغا ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى يېڭىشهھهرگه كىرىپ دە
. قوزغىالڭچىالر سېپىلنى قورشىۋېلىپ ئوق چىقىرىشقا باشاليدۇ. چىقىرىۋالىدۇ

 پىدائىيالر ئىنتايىن تۆۋەندە. ئىككى ئوتتۇرىدا خېلى قاتتىق ئۇرۇش بولىدۇ
. كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى ۋەھىمىگه چۈشىدۇ

پ دەرھال شهھهر ئىچىگه ۋەكىل قوزغىالڭچىالر پۇرسهتنى غهنىيمهت بىلى
 ھاجىم ئهسكهرلىرىنىڭ خوجىنىيازكىرگۈزۈپ ئۇالرنى قورال تاپشۇرۇشقا، 

 ۋە مۈلكى - بولغانلىقىنى، قورال تاپشۇرغانالرنىڭ مالكېلىپخوتهنگه 
ھاياتىغا دەخلى يهتكۈزمهيدىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ، بۇنىڭ بىلهن 

ى قوزغىالڭچىالرنىڭ شهرتلىرىنى ۋەھىمه ئىچىدە قالغان ھۆكۈمهت ئهسكهرلىر
 شهھىرىخوتهن .  قورال تاپشۇرىدۇبولۇپ قىلىپ تهسلىم قوبۇل

 لوپ، چىرىيه، تېزلىكىدەبۇ خهۋەر چاقماق . ئۆتىدۇقوزغىالڭچىالرنىڭ قولىغا 
ئۇ جايالردىكى خهلقلهرمۇ بىردەك .  يېتىپ بارىدۇناھىيىلىرىگه كېرىيه

چاغدا ناھىيىلىك  ئۇ(ۇم قىلىپ لىك ھۆكۈمهتلهرگه ھۇجيىقوزغىلىپ ناھى
ئهسكهرلهردىن قورال )  دەك ئهسكهر بۇالتتى30 -20ھۆكۈمهتته 

تارتىۋېلىپ ناھىيىنى ئازاد قىلىدۇ ھهمدە دەرھال خوتهنگه خهۋەر 
شۇنىڭ .  بىلدۈرۈشىدۇبويسۇنىدىغانلىقىنىيهتكۈزۈپ ئۆزلىرىنىڭ خوتهنگه 

مهمتىمىن . ولىغا ئۆتىدۇبىلهن پۈتۈن خوتهن ۋىاليىتى قوزغىالڭچىالرنىڭ ق
 ھهربىي ئىشالرغا، مهھهممهت نىياز ئهلهم بولۇپھهزرەت ئهمىر كىبىر 

  .ھۆكۈمهت ئىشلىرىغا مهسئۇل بولىدۇ

 دوتهي ما شاۋۋۇخوتهن قوزغىلىڭىدىن خهۋەر تاپقان قهشقهردىكى 
 ئهسكهردىن بىر ليهننى خوتهندىكى ليهنقاغىلىقتا تۇرۇشلۇق ئىككى 
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ئارقىدىنال قهشقهردىن خۇيزۇ، . گه ياردەمگه ئهۋەتىدۇھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى
 ئهسكهر تهشكىللهپ ئۇالرنى ليهنقىرغىزدىن تهركىب تاپقان ئىككى 

خوتهنگه قاراپ يولغا چىققان ئهسكهرلهر قاغىلىقتىن . قاغىلىققا ئهۋەتىدۇ
چىقىپ گۇمىغا كىرمهيال ئۇدۇل خوتهنگه مېڭىپ زاۋىغا كهلگهندە 

 بولغانلىقىنى ئاڭالپ خوتهنگه ئۆتۈپر قولىغا خوتهننىڭ قوزغىالڭچىال
  .كېلىدۇكىرمهي قايتىپ 

  قاغىلىقتىكى قوزغىالڭ

، شۇ ۋاقىتالردا بولۇپقاغىلىقتا سابىرخان خوجا ئىسىملىك بىر ئىشان 
بۇ كىشى خوتهن، قۇمۇل تهرەپته .  ئىدىنوپۇزلۇققاغىلىق بويىچه 

 شۇڭا ئۇ خوتهن . قوزغىالڭالردىن خهۋەر تېپىپ تۇراتتىكۆتۈرۈلگهن
قوزغىلىڭىنى قولالپ ئۆزى بىلهن بىر پىكىردىكى كىشىلهرنى توپالپ 

، كۆرۈشۈپقهشقهردىن كهلگهن قىرغىز ئهسكهرلهرنىڭ باشلىقى بىلهن 
 ليهنىنىڭ باشلىقى ئۇنى قىرغىز. ئۇنىڭدىن ئۆزىنى قولالشنى تهلهپ قىلىدۇ

، ئۇالر بېسىپ  كىرىشىنىبۆسۈپ شهھىرىگه قىلىپ قوزغىالڭچىالرنىڭ قوبۇل
كىرگهندە ئۆزلىرىنىڭ مىلتىقنى ئاسمانغا قارىتىپ ئېتىپ ئهمهلىي قارشىلىق 

 بېرىدىغانلىقىنى تۇغدۇرۇپ ئوڭايلىقكۆرسهتمهي شهھهرگه كىرىشكه 
  .بىلدۈرىدۇ

شۇنىڭ بىلهن قوزغىالڭچىالر شهھهرگه بىخهتهر بېسىپ كىرىپ قىرغىز 
كۈمهت ئهسكهرلىرىدىن قورال ئهسكهرلىرى بىلهن بىرلىشىپ، قاغىلىقتىكى ھۆ

. ئۆتىدۇشۇنداق قىلىپ قاغىلىق قوزغىالڭچىالرنىڭ قولىغا . تارتىۋالىدۇ
 ئادەمنى 100 دىن ئارتۇق قوراللىق قىسىم تهشكىللهپ 300قوزغىالڭچىالر 

نىڭ خوتهن ما دوتهي.  ئادەمنى پوسكامغا ئهۋەتىدۇ100گۇمىغا، 
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 ئهسكىرى ليهنۋەتكهن بىر قوزغىالڭچىلىرىنى باستۇرۇشقا قاغىلىقتىن ئه
خوتهنگه كىرەلمهي قايتىپ گۇمىنى ۋەيران قىلىپ يهنه قاغىلىققا قاراپ 

 ئۆتۈپئۇالر يول ئۈستىدە قاغىلىقنىڭ قوزغىالڭچىالر قولىغا . كېلىۋاتقانىدى
كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ، ئوسمان، ھىسامىدىن دېگهن ئىككى كىشىگه يول 

اش، كۆكيار ئارقىلىق كاچۇڭغا ئۆتۈپ، باشلىتىپ قاغىلىققا كىرمهي ئۇششاق ب
نىڭ ما دوتهي ئادەم 100گۇمىغا ماڭغان . ئۇ يهردىن يهكهنگه كىرىۋالىدۇ

 ئۇ يهردىن پوسكامغا كېلىپيالماي قاغىلىققا قايتىپ ۇئهسكهرلىرىنى توس
، شۇنىڭ بىلهن مهمتىمىن ھهزرەت دېمهك. ئورۇنلىشىدۇ دەريا بويىغا كېلىپ

چىالر پوسكامدىن تارتىپ چهرچهنگىچه بولغان باشچىلىقىدىكى قوزغىالڭ
ھهممه ناھىيىلهرگه ھاكىمالر بهلگىلىنىپ بىر قهدەر . ئىگىلهيدۇجايالرنى 

  .تىنچلىق ئورنىتىلىدۇ

  كېلىشىشامهنسۇرنىڭ يهكهنگه 

 دەك ئهسكهر بىلهن 500مهمتىمىن ھهزرەت ئىنىسى شامهنسۇرنى 
 كهلگهندە گۇمىدىكى شامهنسۇر گۇمىغا. ئهۋەتىدۇيهكهننى ئىگهللهشكه 

ئىشان .  دەك پىدائىي بىلهن قوشۇلىدۇ200مهھهممهتنىياز ئهلهم 
  . قادىرخاننى گۇمىغا ھاكىم قىلىدۇ

شامهنسۇر قاغىلىققا كهلگهندە شهھهر ھاكىمى سابىرخان خوجا باشلىق 
شامهنسۇر . خهلق ۋە پىدائىيالر ئالدىغا چىقىپ دەبدەبه بىلهن قارشى ئالىدۇ

 ئۈچ كۈن تۇرۇپ ئهسكهرلىرىنى تهرتىپكه سېلىپ قوراللىق -ىقاغىلىقتا ئىكك
ئۇ . كېلىدۇ دەك پىدائىينى باشالپ پوسكامغا 800 بولۇپ قورالسىزۋە 

بۇ چاغدا شامهنسۇرنىڭ . قوشۇلىدۇ دەك ئهسكهر بىلهن 200يهردىكى 
 يىلى -33، كېتىدۇ دىن ئېشىپ 1000 ئهسكهرلىرى قورالسىزقوراللىق ۋە 
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 ئهسكهرلىرى ما دوتهي يهكهنگه يېتىپ كېلىپ لىرىدائاخىر ئاينىڭ -4
بىر نهچچه كۈنلۈك جهڭدىن . جهڭ ناھايىتى قاتتىق بولىدۇ. بىلهن ئۇرۇشىدۇ

 كونىشهھهرنى تاشالپ بېرەلمهي ئهسكهرلىرى بهرداشلىق ما دوتهيكىيىن 
 ئۇنۋان شۇ قېتىمقى دېگهنئابدۇلالغا شامهنسۇر . يېڭىشهھهرگه كىرىۋالىدۇ

بۇ ئۇنۋاننى ئهمىر كىبىر بهردىمۇ ياكى ( ېلىش جېڭىدە بېرىلگهنيهكهننى ئ
يهكهن كونىشهھهر ئېلىنغان كۈنى ).  ئېنىق ئهمهسقۇيۇۋالغانمۇئۆزى 
  . كۈنى ئىدى-8 ئاينىڭ -5 يىلى -1933

  يهكهن ۋەقهسى

 مۇھاسىرە يېڭىشهھهرنى، ئېگىلىپشامهنسۇر يهكهن كونا شهھهرنى 
 - 33السىزلىتىۋاتقان بىر پهيتته يهنى  ئهسكهرلىرىنى ھما دوتهيقىلىپ 

 كۈنلىرى قهشقهردىن تۆمۈر سىجاڭ ئهۋەتكهن ھاپىز -20 ئاينىڭ -5يىلى 
بۇ ئىككى ئهسكهر . كېلىدۇ چه ئهسكهر بىلهن يهكهنگه يىتىپ 300لۈيجاڭ 

 بولسىمۇ، بىر قانچه كۈن ئۆتمهيال ئوتتۇرىدا كۆرۈشكهنباشلىقى چىرايلىق 
شامهنسۇر خهلققه بهك زۇلۇم سالغان مىشا : بىسهۋە.  تۇغۇلىدۇزىددىيهت

 جازاسى بهرگهن ئۆلۈم قولغا ئېلىپ خهلقنىڭ تهلىپى بويىچه ئۇنىڭغا بېگىنى
، قىلىپسىلهرھاپىز لۈيجاڭ بۇنى تۆمۈر سىجاڭنىڭ رۇخسىتىنى ئالماي . ئىدى

دەپ ئاشكارا نارازىلىق بىلدۈرگهندىن تاشقىرى خهت ئارقىلىق تۆمۈر 
بۇ چاغدا شامهنسۇر، بىزمۇ خوتهندىن ئىنقىالب . ىلىدۇسىجاڭغا مهلۇم ق

 ھاجىم، خوجىنىياز ھاجىمدىن خوجىنىيازقىلىپ كهلدۇق، بىزنىڭ رەھبىرىمىز 
 يوق، دەپ ھاپىز يوليورۇق دېگهنبىزگه تۆمۈر سىجاڭغا بويسۇنۇڭالر 

ئىككىنچى بىر سهۋەب، ھاپىز .  ئالمايدۇئېتىبارغالۈيجاڭنىڭ نارازىلىقىنى 
ئۈچىنچى بىر .  مۇھاسىرىسىنى بوشاشتۇرۇپ قويىدۇيېڭىشهھهر كېلىپلۈيجاڭ 
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مۇ ھاپىز لۈيجاڭنىڭ ما جهنساڭسهۋەب، قهشقهر يېڭىشهھهردىكى 
ئۇالر يهكهنگه .  دەك ئهسكهرنى يهكهنگه ئهۋەتىدۇ200ئارقىسىدىن 

، بىر قانچه كۈندىن كىيىن غىپپىدە ئورۇنلىشىپ كونىشهھهرگه كېلىپ
بۇ ئهھۋالنى ھاپىز . شۇلىۋالىدۇو ئهسكهرلىرىگه قتهيما دو يېڭىشهھهردىكى

. لۈيجاڭ بىلسىمۇ، ئۇالرنى توسماي بهلكى ئۇ بىزنىڭ ئىتتىپاقچىمىز دەيدۇ
 گه 600نىڭ ئهسكهرلىرى ما دوتهيشۇنداق قىلىپ يهكهن يېڭىشهھهردىكى 

  .يىتىدۇ

، ئۇالر بىزنىڭ قانداقچه بولۇپبۇ چاغدا شامهنسۇر بۇ ئىشالرغا ھهيران 
 بولۇۋالغانالرتتىپاقچىمىز بولسۇن، بىزنىڭ دۈشمهنلىرىمىز بىلهن بىرگه ئى

، دەپ ھاپىز لۈيجاڭ بىلهن بوالاليدۇقانداقمۇ بىزنىڭ ئىتتىپاقچىمىز 
 ئۈچۈن شامهنسۇر تۆمۈر كېلىشتىركىشىپ قالىدۇ ھهم بۇ ھهقته بىر قارارغا 

  .سىجاڭغا ئادەم ئهۋەتىدۇ

  كېلىشىساۋۇت دامولالمنىڭ يهكهنگه 

 يىلى -32 بۇرۇن يهنى كۆتۈرۈشتىنساۋۇت دامولالم خوتهندە قوزغىالڭ 
.  ئاندىن خوتهنگه بارغانكېلىپ ئايالردا ھهرەمدىن قايتىپ قاغىلىققا -12

 -1 يىلى -33دامولالم قاراقاشتا قۇرۇلغان قوزغىالڭچىالر تهشكىالتىدىن 
 قۇرۇلغان خوتهن ئازات قىلىنغاندىن كىيىن، خوتهندە. ئايدا خهۋەر تاپىدۇ

قوزغىالڭچىالر ھۆكۈمىتى ساۋۇت دامولالمنى شهيخۇل ئىسالم قىلىپ ئهڭ 
 ئىش نېمه، شۇ ئوتتۇرىدا دامولالمنىڭ بېرىدۇ دىنىي مهرتىۋە يۇقىرى

لېكىن بۇ ئادەم شهيخۇل ئىسالم بولغاندىن . قىلغانلىقى مهلۇم ئهمهس
ى كىيىن يهكهندىكى شامهنسۇر بىلهن ھاپىز لۈيجاڭ ئوتتۇرىسىدىك

بۇ . كېلىدۇئىختىالپتىن خهۋەر تېپىپ، ئۇالرنى ياراشتۇرۇش ئۈچۈن يهكهنگه 
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 ۋە خهلقتىن بىر قانچه مىڭ ھهربىيچاغدا يهكهندىكى شامهنسۇر باشلىق 
ھاپىز  (كۈتۈۋالىدۇكىشى يهكهن دەرياسىنىڭ بويىغا چىقىپ دامولالمنى 

شىش دامولالم شامهنسۇر بىلهن سۆھبهتلى) لۈيجاڭ ئالدىغا چىقمايدۇ
 ما دوتهي تۈگىنى زىددىيهتنىڭئارقىلىق بۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى 

شۇنىڭ بىلهن ساۋۇت .  ئىكهن دەپ تونۇيدۇمهسىلىسىئهسكهرلىرى 
دامولالم، شامهنسۇر، ھاپىز لۈيجاڭ قاتارلىقالرنى بىر يهرگه جهم قىلىپ 

 ما دوتهييهكهندىكى «كېڭهشته ساۋۇت دامولالم سۆزلهپ . كېڭهش ئاچىدۇ
 قورالسىزالندۇرۇپهرلىرىنى ئۇرۇش بىلهن ياكى سۆھبهت ئارقىلىق ئهسك

يهكهننى تىنچىتىپ، خوجىنىياز ھاجىمغا ياردەمگه ئهسكهر ئهۋەتىشىمىز 
نىڭ ئهسكهرلىرىنى بىر تهرەپ قىلماي تۇرۇپ ما دوتهييهكهندىكى . كېرەك

» بۇنىڭغا قانداق قارايسىلهر. ئۈرۈمچىگه ئهسكهر ئهۋەتكىلى بولمايدۇ
بۇنىڭغا مىنىڭ پىكرىم يوق، تۆمۈر سىجاڭ «: بۇ چاغدا ھاپىز لۈيجاڭ. ۇدەيد

قانداق بۇيرۇق قىلسا شۇنى ئىجرا قىلىمهن، شۇنىڭ ئۈچۈن ھهربىرلىرى تۆمۈر 
) دېمهكچىساۋۇت دامولالمنى (سىجاڭغا خهت يېزىشامال، ياكى ئۆزلىرى 

  .دەيدۇ» بارامال، شۇ كىشىدىن سوراپ بىر تهرەپ قىلىشسىال

رىلىقتا قهشقهردىن تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئابدۇغۇپۇر ھاجىم شاپتۇل شۇ ئا
ئۇالر تۆمۈر . باشچىلىقىدىكى تۆت ۋەكىلى يهكهنگه يېتىپ كېلىدۇ

 بىزنىڭ ئىتتىپاقچىمىز ۋە ياردەمچىمىز، ھازىر ما جهنساڭ«:سىجاڭنىڭ
 بىرلىكته ئۈرۈمچى ما جۇڭيىڭئۈرۈمچىدە خوجىنىياز ھاجىم بىلهن 

نى ما جهنساڭۇرۇش قىلىۋاتىدۇ، بىز بۇ يهردە ھۆكۈمىتىگه قارشى ئ
شۇڭا . قورالسىزالندۇرۇپ قويساق، ئۇالرنىڭ ئىتتىپاقىغا تهسىر يىتىدۇ

»  ئۇالرغا تهگمهسلىكىمىز كېرەكبولمىغۇچهخوجىنىياز ھاجىمدىن خهۋەر 
بۇ چاغدا ساۋۇت دامولال باشچىلىقىدىكى . دېگهن پىكىرنى يهتكۈزىدۇ
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، ما دوتهييهكهن، قهشقهردىكى «:  رەھبهرلىرىخوتهن قوزغىالڭچىلىرىنىڭ
 ئهسكهرلىرىنى قورالسىزالندۇرماي تۇرۇپ، خوجىنىياز ھاجىمغا ما جهنساڭ

 بولدى، بولۇپئۇنىڭ ئۈستىگه جهنۇب ئازات . ئهسكهر ئهۋەتكىلى بولمايدۇ
 تۈركىستان شهرقىي(شۇڭا بىز قهشقهردە ھۆكۈمهت تهشكىل قىلىپ 

ىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىشىمىز كېرەك، كونا خهلقن) دېمهكچىھۆكۈمىتىنى 
 مال مهسىلىسى ئهمهس، -تۈزۈمنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشىمىز كېرەك، بۇ پۇل

ئۇنداق قىلمىساق، ئىنقىالب قىلىپ نېمه . مهسىلىسىچوڭ ھهق چوڭ ناھهق 
 سۆزلهرنى تۆمۈر بولۇنغاندەيدۇ ھهمدە ۋەكىللهرگه مۇشۇ كېڭهشته » قىلىمىز

ۋەكىللهردىن ئابدۇغۇپۇر ھاجىم شاپتۇل . اپشۇرىدۇسىجاڭغا يهتكۈزۈشنى ت
نى قورالسىزالندۇرۇشقا قارشى ما جهنساڭيهنىال تۆمۈر سىجاڭنىڭ 

لېكىن . ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ، شۇنىڭ بىلهن كېڭهش ئاياغلىشىدۇ
ئۇالرنىڭ : كېڭهشتىن قايتقاندىن كىيىن ئابدۇغۇپۇر ھاجىم شاپتۇل

الرغا كۈچى يېتهمدىكىن؟ ما جهنساڭ، سىنېمى دېگىنىجۇمهۇرىيهت قۇرىمىز 
 ئوخشاش سۆزلهرنى قىلىپ، ساۋۇت دامولالمنىڭ كهينىدىن دېگهنگه

ۋەكىللهرنى كۈتۈشكه مهسئۇل بولغان بىرسى بۇ سۆزنى . غهيۋەت قىلىدۇ
  . ئاڭالپ قېلىپ شامهنسۇرغا ئېيتىپ قۇيىدۇ

ر، قهشقهردىن كهلگهن ۋەكىللهر ئهتىسى قايتماقچى بولغاندا شامهنسۇ
ۋەكىللهر . ئابدۇغۇپۇر ھاجىمنى ئېلىپ قېلىپ نهزەربهند قىلىپ قۇيىدۇ

 سۆزلهرنى، ئابدۇغۇپۇر بولۇنغان يهكهندىكى كېڭهشته كېلىپقهشقهرگه 
تۆمۈر سىجاڭ . ھاجىمنى ئېلىپ قالغانلىقىنى، تۆمۈر سىجاڭغا يهتكۈزىدۇ

ر  ئۈچۈن قهشقهكېلىش ئابدۇغۇپۇر ھاجىمنى ئېلىپ بولۇپبۇنىڭغا خاپا 
: شامهنسۇر ۋەكىللهرگه. ئۆلىمالىرىدىن تهشكىللهپ يهنه ۋەكىل ئهۋەتىدۇ
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 - يىن مۇنداق پىتنهې كبۇندىن بىرىمىز، قوشۇپئابدۇغۇپۇر ھاجىمنى ھازىر 
  .دەپ جېكىلهيدۇ! پاسات تارقاپ كهتمىسۇن

   ئهسكهرلىرىنى بىر تهرەپ قىلىش مهسىلىسىما دوتهييهكهندىكى 

 قازانغاندىن كىيىن مۇۋەپپهقىيهتى خوتهن، قاغىلىق قوزغىالڭلىر
خوتهن، قاغىلىق تهرەپلهردىكى ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى يهكهنگه توپلىنىپ 

خوتهن قوزغىالڭچىلىرى ئىمىر . رۇنلىشىۋالىدۇويهكهن يېڭىشهھهرگه ئ
قهشقهر تهرەپتىن تۆمۈر . ئابدۇلال بهگنى يهكهننى پاتىهه قىلىشقا ئهۋەتىدۇ

. ۆت يۈز ئهسكهر بىلهن يهكهنگه ئهۋەتىدۇ ت-سىجاڭ ھاپىز لۈيجاڭنى ئۈچ
بۇ ئىككى كۈچ بىرلىشىپ يهكهن يېڭىشهھهرنى مۇھاسىرە قىلغان بولسىمۇ 

  .لېكىن بىر تهرەپ قىاللمايدۇ

، يهكهندىكى ھۆكۈمهت ما جهنساڭبۇ چاغدا قهشقهردىكى 
رۇلۇڭ ئىسىملىك  ئهسكهرلىرىنى ئهپلهپ ئۆزىگه ئهل قىلىۋېلىش ئۈچۈن ما

رۇلۇڭ  ما.  ئاتلىق ئادەم بىلهن يهكهنگه ئهۋەتىدۇ100تۈەنجاڭنى 
يهكهنگه كۆرۈنۈشته شامهنسۇر ۋە ھاپىز لۈيجاڭالرغا ياردەم كۆرسهتكىلى 

لېكىن ئۇ پۇرسهت تېپىپ يېڭىشهھهرگه كىرىپ . كهلگهندەك قىلىپ كېلىدۇ
ئۇنىڭ مهقسىتى شهھهردىكى . ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى بىلهن بىرلىشىۋالىدۇ

 ياراقلىرى بىلهن قهشقهرگه ئېلىپ -لىرىنى ۋە قورالھۆكۈمهت ئهسكهر
ئهمما خوتهن .  قىسىملىرىنى تۇلۇقالش ئىدىما جهنساڭكېتىپ 

قوزغىالڭچىلىرى ۋە تۆمۈر سىجاڭ ئهسكهرلىرىمۇ يهكهندىكى ھۆكۈمهت 
. ئهسكهرلىرىنى بىر تهرەپ قىلىپ قوراللىرىنى تارتىۋېلىشنى مهقسهت قىالتتى

 ياراقلىرىغا ئۈچ -هت ئهسكهرلىرىنىڭ قورالدېمهك، يهكهندىكى ھۆكۈم
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تهرەپنىڭ كۆزى تهڭ چۈشكهنلىكتىن يهكهن ۋەزىيىتى مۇرەككهپ ئهھۋالغا 
  .چۈشۈپ قالغانىدى

 ئىككىسى يهكهندىكى ھۆكۈمهت ما جهنساڭشاۋۋۇ بىلهن  بۇ چاغدا ما
كۈچلىرىنى قهشقهرگه ئېلىپ كېلىۋېلىشنىڭ ئامالىنى مهسلىههتلىشىپ تۆمۈر 

يهكهندىكى ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرىنى قايتۇرۇپ كېلىپ  «:سىجاڭغا
دەيدىغان بىر يولنى تهكلىپ » ئۇالرنىڭ قورالىنى تۆمۈر سىجاڭغا تاپشۇرۇش

  .قىلىدۇ

تۆمۈر سىجاڭ بۇ تهكلىپكه بىنائهن ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى يۈسۈپجان 
 ئهسكهر بىلهن، 200 دىن 100، كىچىك ئاخۇنالرنى )قۇر بېشى(

 ئهسكهر 400 ئهسكهر جهمئىي 200خمهتخان لۈيجاڭنى  ئهيېڭىساردىكى
 ئهكېلىشكه ئهسكهرلىرىنى مۇھاپىزەت قىلىپ ما دوتهيبىلهن يهكهندىكى 

بۇنى ئوسمان لۈيجاڭ ئاڭالپ بىزدىن ئادەم بارمامدۇ؟ دەپ . بهلگىلهيدۇ
ئوسمان ئوراز . قوشۇلىدۇ بېرىشقا ليهنسورىغاندا ئۇنىڭغىمۇ ئىككى 

 ئهسكهر بىلهن يهكهنگه بېرىشقا 300) قادىرى ھاجى(تۈەنجاڭ بىلهن مېنى 
 دەك ئهسكهر 500 بولۇپبىز تۆمۈر سىجاڭنىڭ، ئوسماننىڭ . بۇيرۇق قىلدى

 دەك ئهسكهر 200ئهخمهتخان لۈيجاڭ . يهكهنگه قاراپ يولغا چىقتۇق
بۇ ھهقته تۆمۈر سىجاڭ ھاپىز لۈيجاڭ بىلهن .  قالدىيېڭىساردابىلهن 

 ما جهنساڭشهھهردە قامىلىپ قالغان شامهنسۇرغا يهكهن يېڭى
، ئۇالرغا چېقىلماسلىق توغرىسىدا بېرىشئهسكهرلىرىگه دەرۋازىنى ئېچىپ 

خهت يېتىپ بارغان كۈنى ئۇالر قهشقهرگه قاراپ . خهت ئهۋەتكهن ئىدى
ئهتىسى يېڭىسارغا قاراپ . يولغا چىقىپ شۇ كۈنى كۆك راۋاتقا كېلىپ قونىدۇ

 1000ا كهلگهندە ئهمىر ساھىب باشچىلىقىدا  سېيىغھىمىتنىڭيولغا چىقىپ 
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بىز شۇ . دەك خوتهن پىدائىيلىرى ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ يېتىپ كېلىدۇ
چاغدا ئۇالرنى مۇھاپىزەت قىلىپ ئهپكېتىش ئۈچۈن قىزىلدا كۈتۈپ 

 ئهسكهرلىرى ئارقىسىدىن كېلىۋاتقان ئهسكهرلهرنى ما دوتهي. تۇراتتۇق
 ئۇالرنىڭ قورقماي كېلىۋېرىشىنى ئېيتىپ ۋەكىل بىز. كۆرۈپ توختاپ قالدى

ئۇالر قورشاۋدا . شۇ ئهسنادا ئارقا تهرەپتىن ئوق چىقىپ قالدى. ئهۋەتتۇق
قالغان ئوخشايمىز دەپ چۈشهنسه كېرەك، بىز تهرەپكه قاراپ ئات 

. بىزمۇ ئوق چىقاردۇق. چاپتۇرۇپ كېلىۋېتىپ بىزگه قارىتىپ ئوق چىقاردى
 يېڭىسارغائۇالر يىقىلغانلىرىنى تاشالپ . ئېلىشتۇق بىر قهپهس ئوتتۇرىدا

ما . ئهمىر ساھىب ئهسكهرلىرى ئارقىسىدىن قوغالپ كهتتى. قاراپ قاچتى
 دەك ئادەم 500، ئۇالردىن بولۇپ دەك ئادەم 600 ئهسكهرلىرى دوتهي

ئۇنىڭدىن باشقا .  ئىكهنتاۋابىئاتلىرى -قوراللىق، قالغىنى ئائىله
 چۈرى، ئۇششاق بالىالرمۇ بار - دەك قېرى400 ئارقىسىدىن كېلىۋاتقان

 - بىز قاچقانالرنى قوغلىماي ئارقىسىدا قالغان يارىدار ۋە قېرى. ئىكهن
  .چۈرى، ئۇششاق بالىالرنى مۇھاپىزەت قىلىپ ئېلىپ كهلدۇق

 ما دوتهيقىزىلدا بىزگه ئوق چىقىرىپ يېڭىسارغا ئۆتۈپ كهتكهن 
رنىڭ قايراق دېگهن يېرىگه ، ئۇالر يېڭىسابولۇپ چه 200ئهسكهرلىرى 

كهلگهندە ئهخمهتجان لۈيجاڭ ئهسكهرلىرىگه بۇيرۇق بېرىپ ئۇالرنى 
 كۈنى توققۇزاققا يېتىپ -3بىز قىزىلدىن يولغا چىقىپ . قىرىپ تاشلىغان

چه ئهسكهر بىلهن ئالدىمىزغا چىقىپ 200كهلسهك، ئوسمان لۈيجاڭ 
 يولدا بولغان پكۆرۈشۈئهتىسى بىز تۆمۈر سىجاڭ بىلهن . تۇرغانىكهن

ما تۆمۈر سىجاڭ، بىزنىڭ قىزىلدا قولغا چۈشۈرگهن . ۋەقهنى سۆزلهپ بهردۇق
 ساالمهت - تاۋابىئاتلىرىنى ساق- ئهسكهرلىرىنى ۋە ئۇالرنىڭ ئائىلهدوتهي

 ما دوتهيئهخمهتجان لۈيجاڭنىڭ . ئهپكهلگهنلىكىمىزگه خوش بولدى
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ىن كهلگهن ئهمىر يهكهند. ئهسكهرلىرىنى قىرىپ تاشلىغىنىغا رەنجىدى
بىزمۇ .  دەك قورالنى غهنىيمهت ئېلىپ يهكهنگه قايتىپ كهتتى100ساھىب 

 -بىز قهشقهرگه كېلىپ بهش. قولغا چۈشۈرگهن قورالالرنى ئۆزىمىز ئىگىلىدۇق
ئالته كۈندىن كېيىن تۆمۈر سىجاڭ سېتىۋالدىجان، كىچىك ئاخۇنغا ۋە ماڭا 

م تامغا ئويدۇرۇپ بهردى تۈەنجاڭلىق ئۇنۋان بهردى ھه) قادىر ھاجى(
 دەك 400بىز قىزىلدىن مۇھاپىزەت قىلىپ ئېلىپ كهلگهن ). خهنزۇچه(

 يېڭىشهھهرگه   چاقىلىرىنى قهشقهر-ھۆكۈمهت ئهسكهرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ باال
 ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرى -6 يىل -33بۇ، . ئۆتكۈزۈپ بهردۇق) غاما جهنساڭ(

ما . ڭ كونىشهھهردە ئىدى يېڭىشهھهردە، تۆمۈر سىجاما جهنساڭ. ئىدى
.  كۈندۈز مهشىق قىالتتى-، كېچهبولۇپ دەك ئهسكىرى 1700نىڭ جهنساڭ

 دەك، ئوسماننىڭ 1600تۆمۈر سىجاڭنىڭ قولىدىكى ئىككى لۈيدە 
ئهگهر ئىككى .  دەك ئهسكهر بار ئىدى1200 تۈەنىدەقولىدىكى تۆت 

هر يېڭىشهھ. تهرەپ بىرلىشىدىغان بولسا، ناھايىتى زور كۈچ ئىدى
  .مهسىلىسىنىمۇ بىر تهرەپ قىلغىلى بوالتتى

  ساۋۇت دامولالم بىلهن شامهنسۇرنىڭ قهشقهرگه كېلىشى

ساۋۇت دامولالم بىلهن شامهنسۇر قهشقهر يېڭىشهھهر مهسىلىسىنى 
 -13 ئاينىڭ -7 يىل -33يهكهندە تۇرۇپ ھهل قىلغىلى بولمايدىكهن دەپ 

ائىينى باشالپ قهشقهرگه  دەك پىد1000 بولۇپكۈنى قوراللىق، قورالسىز 
 كۈنى تۆمۈر سىجاڭ يېنىك ماشىنا بىلهن -17. قاراپ يولغا چىقىدۇ

، ئهمهلىيهتته ئۇالرنى يهنه يهكهنگه بولۇپكۆرۈنۈشته ئالدىغا چىققان 
يېڭىسارغا كېلىشتىن بۇرۇن تۆمۈر . قايتۇرۇشنى كۆزلهپ يېڭىسارغا كېلىدۇ

. كۆرۈشۈپ ماڭىدۇ بىلهن ما جهنساڭسىجاڭ قهشقهر يېڭىشهھهردە 
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يېڭىساردا تۆمۈر سىجاڭ ساۋۇت دامولالم، شامهنسۇرالر بىلهن چىرايلىق 
سۆھبهتته تۆمۈر سىجاڭ خوجىنىياز ھاجىمغا . كۆرۈشۈپ سۆھبهت ئۆتكۈزىدۇ

: ساۋۇت دامولالم تهرەپ. ياردەمگه ئهسكهر ئهۋەتىشنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ
ى بىر تهرەپ قىلىپ،  ئهسكهرلىرىنما جهنساڭقهشقهرگه يېڭىشهھهردىكى 

 دېگهن تهكلىپنى ئهۋەتهيلىئاندىن خوجىنىياز ھاجىمغا ياردەمگه ئهسكهر 
ئۇ يهنه ھازىر خوجىنىياز . قوشۇلمايدۇتۆمۈر سىجاڭ بولسا بۇ پىكىرگه . بېرىدۇ

 بىلهن بىرلىشىپ ئۈرۈمچىگه قارشى ئۇرۇش قىلىۋاتىدۇ، ما جۇڭيىڭھاجىم 
قورالسىزالندۇرۇپ (رەپ قىلىپ قويساق ئهگهر بىز بۇ يهردە ئۇالرنى بىر ته

نىڭ ئىتتىپاقى بۇزۇلۇپ كېتىدۇ ما جۇڭيىڭخوجىنىياز ھاجىم بىلهن ) قويساق
ئهمهلىيهتته بولسا شۇ كۈنلهردە . دېگهن كونا پىكىرنى تهكراراليدۇ

 بىرى بىلهن -نىڭ ئىتتىپاقى بۇزۇلۇپ، بىرما جۇڭيىڭخوجىنىياز ھاجىم بىلهن 
 قىسىملىرىنى ما جۇڭيىڭسۇدا باي سىجاڭ ئۇرۇش قىلىۋاتقان؛ ئاق

قورالسىزالندۇرۇپ بولغان؛ ھهتتا خوجىنىياز ھاجىمدىن تۆمۈر سىجاڭغا 
 قىسىملىرىنى ما جهنساڭ شېرىپ ئاخۇن ئارقىلىق قهشقهردىكى توقسۇنلۇق

. بىر تهرەپ قىلىۋېتىش توغرىسىدا بۇيرۇق كېلىپ بولغان چاغ ئىدى
 تۈركىستان ئىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇش، ىيشهرقشۇنىڭدەك ساۋۇت دامولالمنىڭ 

 پاراق ئېلىش، بايالرنىڭ يهرلىرىنى قايتا ئۆلچهش، -يېڭىچه غهلله
كهمبهغهللهرگه غهمخورلۇق قىلىش، كونا ھۆكۈمهت تۈزۈملىرىنى ئىسالھ 

شۇنداق بولسىمۇ ساۋۇت . قوشۇلمايدۇقىلىش توغرىسىدىكى پىكىرلىرىگىمۇ 
  :لهپنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ تۆت تهتۆۋەندىكىدامولالم تهرەپ 

   تېزلىكته بىر تهرەپ قىلىش؛مهسىلىسىنى ما جهنساڭ. 1

   مهمۇرىي ئىسىمالرنى مۇسۇلمانچه ئاتاش؛-ھهربىي. 2
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  تامغىنى ئۇيغۇرچه ئويدۇرۇش؛. 3

 پاراقنىڭ يېرىمىنى ۋەخپه -دېهقانالردىن ئالىدىغان غهلله. 4
  كىرىمدىن تولدۇرۇش؛

ما . ويلىشىپ كۆرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇبۇ تهكلىپلهرگه تۆمۈر سىجاڭ ئ
 چه مۇنتىزىم ئهسكىرى بار، 2000ئۇنىڭ :  مهسىلىسىگه كهلگهندەجهنساڭ

ئهگهر ھهربىرلىرى قهشقهرگه . ئۇنى ئاسانال بىر تهرەپ قىلغىلى بولمايدۇ
بېرىش ئارزۇلىرى بولسا، ئازراق ئادەم بىلهن بېرىپ زىيارەت قىلىپ 

لهرنىڭ تهمىنات مهسىلىسىنى ھهل قىلماق قىيىن، قايتىشسىال بولىدۇ، ئهسكهر
  .دەيدۇ

 قېلىپ قهشقهرگه پىكرىدەساۋۇت دامولالم، شامهنسۇرالر ئۆز 
شۇنداق قىلىپ تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئارقىسىدىن . بارىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 ئاينىڭ -7 يىل -33بۇ . ساۋۇت دامولالم شامهنسۇرالر قهشقهرگه كېلىدۇ
رنىڭ ئالدىغا سهككىز تاشقا چۈشكۈن راسالپ ئۇال.  كۈنى ئىدى-20

ھامىتخان لۈيجاڭ، ھهمدەم بهگ ھاجىم لۈيجاڭ، سېتىۋالدىجان، كىچىك 
ئوسمان لۈيجاڭ، .  دەك ئهسكهر بىلهن ئىستىقبالغا چىقىدۇ600ئاخۇنالر 

شۇ كۈنى .  دەك ئهسكهر بىلهن ئالدىغا چىقىدۇ400ئوراز تۈەنجاڭالرمۇ 
 كۆپ ئىدى، ئۇالرنىڭ ئالدى قالماق شهھهردىن چىققان ئادەم بهك

بىرسى . چۈشكۈن ئىككى جايغا راسالنغانىدى. كۆۋرۈككىچه يېتىپ بارىدۇ
سهككىز تاشتا، بىرسى قالماق كۆۋرۈكته، ساۋۇت دامولالمالر چۈشكۈن 

يهكهندىن كهلگهن . راسلىغان جايغا پېشىن بىلهن يېتىپ كهلدى
 ى 400قوراللىق ئىدى، ، ھهممىسى بولۇپ ى ئاتلىق 600ئهسكهرلهرنىڭ 

ئۇالر .  قوللىرىدا كهكه، پالتا، توقماق قاتارلىقالر بار ئىدىبولۇپپىيادە 
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بىزنى كۆرگهندىن كىيىن ساۋۇت دامولالم . ئىككىدىن تىزىلىپ كېلىشتى
باشلىق ئهمهلدارالر ئاتتىن چۈشۈشتى، ئهڭ ئاۋۋال ئوسمان بېرىپ دامولالم، 

ۋالىي مهھكىمىسىدىن بىر پوچتا . ۈشتىكۆرشامهنسۇرالر بىلهن قۇچاقلىشىپ 
ئۇنىڭغا ساۋۇت دامولالم بىلهن زىرىپ قارى ھاجىم . چىقارغان ئىكهن

. شۇنىڭ بىلهن ئالدىدا پوچتا ماڭدى، ئارقىسىدىن بىز ماڭدۇق. چۈشتى
» ئامىن«يولنىڭ ئىككى قاسنىقىدىكى ئىستىقبالغا چىققان شهھهر ئاھالىسى 

  .مولالم جاۋابهن ئۇالرغا بارىكالال ئېيتتىساۋۇت دا. دەپ ئۈنلۈك توۋالشتى

 يۇنۇس بېكنىڭ بىر ئادىمى ۋالىيسهككىز تاشتىن يولغا چىقىۋاتقاندا 
يۇنۇس بېكنىڭ ساالمهتلىكى ياخشى بولمىغانلىقى تۈپهيلىدىن ئىستىقبالغا 

بۇ شۇ (چىقالمىغانلىقى توغرىسىدىكى خهنزۇچه يېزىلغان بىر پهنزەنى 
الرنىڭ چاقىرغان يهرگه بارالماي قالسا چاغدىكى خهنزۇ ئهمهلدار
. كۆتۈرۈپ كېلىپ ساۋۇت دامولالمغا بهردى) ئهۋەتىدىغان قارتسى ئىكهن

 ناھايىتى بولۇپقىزىلنىڭ كۆۋرۈكىگه كهلسهك، شهھهردىن ۋە يېزىدىن 
. ئامىن دەپ ئۈنلۈك توۋالشتى! نۇرغۇن ئادەم توپالنغانىكهن، ئۇالرمۇ ئامىن

ساۋۇت دامولالم، شامهنسۇر، زىرىپ قارى .  بهردىمېهمانالر جاۋابهن ساالم
ھاجىمالرغا ئۇالغ بازىرىدىكى مۆيدىنجان باينىڭ بېغى راسالنغانىكهن، 

ئهسكهرلهر شۇ ئهتراپتىكى بوش ساراي ۋە باغالرغا . ئورۇنالشتىئۇالر شۇ باغقا 
  .ئورۇنالشتى

ى ئهتىسى ئوسمان لۈيجاڭ ئۆزىنىڭ قول ئاستىدىكى قىرغىز تۈەنجاڭالرن
قادىر (ئۇنىڭدىن كىيىن مهن .  چىقتىكۆرۈشكىلىباشالپ دامولالم بىلهن 

ئهھۋال ئۇقساق، تۆمۈر .  چىقتۇقكۆرۈشكىلىكىچىك ئاخۇن ئىككىمىز ) ھاجى
سىجاڭ ھهم ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى لۈيجاڭالرمۇ، ۋالىي يۇنۇس بهگمۇ 
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لېكىن ساۋۇت دامولالم شهھهرگه كېلىپ . ھاردۇق سوراپ چىقمىغانىكهن
 كۈنى زىرىپ قارى ھاجىمنى ئېلىپ ئازغىنا ئهسكهر بىلهن سىجاڭ ئۈچىنچى

شۇ چاغدا سىجاڭ بىلهن .  ۋالىي مهھكىمىسىگه كىرىدۇكۆرۈشكىلىبىلهن 
بىرگه يۇنۇس بېك، نىزامىدىن ئهپهندى قاتارلىقالر ۋالىي مهھكىمىسىنىڭ 

ئۇالر . ۇ ئۇالرنى كۈتۈۋالىدۇ ھهم مېهمانخانىغا باشالپ ھال سورايدقورۇسىدا
تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئالدىدىن خوشلىشىپ چىقىپ يۇمىالق شهھهر 

ئوسمان ئۇالرنىڭ شهرىپى . كۆلبېشىدىكى ئوسماننىڭكىگه پاتىههگه بارىدۇ
 دۇمباقالرنى - ئۈچۈن بىر قانچه يۈز ئهسكهرنى تىزىپ مىزگان، داقا

ئۇنىڭدىن كېيىن داستىخان . چالدۇرۇپ قارشى ئېلىش مۇراسىمى ئۆتكۈزىدۇ
تۆمۈر . زىياپهتتىن كېيىن ئۇالر ئۆز ئورنىغا قايتىدۇ. ېلىنىپ تاماق تارتىلىدۇس

سىجاڭ شۇ كۈنىال ھامىتخان لۈيجاڭ بىلهن ھهمدەم بهگ ھاجىنى دامولالم، 
ھهر : ۋەكىللهر سىجاڭنىڭ. شامهنسۇرالرنىڭ قېشىغا ۋەكىل قىلىپ چىقىرىدۇ

جىمغا ياردەمگه  دىن ئهسكهر تهشكىللهپ خوجىنىياز ھا500ئىككى تهرەپ 
ئهۋەتسهك، خوجىنىياز ھاجىممۇ ئهسكهر تهلهپ قىپتۇ، دېگهن پىكرىنى 

بۇ يهردە تۆمۈر سىجاڭنىڭ شۇ چاغدا ساۋۇت دامولالم، . يهتكۈزىدۇ
شامهنسۇرالر بىلهن دەرھال سۆھبهت ئۆتكۈزۈپ ئۇالرنى ئهسكهر ئاجرىتىشقا 

ما . قلىنىش ئىدىقىستىشى، ئۇالرنىڭ ئوسمان بىلهن بىرلىشىپ قېلىشىدىن سا
لېكىن ساۋۇت دامولالم، شامهنسۇرالر . نىڭ مهقسىتىمۇ شۇ ئىدىجهنساڭ
لهرنىڭ يېڭىشهھهردىكى ئهسكهرلىرىنى ما دوتهي، ما جهنساڭيهنىال 

، ئاندىن خوجىنىياز ھاجىمغا ئهسكهر ئهۋەتىشىنى، بولۇپقورالسىزالندۇرۇپ 
مكىن  مۇبولۇش ئهسكهرلىرىدىن خاتىرجهم ما جهنساڭبولمىسا 

قادىر (تۆمۈر سىجاڭ مهن .  چىڭ تۇرىدۇپىكرىدەئهمهسلىكىنى ئېيتىپ ئۆز 
بىلهن كىچىك ئاخۇننى چاقىرىپ، سىلهر ئاتۇشلۇق، دامولالممۇ ) ھاجى
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 ما جهنساڭئاتۇشلۇق، سىلهر دامولالمغا ئېيتىڭالر، يېڭىشهھهردىكى 
كېرەك، ئۇنى بىر مهزگىل كۈتۈش .  ئاسان ھهل قىلغىلى بولمايدۇمهسىلىسىنى

بىز سىجاڭنىڭ سۆزىنى . سىلهر گهپكه كۆندۈرۈڭالر، دەپ چىقاردى
بىز قايتىپ كىرىپ .  چىڭ تۇردىپىكرىدەيهتكۈزىۋىدۇق، ئۇالر يهنه ئۆز 

 سائهتلهپ خهۋەر زىددىيهتلهردىنبۇ ئوتتۇرىدىكى . ئهھۋالنى يهتكۈزدۇق
: ا، ۋالىي يۇنۇس بېك ئارقىلىق تۆمۈر سىجاڭغما جهنساڭتېپىپ تۇرغان 

 سىلىگه قول بىرلىشىۋېلىپئوسماننىڭ پهيلى بۇزۇق، ئۇ، شامهنسۇر بىلهن «
سهن ھۇشيار «: ئوسمانغا بولسا. دەپ چاقىرىدۇ» سالىدىغاندەك تۇرىدۇ

 بىرىدىن -دەپ، بىر» بول، بولمىسا سىجاڭ سېنى قولغا ئالىدىغاندەك تۇرىدۇ
  .ئۈركۈتۈپ ئىشهنمهسلىك ئۇرۇقىنى تېرىيدۇ

  ىپىدىن ساۋۇت دامولال ۋە شامهنسۇرنىڭتۆمۈر سىجاڭ تهر

   نهزەربهند قىلىنىشى

ساۋۇت دامولال ۋە شامهنسۇرالر قهشقهرگه كهلگهندىن كېيىن ئوتتۇرىدا 
 تۆمۈر سىجاڭ كۆپلۈكىدىنگهپ توشۇپ سۇخهنچىلىك قىلىدىغانالرنىڭ 

 كۈنگه -بىلهن خوتهن قىسىملىرى ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيهت كۈندىن
 كۈنى -26 ئاينىڭ -7 يىل -33ىرى تۆمۈر سىجاڭ ئاخ. كهسكىنلىشىدۇ

ھامىتخان لۈيجاڭ، ھهمدەم بهگ ھاجى، سېتىۋالدىجان، كىچىك ئاخۇنالرغا 
بۇيرۇق بېرىپ، ساۋۇت دامولال ۋە شامهنسۇر تۇرغان ئورۇنالرنى قورشىۋېلىپ 

ساۋۇت دامولالم . ئۇالرنىڭ ئهسكهرلىرىنى پۈتۈنلهي قورالسىزالندۇردى
ى ئهسكهرلىرىدىن ئايرىپ يار باغدىكى بىر ھويلىغا بىلهن شامهنسۇرن

دىن ما جهنساڭبۇ ۋەقهدىن كىيىن تۆمۈر سىجاڭغا . نهزەربهند قىلىپ قويدى
تۆمۈر . لىق تامغا تاپشۇردى» سىلىڭ«تارتىپ ھهممىسى قاتتىق بويسۇنۇپ 
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ئارىدىن بىر . سىجاڭ بۇ تامغىنى بىر كۈن شهھهر ئايالندۇرۇپ داغدۇغا قىلدى
 پهيزىۋاتقاسىزنى «ۈن ئۆتكهندە تۆمۈر سىجاڭ مېنى چاقىرتىپ، قانچه ك

بۇ ئهھۋالدىن قارىغاندا . دېدى» يۆتكىدىم، ئوسماندىن ئايرىلىپ كېتىڭ
 - كۈندىنزىددىيهتمۇتۆمۈر سىجاڭ بىلهن ئوسمان ئېلى ئوتتۇرىسىدىكى 

 -2 ئاينىڭ -8نهتىجىدە . كۈنگه كهسكىنلهشكهنلىكىنى چۈشهنگىلى بوالتتى
ه كهلگهندە ئوسمان ئېلى ئهسكهرلىرىنى باشالپ ئۆز يۇرتى كۈنىگ

  .قىزىلبويىغا چىقىپ كېتىدۇ

  تۆمۈر سىجاڭنىڭ خوتهنگه ئهسكهر چىقىرىشى

تۆمۈر سىجاڭ شامهنسۇرالرنى قورالسىزالندۇرۇپ بولغاندىن كېيىن 
ئهتىسىال يېڭىساردىكى ئهخمهتخان لۈيجاڭغا بۇيرۇق ئهۋەتىپ ئۇنىڭ 

يجاڭغا ھهمكارلىشىپ يهكهندىكى شامهنسۇرنىڭ يهكهندىكى ھاپىز لۈ
نى قورالسىزالندۇرۇپ ) نۇر مهھهممهت(قويغان ئادىمى ئهمىر ساھىب 

، ئاندىن خوتهنگه يۈرۈش قىلىپ خوتهننى ئازاد قىلىڭالر، دەيدۇ ھهم بولۇپ
ئارقىدىنال سېتىۋالدىجان بىلهن . شامهنسۇرنى قولغا ئالغانلىقىنى ئۇقتۇرىدۇ

ھاپىز .  ئىككى تۈەن ئهسكهر بىلهن ياردەمگه ئهۋەتىدۇكىچىك ئاخۇننىمۇ
لۈيجاڭ بۇيرۇق بويىچه خوتهنگه قاراپ يولغا چىقىپ قاغىلىققا يېتىپ بېرىپ 

قاغىلىقتىكى ئهسكهرلهر مهمتىمىن (خوتهن ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇرۇشىدۇ 
قاغىلىقتىكى ئهسكهرلهر بۇ ۋەقهنى پهقهت ). ھهزرەتكه بويسۇناتتى

ئۇالر .  دىن ئاشمايتتى100ئۇالرنىڭ سانىمۇ . مىغا چېكىنىدۇچۈشىنهلمهي گۇ
ھاپىز لۈيجاڭ كېلىپ ئۇرۇشۇپ گۇمىنى . گۇمىغا بېرىپ مۇداپىئهلىنىدۇ

شۇ چاغدا قهشقهردىن كهلگهن . ئۇالر زاۋىغا چېكىنىدۇ. ئىگىلهيدۇ
 ھاپىز لۈيجاڭنىڭ ئهسكىرى قوشۇلۇپسېتىۋالدىجان، كىچىك ئاخۇنالرنىڭ 
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ئۇالر زاۋىدىمۇ قاتتىق ئۇرۇشۇپ ئاخىرى بولماي . تى دىن ئاشات800
بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان مهمتىمىن ھهزرەت . خوتهنگه چېكىنىدۇ

ئىككى . ئهسكهرلىرىنى باشالپ چىقىپ ھاپىز لۈيجاڭ بىلهن سوقۇشىدۇ
ئۇالر . كۈنلۈك قاتتىق جهڭدىن كېيىن ھاپىز لۈيجاڭ يېڭىلىپ چېكىنىدۇ

 چىقىپ ھاپىز كۆتۈرۈپ توقماق -راالر كالتهك زاۋىغا كهلگهندە پۇقچېكىنىپ
بۇ چاغدا ھاپىز لۈيجاڭ . لۈيجاڭنىڭ ئهسكهرلىرىگه ھۇجۇم قىلىدۇ

ئهسكهرلهرگه بۇيرۇق چۈشۈرۈپ پۇقراالرنى ئوققا تۇتىدۇ ھهمدە ئۇالرنى 
مانا شۇنداق بىر پهيتته، .  تاالپ، ئۆلتۈرۈپ گۇمىغا كېلىدۇ-بۇالپ

 تهرىپىدىن ما جهنساڭر سىجاڭنىڭ ئوسماندىن ھاپىز لۈيجاڭغا تۆمۈ
ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى، ئۆزىنىڭ سىجاڭ بولغانلىقىنى، شۇڭا ھاپىز لۈيجاڭنىڭ 

  .تېزدىن قهشقهرگه قايتىپ كېلىشى توغرىسىدا ئۇقتۇرۇش كېلىدۇ

  تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئۆلتۈرۈلۈشى

 ئاۋغۇست كۈنى -2 تۈپهيلىدىن ئوسمان قورقۇتۇشىنىڭ ما جهنساڭ
تۆمۈر سىجاڭ بۇ خهۋەرنى . الپ قىزىلبويىغا كهتكهنىدىئهسكهرلىرىنى باش

 گه يېقىن ئهسكهرلىرى بىلهن ئوسماننى 600ئاڭالپ ھامىتخان لۈيجاڭنى 
نى ما دوتهي لهڭگهردەبۇ چاغدا ئوسمان . قوغالشقا لهڭگهرگه چىقىرىدۇ

ساقالۋاتقان ئهسكهرلهرنىڭ قوراللىرىنى ئېلىپ مىڭ يول تهرەپكه ئۆتۈپ 
مىتخان ئوسماننىڭ مىڭ يولغا ئۆتۈپ كهتكهنلىكىنى خهۋەر ھا. كهتكهنىدى

 ئهسكهرنىڭ 600سىجاڭ ئۇنى قوغالشقا . قىلىپ تۆمۈر سىجاڭغا خهت يازىدۇ
دىن بىر تۈەن ما جهنساڭ بىلهن تېلېفون قىلىپ،  يېتىشمهيدىغانلىقىنى ھېس

 ئاۋغۇست -3. ئۇ بۇنىڭغا ماقۇل بولىدۇ. ئهسكهر ياردەم بېرىشنى سورايدۇ
اڭ ماشىنا بىلهن لهڭگهرگه بېرىپ، ئهسكهرلهرنى كۆزدىن كۆچۈرۈپ، سىج
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نىڭ بىر تۈەن ئهسكىرى ياردەمگه كېلىدىغانلىقىنى ھامىتخانغا ما جهنساڭ
 قۇيۇپ ئورۇنالشتۇرۇپئوسماننى تۇتۇش توغرىسىدىكى ئىشالرنى : ئۇقتۇرۇپ

 ماسىجاڭ سهمهن توغراقلىق مازارغا كهلگهندە، . ماشىنا بىلهن قايتىدۇ
نىڭ ياردەمگه چىقارغان تۈەنجاڭ كاڭ مازا باشچىلىقىدىكى بىر جهنساڭ

كاڭ مازا تۆمۈر سىجاڭنى كۆرۈپ . تۈەن ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇچرىشىدۇ
ھۆرمهت بىلدۈرگهن قىياپهتته ئهسكهرلىرىنى ئاتتىن چۈشۈشكه بۇيرۇپ 

تۆمۈر سىجاڭ ماشىنىدىن .  بارىدۇبېرىشكهتۆمۈر سىجاڭنىڭ ئالدىغا دوكالت 
چۈشۈپ ئۇالرنىڭ كېچىكىپ قالغانلىقىنى، ئۇالرغا ئورۇن راسالپ 
قويغانلىقىنى، دەرھال لهڭگهرگه يېتىپ بېرىشنى تاپشۇرۇپ، ماشىنىغا چىقاي 
دەۋاتقاندا كاڭ مازىنىڭ يېنىدىكى ئهسكهر تۆمۈر سىجاڭنى ئاتىدۇ ھهمدە 

ىپ ئىككىسى قېچ. ئۇنىڭ ئارقىسىدىكى ئادەملهردىن تۆتنى ئېتىپ تاشاليدۇ
 سازايى شهھىرىدەتۆمۈر سىجاڭنىڭ كاللىسىنى كېسىۋېلىپ قهشقهر . كېتىدۇ
شۇ چاغدا شهھهر مۇھاپىزىتىدە يۈسۈپجان تۈەنجاڭ، توختى . قىلىدۇ

، بولۇپئۇالر يار باغ دەرۋازىسىدا . ، ئىدرىس ليهنجاڭالر قالغانىدىليهنجاڭ
  . دىن ئاشمايتتى400ھهممه ئهسكىرى 

 سازايىىرىنىڭ تۆمۈر سىجاڭنىڭ كاللىسىنى  ئهسكهرلما جهنساڭئۇالر 
، ئۇالرغا قارشى كېلىپ ھهرىكهتكهقىلىپ يۈرگهنلىكىنى ئاڭالپ دەرھال 

 ئهسكهرلىرى بىلهن قاتتىق ئۇرۇش ما جهنساڭشۇ ئوتتۇرىدا . ئوت ئاچىدۇ
 ياساپ، ھېيتگاھنى بارگاھ، يۈسۈپجانالر يۇڭ تايلىرىدىن بولۇپ

ما بويى، قۇم دەرۋازىسى، يىڭى دەرۋازا شۇ چاغدا ئۆستهڭ . ئىگىلىۋالىدۇ
، ئىككى تهرەپ شهھهر تالىشىپ قاتتىق بولۇپنىڭ قولىدا جهنساڭ

  . ئۇرۇشالرنى قىلىدۇ



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 66 

  ئوسماننىڭ قايتىپ كېلىشى

جهنساڭ تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگهنلىكىنى ئاڭلىغان ا متۆمۈر سىجاڭنىڭ 
ا ئوسمان ئېلى دەرھال قهشقهرگه كېلىپ يۇمىالق شهھهر كۆلبېشىغ

 دەك ئهسكهر بىلهن ئوسمانغا 100 ما جهنساڭشۇ ھامان . ئورۇنلىشىدۇ
ما لېكىن ئۇ . بېرىدۇسىجاڭلىق ئۇنۋان بىلهن تامغا كىرگۈزۈپ 

غا ما جهنساڭ ئهسكهرلىرىنى ئۆز يېنىغا كىرگۈزمهيدۇ، ھهتتا  نىڭجهنساڭ
خهت يېزىپ قهشقهر كونىشهھهردىكى ئهسكهرلىرىنى دەرھال يېڭىشهھهرگه 

 ئېغىزىدا ماقۇل ما جهنساڭلېكىن .  تهلهپ قىلىدۇكېتىشنىچىقىپ ئېلىپ 
نىڭ يهنه بىر ما جهنساڭئوسمان . دەپ قۇيۇپ، ھه دەپ ئارقىغا سۈرىدۇ

 پىالنالۋاتقانلىقىنى سىزىپ قهشقهردىكى ئۇيغۇر، ئۆزبېك سۇيىقهست
غا قارشى ئۇرۇش ئاچىدۇ، شۇنداقال ما جهنساڭئهسكهرلىرىنى تهشكىللهپ 

اڭنىڭ خوتهنگه كهتكهن، يېڭىساردىكى، لهڭگهردىكى ئهسكهر تۆمۈر سىج
ئۇالر يېتىپ كهلگۈچه ئوسمان . باشلىقلىرىغا خهت يېزىپ ئۇالرنى چاقىرتىدۇ

يۈسۈپجان قۇر بېشى، توختى ليهنجاڭ، ئىدرىس ليهنجاڭالرنىمۇ 
 ئهسكهرلىرىنى ما جهنساڭ داۋامالشتۇرۇۋېرىپ ئۇرۇشنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ
 مازارغا سۆگهل دەك ئهسكهرنى 100ېكىنگهندە، ئوسمان يېڭىشهھهرگه چ

.  قۇيۇپ، چېكىنگهن ئهسكهرلهرنى نۇرغۇن چىقىمغا ئۇچرىتىدۇمۆكتۈرۈپ
 ئهسكهرلىرى ھېچ يهردە ما جهنساڭبۇنىڭدىن قورقۇپ كهتكهن 

شۇ قېتىمقى . توختىيالماي ئۇدۇل يېڭىشهھهرگه قېچىپ دەرۋازىنى تاقىۋالىدۇ
  .ىسى ئۆمهر ئۆلىدۇئۇرۇشتا ئوسماننىڭ ئىن

تۆمۈر سىجاڭنىڭ كاللىسى ئېلىنغاندا لۈيجاڭ ھهمدەم بهگ ھاجى تۆمۈر 
 پهيزىۋاتقا چاقىلىرىنىڭ ئالدىغا - كېلىۋاتقان باالكۇچاردىنسىجاڭنىڭ 
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ھامىتخان لۈيجاڭ بولسا، ئوسماننى قوغالپ چىقىپ لهڭگهردە . كهتكهنىدى
ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه . ىدىھاپىز لۈيجاڭ بولسا گۇمىدا ئ. تۇرۇپ قالغانىدى

. بۇ سهۋەنلىكلهرنىڭ ھهممىسى تۆمۈر سىجاڭدىن ئۆتتى«: خهت يېزىپ
. مهن ھېچقانداق ئاداۋەت ساقلىمايمهن، سىلهر دەرھال قايتىپ كېلىڭالر

غا قارشى ئۇرۇش قىاليلى، ما جهنساڭھهممىمىز بىرلىكته ئىتتىپاقلىشىپ، 
 - ئۇالر ئارقا. ەدە بهردىدەپ ۋ» تۆمۈر سىجاڭنىڭ ئىنتىقامىنى ئااليلى

.  يېڭىشهھهر مۇھاسىرىسىگه قاتناشتىكېلىپئارقىدىن قهشقهرگه قايتىپ 
شۇنداق قىلىپ ھامىتخان لۈيجاڭ، ھهمدەم بهگ ھاجى لۈيجاڭ، ئوسماننىڭ 

شۇ ( دەك ئهسكهر قاتنىشىدۇ 1400، يېڭىشهھهرنى مۇھاسىرە قىلىشقا بولۇپ
ئۇنىڭ كهينىدىن ). ئىدى دەك ئهسكهر بار 1700چاغدا يېڭىشهھهردە 

 دەك ئهسكهر بىلهن كېلىپ ئۇمۇ 200يېڭىساردىن ئهخمهتخان لۈيجاڭ 
 قورالسىزالندۇرۇپھاپىز لۈيجاڭ . يېڭىشهھهرنى مۇھاسىرە قىلىشقا قاتنىشىدۇ

 ئۆزىنىڭ بوشاپنهزەربهند قىلىپ قۇيۇلغان ئهمىر ساھىب نۇرمۇھهممهدمۇ 
  .ايتىپ كېتىدۇ دەك ئهسكىرىنى توپالپ يهكهنگه ق600 -500

 دەك ئهسكهر 800ھاپىز لۈيجاڭ، سېتىۋالدىجان، كىچىك ئاخۇنالر 
بىلهن گۇمىدىن قايتىپ يهكهنگه چۈشكهندە شامهنسۇر ئۇالر بىلهن 

، ساالۋاتئۆتكهنگه :  قىلىپ، ئۇالرغاقوبۇل، ئۇالرنىڭ ئۆزرىسىنى كۆرۈشۈپ
رۇشۇپ كۆپ  بىرىمىز بىلهن ئۇ-شۇڭا بىر. سهۋەنلىك تۆمۈر سىجاڭدىن ئۆتتى

ئهمدى ئالدىمىزغا قاراپ، قهشقهرگه بارغاندىن كېيىن .  كهتتىتۆكۈلۈپقان 
 داۋامالشتۇرۇڭالر، مهنمۇ خوتهنگه قهتئىيقهشقهر يېڭىشهھهر ئۇرۇشىنى 
دەپ ئۇالرنى قهشقهرگه يولغا سېلىپ . بېرىپ ئهسكهر ئېلىپ كېلىمهن

  .)زلهپ بهرگهنبۇ سۆزنى قادىر ھاجىغا شامهنسۇر يېڭىساردا سۆ. (قويىدۇ
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  ئابدۇقادىر ھاجىنى ئوسماندىن ئايرىۋېتىش

تۆمۈر سىجاڭ ئوسماننىڭ قولىدىكى ئهسكهرلىرىنى پارچىالپ تاشالش 
 -7ئهسكهرلىرىم بىلهن ئۆزىگه قاراشلىق ) ئابدۇقادىر ھاجىنى (مېنىئۈچۈن 

 كۈنى -28 ئاينىڭ -7 يىل -1933مهن .  يۆتكىدىپهيزىۋاتقاتۈەن قىلىپ 
ئهسكهرلىرىمنى : يېتىپ بېرىپ تۇرۇشۇمغا تۆمۈر سىجاڭدىن پهيزىۋاتقا

.  بۇيرۇق كهلدىبېرىشكهئېلىپ ئاقسۇغا بېرىپ خوجىنىياز ھاجىمغا ياردەم 
 كۈنى -30 ئاينىڭ -7مهن بۇيرۇققا بىنائهن ئهسكهرلىرىمنى ئېلىپ 

 دەك ئهسكهر بىلهن 300 بولۇپ ئاتلىق، ھارۋىلىق، پىيادە پهيزىۋاتتىن
شهھهرگه يېقىن .  كۈنى ئاقسۇغا يېتىپ باردىم-7 ئاينىڭ -8يولغا چىقىپ 

قالغاندا باي سىجاڭ، ۋالىي ئايۇپ بهگلهر بىرقانچه يۈز ئهسكهر بىلهن 
  .ئالدىمىزغا چىقتى

بىزگه راسلىغان تائامالردىن غىزالىنىپ، ئۇالرنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه 
بىلهن ئاقسۇغا مېنىڭ . ئورۇنالشتۇقبىزگه تهييارلىغان ئاقسۇدىكى سارايغا 

بارغانالر ئىچىدە فۇ تۈەنجاڭ يۈسۈپ ئاخۇن، ليهنجاڭالردىن سايىت 
 ماڭىدىغان پهيزىۋاتقابىز .  ئاخۇن مهخسۇمالر بار ئىدىئابدۇشۈكۈرئاخۇن، 

  . ئىدرىس ليهنجاڭنى ئېلىپ قالغان ئىدىتۈەندىنچاغدا ئوسمان بىزنىڭ 
پ ئىككى كۈن بىز بېرى. خوجىنىياز ھاجىم شۇ چاغدا بۈگۈردە ئىكهن

ئۆتكهندىن كىيىن باي سىجاڭ بىلهن ۋالىي ئايۇپ بېك بىزنىڭ سارايغا 
ئۇ، ئوسمان . قارىسام قولىدا بىر پارچه ئاالقه تۇرىدۇ. كېرىپ كهلدى

سىجاڭنىڭ باي سىجاڭغا يازغان ئاالقىسى ھهم مېنىڭ قهشقهرگه قايتىپ 
ئۆلتۈرۈلۈپ چاغ تۆمۈر سىجاڭ  ئۇ. (كېلىشىم توغرىسىدىكى بۇيرۇق ئىكهن

، ئاالقىگه تۆمۈر سىجاڭنىڭ بولۇپئورنىغا ئوسمان ئېلى دەسسىگهن چاغ 
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 قايتايلىبىز بۇيرۇق بويىچه .) ئۆلتۈرۈلگهنلىك ۋەقهسى قىستۇرۇلغانىكهن
شۇنداقال، قهشقهر . قوشۇلدىباي سىجاڭ بىلهن ۋالىي ئايۇپ بېكمۇ . دېدى

وجىنىياز ھاجىمغا خ.  مۇھىممهسىلىسىدىنمۇ ھازىر قارا شهھهر مهسىلىسى
ياردەمگه بىز ئهسكهر ئهۋەتىمىز، سىز ھايال بولماي قهشقهرگه قايتىڭ، 
دېدى ھهم بىرقانچىمىزنى ۋالىي مهھكىمىسىگه چۈشلۈك تاماققا تهكلىپ 

پاراڭنىڭ مهزمۇنى، قارا . قىلدى بىز بېرىپ ئىككى سائهتتهك پاراڭالشتۇق
مهنسۇر ۋەقهسى ۋە شهھهر ۋەقهسى، قهشقهر ۋەقهسى، تۆمۈر سىجاڭ، شا

بۇالرنىڭ ھهممىسى « :سىجاڭ باي. ئوسمان سىجاڭ ئۈستىدە بولدى
 دۈشمهننى پهرق - تۆمۈر سىجاڭ دوست. ئىتتىپاقسىزلىقتىن بولغان

 ئهسكهرلىرىگه سال قارىغان، ئهگهر قهشقهر ما جهنساڭ، ئېتهلمىگهن
  بۇرۇنال ھهل بولغان بولسا، خوجىنىياز ھاجىممۇمهسىلىسىيېڭىشهھهر 

 كۈچى ھهربىيمۇ قهشقهردە ما جۇڭيىڭ. بۈگۈرگه چېكىنمىگهن بۇالتتى
ئهمدى .  جۈرئهت قىاللمىغان بۇالتتىئۆتۈشكهبولمىغان بولسا، ئۇ بۇياققا 

»  قىاليلىھهرىكهتبۇنىڭدىن كېيىن ئىتتىپاقلىقنى كۈچهيتىپ بىرلىكته 
  .دېدى

 كۈنى -18.  كۈنى يولغا چىقتۇق-10 ئاينىڭ -8ئاقسۇدىن  بىز
هشقهرگه يېتىپ كېلىپ، قهشقهر يېڭىشهھهرنىڭ ئارىباغ دېگهن يېرىگه ق

 كۈنى -20 ئاينىڭ -8.  ئۇرۇشىغا قاتناشتۇقيېڭىشهھهر ئورۇنلىشىپ
ئوسمان مهن بىلهن قىزغىن .  كىردىمكۆرۈشكىلىئوسمان سىجاڭ بىلهن 

 ھهمدە مهندىن ئايرىلغاندىن بۇيان بېشىدىن كۆرۈشتىقۇچاقلىشىپ 
 ئۆلگهنلىكىنى تېگىپنى، ئىنىسى ئۆمهرنىڭ ئۇرۇشتا ئوق ئۆتكهن ۋەقهلهر
. يېڭىشهھهر ئۇرۇشى تۇرۇپ جىددىي، تۇرۇپ بوشاپ قاالتتى. سۆزلهپ بهردى

ھهر بىر تۈەن لۈيلهرنىڭ باشلىقلىرى ئۆز . قىسقىسى، قااليمىقان ئىدى
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نىڭ ما جهنساڭ، كۆرەتتىئۆزى بىلگهنچه ئىش . ئالدىغا ئۇرۇش قىالتتى
 چېكىنسهەرۋازىدىن چىقىپ ھۇجۇم قىلسا قاچاتتى، ئهسكهرلىرى د

ئىشقىلىپ ئۇرۇش توغرىسىدا تۈزۈكرەك پىالنمۇ يوق ئىدى، . قوغلىمايتتى
پهقهت مۇھاسىرە قىلىش ئۈچۈنال .  يوق ئىدىئورۇنالشتۇرۇشىمۇ يۇقىرىنىڭ

، شۇ ئهھۋالدىن قاراپ يېڭىشهھهرنى ئېلىشتىن كۆرۈنهتتىقىلىۋاتقاندەك 
  .ارىدىم يوق دەپ قئۈمىد

بىر كۈنى ئوسمان سىجاڭنىڭ ئالدىغا كىرىپ ئۈزۈمنىڭ 
ساالمهتلىكىمنىڭ ناچارلىشىپ كهتكهنلىكىنى ئېيتىپ مهمۇرىي خىزمهتكه 

 تارتىشتىن كېيىن -ق تاالشىج. يۆتكهپ قۇيۇشىنى ئىلتىماس قىلدىم
مهن فۇ .  قىلدى ھهم ئورنۇمغا كىمنى قۇيۇشنى سورىدىقوبۇلئىلتىماسىمنى 
  .  كۆردىقوبۇلۈسۈپ ئاخۇننى كۆرسىتىۋىدىم تۈەنجاڭ ي

 كۈنى ئوسمان سىجاڭدىن مىنىڭ يېڭىسارغا ھاكىم -28 ئاينىڭ -8
 توغرىسىدا بېرىشىمبولغانلىقىمنى، تۈەنجاڭلىقنى يۈسۈپ ئاخۇنغا ئۆتكۈزۈپ 

، يېڭىسار ناھىيىسىگه بېرىپمهن خىزمهتنى ئۆتكۈزۈپ . بۇيرۇق چۈشتى
  . ماڭدىم

اتۇشتىن قهشقهرگه قايتىپ كىرىشى، خوتهن ساۋۇت دامولالمنىڭ ئ
  زىددىيهتھۆكۈمىتىنىڭ قهشقهر ئىش باشقۇرۇش ئورنىنىڭ قۇرۇلۇشى ۋە 

تۆمۈر سىجاڭ ئۆلتۈرۈلگهندىن كېيىن ساۋۇت دامولالم نهزەربهندتىن 
ئوسمان ئېلى سىجاڭ بولغاندىن . قۇتۇلۇپ ئاتۇشقا چىقىپ كهتكهن ئىدى

ئوسمان . كۆرۈشىدۇ، ئوسمان بىلهن ېلىپك ئاتۇشتىن قايتىپ دامولالمكېيىن 
، بېرىپقىزغىن كۈتۈۋالىدۇ ھهم بېشىدىن ئۆتكهن ۋەقهلهرنى سۆزلهپ 
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ئاندىن ساۋۇت دامولالم ئوسمانغا . ئىتتىپاقلىشىشنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىدۇ
قهشقهردە خوتهن ھۆكۈمىتىنىڭ بىر ئىش باشقۇرۇش ئورنىنى قۇرۇشنى، شۇ 

ېڭىشهھهر ئۇرۇشىغا ئۈنۈملۈك ياردەم بېرەلهيدۇ، چاغدىال خوتهنمۇ قهشقهر ي
 كۈنى -15 ئاينىڭ -8شۇنىڭ بىلهن . قوشۇلىدۇبۇنىڭغا ئوسمان . دەيدۇ

 خوتهن ھۆكۈمىتىنىڭ قهشقهر ئىش باشقۇرۇش ئىدارىسى شهھىرىدەقهشقهر 
ئىدارىنىڭ باشلىقلىقىغا ساۋۇت دامولالم، مۇئاۋىنلىقىغا زىرىپ . قۇرۇلىدۇ

كاتىپلىقىغا مۇساجان، مالىيه ئىشىغا سۇلتان بېك قارى ھاجىم، باش 
 ھاجىم ئوراز بېك، يۈسۈپجان، مۇختهر قاتارلىق ئوبۇلههسهن. تهيىنلىنىدۇ

بۇ ئىدارىنىڭ دەسلهپكى . تۆت كىشى ھهيئهت ئهزالىقىغا بهلگىلىنىدۇ
ۋەزىپىسى خوتهندىن كهلگهن پۇل، ماددىي نهرسىلهرنى ھهربىي قىسىمالرغا 

  .  ئىبارەت بولىدۇرىشتىنبېتهقسىم قىلىپ 

 پىچهكلهر ئوسماننىڭ سهمىگه سېلىنمايال -خوتهندىن كهلگهن پۇل
 بىۋاسىتهبىراقال خوتهن ئىش باشقۇرۇش ئىدارىسىدىن قىسىمالرغا 

لېكىن بۇ ئىدارە . تارقىتىلغاچقا بۇنىڭغا ئوسماننىڭ بىر ئاز قورسىقى كۆپىدۇ
. داۋامالشتۇرۇۋېرىدۇ كالئاۋۋالقىدەئۇنىڭغا پىسهنت قىلماي ئۆز ئىشىنى 

 قالغانلىقتىن، بولۇپ چاغالردا ئوسماننىڭ مىجهزى چۇسراق كېيىنكىشۇنداقال 
ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى لۈيجاڭ، تۈەنجاڭالرمۇ ئۇنىڭدىن يىراقلىشىپ 

 ئىشالر ئوسمان بىلهن ساۋۇت چۈشهك -مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ئۇششاق. قالىدۇ
تىدىكىلهر ئوتتۇرىسىدا مهلۇم دەز دامولالم، ئوسمان بىلهن ئۇنىڭ قول ئاس

  . پهيدا قىلىدۇ

 ئوتتۇرىسىدائوسمان بىلهن خوتهن ئىش باشقۇرۇش ئىدارىسى 
 تۇغۇلغانلىقىنى سهزگهن ھاپىز لۈيجاڭ بىلهن كىچىك ئاخۇنالر ھه زىددىيهت
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دەپ ھهربىي باشلىقالر ئوتتۇرىسىدا، خوتهن ئىش باشقۇرۇش ئىدارىسىگه 
 پاساتالرنى تارقىتىپ - پىتنهقىسىمدۇ ھهمدە بىر ئىشهنمهسلىك ئۇرۇقى تېرىي

 بارغانسېرى قىلىدۇ، لېكىن بۇ ئىدارە ھهرىكهتبۇ ئىدارىنى تارقىتىۋېتىشكه 
 قۇرۇشنىڭ تهييارلىق جهمئىيىتىراۋاجلىنىپ، شهرقىي تۈركىستان ئىستىقالل 

  .  قالىدۇبولۇپ ئورگىنى كۆرۈش

 ئاينىڭ -9 يىل -1933شۇنداق قىلىپ نۇرغۇن تهييارلىقالر ئارقىلىق 
 كۈنى خوتهن ھۆكۈمىتىنىڭ قهشقهر ئىش باشقۇرۇش ئىدارىسى -10

 جهمئىيىتى ئىستىقالل تۈركىستانئهمهلدىن قېلىپ ئۇنىڭ ئورنىغا شهرقىي 
جهمئىيهتنىڭ رەئىسلىكىگه ساۋۇت دامولالم، ھهيئهت ئهزالىقىغا . قۇرۇلدى

ۈيجاڭ، ئابالخان، زىرىپ قارى ھاجىم، شهمشىدىن دامولالم، ئوراز بېك ل
 ھاجىم، ئوبۇلههسهنسۇلتان بېك، يۈسۈپجان قۇر بېشى، مۇساجان، 
.  كىشى سايالندى11قاسىمجان ھاجىم، ئابدۇقادىر ھاجى قاتارلىق

. جهمئىيهت قۇرۇلۇپ ئىككى كۈندىن كىيىن جهمئىيهتنىڭ يىغىنى چاقىرىلدى
 شهرقىي  نىشانىسىجهمئىيهتنىڭيىغىندا ساۋۇت دامولالم سۆز قىلىپ، بۇ 

 قۇرۇشتىن ئىبارەت دەپ جۇمهۇرىيىتىتۈركىستان ئىستىقالل ئىسالم 
  . كۆرسهتتى

يىغىنغا قاتناشقان ھهربىي، مهمۇرى باشلىقالر بىردەك بۇ جهمئىيهتنى 
قولاليدىغانلىقىنى، ئۇنىڭغا يېقىندىن ياردەمدە بولىدىغانلىقىنى، يىڭى 

 تۈركىستان ئىسالم شهھهر ئۇرۇشىنى بالدۇرراق ئاخىرالشتۇرۇپ، شهرقىي
  . قۇرۇشقا يول ئاچىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈشتىجۇمهۇرىيىتى

بۇ قېتىمقى يىغىنغا ئوسمان سىجاڭ، ھاپىز لۈيخاڭ، كىچىك ئاخۇن 
شۇنىڭدىن بىر قانچه كۈن ) ئهمما تهكلىپ قىلىنغان. (تۈەنجاڭالر كهلمىدى
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ىڭغا ئۆتكۈزۈپ ئوراز بېك لۈيجاڭنى ئوسماننىڭ ئالدىغا ئهۋەتىپ ئۇن
 قۇرۇلغانلىقىنى، بۇنىڭدىن كىيىن شهرقىي تۈركىستان جهمئىيىتىنىڭئىستىقالل 
 قۇرۇلىدىغانلىقىنى، بۇنىڭغا قارىتا ئوسمان جۇمهۇرىيىتىنىڭئىسالم 

  .سىجاڭنىڭ قانداق پىكرى بارلىقىنى سورايدۇ

بىزنىڭ ئىنقىالب قىلىشتىن . بۇ توغرىدا مىنىڭ پىكرىم يوق: ئوسمان
 ھهرىكهتكهلېكىن بۇ . ىسالم ھۆكۈمىتى قۇرۇشتىن ئىبارەتمهقسىتىمىزمۇ ئ

خوتهن ئىش باشقۇرۇش ئىدارىسىنىڭ .  باشتىن ئاخىر قاتناشتۇرمىدىمېنى
ئورازبېك بۇ جهمئىيهتنىڭ . دېدى ئارىدىن سىقىپ چىقىرىش مېنىمهقسىتى، 

  . مهقسىتىنى، ئوسماننى چهتكه قاقمىغانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇ

 بۇنىڭغا قۇشۇلىمهن، ھۆكۈمهت باشلىقى كىم بۇ چاغدا ئوسمان مهن
 ئهمهس، بهلكى ئېنىقئۇزار بهگ ھازىرچه تېخى . بولىدىكهن، دەپ سورايدۇ

خوجىنىياز ھاجىم بىرىنچى باشلىق، ساۋۇت دامولالم ئىككىنچى باشلىق 
ئوسمان بۇنى ئاڭالپ ئويلىنىپ جاۋاب .  مۇمكىن دەيدۇبولۇشى

  . بىلدۈردىبېرىدىغانلىقىنى

، سابىت داموللىغا كېلىپبهگ ئوسماننىڭ ئالدىدىن قايتىپ  ورازئ
: سابىت دامولال. ئوسمان بىلهن بولغان سۆھبهتنىڭ مهزمۇنىنى يهتكۈزىدۇ

شۇ كۈنلهردە، ئوسمان . ئوسمان سىجاڭ بىلهن يهنه سۆزلىشىمىز دەپ قويىدۇ
سۆھبهتتىن .  بهگنىڭ مۇناسىۋىتى ئانچه ياخشى ئهمهس ئىدىورازبىلهن ئ
 دەك 600 بېك لۈيجاڭ، ئابدۇلال لۈيجاڭ، قوشمهت تۈەنجاڭالر ورازئكىيىن 

 ھىمايه جهمئىيىتىنى چىقىپ، ئىستىقالل بۆلۈنۈپئهسكهر بىلهن ئوسماندىن 
 دەك ئهسكهر بىلهن ئۇنىڭغا 300ئوسمان . بىلدۈرۈشىدۇقىلىدىغانلىقىنى 

ر ھاپىز لۈيجاڭ، كىچىك ئاخۇن تۈەنجاڭال. پ قالىدۇلى چهتته قېقوشۇلماي
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 قوشۇلماي ھېچقايسى تهرەپكه ئهمهلىيهتته ھه دەپ قۇيۇپ ئېغىزىدا
 خوجىنىيازيهنه بىر تهرەپتىن . تۇرۇۋېرىدۇيېڭىشهھهرنى مۇھاسىرە قىلىشتا 

ھاجىمغا خهت يېزىپ ساۋۇت دامولالم، خوتهن قوزغىالڭچىلىرى بىلهن بىر 
. دا قىلىدۇبۇلىۋېلىپ ئۆزلىرىنى خاپا قىالرمىكىن دەپ ئوتتۇرىدا گۇمان پهي

لېكىن ساۋۇت دامولالم ) مۇنداق خهتتىن بىر پارچىسى تۇتۇلۇپ قالغان(
مۇنداق خهت يازغانالرنى جازالىمىدى، ئىنقىالب مهزگىلدە مۇنداق 

  .ئهھۋالالر بولۇپ تۇرىدۇ دەپ قارىدى

ەندىن يېڭىلىپ ئاقسۇغا چېكىنىپ ۈفۇي خوجىنىياز ھاجىم ما: مهسىلهن
 شهرقىي تونۇپىال ئىنقىالبنىڭ داھىيسى دەپ كهلگهن بولسىمۇ، ئۇنى يهن

 رەئىسلىكىگه، خوجىنىياز ھاجىمنىڭ يېقىن جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىسالم تۈركىستان
 خاننى ئابدۇكېرىمئادەملىرىدىن ئېلى ھاجىمنى مالىيه نازىرلىقىغا، 

جۇمهۇرىيهتنىڭ باش كاتىپلىقىغا، ماخمۇت مۇھىتىنى ئهركان ھهربىي 
ساۋۇت . نى ئىچكى ئىشالر نازىرلىقىغا سايلىدىرەئىسلىكىگه، يۇنۇسبېك

دامولالمنىڭ شۇ چاغدىكى مهقسىتى ئىالج قىلىپ ھهربىي، ھۆكۈمهت ۋە 
پۈتۈن خهلق ئاممىسىنى ئىتتىپاقالشتۇرۇپ ھۆكۈمهت ئهتراپىغا ئۇيۇشتۇرۇپ 

  . دۈشمهنگه بىرلىكته قارشى تۇرۇش ئىدى

  كۈتۈلمىگهن مېهمان

قهشقهردە ھىندىستان تهرەپتىن  ئاينىڭ باشلىرىدا -9 يىلى -33
ئۆزىنىڭ .  قالدىبولۇپ بىر كىشى پهيدا دېگهنكهلگهن ئهخمهت تهۋپىق 

، بولۇپ، تۈركىيه سۇلتانلىقىدا بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشىغا قاتناشقان ئېيتىشىچه
 قۇرۇلغاندا، ئۇ، ئىراققا قېچىپ جۇمهۇرىيىتى، تۈركىيه بولۇپسۇلتان مهغلۇپ 

ئۇنى .  قوزغىالڭنى ئاڭالپ كهلگهنىكهنتۈرۈلگهنكۆئۇ قهشقهردە . كهتكهن
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ئۇ .  قويىدۇئورۇنالشتۇرۇپھۆكۈمهت مامۇتخان بايۋەچچىنىڭ بېغىغا 
باغدىكى چاغدا، قهشقهردىكى نۇرغۇن ھهربىي، مهمۇرى باشلىقالر ۋە بايالر 

يېڭىشهھهر ئۇرۇشىنى :  چىققان ئادەملهرگهكۆرۈشكىلى.  چىقىدۇكۆرۈشكىلى
ن بىر تهرەپ قىاللمايسىلهر، ئهگهر ئهسكهرلهرنى ماڭا بۇنداق ئۇرۇش بىله

ئۆتكۈزۈپ بهرسه، قهشقهر يېڭىشهھهرنى بىرنهچچه كۈندىال ئاالتتىم دەيدۇ 
 ئهسكهرلهرنى كۆزدىن ئۇرۇشۇۋاتقانھهمدە قهشقهر يېڭىشهھهرگه چىقىپ 

: ، ئوسمان سىجاڭنىڭ قېشىغا كىرىدۇ ھهمدە ئوسمانغاكېلىپكهچۈرۈپ 
رسىڭىز، ئهسكهرلهرنى باشقىدىن تهشكىللهپ، ھهربىي ماڭا رۇخسهت به«

، ئۆتىمهن دەرسىماندىرالرغا قوماندانلىق قىلىش ومهشىقنى كۈچهيتىپ، ك
» شۇنداق قىلىپ قهشقهر يېڭىشهھهرنى بىر ھۇجۇم بىلهنال بىر تهرەپ قىلىمهن

. قايتۇرۇۋېتىدۇ، دەپ بېرەيئوسمان بۇنى ئاڭالپ، ئويلىنىپ جاۋاب . دەيدۇ
 ئاڭالپ ئۇنىڭغا ھهرىكىتىنىامولالم تهۋپىق ئهپهندىنىڭ بۇ سۆز ساۋۇت د

خهت يېزىپ ئۇنىڭ ھهربىي ۋە ھۆكۈمهت ئىشلىرىغا ئارىالشماي، مېهمان 
شۇنىڭ بىلهن ئهخمهت تهۋپىق بىر ئاز . سۈپىتىنى ساقالشنى تهۋسىيه قىلىدۇ

ڭغا  قۇرۇلغاندا ئۇ يهنه ئۇنىجهمئىيىتىلېكىن ئىستىقالل . جىمىققان بولىدۇ
 رەت قىلىدۇ، قهتئىيقاتنىشىشنى تهلهپ قىلىدۇ، بۇ چاغدا ساۋۇت دامولالم 

  . كېتىدۇيوقاپشۇنىڭ بىلهن تهۋپىق ئهپهندىمۇ 

  كېتىشىئوسمان سىجاڭنىڭ ئىككىنچى قېتىم تاغقا چىقىپ 

 جهمئىيهت ئىشلىرى شۇ ھۆكۈمهتئىستىقالل جهمئىيىتى قۇرۇلۇپ نۇرغۇن 
ن، ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى بىر قىسىم ئارقىلىق يۈرۈشۈپ كهتكهنلىكتى

ئهسكهر باشلىقلىرى، ئهسكهرلىرى بىلهنال ئىستىقالل جهمئىيىتىگه ئۆتۈپ 
 ھېس چهتكه قېقىلىپ قالغاندەك ئۆزىنىكهتكهنلىكتىن، ئوسمان ئېلى 
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 ئاينىڭ -10 يىلى -33 ئهندىشىلهرگه بېرىلىپ، -قىلىپ بىر قىسىم گۇمان
 دەك ئهسكهرلىرىنى باشالپ 300ى باشلىرىغا كهلگهندە قول ئاستىدىك

  .كېتىدۇقىزىلبويىغا چىقىپ 

 دەك 400ئىستىقالل جهمئىيىتى يۈسۈپجان قۇر بېشى ۋە قوشمهتلهرنى 
ئهسكهر بىلهن ئوسماننى چاقىرىپ كېلىشكه چىقىرىدۇ ھهم ئۇنىڭغا بىر 

ئوسمان سىجاڭغا ساالم، « :خهتنىڭ مهزمۇنى مۇنداق. پارچه خهت يازىدۇ
گهپ يوق، قېيىداپ تاغقا   ھېچ-گهپتىن ، سىز ئۆزىڭىزچه ھېچۋاقىپ بولساق

 - ، بهلكى بىر قىسىم يامان نىيهتلىك ئادەملهرنىڭ پىتنهكېتىپسىزچىقىپ 
 مۇمكىن، جهمئىيىتىمىز بولۇشىڭىز سۆزلىرىگه ئىشىنىپ كهتكهن -پاسات گهپ

شۇالر بىلهن بىرگه . مۇزاكىرە قىلىپ يۈسۈپجان بىلهن قوشمهتنى چىقاردى
 ئولتۇرۇڭ، سىز ئىنقىالبقا كۆپ تۆھپه ئورنىڭىزدايتىپ كىرىپ، ئۆز قا

 تهرۇز -سىزگه ھېچقانداق دەخلى. قوشتىڭىز، ئۇنى ئۇنتۇپ قالغىنىمىز يوق
) ساۋۇت دامولال(  قاتناشتۇرۇلىسىز، مهنھۆكۈمهتكهقىلىنمايدۇ، بهلكى 

  .»سىزنىڭ ھاياتىڭىزغا جهمئىيهت نامىدىن كاپالهتلىك قىلىمهن

جان، قوشمهتلهر ئهسكهرلىرىنى قىزىلبۇيىغا باشالپ بېرىپ ساۋۇت يۈسۈپ
 ئىككى كىشىدىن ئهۋەتىپ كۆرۈپدامولالمنىڭ ئوسمانغا يازغان خېتىنى 

 جاۋابئوسمان خهتنى كۆرۈپ ئىككى كۈندىن كىيىن . بېرىدۇ
 ئېيتىپ ۋەكىللهرنى قايتۇرىدۇ ھهمدە مۇداپىئهنى بېرىدىغانلىقىنى

شۇنىڭ .  بولمايدۇجاۋابۇ توشىدۇ، ئوسماندىن ئىككى كۈنم. كۈچهيتىدۇ
. بىلهن يۈسۈپجان، قوشمهتلهر ئوسماننى قىستاپ مۇھاسىرە قىلىشقا ئۇرۇنىدۇ

ئوسمان بۇنى كۆرۈپ ئۇالرغا قارىتا ئوق چىقىرىدۇ، ئوتتۇرىدا بىر ئاز 
ئاخىرىدا يهنه ئىككى تهرەپ ۋەكىل چىقىرىپ . بولىدۇئۇرۇشمۇ 
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ئۆزىنىڭ قورال تاپشۇرمايدىغانلىقىنى، : رغائوسمان ئۇال. سۆھبهتلىشىدۇ
يولنى ئېچىپ بهرسه ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ، قهشقهرگه ئۆز ئىختىيارى بىلهن 

، شۇ چاغدا دېسه تاپشۇر قورالنىكىرىدىغانلىقىنى، ئهگهر ساۋۇت دامولالم 
. بېرىدۇشۇنىڭ بىلهن يولنى ئېچىپ . قورال تاپشۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

 يۇمىالق شهھهر كېلىپاڭغانچه ئهسكهرلىرى بىلهن قهشقهرگه ئوسمان شۇ م
كۆلبېشىدىكى ئۆز ئورنىغا ئورۇنلىشىدۇ ھهمدە ساۋۇت دامولالم بىلهن ۋەكىل 

ساۋۇت دامولالم ئوسمانغا بىر قىسىم ئهسكهرلىرىنى . ئارقىلىق سۆزلىشىدۇ
 يېڭىشهھهرنى مۇھاسىرە قىلىش ئۇرۇشىغا قاتناشتۇرۇشنى، بىر قىسمىنى ئۆز

لېكىن . ئۇمۇ دامولالم ئېيتقاندەك قىلىدۇ. يېنىدا ساقالشنى تاپشۇرىدۇ
 ئارىلىقتا ئوسمان بىلهن ئورازبېك، قوشمهت، يۈسۈپجانالر ئوتتۇرىسىدىكى

 يېڭىشهھهر ئۆزىنىڭ كۈچىيىپ قالىدۇ، بۇ چاغدا ئوسمان زىددىيهتكونا 
ى كۆرگهن بۇن. مۇھاسىرىسىگه قاتنىشىۋاتقان ئهسكهرلىرىنى قايتۇرۇۋالىدۇ

رازبېك، قوشمهت، يۈسۈپجانالر ئىستىقالل جهمئىيىتىگه ئوسماننىڭ وئ
ئۈستىدىن شىكايهت قىلىدۇ ھهمدە ئوسماننى مۇھاسىرىسىگه ئېلىشنى تهلهپ 

 400 ئالغان يۈسۈپجان ماقۇللىغىنى جهمئىيهتنىڭقىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن 
ئوسماننى دەك ئهسكهر بىلهن يۇمىالق شهھهر سېپىلىنىڭ ئۈستىگه چىقىپ 

 ئارا ئۇرۇشۇپ -بۇ چاغدا زىددىيهت ئۆتكۈرلىشىپ ئۆز. مۇھاسىرىگه ئالىدۇ
  . بېرىدۇقالىدىغاندەكال ۋەزىيهت يۈز 

بېك، يۈسۈپجانالر ئوتتۇرىسىدىكى رازساۋۇت دامولالم ئوسمان بىلهن ئو
 سېزىپ، ئوسمانغا خهت كېتىۋاتقانلىقىنىزىددىيهتنىڭ چوڭقۇرلىشىپ 

، دەم ئېلىشنى ئۇنىڭ بېرىپئهسكهرلهرنى ئۆتكۈزۈپ يېزىپ، ئۇنى قورال، 
 كاپالهتلىك قىلىدىغانلىقىنى، بولمىسا، بۇ مۈلكىگه -ھاياتى، مال

ئوسمان .  ئۇقتۇرىدۇكېتىدىغانلىقىنى چوڭىيىپئوتتۇرىدىكى سۈركىلىشنىڭ 
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 بىر ھهيئهت تهشكىل قىلىپ ئهسكهر ۋە جهمئىيهتنىڭبۇ خهتنى كۆرۈپ، 
شۇنىڭ بىلهن ئىستىقالل .  تهلهپ قىلىدۇىشنىئۆتكۈزۈۋېل قورالالرنى

 قوراللىرىنىجهمئىيىتى بىر ھهيئهت تهشكىل قىلىپ ئۇنىڭ ئهسكهر ۋە 
، ئۇنى ئىبراھىم لوزۇڭنىڭ بېغىدا دەم ئېلىشقا ئۆتكۈزۈۋېلىپ
  .شۇنىڭ بىلهن ئوسماننىڭ ھهربىي خىزمىتى ئاياغلىشىدۇ. ئورۇنالشتۇرىدۇ

 بىر ئاز پهسلهپ زىددىيهتىسىدىكى شۇنىڭدىن كېيىن ھهربىيلهر ئوتتۇر
 جهمئىيىتىنىڭشۇ مهزگىلدە ئىستىقالل .  مۇھاسىرىسى كۈچهيتىلىدۇيېڭىشهھهر

 3000 ئهسكهر سانى ئومۇمىي، بولۇپ تۈەن 12ئىختىيارىدا ئالته لۈي، 
مۇھاسىرىسىگه قاتنىشاتتى، يېڭىشهھهر  دەكى 2400دەك ئىدى، ئۇنىڭدىن 

 دەك ئهسكهر قهشقهر كونىشهھهرنى 400يۈسۈپجاننىڭ قول ئاستىدىكى 
 دەك 2000نىڭ ما جهنساڭ يېڭىشهھهردەمۇھاپىزەت قىالتتى، قهشقهر 

  .ئهسكىرى بار ئىدى

 خوتهن ناھىيىنى 12شۇ مهزگىلدە يهكهندىن چهرچهنگىچه بولغان 
قهشقهر ۋىاليىتىگه قاراشلىق توققۇز . ئهمرى مهمتىمىن ھهزرەت ئىدارە قىالتتى

ۈركىستان ئىستىقالل جهمئىيىتى ئىدارە قىالتتى؛ ئاقسۇ ناھىيىنى شهرقىي ت
كېيىنرەك . (ۋىاليىتىگه قاراشلىق توققۇز ناھىيىنى باي سىجاڭ ئىدارە قىالتتى

مۇشۇ ئۈچ ۋىاليهتنىڭ ھهممىسى ).  ھاجىم كهلدىخوجىنىيازئاقسۇغا 
 ھهم ھاجىمغا تونۇيتتىخوجىنىياز ھاجىمنى ئىنقىالبنىڭ يېتهكچى دەپ 

  .تتىبهيئهت قىال

 مۇھاسىرە قىلىش يېڭىشهھهرنى ئايغىچه بولغان -10 ئايدىن -8
نىڭ ما جهنساڭئۇرۇشىدا ھېچقانداق نهتىجه كۆرۈلمىدى، ھهتتا 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 79 

 تاالپ -ئهسكهرلىرى كۈپكۈندۈزدە يېزىالرغا چىقىپ دېهقانالرنى بۇالپ
  .بۇنى ئىستىقالل جهمئىيىتى بىر تهرەپ قىاللمىدى. كىرىپ كېتىدىغان بولدى

  تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتىنىڭ قۇرۇلۇشىشهرقى

 ھۆكۈمىتىنىڭيۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتۈلگهن ئاۋۋال قۇرۇلغان خوتهن 
قهشقهردىكى ئىش باشقۇرۇش ئىدارىسى؛ ئۇنىڭدىن كىيىن قورۇلغان شهرقىي 
تۈركىستان ئىستىقالل جهمئىيىتى دېگهن تهشكىالتالر شهرقىي تۈركىستان 

شنىڭ دەسلهپكى تهييارلىق ئورگانلىرى ئىدى، بۇ ئىسالم جۇمهۇرىيىتى قۇرۇ
 بىر مهزگىل ھهربىي ۋە خهلق ئارىسىدا خىزمهت شهھىرىدەئورگانالر قهشقهر 
، قارىتىۋالدى ھهربىيلهرنى ۋە بىر قىسىم كىشىلهرنى ئۆزىگه  ئىشلهپ يۈرۈپ

 يۈرگۈزۈپ، خىزمهتكه ھوقۇقشۇنداقال بۇ ئورگان ھۆكۈمهت ئورنىدا 
تتىن قالدۇرۇش، ھهربىيلهرنى يۆتكهش، جازاالش قاتارلىق بهلگىلهش، خىزمه
 نوپۇز ئاستا ئىلكىگه ئېلىپ، خهلق ئارىسىدا مهلۇم -ئىشالرنىمۇ ئاستا

 -شۇنىڭ بىلهن بۇ تهشكىالت جۇمهۇرىيهت قۇرۇشقا شهرت. پهيدا قىلدى
 -11 يىلى -1933، كېرەك ھېسابلىساشارائىت پىشىپ يىتىلدى، دەپ 

هرقىي تۈركىستان ئىستىقالل جهمئىيىتىنىڭ چوڭ يىغىنى ئاينىڭ باشلىرىدا ش
 ھهيئهت ئهزالىرى قاتناشقاندىن جهمئىيهتنىڭيىغىنغا شۇ . چاقىرىلدى

) قادىر ھاجى(تاشقىرى خوتهندىن قاسىمجان ھاجىم، يېڭىساردىن مهن 
 -بىر قانچه كۈنلۈك تاالش.  نهچچه كىشى قاتناشتۇق20قاتارلىق 

 كۈنى شهرقىي تۈركىستان ئىسالم -7  اينىڭ ئ-11تارتىشالردىن كىيىن 
جۇمهۇرىيهت ھۆكۈمىتىنىڭ دەسلهپكى جازىسى شهكىللهندى ھهم ئۇنىڭ 

بىر قىسىملىرى ئۆزى بولمىغانلىقى ئۈچۈن (باشلىقلىرى سايالپ چىقىلدى 
  ).سىرتىدىن كۆرسىتىلدى
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  :تۆۋەندىكىچهجۇمهۇرىيهتنىڭ تهشكىلى قۇرۇلمىسى 

  ىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى؛ شهرقى تۈرك-ھۆكۈمهت ئىسمى

   يۇلتۇزلۇق كۆك بايراق؛- ئاي-دۆلهت بايرىقى

  دۆلهت قانۇنى قۇرئان كېرىم ئاساس قىلىنىدۇ؛

 ئىككى باش بۇغداينىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېلىنغان ئاي -دۆلهت بهلگىسى
  .يۇلتۇز

.  ئادەم كۆرسىتىش16ھۆكۈمهتكه سايلىنىدىغانالرغا ھهربىر ئادەم 
  :رىيهتنىڭ رەھبهرلىكىگه سايالنغانالرشۇنداق قىلىپ جۇمهۇ

خۇجىنىياز :  رەئىسلىكىگهجۇمهۇرىيىتىنىڭشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).قۇمۇل(ھاجىم 

) زۇڭلى( باش ۋەكىللىكىگه جۇمهۇرىيىتىنىڭشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).ئاتۇش(ساۋۇت دامولال 

ېرىپ  ۋەكىللىكىگه زئهدلىيه جۇمهۇرىيىتىنىڭشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).قهشقهر ئۆزبېك(قارى ھاجىم 

 خارجى ئىشالر ۋەكىللىكىگه جۇمهۇرىيىتىنىڭشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).خوتهندىن(قاسىمجان ھاجىم 

 ئىچكى ئىشالر ۋەكىللىكىگه جۇمهۇرىيىتىنىڭشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).تۇرپاندىن(يۇنۇس بېك 
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كىللىكىگه ئېلى  مالىيه ۋەجۇمهۇرىيىتىنىڭشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).ئاتۇشتىن(ھاجىم 

شهرقى تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتىنىڭ مائارىپ ۋەكىللىكىگه 
  ).قهشقهردىن(خان مهخسۇم  رىمېكۇئابد

 سهھىيه ۋەكىللىكىگه ئابالخان جۇمهۇرىيىتىنىڭشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).ئۆزبېك(

گه  ئهۋقاپ ۋەكىللىكىجۇمهۇرىيىتىنىڭشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).ئاتۇشتىن(شهمشىدىن دامولال 

 سودا ۋە يېزا ئىگىلىك جۇمهۇرىيىتىشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).ئاتۇشتىن( ھاجىم ئوبۇلههسهنۋەكىللىكىگه 

 دۆلهت مۇداپىئه ۋەكىللىكىگه جۇمهۇرىيىتىشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).قىرغىز(ئوراز بېك 

الر باش رەئىسلىكىگه  ھهربىي ئىشجۇمهۇرىيىتىشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).تۇرپاندىن(ماخمۇت مۇھىتى 

 باش ۋاكالهت، باش كاتىپلىقىغا جۇمهۇرىيىتىشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).قهشقهردىن(مهھهممىدىن ھاجىم 

) ئارقا سهپ( ھهربىي تهمىنات جۇمهۇرىيىتىشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  ).ئۆزبېك(سۇلتان بېك 
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 شتابىغا مهركىزى قوماندانلىق تىجۇمهۇرىيىشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
  . ئادەم سايالندى16قاتارلىق ) ئۆزبېك(يۈسۈپجان 

 كۈنى شهرقى -21 كۈنى ماھى رەجهبنىڭ -10 ئاينىڭ -11 يىلى -33
 چوڭ تهركىبى قۇرۇلغانلىقى ھهم ئۇنىڭ جۇمهۇرىيىتىنىڭتۈركىستان ئىسالم 

  .يىغىن ئېچىپ ئېالن قىلىندى

 ناھايىتى كهڭ كهتكهن بىر تهرىپىدەال قهشقهر تۈمهن دەرياسىنىڭ شىم
پهيشهنبه قهشقهر .  سهھنه راسالندىئورۇنغا، شۇ بولۇپتۈزلهڭلىك 
 شۇ كۈنى يېزىالردىن ناھايىتى كۆپ ئادەم بولۇپ بازار كۈنى شهھىرىنىڭ
يىغىن . پۈتۈن مهيدان ئادەم دېڭىزىغا ئايالنغانىدى. كىرگهنىدى

ن، كوچا دوقمۇشلىرىغا شهرقى مهيدانىنىڭ تۆت ئهتراپى، مهكتهپ، دۇكا
 ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقى جۇمهۇرىيىتىنىڭتۈركىستان ئىسالم 

پۈتۈن مهيدان ھهربىي، خهلق ۋە ئوقۇغۇچىالر بىلهن . ئېسىلغانىدى
  .تولغانىدى

لهردە ساۋۇت دامولالم باشلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرى يىغىن 11سائهت 
ئامىن، ئامىن، : ئاۋاز بىلهن كۆتۈرەڭگۈمهيدانىغا كىرىپ كهلگهندە، خهلق 
 پاي 41يىغىن باشلىنىشتىن بۇرۇن . دەپ توۋالپ ئۇالرغا تهنتهنه قىلىشتى

شهمشىدىن دامولال يىغىننىڭ ئېچىلغانلىقىنى ئېالن . ھۆرمهت توپى ئېتىلدى
 قۇرۇلغانلىقىنى، جۇمهۇرىيىتىنىڭقىلدى ھهمدە شهرقى تۈركىستان ئىسالم 

بۇ چاغدا پۈتۈن مهيدان . ن قىلدىئۇنىڭ ھۆكۈمهت تهركىبىنى ئېال
) باش ۋەزىر(ئاندىن باش ۋەكىل . دېگهن ئاۋاز بىلهن تولدى» ئامىن«

 يۈرگۈزىدىغان جۇمهۇرىيىتىنىڭساۋۇت دامولالم شهرقى تۈركىستان ئىسالم 
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 تاشقى سىياسىتى، ئۇنىڭ كهلگۈسى نىشانىسى ئۈستىدە ئۇزۇن -ئىچكى
  .نۇتۇق سۆزلىدى

اخىرلىشىپ ساۋۇت دامولالم باشچىلىقىدا پۈتۈن يىغىن سائهت بىرلهردە ئ
  .ماڭدى) نامايىش قىلىپ(ھهربىي ۋە خهلق ھېيتگاھقا قاراپ 

.  توپالنغان جامائهتكه يهنه سۆز قىلدىھېيتگاھتاساۋۇت دامولالم 
، يېڭى شهھهرنى ئازاد بولۇشقاسۆزىنىڭ ئاخىرىدا شهھهر ياشلىرىنى پىدائىي 

  .ىردىقىلىش ئۇرۇشىغا قاتنىشىشقا چاق

 ئاقسۇدىكى خوجىنىياز ھاجىمغا خوتهندىكى كېيىنالشۇ كۈنى يىغىندىن 
 جۇمهۇرىيىتىنىڭمهمتىمىن ھهزرەتكه، قهشقهردە شهرقى تۈركىستان ئىسالم 

، بهلگىسىقۇرۇلغانلىقىنى، ھۆكۈمهتنىڭ شهكلى، بايرىقى، قانۇنى، دۆلهت 
ىلىپ خهت ھۆكۈمهتنىڭ تهشكىلى ئاپپاراتى، سايالم نهتىجىسىنى مهلۇم ق

ھۆكۈمهت قۇرۇلۇشتىن بۇرۇنمۇ ھۆكۈمهتنىڭ تهشكىلى ۋە . يېزىلدى
 ھاجىمدىن پىكىر ئېلىنغان، ھاجىممۇ خوجىنىيازئىسىملىكلهر توغرىسىدا 

  . بىلدۈرگهنقوشۇلىدىغانلىقىنى

خوجىنىياز ھاجىم، مهمتىمىن ھهزرەتلهردىن ھۆكۈمهتكه 
 بىلهن خوتهن، قهشقهر، شۇنىڭ. قوشۇلىدىغانلىقى توغرىسىدا جاۋابمۇ كهلدى

 قىلدى ئېتىراپيهكهن، ئاقسۇ تۆت ۋىاليهت شهرقى تۈركىستان ھۆكۈمىتىنى 
ئاقسۇ قانداق (ھهمدە شهرقى تۈركىستاننىڭ دۆلهت بايرىقىنى چىقاردى 

  ).قىلدى، ئۇنى بىلهلمىدىم
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 كۈنى -11 ئاينىڭ -11 يىل -33يىغىننىڭ ئىككىنچى كۈنى يهنى 
ىلهر يىغىلىپ ھهر بىر مهھكىمىنىڭ ئورنىنى ۋە پۈتۈن ھۆكۈمهت تهركىبىدىك

  . قىلىدىغان خىزمهتلهرنى مۇزاكىرە قىلدى

  . ۋالىي مهھكىمىسى-باش ۋەكىلنىڭ ئورنى

  . ۋالىي مهھكىمىسىدىكى باغ-ئىچكى ئىشالر مهھكىمىسىنىڭ ئورنى

  . ۋالىي مهھكىمىسىدىكى باغ-خارجى ئىشالر مهھكىمىسى
  ).دەرۋازاقۇم ( گۇڭگا - مهھكىمىسىئهدلىيه

  . ئىدارىسىمالىيه كونا -مالىيه نازارىتى

  . ئۆستهڭ بويىدىكى ئىككى قهۋەتلىك بىنا-مائارىپ نازارىتى

  .پۇلخانا قۇم دەرۋازىسىدىكى كونا -ئهۋقاپ مهھكىمىسى

  . يار باغرىدىكى دوختۇرخانا-سهھىيه نازارىتى

  . يۇمىالق شهھهر كۆلبېشىدىكى سىبۇ-ھهربىي نازارەت

  . ئورنىوۋسىنتورگ يارباغدىكى س-ئىگىلىك مهھكىمىسى يېزا -سودا

  . ئورنىوۋسىنتورگس يارباغدىكى - تهمىنات ئىدارىسىھهربىي

 يۇقىرىداھۆكۈمهت تهركىبىدىكى ھهر بىر ئىدارە شۇ كۈندىن تارتىپ 
 مازار، -ئهۋقاپ نازارىتى.  ئىش باشلىدىكۆچۈپ ئورۇنالرغاكۆرسىتىلگهن 

جارە ئاشلىقلىرىنى يىغىپ دارىلئاجىز قۇرۇپ، يول، كۆۋرۈك ۋەخپىلىرىنىڭ ئى
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 چاقىسىزالر، تۇل خوتۇن، قېرىالرنى ۋە بالىالرنى يىغىپ -ئاجىز، يىتىم، ئىگه
  . ئىشىنى باشلىۋەتتىتهربىيىلهشئۇالرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئېلىش، 

 3% چهتئهل بىلهن سودا قىلىدىغان سودىگهرلهردىن -سودا نازارىتى
ىرىدىغان مالالرنى تهكشۈرۈشتىن ئۆتكۈزۈشنى، باج ئېلىشنى، چهتكه چىق

سىرتتىن كهلتۈرىدىغان مالالرنى ھۆكۈمهتنىڭ تهستىقىدىن ئۆتكۈزۈشنى 
 كىشى دېگهنبۇ ئىشالرغا باۋۇدۇن باينىڭ بوغالتىرى مۇختهر . بهلگىلىدى
  . قۇيۇلدى

 نهشرىيات قۇرۇلغاندىن كىيىن جۇمهۇرىيىتىشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
مهسئۇل ) قۇتلۇق شهۋقى(ئۇنىڭغا قۇتلۇق ھاجى . س قىلىندىئىدارىسى تهسى

 كونسۇلخانىسىدىن الزىملىق باسما ماشىنىلىرى سوۋېت نهشرىياتقا. قىلىندى
شۇنداق . تهربىيىلهندى تىزىدىغان ئادەملهر ھهرپئارىيهت ئېلىندى، 

دىن باشالپ ھهپتىدە بىر قېتىم )  يىلى-33( كۈنى -15 ئاينىڭ -10قىلىپ 
شهرقى تۈركىستان « ئىسمىگېزىتنىڭ. ىقىرىش يولغا قۇيۇلدى چگېزىت

 ژۇرنالدېگهن ئايلىق » ئىستىقالل« ئايدا -12. بولدى» گېزىتىھهپتىلىك 
شهرقى تۈركىستان ئىسالم ) بىرىنچى سانغا: (ژۇرنالغابۇ . چىقىرىلدى

 تهشكىلى ئاپپاراتى، ئىسىملىكى، ئۇنىڭ ۋەزىپىسى ۋە جۇمهۇرىيىتىنىڭ
 ژۇرنالشۇ كۈنگه قهدەر قهشقهر ۋىاليىتىدە (زامنامىسى بېسىلدى مهقسىتى، نى
  ). يوق ئىدى

جۇمهۇرىيهت قۇرۇلغاندىن كىيىن تۈركىيه ھۆكۈمىتى، مۇستاپا كامال، 
مهخمۇت نادىم ئىسىملىك ئىككى دوختۇرنى ھۆكۈمهتنىڭ ساقلىقنى ساقالش 

  . ئهۋەتتىبېرىشكهخىزمىتىگه ياردەم 
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لىرىدا شهرقى تۈركىستان ئىسالم  ئاينىڭ ئاياغ-11 يىلى -33
 دېگهننى ئۈستۈن ئاتۇشلۇق ئابدۇقادىر ھاجىم ئالتۇن چىش جۇمهۇرىيىتى

 ھىندىستانغا شهرقى تۈركىستان ئىسالم قوشۇپدوختۇر مۇستاپاغا 
 قۇرۇلغانلىقىنى ھىندىستان رادىئوسىدا دۇنياغا ئېالن قىلىشقا جۇمهۇرىيىتى

وسىدا ھهم بىر قانچه گېزىتته شهرقىي شۇ چاغدا ھىندىستان رادىئ. (ئهۋەتتى
 قۇرۇلغانلىقى توغرىسىدا خهۋەر ھهم جۇمهۇرىيىتىتۈركىستان ئىسالم 

  .) ئېالن قىلىندىماقالىلهر

 قۇرۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمهيال، يهنى جۇمهۇرىيىتىشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
 ئايالردا قهغهز پۇل ۋە مىس پۇل چىقىرىشنى يولغا -12 يىلى -1933
ونا ھۆكۈمهت پۇلى تهڭ قىممهتته يىڭى پۇلغا ئالماشتۇرۇپ ك. قويدى
يىڭى قهغهز پۇلنىڭ رەڭگى ئاق بولغانلىقى ئۈچۈن كىشىلهر . بېرىلدى
خهلق ئارىسىدا بۇ پۇل تهڭگه پۇل بىلهن . دەپ ئاتاشتى» ئاق تىزا«ئۇنى

بىر سهر قهغهز پۇلغا بىر سهر كۈمۈش تهڭگه (تهڭ قىممهتته خهجلهندى 
  .)هتتىبېرىل تېگىشىپ

  كېلىشى قېتىم -2شامهنسۇرنىڭ يهكهندىن يېڭىسارغا 

 قۇرۇلۇپ ئۇزۇن ئۆتمهيال جۇمهۇرىيىتىشهرقى تۈركىستان ئىسالم 
مهن شۇ .  ئالته يۈزدەك ئهسكهر بىلهن يېڭىسارغا كهلدى-شامهنسۇر بهش

  . چاغدا يېڭىساردا ھاكىم ئىدىم

ۇ يهرگه  راسالپ شچۈشكۈنمهن يېڭىسارنىڭ قايراق دېگهن يېرىگه 
 ئاي جۇمهۇرىيىتىنىڭئۇ، شهرقى تۈركىستان ئىسالم . ئىستىقبالغا چىقتىم

 ئولتۇرغان ئۆزىلېكىن .  كهلگهنىكهنكۆتۈرۈپيۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقىنى 
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پهتهھنا سۈرىسى يېزىلغان يېشىل بايراقنى ئېسىپ  ئۆينىڭ ئالدىغا ئىننا
م، جانابى مهن ئۇنىڭدىن بۇ نېمه قىلغانلىرى دەپ سورىسا. قۇيۇپتۇ

  .دېدىرەسۇلۇلالھ يېشىل بايراق ئىشلهتكهن 

ئۇ، مۇشۇ ئىككى يىل . شامهنسۇر بىلهن مهن بىر كېچه پاراڭالشتىم
 قارشىنى سۆزلهپ -ئىچىدە بېشىدىن ئۆتكهن ۋەقهلهرنى ۋە ئۆزىنىڭ كۆز

 تاپشۇرۇقى بويىچه جۇمهۇرىيىتىنىڭمهنمۇ شهرقى تۈركىستان ئىسالم . بهردى
 - مهسىلهن، كونا غهلله. تار ئىسالھاتالرنى سۆزلهپ بهردىمقىلىنغان بىر قا

 - پاراق دەپتهرلىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، ئۇيغۇر يېزىقىدا يىڭى غهلله
پاراق ئېلىشتىن بۇرۇن ھهر بىر . پاراق دەپتىرى ۋە تالونىنى تۈزۈپ چىقتۇق

يۇرتتىن ۋەكىل چاقىرىپ، پاراق ئېلىش قائىدىلىرىنى مۇزاكىرە قىلىپ 
 يېرىمىنى پاراققا ھېساب ئۆشرىنىڭشۇنداقال ئېلىنىپ كېلىۋاتقان . تتۇقبېكى

 - ئاندىن، غهلله.  پاراقنىڭ يېرىمىنى قىسقارتىۋەتتۇق-قىلىپ ئېلىپ غهلله
پاراق يىغىدىغان دوۋان بېگىنى ھهر بىر يۇرت سايالپ چىقىشنى يولغا 

 15 قويدۇق، شۇنداقال ناھىيه بويىچه ھهربىر ساھهدىن تهركىب تاپقان
.  پاراق ئېلىشقا نازارەت قىلىش ھهيئىتى تهشكىل قىلدۇق-كىشىلىك غهلله
 پاراق ئېلىشقا نازارەت - يېزىالرغا بېرىپ غهللهبۆلۈنۈپئۇالر ئۈچتىن 
  .قىلىپ ماڭدى

ناھىيه بازىرىدا .  ئاقارتىش ئىشىنى يولغا قويدۇق-ئىككىنچى، مائارىپ
 قىلىپ، يېڭىچه قوبۇل  دەك باال100بىر يېڭى مهكتهپ ئېچىپ، ئۇنىڭغا 

ئوقۇتۇش تۈزۈمىنى ئورناتتۇق، بۇالرنى ئاڭالپ شامهنسۇر رازى بولغانلىقىنى 
ئهتىسى شامهنسۇر قهشقهر يېڭىشهھهرنى مۇھاسىرە قىلىش . بىلدۈردى

.  دەك ئهسكهرنى ماڭدۇرغانىكهن100ئۇ، ئالدىدا . ئۇرۇشىغا يۈرۈپ كهتتى
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ما دا قهشقهر يېڭىشهھهردىكى ئۇالر يېڭىشهھهر ئهتراپىغا يېتىپ بارغان
.  دەك ئهسكىرىنى ئۇرۇشقا چىقىرىدۇ300 بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ، جهنساڭ

ئىككى تهرەپ ئۇرۇشۇپ، شامهنسۇرنىڭ ئهسكهرلىرى يېڭىلىپ، 
 -12 يىلى -33يېڭىسارنىڭ سىيىتله دېگهن يېرىگه چېكىنىپ كېلىدۇ، بۇ 

رنى تاشالپ قىزىلغا بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان شامهنسۇر يېڭىسا. ئاي ئىدى
شۇنىڭ بىلهن شامهنسۇر ياپچاندىكى ئهسكهرلىرىنى چاقىرتىپ . چېكىنىدۇ

 دەك ئهسكىرىنى يېڭىساردا قالدۇرۇپ، ئۆزى يهكهنگه قايتىدۇ، 200
 قورالسىز -ئارقىدىن يهكهندىن نۇرمۇھهممهت ئهمهر ساھىبنى قوراللىق

  .ىدۇ دەك ئهسكهر بىلهن يېڭىساردا تۇرۇشقا ئهۋەت500 بولۇپ

  خوجىنىياز ھاجىمنىڭ قهشقهرگه كېلىشى

خوجىنىياز ھاجىم ئاقسۇدا بىر مهزگىل تۇرۇپ، ئۆز قىسىملىرىنى رەتكه 
قۇل ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىدىن ا قارئۇچتۇرپانبۇ جهرياندا . سالدى

 تال بهش ئاتار مىلتىق 1000 مىڭ قوي بهدىلىگه 80ئاقسۇدىن توپالنغان 
ما شۇ كۈنلهردە . ىسىمالرغا تهقسىم قىلىپ بهردىبۇ قورالالرنى ق. ئالدى

ئۇالرنى توسۇش .  قىسىملىرى كۇچاردىن چىقىپ ئاقسۇغا كېلىۋاتاتتىجۇڭيىڭ
بۇ . ئۈچۈن پۈتۈن قىسىمالر قارا يۇلغۇنغا توپلىنىپ، بىر مهيدان جهڭ قىلدى

خوتهن قىسىملىرى نۇرغۇن . ئۇرۇشتا ئاقسۇدىكى باي سىجاڭغا ئوق تهگدى
شۇنىڭ بىلهن ئۇرۇش ئۇزۇن داۋام قىاللماي ھاجىم . چرىدىچىقىمغا ئۇ

 كېلىپ قاقشال ئۇچتۇرپانغاخوجىنىياز ھاجى چېكىنىپ . تهرەپ چېكىندى
ساۋۇت دامولالم ئاتۇشقا چىقىپ ھاجىمنى . يولى ئارقىلىق قهشقهرگه كهتتى

  . قارشى ئالدى
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 كۈنى ئاتۇشتىن -12 ئاينىڭ -1 يىلى -1934خوجىنىياز ھاجى 
پۈتۈن ھۆكۈمهت ئهزالىرى ۋە شهھهر ئاھالىسى ناغرا . گه كىردىقهشقهر

چۈنكى ھاجىمنىڭ نامىنى . سۇنايالرنى چېلىپ ناھايىتى قىزغىن قارشى ئالدى
   كۆپ ئارزۇ قىالتتىكۆرۈشنى ئۆزىنىئاڭلىغان پۈتۈن خهلق 

خوجىنىياز ھاجىمغا خوجا چوڭنىڭ قۇملۇقى دېگهن يهرگه چۈشكۈن 
 ئارىلىقتا، شۇ يهردىن شهھهرگىچه بولغان ۇپبولراسالنغان ) چاجاڭ(

. يولنىڭ ئىككى قاسنىقىغا پۈتۈن شهھهر ئاھالىسى سهپ تارتىپ تۇراتتى
خوجىنىياز ھاجىم باشلىق ھۆكۈمهت ئهزالىرى، ئۇنىڭدىن كىيىن ئهسكهرلهر 

دەپ توۋالپ ئۇالرغا نۇسرەت » ئامىن، ئامىن«يولدىن ئۆتكهندە ئاھالىلهر 
 ھاجىم قهشقهردە ئىككى كۈن ئارام ئالغاندىن كىيىن، خوجىنىياز. تىلهشتى

ماخمۇت مۇھىتى پۈتۈن ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ يېڭىشهھهرنى مۇھاسىرە 
خوجىنىياز ھاجىم ئۆزى بىلهن بىرگه ئېلىپ . قىلىش ئۇرۇشىغا چىقىپ كهتتى

 مۇھاپىزىتىگه قالدۇرۇپ ئۆزىنىڭ نى 300 ئهسكهردىن 1300كهلگهن 
ئۇالرنىڭ . هرنى مۇھاسىرە قىلىشقا چىقاردى ئهسكهرنى يېڭىشهھ1000

 ھهممىسى سوۋېت قوراللىرى بولۇپ مىلتىقالر يېڭى -پىلىموتقولىدىكى 
 غهلىبىلىكماخمۇت مۇھىتى يېڭىشهھهرگه چىقىپ مۇھاسىرە ئۇرۇشىنى . ئىدى

سېپىلغا خېلى يېقىنال قالغانىكهن، مېنى ساۋۇت دامولالم قوي، . ئېلىپ باردى
رلىق بۇيۇمالر بىلهن ماخمۇت مۇھىتىدىن ھال سوراپ  گېزەك قاتا-قهنت

. چىقسام ماخمۇت مۇھىتى ئۆزىنىڭ چېدىرىدا ئىكهن. كىرىشكه چىقاردى
 ھهم ساۋۇت تونۇشتۇردى، ئۇرۇش ئهھۋالىنى كۈتۈۋېلىپبىزنى قىزغىن 

  . دامولالمغا رەھمهت ئېيتتى
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 هشهھىرىگروزا ھېيت كۈنى ماخمۇت سىجاڭ باشلىق لۈيجاڭالر قهشقهر 
نامازدىن كىيىن، ساۋۇت . روزا ھېيت نامىزىنى ئوقۇپ قايتىشقا چاقىرىلدى

دامولالم ئاممىغا نۇتۇق سۆزلهپ پۈتۈن خهلقنى يېڭىشهھهر ئۇرۇشىغا ياردەم 
 ئارقىدىن ئامىن، دەپ ئۈنلۈك توۋالپ، -خهلق ئارقا.  چاقىردىبېرىشكه

  . ۈشتىدامولالمنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشىدىغانلىقلىرىنى بىلدۈر

   سوۋېت جۇمهۇرىيىتىدىنشهرقى تۈركىستان ئىسالم 

  ھۆكۈمىتىگه ۋەكىل بارغانلىقى

شهرقى تۈركىستان ئىسالم .  ئاينىڭ ئاياغلىرى ئىدى-1 يىلى -1934
ھهيئهت .  بىر ھهيئهت تهشكىللهپ ئۇالرنى تاشكهنتكه ئهۋەتتىجۇمهۇرىيىتى

ۋىنى ئهمهت مۇئا) ماخمۇت سىجاڭنىڭ ئاكىسى(باشلىقى مۇسۇل ھاجىم 
پاختا، ئهزالىرى قهشقهر شهھىرىدىكى ھهر بىر ساھهدىن ئۈچ كىشى 

بۇ . قاتارلىق بهش كىشى ئىدى) ئۇالرنىڭ ئىسمىنى ئۇنتۇپ قاپتىمهن(
  :ھهيئهتنىڭ مهقسىتى

 جۇمهۇرىيىتىنىسوۋېت ئىتتىپاقىدىن شهرقى تۈركىستان ئىسالم ) 1( 
   قىلىشنى تهلهپ قىلىش؛ئېتىراپ

  پاقىدىن قورال سېتىۋېلىش؛سوۋېت ئىتتى) 2(

  .سودا توختىمى ئىمزاالش) 3(

سوۋېت ھۆكۈمىتىگه يېزىلغان خهتكه سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ مهزلۇم 
مىللهتلهرنى ئىنقىالبىغا خالىسانه ياردەم بىرىمىز دېگهن ئىبارىلىرى 
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كىرگۈزۈلگهن ئىدى ھهم بۇ ھهقته خوتهنگه مالىيه نازىرى ئېلى ھاجىم، 
ئهۋەتىلىپ ) خوجىنىياز ھاجىمنىڭ قېيىن ئاتىسى(جىم  سادىق ھاكۇچارلىق

 سهر 500مهمتىمىن ھهزرەتلهر خهۋەردار قىلىندى ھهم قورال سېتىۋېلىشقا 
  ).بېرىپتۇ سهر ئالتۇن 300بۇنىڭغا ( تهلهپ قىلىندى بېرىشئالتۇن 

گه قارشى ئهسكهر چىقىرىش ۋە خوجىنىياز ھاجىمنىڭ شهھهرنى ما  فۇيۈەن
   ۋە شهھهردىكى قىرغىنچىلىقشىكېتىتاشالپ چىقىپ 

 ما  فۇيۈەنخوجىنىياز ھاجىم قهشقهرگه كېلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال 
قىسىملىرىنىڭ ئاقسۇدا بىر مهزگىل تهييارلىق قىلىپ قهشقهرگه قاراپ 

قهشقهر تهرەپ كىچىك ئاخۇن . كېتىۋاتقانلىقىدىن خهۋەر كهلدى
ئهسكهرلىرىنى  ما  فۇيۈەن ليهنجاڭنى ئابدۇرېشىتتۈەنجاڭنىڭ قولىدىكى 

 ليهنجاڭ مارالبېشى ئابدۇرېشىت. توسۇش ئۈچۈن مارالبېشىغا ئهۋەتتى
 ئۆتۈپ، ئۇنىڭ قوشۇنىغا بولۇپگه تهسلىم ما  فۇيۈەنتۇمشۇقىغا بېرىپال 

  .كهتتى

 يېڭىساردا جۇمهۇرىيىتىئۇنىڭدىن كېيىن شهرقى تۈركىستان ئىسالم 
ئۇالر . ېشىغا ئهۋەتتى ئهسكهر بىلهن مارالب300 ئىمىر ساھىبنى تۇرۇۋاتقان

 قىسىملىرى بىلهن بىر مهيدان قاتتىق جهڭ ما  فۇيۈەنمارالبېشىغا بېرىپ 
نهتىجىدە تهڭ كېلهلمهي تۇڭگان مازار، ئۆدەكلىك ئارقىلىق . قىلدى

 نۇرمۇھهممهتنىڭ نۇرغۇن -ئىمىر ساھىب.  كهلدىپهيزىۋاتقاچېكىنىپ 
 مىره خوجىنىياز ھاجى ئمۇشۇنداق ھالقىلىق پهيتته. ئادىمى ئۇرۇشتا ئۆلدى

بۇ ( يولغا چىقتى بولۇپ بېرىدىغانساھىب نۇرمۇھهممهتكه ئۆزى ياردەم 
 بىر مهيدان ئۇرۇش قىلىپ، ۋاقتىدا ياردەم پهيزىۋاتتاچاغدا ئىمىر ساھىب 

خوجىنىياز ھاجىم ئۆز ). كهلمىگهنلىكى ئۈچۈن يېڭىسارغا كهتكهنىدى
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رنىڭ ئهدىبىنى ئۆزۈم ىالبۇ لومود« چه ئهسكهرنى ئېلىپ، 300يېنىدىكى 
 ئاينىڭ -2 يىلى -1934بۇ . دەپ چوكانيارغا كهلدى» بهرمىسهم بولمايدۇ
خوجىنىياز ھاجىم شهھهردىن چىقىپ يېڭىئۆستهڭ بىلهن . ئاخىرلىرى ئىدى

 200 ئادىمىنى ئۆز يېنىدا قالدۇرۇپ قالغان، 100ئاققاشقا يهتكهندە 
يارغا بېرىپ يولنىڭ ئىككى ئۇالر چوكان. ئهسكهرنى چوكانيارغا ئهۋەتىدۇ

 قىسىملىرىغا ما فۇيۈەنقاسنىقىغا بۆكتۈرمه بولۇپ چوڭ يول بىلهن كهلگهن 
 قىسىملىرى سان جهھهتتىن كۆپ ما  فۇيۈەن، لېكىن بېرىدۇقاتتىق زەربه 

خوجىنىياز ھاجىمنىڭ ئهسكهرلىرى . بولغاچقا ئۇرۇشتا ئۈستۈنلۈكنى ئالىدۇ
وڭ يول بىلهن ماڭغانچه ئۇدۇل  قىسىملىرى چما فۇيۈەن. چېكىنىدۇ

، خوجىنىياز قوشۇلىدۇ قىسىملىرى بىلهن ما جهنساڭيېڭىشهھهرگه كېرىپ 
ھاجى چېكىنگهن ئهسكهرلىرىنى باشالپ يېڭىئۆستهڭگه كهلگهندە 
يېڭىشهھهر مۇھاسىرىسىنى بوشىتىش توغرىسىدا مامۇت سىجاڭغا خهت 

الىرىنى يار باغقا ھهمدە ساۋۇت دامولالم باشلىق ھۆكۈمهت ئهز. ئهۋەتىدۇ
شۇڭا .  قىسىملىرىنى ئۇرۇش قىلىپ يهڭگىلى بولمىدىما  فۇيۈەن«: چاقىرىپ

 شهھهر سىرتىدا ئهسكهرلهرنى قايتا تهرتىپكه بوشىتىپمۇھاسىرىنى 
ئۇنداق قىلمىغاندا . سالغاندىن كېيىن چهتنهپ يۈرۈپ ئۇرۇش قىلىڭالر

دەيدۇ، شۇنىڭ » ىن مۇمككېتىشى بولۇپشهھهردە ئادەم كۆپ، قىرغىنچىلىق 
بىلهن ساۋۇت دامولالم ھۆكۈمهت ئورگىنىنى يېڭىسارغا كۆچۈرۈشكه مهجبۇر 

  .بولىدۇ

ھهممىنىڭ ئالدىدا مامۇت سىجاڭ ئهسكهرلىرىنى باشالپ يېڭىسارغا 
راز بېك وئۇنىڭ ئارقىسىدىن خوجىنىياز ھاجى يولغا چىقىدۇ، ئ. كېتىدۇ

ن، كىچىك ئاخۇنالر ئهسكهرلىرى بىلهن سهمهن مۇچتا، زەيدىن كارۋا
 ئهسكهر بىلهن 300دۆلهت باغ قۇرغان تهرەپته، يۈسۈپجان قۇربېشى 
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 كېيىن ئورۇنالشتۇرۇلغاندىنئىشالر مۇشۇنداق . توققۇزاقتا تۇرىدىغان بولىدۇ
ھۆكۈمهت ئهزالىرى يېڭىسارغا بارساق خوجىنىياز ھاجىم بىلهن مامۇت 

توختىماي يهكهنگه سىجاڭالر پۈتۈن ئهسكهرلىرىنى باشالپ يېڭىساردا 
 دەك ئهسكهر بىلهن قالغان 200يېڭىساردا پهقهتال ئىمىر ساھىب . كېتىپتۇ
  . ئىكهن

  خوجىنىياز ھاجىم ئهركهشتامغا بارغۇچه بولغان ۋەقهلهر

خوجىنىياز ھاجىم ئهركهشتامغا كېتىۋېتىپ ئاتۇشقا يېتىپ بارغاندا، 
ئۇ . دىن قوغاليدۇنىڭ ئهسكهرلىرى كهينىما  فۇيۈەنقهشقهر كونىشهھهردىكى 

 ئهسكهرلىرى بىلهن ما فۇيۈەنكاتتايالقنىڭ باچاڭ دېگهن يېرىدە 
خوجىنىياز ھاجىم .  دە، ئوتتۇرىدا قاتتىق جهڭ بولىدۇ-ئۇچرىشىپ قالىدۇ

چېكىنىپ باچاڭ بىلهن ئاغۇنىڭ ئۈستىگه چىقىپ، ئۇ يهردىن بوغۇز بىلهن 
، يېتىشىۋېلىپ يهنه  ئهسكهرلىرىما فۇيۈەنكۆكتام دېگهن يهرگه بارغاندا، 

بۇ چاغدا، خوجىنىياز ھاجى تاغنىڭ ئۈستىگه . تهڭگه تار تېغىدا ئۇرۇشىدۇ
 بىرلهپ - ئهسكهرلىرىنى بىرما فۇيۈەنچىقىۋېلىپ، شىراقلىق مىلتىق بىلهن 

  .دومىلىتىپ، ئاخىرى ئۇالرنى چېكىندۈرىدۇ

ق شۇنداق قىلىپ، خوجىنىياز ھاجىم تېرەك، قىزىلبوي، ئۇلۇغچات ئارقىلى
 ئهسكهرلىرى ئاتۇشقا قايتىپ كېلىپ ما فۇيۈەن. سىمخانىغا يېتىپ بارىدۇ

 -ساۋۇت دامولالم ۋە ھۆكۈمهت ئهزالىرىنىڭ ئۆيلىرىگه ئوت قويۇپ، باال
 تاالڭ قىلىۋاتقاندا، قهشقهر كونىشهھهردىن -چاقىلىرىنى ئۆلتۈرۈپ بۇالڭ

هسكهرلىرى  ئما  فۇيۈەنشۇنىڭ بىلهن . ئۇالرنى چاقىرغىلى ئادەم كېلىدۇ
  .ناھايىتى تېز قايتىدۇ
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  شهھهردىكى قىرغىنچىلىق

 ئهسكهرلىرىنىڭ بىر قىسمى ما فۇيۈەنقهشقهر كونىشهھهردىكى 
خوجىنىياز ھاجىنى قوغالپ ئاتۇشقا كهتكهندىن كېيىن، ئوپال، تاشمىلىقتىكى 
يۈسۈپجان قۇربېشى قهشقهر كونىشهھهردە ئازغىنه ئادەم قالغانلىقىنى 

 ما فۇيۈەن. كهر بىلهن شهھهرگه باستۇرۇپ كىرىدۇ ئهس300ئاڭالپ، 
ئهسكهرلىرى تۇيۇقسىز ھۇجۇمدىن قاتتىق زەربىگه ئۇچراپ، چېكىنىشكه 

 يېرىمىنى شهھىرىنىڭ يۈسۈپجان قهشقهر ئارىلىقتاشۇ . مهجبۇر بولىدۇ
) مازىخۇي (ما جهنساڭئىگىلهيدۇ، بۇ چاغدا قهشقهر يېڭىشهھهردىكى 

 ما  فۇيۈەن دەك ئهسكهر ئهۋەتىپ 1000بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ، 
شهھهردە قاتتىق . قىسىملىرىغا ياردەملىشىپ يۈسۈپجان بىلهن ئۇرۇشىدۇ

 دەك 300نىڭ ما  فۇيۈەن ئاتۇشقا كهتكهن ئارىلىقتابۇ . ئۇرۇش بولىدۇ
يۈسۈپجانالرغا باشقا تهرەپتىن . ئهسكىرىمۇ قايتىپ كېلىپ ئۇرۇشقا قاتنىشىدۇ

لىقتىن شهھهرنى تاشالپ چېكىنىپ چىقىپ كېلىدىغان ياردەم بولمىغان
ما   بىلهن ما جهنساڭنهتىجىدە قهشقهر شهھىرى پۈتۈنلهي . كېتىدۇ
بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ . شهھهردە قىرغىنچىلىق بولىدۇ. نىڭ قولىغا قالىدۇفۇيۈەن

  :تهپسىلىي ئهھۋالى تۆۋەندىكىچه
هر  قىسىملىرى ئۆزىچىال ئهسكما فۇيۈەن كۈنى -6 ئاينىڭ -2 يىل -34

بۇ . كونىشهھهردە ئازغىنه ئهسكهر قالغانىدى. تارتىپ ئاتۇشقا ماڭىدۇ
ئهھۋالدىن خهۋەر تاپقان يۈسۈپجان قۇر بېشىنىڭ قوچقارباي دېگهن 

 دەك ئادىمى بىلهن شهھهرگه باستۇرۇپ 100ئادىمى ئۆز بېشىمچىلىق قىلىپ 
ئۇنىڭغا بىرمۇنچه خهلق ئامىن دەپ مهدەت . كىرىپ ئۇرۇش قىلدى

 بهشكېرەم ئېغىزىدىكى ئۇزۇن سايغا يهتكهندە، ئۇنىڭ ما فۇيۈەن. ىبېرىشت
ئۇ . كهينىدىن بىر چاپارمهن كېلىپ شهھهر ئهھۋالىدىن خهۋەر يهتكۈزىدۇ
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شهھهر ئىچىدە قوچقار باي باشچىلىقىدىكى . دەرھال شهھهرگه قايتىدۇ
پ نىڭ بىرىگادا شتابىنى ئىشغال قىلىما  فۇيۈەنپىدائىيالر شهھهر ئىچىدىكى 

.  باستۇرۇپ كېلىدۇما فۇيۈەن قىلىۋاتقاندا ھۇجۇمدوتهي يامۇلغا 
يېڭىشهھهردىكى چوالق زىخۇيمۇ مىڭدەك ئادەم ئهۋەتىپ شهھهرگه ھۇجۇم 

شۇنىڭ بىلهن ئۇالر قوچقارباي باشچىلىقىدىكى پىدائىيالرنى مهغلۇپ . قىلىدۇ
ت قىلىپ شهھهرنى قايتا ئىشغال قىلغاندىن كېيىن، ئۇچۇق ھهربىي ھاله

 4000بۇ ئۈچ كۈنلۈك قىرغىندا . قىلىدۇ)  چاپ-چاپ(ئېالن قىلىپ قىرغىن 
  .ئۆلتۈرۈلىدۇدىن ئارتۇق ئادەم 

  ئهركهشتامدىكى سۆھبهت

 كۈنى -28 ئاينىڭ -3مهن ساۋۇت داموللىنىڭ تاپشۇرۇقى بويىچه 
ئىككى ئهسكهر بىلهن سىمخانىغا بېرىپ خوجىنىياز ھاجىم بىلهن كۆرۈشۈپ، 

سۆھبهتته (نىڭ يازغان خېتىنى ۋە ئاغزاكى سۆزىنى ئهگهر ساۋۇت دامولالم
 قالسا، ئالتۇن دېسه ئالتۇن، باشقا قانداق نهرسه دېسه بولۇپقورال ھهل 

يهتكۈزدۈم، ئۇ خهتنى ) شۇنى دەرھال ئهۋەتىپ بېرىمىز دېگهن سۆزىنى
يۈسۈپجاننىڭ ئۆز بېشىمچىلىق بىلهن شهھهرگه .  بولدىخۇشالكۆرۈپ 

 سهۋەبچى بولغانلىقىغا بېرىشىگه قىرغىنچىلىقنىڭ يۈز باستۇرۇپ كىرىپ،
  .ئېچىندى

مهن بارغىچه خوجىنىياز ھاجىم ئهركهشتام سۆھبىتىنى تېخى 
ئهۋەتىلگهن خهتكه ئۇ تهرەپتىن تېخى جاۋاب . ئۆتكۈزەلمىگهنىكهن

مېنى )  كۈنى-29 ئاينىڭ -3(شۇڭا مهن بېرىپ ئهتىسى . كهلمىگهنىكهن
مهن ئهركهشتامدىكى سوۋېت . هۋەتتىخهت بىلهن ئهركهشتامغا ئ

قاراۋۇللۇق ئورنىغا بېرىپ، ناچالنىك بىلهن كۆرۈشىدىغانلىقىمنى 
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 سوراپ، مېنى ناچالنىكنىڭ ئىشخانىسىغا باشالپ تېلېفوندا، ئېيتىۋىدىم
ئۇنى بىر . قويدى، مهن ناچالنىككه خوجىنىياز ھاجىمنىڭ خېتىنى بهردىم

اچالنىك تاشكهنتتىن سوراپ جاۋاب قىرغىز كىشى تهرجىمه قىلىپ بهردى، ن
 سۆزلىشىپ، ماڭا مۇنداق تېلېفوندابېرىدىغانلىقىنى ئېيتتى ۋە شۇ ھامان 

ھازىر سىلهرگه قورال سېتىپ بېرەلمهيمىز، شۇنىڭ ئۈچۈن بىر مهزگىل «:دېدى
كۈتۈپ تۇرۇڭالر، خوجىنىياز ھاجىمغا ئۈرۈمچى تهرەپتىن ياردەمگه ئادەم 

ۇرۇڭالر، سىلهرنىڭ قهشقهردىن تاشكهنتكه كېلىدۇ، شۇالرنى ساقالپ ت
ئهۋەتكهن ۋەكىللىرىڭالر يېقىندا قايتىپ كېلىدۇ، قالغان گهپنى شۇالردىن 

 »...ئاڭالڭالر

 .مهن بۇ جاۋابنى ئېلىپ، ئهركهشتامدىن سىمخانىغا قايتتىم

 كۈنى تاشكهنتكه كهتكهن مۇسۇل ھاجى، ئهمهت -31 ئاينىڭ -3
لىك ۋەكىللهر قايتىپ كېلىپ، سىمخانىغا پاختا باشچىلىقىدىكى بهش كىشى

ئۇالرنى خوجىنىياز ھاجىم بار ئۆيگه چۈشۈرۈپ مهخپى سۆھبهت . چۈشتى
خوجىنىياز ھاجىم، «:ئۆتكۈزۈشتى، سۆھبهتنىڭ مهزمۇنى مۇنداق بولغان

ساۋۇت دامولالم باشچىلىقىدىكى شهرقى تۈركىستان ھۆكۈمىتىنىڭ ئهزالىرىنى 
ئاندىن بىز . ىڭ ياردىمىمىز شۇ يهردىن بولىدۇئېلىپ ئاقسۇغا قايتسۇن، بىزن

  .  بهرگهن ۋەدىمىزگه ئهمهل قىالاليمىزجىمىساردا

  ئهركهشتامدىن قايتىش

تاشكهنتكه ئهۋەتكهن ۋەكىللىرىمىز ھهم خوجىنىياز ھاجى بىرلىكته 
بىز ئوپالغا .  كۈنى سىمخانىدىن قايتتۇق-1 ئاينىڭ -4 يىلى -1934

ما  كۈنى -27 ئاينىڭ -3 قۇربېشى كهلگهن چېغىمىزدا، يۈسۈپجان
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نىڭ يېڭىسارغا ھۇجۇم قىلغانلىقىنى، ئهمىر نۇرمۇھهممهتنىڭ جهنساڭ
، دەرۋازىنى تاقاپ، سېپىلنىڭ ئىچىگه كىرىۋالغانلىقىنى، بېرەلمهيبهرداشلىق 

 ما جهنساڭ مامۇت سىجاڭ بىلهن شامهنسۇر يېڭىسارغا كېلىپ، ئارىلىقتاشۇ 
ۇالر بىلهن قاتتىق ئۇرۇشىۋاتقاندا، شامهنسۇرغا ئهسكهرلىرىنى قورشىۋېلىپ، ئ

ئوق تهگكهنلىكىنى، خوتهن ئهسكهرلىرى ئۇرۇشتىن توختاپ، ئۇنى 
كۆتۈرۈپ، ئۇرۇش مهيدانىدىن چېكىنىپ چىققانلىقىنى، ساۋۇت دامولالمنىڭ 
بۇ ئهھۋالنى ئاڭالپ، كېچىلهپ ئوپالدىن يېڭىسارغا يۈرۈپ كهتكهنلىكىنى 

 ئۈچۈن ئىگىلهشمولالم ئوپالغا ئهھۋال ساۋۇت دا. سۆزلهپ بهردى
بىزمۇ ئوپالدا توختىماي، يېڭىسارغا كهلسهك ئۇرۇش . كهلگهنىكهن
خوجىنىياز ھاجى كېلىپال مامۇت سىجاڭ بىلهن بىر سائهتتهك . بۇلىۋېتىپتۇ

شۇ كۈنى ) نېمه توغرىلىق سۆزلهشتى، ئۇنى بىلمىدۇق(سۆزلهشكهندىن كېيىن 
مامۇت سىجاڭمۇ .  يهكهنگه يۈرۈپ كهتتۇق كۈنى يهنه-7 ئاينىڭ -4يهنى 

 ئهسكهر بىلهن 500يېڭىسار سېپىل ئىچىدىكى ئهمىر نۇرمۇھهممهتنى 
 .قامالدا قالدۇرۇپ يهكهنگه قاراپ يولغا چىقتى

 كۈنى كۆك ئاپرېل -8بىز شۇ كۈنى يېڭىساردىن چىقىپ قىزىلدا قونۇپ، 
  .راۋاتقا يېتىپ كهلدۇق

ىشى، شهرقى تۈركىستان ئىسالم خوجىنىياز ھاجىمنىڭ يهكهنگه كېل
  نهزەربهند قىلىنىشى جۇمهۇرىيىتى ئهزالىرىنىڭ

بىز ئهركهشتامدىن ئوپال، يېڭىسارالرنى بېسىپ، كۆك راۋاتقا 
 مهمتىمىن ھهزرەتتىن ئالتۇن ئېلىپ كېلىشكه -كهلگهندە، خوتهن

ئۇالر .  سادىق ھاجىالر شۇ يهردە ئىكهنكۇچارلىقئهۋەتكهن ئېلى ھاجى، 
 سهر ئالتۇن بهرگهنلىكىنى، يهنه تهييارالپ 300ن ھهزرەتنىڭ مهمتىمى
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بېرىمهن دېگهنلىكىنى، بۇ ئالتۇنالرنى ساۋۇت دامولالمنىڭ خوجىنىياز 
بۇنى . ھاجىمغا ئۆزۈم بېرىمهن دەپ، ئېلىپ قالغانلىقىنى سۆزلهپ بهردى

ئاڭالپ خوجىنىياز ھاجىم خاپا بولدى ھهم ساۋۇت داموللىنىڭ غهرىزى باشقا 
دامولالمنىڭ غهرىزى باشقا «:ۋەكىللهر.  قاتتىق چېچىلىشقا باشلىدىدەپ

ئهمهس، مهمتىمىن ھهزرەت ئالتۇننى بىزنى يولغا سېلىۋېتىپ، ئارقىسىدىنال 
 ئااللماپتۇ، شۇڭا ئالتۇننى ئېلىپ قورالنىساۋۇت داموللىغا ھاجىم سوۋېتتىن 

 ئېلىپ قويغان قويسىال دەپ تاپىالپتۇ، بهلكىم دامولالم شۇ خهتكه ئاساسهن
 ئارىلىقتامهن . دەپ چۈشهندۈرسىمۇ، ھاجىم ئۇنىمىدى»  مۇمكىنبولۇشى

داموللىنىڭ سىلىگه ئىخالسى چوڭ، ھهرگىز سىلىدىن «:گهپ قىستۇرۇپ
ئېلى (ۋىدىم، سهنلهر ې د»بىسوراق ئىش قىلمايدۇ، بهدنىيهت ئادەم ئهمهس

ەپ سۆزۈمنى ھهممىڭ بىر ئاتۇشلۇق، گېپىڭ بىر د) ھاجىمۇ شۇنىڭ ئىچىدە
  . قالدۇقبولۇپشۇنىڭ بىلهن ھهممىمىز شۈك . كېسىۋەتتى

ئهتىسى ھهممىمىز سائهت توققۇزالردا كۆك راۋاتتىن يهكهنگه يۈرۈپ 
  .كهتتۇق

: خوجىنىياز ھاجىم يهكهنگه بارغان كۈنىال ھۆكۈمهت مهھكىمىسىدە
» خوتهنلىك لومودىالر ھهممىڭ يېڭىسارغا بېرىپ ئۇرۇشقا قاتنىشىسهن«

 500، بولۇپ قورالسىز -شۇ چاغدا يهكهندە قوراللىق. بۇيرۇق قىلدىدەپ 
ئۇالر (بىرسى قالماي، ئاتلىق، پىيادە يۈرۈپ كهتتى . دەك ئهسكهر بار ئىكهن

ۋەكىللهر باشقا .) ئهمهلىيهتته يېڭىسارغا بارماي قاغىلىققا چىقىپ كهتكهن
هربىي ئورۇنغا مهن، خوجىنىياز ھاجىم ۋە نازىرالر بار ھ. ئورۇنالشتىيهرگه 

قارىسام، زىرىپ . دەپ مېنى چاقىردى! كىرىشىمگه، بىرسى ھاجى ئهپهندىم
 ئورۇندۇققاقارى ھاجى ئىكهن، بېرىپ كۆرۈشتۈم، ئۇنى ھويلىدىكى بىر 
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نېمه بولدى دەپ . يېنىدا ئىككى ئهسكهر ئۆرە تۇرۇپتۇ. ئولتۇرغۇزۇپ قۇيۇپتۇ
زىرىپ قارى ھاجى، (خوجىنىياز ھاجىم بىزنى ھازىرال «:سورىسام، ئۇ

نهزەربهند قىلىپ قويدى ) شهمشىدىن دامولال، ئابالخان، سۇلتان بهگ
  . دېدى

 ھاجىمنىڭ قېشىغا كىرسهم، خوجىنىياز -ئۇ يهردىن ئىچكىرىكى قورۇغا
مىجهزى . ساۋۇت دامولالم ھازىر مهن بىلهن كۆرۈشۈپ چىقىپ كهتتى«:ئۇ

نغان باغدا دەم يوق ئىكهن، شۇڭا چىقىپ دەپ قويۇڭ، ئۆزىگه راسال
مهن بار . دېدى ۋە ئېلى ھاجىمنىڭ قهيهردە قالغانلىقىنى سورىدى» ئالسۇن

ساۋۇت دامولالمنىڭ (ئۇنىڭ ئالدىدىن چىقىپ . يېرىنى دەپ بهردىم
)  ئۇدۇل ئىكهن-ئىشخانىسى خوجىنىياز ھاجىمنىڭ ئىشخانىسىغا ئۇدۇلمۇ
منىڭ تاپشۇرۇقىنى داموللىنىڭ ئىشخانىسىغا كىرىپ، ئۇنىڭغا خوجىنىياز ھاجى

  . يهتكۈزدۈم

مهن . كهشتامدا بولغان سۆھبهتنى سورىدىرساۋۇت دامولالم ئه
ئهركهشتامدا ناچالنىك بىلهن بولغان سۆھبهتنى، تاشكهنتتىن كهلگهن 

قالدۇرماي )  ئېيتقانالرنىيۇقىرىدا(ۋەكىللهرنىڭ ئېلىپ كهلگهن سۆزىنى 
ق تۆت نهپهر ھۆكۈمهت زىرىپ قارى ھاجى باشلى: ئاندىن. سۆزلهپ بهردىم

، سورىۋىدىمئهزاسىنىڭ نهزەر بهند قىلىنغانلىقىدىن خهۋەرلىرى بارمۇ؟ دەپ 
  . دېدى بار خهۋىرىمئۇ، 

شۇنىڭدىن كېيىن ساۋۇت دامولالم مهپىگه ئولتۇرۇپ، مىلهڭزىسىنى 
، ئۆزىنىڭ ) كۆرۈپ قالمىسۇن دەپئهزالىرىنىھۆكۈمهت (ياپتۇرۇپ 

 دەك 20(ه راسالنغان باغقا چىقىپ كهتتى مۇھاپىزەتچىلىرى بىلهن ئۆزىگ
  ).مۇھاپىزەتچى بار ئىدى
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سىز ساۋۇت داموللىغا «: چاقىرتىپمېنىئهتىسى خوجىنىياز ھاجىم 
  . دېدى» ئېيتىڭ، بۈگۈن قاغىلىققا چىقىپ كهتسۇن، ئهته مهن چىقىمهن

ساۋۇت داموللىنى قولغا ) باش مىنىستىر(مامۇت سىجاڭنىڭ باش ۋەكىل 
   ئاغدۇرۇشىجۇمهۇرىيىتىنى تۈركىستان ئىسالم ئېلىپ، شهرقى

 ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇرۇشماي، ما جهنساڭمامۇت سىجاڭ يېڭىساردا 
ئهمىر نۇرمۇھهممهتنى سېپىلنىڭ ئىچىدە قورشاۋدا قالدۇرۇپ، يهكهنگه 

 دەك ئهسكهرنى ساۋۇت دامولالمنى 200 كۈنى -13 ئاينىڭ -4بېرىپ، 
بۇ چاغدا، . رىپ، باغنى قورشىۋالىدۇئۇالر بې. تۇتۇپ كېلىشكه ئهۋەتىدۇ

ساۋۇت داموللىنىڭ مۇھاپىزەتچىلىرى ئۆگزىگه چىقىپ ئۇرۇشۇشقا 
بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان دامولال مۇھاپىزەتچىلهرنى . تهييارلىنىدۇ

 - ئۇرۇشماسلىققا، قوراللىرىنى تاپشۇرۇپ بېرىشكه كۆندۈرۈپ، ئۆزى كىيىم
شۇنىڭ بىلهن . ڭ ئالدىغا چىقىدۇكېچهكلىرىنى كىيىپ، تۇتقىلى كهلگهنلهرنى

مامۇت سىجاڭ ئهۋەتكهن ئهسكهرلهر دامولالمنى تۇتۇپ مامۇت سىجاڭنىڭ 
مامۇت سىجاڭ ساۋۇت دامولالم، زىرىپ قارى ھاجى . ئالدىغا ئېلىپ كېلىدۇ

ۋە سۇلتان بهگلهرنىڭ پۇتىغا كىشهن سالدۇرۇپ، ئۈچ مهپىگه ئولتۇرغۇزۇپ 
  .  سالىدۇ ئهسكهر بىلهن قاغىلىققا يولغا10

شۇ كۈنى مامۇت سىجاڭ خوتهنلىك مهمتىمىن ھهزرەتنىمۇ تۇتۇپ 
ئهسكهر ئهۋەتكهن، لېكىن ئۇ بۇنى تۇيۇپ قالغانلىقتىن، 100كېلىشكه 

مۇشۇنىڭ بىلهن شهرقى تۈركىستان ئىسالم . خوتهنگه قېچىپ كېتىدۇ
.  كۈنى ئىدى-13 ئاينىڭ -4 يىلى -1934بۇ .  ئاخىرلىشىدۇجۇمهۇرىيىتى

 كۈنى -10 ئاينىڭ -11 يىل -1933تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى شهرقى 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 101 

ئۇ، پهقهت ئالته .  كۈنى ئاخىرالشتى-13 ئاينىڭ -4 يىل -1934قۇرۇلۇپ، 
  .ئايال ئۆمۈر كۆردى

ساۋۇت . چاغدا پوسكامنىڭ ئىككىسۇ دېگهن يېرىدە ئىدىم مهن شۇ
ئاڭالپ بازارغا ىسۇ بازىرىغا ئېلىپ كهلگهنلىكىنى كدامولالمنى مهپىلىك ئىك

ئۇالر قاغىلىققا بېرىپ ئىككى . كېتىپتۇ كىرسهم، قاغىلىققا ئېلىپ كۆرۈشكىلى
كۈن بولمايال، مامۇت سىجاڭ خوجىنىياز ھاجىمغا خهت يېزىپ، مهھبۇسالرنى 

 200شۇنىڭ بىلهن خوجىنىياز ھاجىم ئۆزىنىڭ . مهكىتكه يۆتكهشنى ئېيتىدۇ
ت ئارقىلىق ئاقسۇغا يولغا دەك مۇھاپىزەتچى ئهسكىرىنى ئېلىپ، مهكى

ساۋۇت دامولالم باشلىق مهھبۇسالرنى ئون ئهسكهر ياالپ ماڭىدۇ، . چىقىدۇ
يېڭىساردىكى . ئۇچرىشىدۇخوجىنىياز ھاجىم مامۇت سىجاڭ بىلهن مهكىتته 

 ئوتتۇرىسىدىكى ئۇرۇشتىن ما جهنساڭئهمىر نۇرمۇھهممهت بىلهن 
 سېپىلىنى پارتلىتىپ، ئهمىر  يېڭىسارما جهنساڭ. ھېچكىمنىڭ كارى بولمايدۇ

 ئالته - بهشبولۇپ قورالسىز -نۇرمۇھهممهتنىڭ تىز پۈكمىگهن قوراللىق
 قالغان بىرقانچه يۈز قېلىپيۈزدەك ئهسكىرىنى قىرىپ تاشالپ، سىرتتا 

 چه 1500 ئهسكىرىگه قوشۇپ، ئۆزىنىڭخوتهنلىك قورالسىز ئهسكهرنى 
ىمنى قوغالپ يهكهنگه ئهسكهر بىلهن مامۇت سىجاڭ ۋە خوجىنىياز ھاج

نىڭ ما جهنساڭئۇ، . شۇ چاغدا باي ئاخۇن يهكهندە ھاكىم ئىدى. بارىدۇ
مامۇت سىجاڭنى قوغالپ يهكهنگه كهلگهنلىكىنى ئاڭالپ، مىشا دېگهن 

 بىر قانچه بولۇپ موللىلىرىدىن -يهرگه چۈشكۈن راسالپ، شهھهرنىڭ باي
غا قارىغاندا، باي ئاخۇن ئاڭالشالر. (يۈز كىشى بىلهن ئۇنىڭ ئالدىغا چىقىدۇ

 بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ ھاكىملىقىغا تونۇشلۇقىنىڭ ما جهنساڭبىلهن 
 مامۇت سىجاڭ، خوجىنىياز ھاجىمالرنىڭ يهكهندىن ما جهنساڭ.) تهگمىگهن

كهينىگه يېنىپ، مهكىتكه كېتىپ قالغانلىقىنى ئاڭالپ، ئۇالرنىڭ 
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 بىلهن خوجىنىياز ما جهنساڭبۇ يهردە . ئارقىسىدىن قوغالپ مهكىتكه بارىدۇ
ما  ھاجىم خوجىنىيازئاخىرى . ھاجىم ئوتتۇرىسىدا خېلى قاتتىق جهڭ بولىدۇ

، يهكهن دەرياسىنىڭ ئۇ قېتىغا كېلهلمهينىڭ ئهسكهرلىرىگه تهڭ جهنساڭ
 ئهسكهرلىرى ما جهنساڭشۇنىڭ بىلهن .  ئاقسۇغا قاراپ يول ئالىدۇئۆتۈپ

  . ىدۇقوغالشنى توختىتىپ، ئارقىسىغا قايت

شۇ نۆۋەتته خوجىنىياز ھاجىم ئاقسۇغا ساۋۇت دامولالم، زىرىپ قارى 
  .ھاجىالرنىمۇ بىلله ئېلىپ كېلىدۇ

  يهكهندىن ئاقسۇغا كهلگۈچه بولغان ۋەقهلهر

ساۋۇت دامولالم، زىرىپ قارى ھاجى، سۇلتان بېكلهر مهپىلىك مهكىتكه 
ھاجىمنى قوغالپ  ئهسكهرلىرى خوجىنىياز ما جهنساڭئېلىپ كېلىنىۋاتقاندا، 

بۇ چاغدا، ساۋۇت داموللىنى . يىتىپ ئىككى ئوتتۇرىدا قاتتىق جهڭ بولىدۇ
شۇ يهردىكى . ئېلىپ ماڭغان ئهسكهرلهر مهپىنى تاشالپ قېچىپ كېتىدۇ

 قېلىپ ئۇنى مهپىدىن چۈشۈرۈپ، كۆرۈپدېهقانالر ساۋۇت داموللىنى 
شۇ . ىدۇپۇتىدىكى كىشهننى چېقىپ تاشالپ، ئۆيلىرىگه ئاپىرىپ باق

پهقهت ساۋۇت دامولال بىلهن زىرىپ .  سۇلتان بېك قېچىپ كېتىدۇئارىلىقتا
  .قارى ھاجى قېپقالىدۇ

خوجىنىياز ھاجىم شۇ ماڭغانچه مارالبېشىنىڭ شاقۇ دېگهن يېرىگه 
.  ۋە ساۋۇت داموللىنى يادىغا ئالىدۇتىنىدۇكهلگهندە ئاندىن كۆڭلى 

ق چېچىلىپ ھهر تهرەپكه ئادەم ئۇ قاتتى. سۈرۈشتۈرسه ھېچ كىشى بىلمهيدۇ
ئىزدىگۈچىلهر سۈرۈشتۈرۈپ يۈرۈپ ئاخىرى مهكىتنىڭ ئېغىز . چاپتۇرىدۇ

  .دېگهن يېرىدىن تاپىدۇ
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ئىككىسۇدىن قاغىلىققا بارسام، خوجىنىياز ھاجىمالر، ) قادىر ھاجى(مهن 
مهن ئىلگىرىكى نىشان بويىچه قاغىلىقتىن . مهكىتكه كېتىپ قالغان ئىكهن

قاغىلىقتىن تارتىپ خوتهنگىچه بولغان گۇما، . اپ يولغا چىقتىمخوتهنگه قار
قاراقاش، زاۋا قاتارلىق جايالرنىڭ ھهممىسىگه مهمتىمىن ھهزرەتنىڭ 

 ما جهنساڭئۇالر . ( قورالسىز ئهسكهرلىرى توشۇپ كېتىپتۇ-قوراللىق
 سارايالرمۇ كۆپلۈكىدىنئادەمنىڭ ) ئهسكهرلىرىگه قارشى توپالنغانىكهن

ئىالجى بولماي، قۇربان ھاجى دېگهن بىر كىشىنىڭ . ىپتۇتوشۇپ كېت
بىز ئىككى . ئورۇنالشتىم بىلهن خوتهننىڭ بىر يېزىسىغا بېرىپ تونۇشتۇرۇشى

ئهتىسى قۇربان ھاجى خوتهننىڭ .  ئوندەك ئادەم ئىدۇققوشۇلۇپئهسكهر 
ۋالىي مهندىن . ۋالىيسى مهھهممهتنىياز ئهلهمنىڭ قېشىغا باشالپ باردى

يېڭىسار، يهكهنلهرنىڭ ئهھۋالىنى سورىدى، مهن قىسقىچه سۆزلهپ قهشقهر، 
. ئۇ كىشى ساۋۇت دامولالم ھهققىدە خوجىنىياز ھاجىمدىن رەنجىدى. بهردىم

ئۇ ئادەمنىڭ ھهممه .  قىلدىقوبۇل كۈنى مېنى مهمتىمىن ھهزرەت -3
مهندىن بهزى نهرسىلهرنى .  بار ئىكهنخهۋىرىئىشالردىن 

ساۋۇت دامولالم خوجا نىياز «: مۇنداق دېدىسۈرۈشتۈرگهندىن كېيىن
ئهگهر . ھاجىمغا قارشىلىق بىلدۈرۈشى ياكى خوتهنگه كېلىشى كېرەك ئىدى

خوجىنىياز ھاجىم، مامۇت سىجاڭ، ساۋۇت داموللىالر بىرلىكته خوتهنگه 
  .»نىڭ ئهسكهرلىرىگه تاقابىل تۇرااليتتۇقما جۇڭيىڭكهلگهن بولسا، بىز 

 كېلىشىېسىپ خۇسهننىڭ خوتهنگه ب ما

خوجىنىياز ھاجىم بىلهن مامۇت سىجاڭ يهكهندىن چېكىنىپ مهكىت 
نىڭ ھهممه ما جۇڭيىڭخۇسهن  ئارقىلىق ئاقسۇغا كهتكهندىن كېيىن ما

يهكهن، پوسكام، .  خوتهنگه قاراپ ماڭىدۇبولۇپ سىجاڭ قوشۇنلىرىغا



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 104 

قاغىلىقالرنى ئېلىپ گۇمىغا كهلگهندە مهمتىمىن ھهزرەتنىڭ ئهسكهرلىرى 
 كۆپ قىسمىدا قوشۇنلىرىنىڭخوتهن . بىلهن بىر كۈندەك قاتتىق ئۇرۇش قىلىدۇ

قورال بولمىغانلىقى، قورال بولسىمۇ ناچار قورال بولغانلىقى ئۈچۈن، چېكىنىپ 
ئۇالر .  ئاينىڭ ئاياغلىرى ئىدى-5 يىلى -1934بۇ . زاۋىغا قايتىدۇ

لىرىگه قارشى خۇسهننىڭ ئهسكهر ، مابىرلىشىپزاۋىدىكى ئهسكهرلهر بىلهن 
ئاخىرى بواللماي خوتهنگه .  كۈندۈز قاتتىق ئۇرۇشىدۇ-ئىككى كېچه

  .خۇسهن خوتهن ئهتراپىغا بېسىپ كېلىدۇ ما. چېكىنىدۇ

بۇ چاغدا مهمتىمىن ھهزرەت ئۆز ئائىله تاۋابىئاتلىرىنى ئېلىپ 
شۇنىڭ ئۈچۈن . كۆرۈۋاتاتتى تهييارلىقىنى كېتىشھىندىستانغا قېچىپ 

خۇسهن ئهسكهرلىرى خوتهن  ما. سىز قالغان ئىدىخوتهن مۇداپىئه
 يېقىنالشقاندا، خوتهن ۋالىيسى مهھهممهتنىياز ئهلهم شهھهرنىڭ شهھىرىگه

مولال، يۇرت كاتتىلىرىنى ئېلىپ، ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ، ئۇالرنى 
خۇسهننىڭ  شۇنىڭ بىلهن خوتهن ما. شهھهرگه باشالپ كىرىدۇ

  .ھۆكۈمرانلىقىغا ئۆتىدۇ

ڭقاش ئاڭگىتلىق ۈرۈمهمتىمىن ھهزرەتتىن كىيىن ي) دىر ھاجىقا(مهن 
دېگهن يۇرت بىلهن يۈرۈپ ئىسالم ئاۋاتقا بېرىپ، ئۇ يهردىن خوتهن 
دەرياسىنى بويالپ مېڭىپ، ئون كۈن بولغاندا، ئاقسۇ ئاۋاتنىڭ غووچۆل 

شېڭ ( شى -6شۇ چاغدا ئاقسۇ ئاۋاتتا . دېگهن يېرىگه يېتىپ كهلدىم
 شى قىلىپ ئۆزگهرتىپ، مامۇت -6ڭنىڭ شىسىنى شىسهي مامۇت سىجا

 تۈەننىڭ تۈەنجاڭى سهمهت -1) مۇھىتنى سىجاڭلىققا تهيىنلىگهنىكهن
مامۇت سىجاڭنىڭ يېڭىدىن بهلگىلهنگهن خىزمهت ئورنى . ھاجى بار ئىكهن

 ئىككى كۈن ەمهن غور چۆلد. قهشقهردە بولغانلىقتىن، قهشقهرگه كېتىپ قاپتۇ
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. كۆرۈشتۈم كۈنى خوجىنىياز ھاجى بىلهن -3باردىم، تۇرۇپ، ئاقسۇ ئاسۇققا 
خوجىنىياز ھاجى ماڭا مېنى شېڭ شىسهي شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ 

 دەپ سۆزلهپ چاقىرتىپتۇمۇئاۋىن رەئىسلىكىگه بهلگىلهپ ئۈرۈمچىگه 
  .بهردى

   كېتىشىسوۋېتقانىڭ ما جۇڭيىڭ

 شېڭ شىسهي تهرىپىدىن ئۈرۈمچى ما جۇڭيىڭ يىلى -1934
تراپىدىكى ئۇرۇشتا يېڭىلگهندىن كېيىن جهنۇبقا سۈرۈلۈپ، بىر تهرەپتىن، ئه

شېڭ شىسهي بىلهن يهنه بىر تهرەپتىن، خوجىنىياز ھاجى بىلهن ئۇرۇشۇپ، 
قهشقهرگه كهلگهندىن .  ئاينىڭ باشلىرىدا قهشقهرگه يېتىپ كهلدى-5

قىغا ئۇ ئهسكهرلىرى بىلهن يا ئار(كېيىن ئۇ پهقهت چىقىش يولى تاپالماي، 
 ئارقىلىق سوۋېت ما دوتهي) قايتالماي، ياكى باشقا ياققا چىقىپ كېتهلمهي

ئىتتىپاقىنىڭ قهشقهردىكى كونسۇلى بىلهن ئاالقىلىشىپ، سوۋېت ئىتتىپاقىغا 
 ۋە ما جۇڭيىڭئوقۇشقا بارىدىغان بولدى، شۇنىڭ بىلهن شېڭ شىسهي 
اق قىلىپ شۇند. ئۇنىڭ ئهسكهرلىرىنى قوغالشنى مارالبېشىدا توختاتتى

 چه ئهسكىرى بىلهن 200 ما جۇڭيىڭ ئاينىڭ باشلىرىدا -7 يىلى -1934
ئۇنىڭ . قهشقهردىن ئهركهشتام ئارقىلىق سوۋېت ئىتتىپاقىغا چىقىپ كهتتى

خۇسهن باشچىلىقىدىكى ئهسكهرلهرنىڭ خوتهندە  قول ئاستىدىكى ما
  . تۇرۇشىغا رۇخسهت قىلىندى

  لىشى قېتىم قهشقهرگه كې-2مامۇت سىجاڭنىڭ 

خوجىنىياز ھاجى بىلهن مامۇت سىجاڭالر يهكهندىن تارىم ياقىالپ 
مېڭىپ ئاقسۇغا كهلگهندىن كېيىن، ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتى خوجىنىياز ھاجىنى 
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ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسلىكىگه، مامۇت سىجاڭنى جهنۇبى 
 شىنىڭ سىجاڭلىقىغا -6نىڭ مۇئاۋىن سىلىڭى، قۇشۇمچه ىشىنجاڭ گارنىزون

. شۇنىڭ بىلهن خوجىنىياز ھاجىم ئۈرۈمچىگه قاراپ ماڭىدۇ. بهلگىلهيدۇ
 ئاينىڭ -7 يىلى -1934مامۇت سىجاڭ ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ 

ئوتتۇرىلىرىدا قهشقهرگه كېلىپ ئهسلى ئورنى يۇمىالق شهھهر كۆلبېشىغا 
نىڭ قالدۇق ئهسكهرلىرى ماخۇسهن ما جۇڭيىڭبۇ چاغدا . رۇنلىشىدۇوئ

 بولۇپپوسكام ناھىيىسى ئوتتۇرىدىكى چېگرا . تهنگه كېتىدۇباشچىلىقىدا خو
  . بهلگىلىنىدۇبولۇپلىي ا قهشقهرگه قايتىدىن ۋما شاۋۋۇ. بېكىتىلىدۇ

  مامۇت سىجاڭنىڭ چهتئهلگه قېچىشى

 ئايالردا شېڭ -7 يىلى -1934) دېۋىزىيه(مامۇت سىجاڭ شىسى 
ۋېت ئىتتىپاقى  شىسىغا ئۆزگهرتىلگهندىن كېيىن، ئۇنىڭغا سو-6شىسهينىڭ 

 مهسلىههتچى تهرىقىسىدە رۇستهرىپىدىن رىبالكىن دېگهن بىر ساقاللىق 
 ئهمهلىيهتته ئادەم نامدا مهسلىههتچى بولسىمۇ، دېگهنرىبالكىن . قۇيۇلدى

 شىنىڭ ھهربىي، سىياسىي ھوقۇقىنى ئۆز قۇلىدا تۇتقاندىن تاشقىرى، -6
شۇڭالشقا، مامۇت . قهشقهر گۇڭئهنجۈنىڭ ئىشىنىمۇ ئۆز قۇلىدا تۇتاتتى

 كهلدىسى بار؟ ئۇنىڭ يېنىغا كىملهر -سىجاڭنىڭ سىرتتا كىملهر بىلهن باردى
قهشقهر .  قىلىپ تۇراتتىرازۋېدكا چىقىدۇ؟ بۇالرنىڭ ھهممىسى -كېرىپ

گۇڭئهنجۈنىڭ باشلىقى قادىر ھاجى، گۇڭئهنجۈ ساقچى ئهترەت باشلىقى 
  .  ئىش قىالتتى بويىچهيوليورۇقى بهگلهرمۇ رىبالكىننىڭ ئىسهاق

 ئايالردا مامۇت سىجاڭنىڭ قول ئاستىدىكى يېقىن -11 يىلى -1934
كىشىلهر ۋە تۇغقانالردىن قۇربان سهئىدى، قۇرباننىياز، ئابال ئهپهندى 

 -1935ئۇالر بىر يىل ئوقۇپ . دېگهنلهرنى تاشكهنتكه ئوقۇشقا ئهۋەتتى
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 شىنىڭ -6 ئايدا قايتىپ كهلگهندىن كېيىن قۇربان سهئىدى -10يىلى 
 -4 تۈەننىڭ تۈەنجاڭلىقىغا، ئابال ئهپهندى -2سهنمۇجاڭلىقىغا، قۇرباننىياز 

قۇربان سهئىدى قىسقا كۇرس ئېچىپ . تۈەننىڭ تۈەنجاڭلىقىغا تهيىنلهندى
يهنه بىر تهرەپتىن .  باشلىدىتهربىيىلهشكه ئوفىتسېرالرنى يۇقىرىليهندىن 

ىق ئون نهچچه كىشىنى  تۈەنجاڭ قاتارلغۇپۇرشېڭ شىسهي سهمهت ھاجى، 
دۇبهن نامىدىكى كۇرستا ئوقۇتۇپ  ئۈرۈمچىگه چاقىرتىپ بىر مهزگىل شېڭ

، نهتىجىدە تاشكهنت ۋە تهربىيىلىدىھهربىي، سىياسىي جهھهتتىن 
ئۈرۈمچىگه بېرىپ ئوقۇپ كهلگهنلهردە ئىدىيه جهھهتته مهلۇم ئۆزگىرىش 

رنىڭ قولىدا  شىنىڭ ھهربىي، سىياسىي ھوقۇقى ئاشۇ كىشىله-6. بولدى
شېڭ . بولغانلىقتىن، مامۇت سىجاڭ ئىلگىرىكىدەك ئهركىن بواللمىدى

 بىر قاتار يۇقىرىقى. شىسهيمۇ ئۇنى كۆپ قېتىم ئۈرۈمچىگه تهكلىپ قىلدى
شۇنىڭ بىلهن . ئىشالر مامۇت سىجاڭنىڭ چهتكه قېچىشىغا تۈرتكه بولدى

ا چىقىشنى  ئاي ئىلگىرى ئوۋغئىككى -مامۇت سىجاڭ چهتكه قېقىشتىن بىر
باھانه قىلىپ، قېچىشنىڭ تهييارلىقىغا چۈشتى؛ يهنه بىر تهرەپتىن، شهھهر 

، ئۈرۈمچىگه بارماسلىق ھهرىكهتلهندۈرۈپكاتتىلىرىنى، ئوقۇغۇچىالرنى 
 بىلهن سۇيىقهستئۈستىدە نامايىش قىلدۇرۇپ، ئابدۇغۇپۇر ھاجى شاپتۇل 

ينىڭ يېنىغا ئابدۇغۇپۇر ھاجى شاپتۇل شېڭ شىسه(ئۆلتۈرۈپ تاشالندى 
 كىيىن بۇندىن«:ئۈرۈمچىگه بېرىپ كهلگهندىن كېيىن بىر يىغىندا

ئهگهر كېلىدىغان بولسا، شېڭ دۇبهن جانابلىرى . پهيغهمبهر كهلمهيدۇ
ئۇنىڭ قاتىلى تېپىلمىدى، بۇنىڭدىن ) دەپ سۆزلىگهن» كهلگهن بۇالتتى

اي،  چېقىاللمبىۋاسىتهشېڭ شىسهي قاتتىق گۇمانلىنىپ، مامۇت سىجاڭغا 
 ھاجى، ئهمهت قۇل ھاجىالرنى ئابدۇراخمانئۇنىڭ يېقىن كىشىلىرىدىن 

بۇ بىر قاتار . گۇڭئهنجۈ ئارقىلىق قولغا ئېلىپ ئۈرۈمچىگه ئېلىپ كهتتى
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مۇشۇنداق بىر پهيتته، . تېزلهتتىئىشالر مامۇت سىجاڭنىڭ قېچىشىنى تېخىمۇ 
 ئادىمى سهمهت ھاجى ئىشهنچلىكمامۇت سىجاڭ ئۆزىنىڭ 

) ئۇيغۇر ئهسكهرلهرنى(ھازىر شېڭ دۇبهن بىزنىڭ دېۋىزىيىنى «:غاتۈەنجاڭ
شۇڭا بىز ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، .  تهييارلىنىۋاتىدۇئۆتكۈزۈۋېلىشقا

. دەپ مهسلىههت سالىدۇ» ئۈرۈمچىگه قارشى ھهركهتلهنسهك قانداق؟
سهمهت ھاجى مامۇت سىجاڭنىڭ . دەيدۇ» ئويلىنىپ باقاي«سهمهت ھاجى

بۇ گهپنى ئۆزىنىڭ يېقىن بىر ليهنجاڭىغا ئېيتىدۇ ھهمدە يېنىدىن چىقىپ، 
 ئىگه كارىۋاتقابىز نۇرغۇن ئىنقىالب قىلىپ جاپا چهكتۇق، ئهمدى سىم «

، سىجاڭ يهنه ئىنقىالب دېسهك خاتىرجهم تۇرمۇش كهچۈرەرمىزمىكىن بولۇپ
بۇ گهپ ئۇزۇن ئۆتمهيال سىجاڭنىڭ . دەيدۇ» قىلىشنىڭ گېپىنى قىلىۋاتىدۇ

 قېلىشىدىن بولۇپشۇنىڭ بىلهن ئۇ بۇ گهپنىڭ پاش .  يېتىدۇقۇلىقىغا
ئهنسىرەپ، سهمهت ھاجىنى قولغا ئېلىپ، ئۇنىڭغا باشقا بىر جىنايهتنى 

شۇ چاغدا، سهمهت ھاجى مامۇت . (ئارتىپ، شېڭ شىسهيگه مهلۇم قىلىدۇ
 قىلغانلىقى ئۈچۈن قولغا ئېلىنغان دېگهن گهپ سۇيىقهستسىجاڭغا 

 يهنى ئارىلىقتاشۇ .)  ئۇنداق ئهمهس ئىدىئهمهلىيهتتهبۇ . تارقالغانىدى
 ئايدا شېڭ شىسهي مامۇت سىجاڭنى ئۈرۈمچىگه يهنه -1 يىلى -1937

ئاخىرى بولماي، ئۇ . سىجاڭ تۈرلۈك يولالر بىلهن رەت قىلىدۇ. چاقىرتىدۇ
 ھهر ھهپتىدە ئوۋغا چىقىپ دەپئۈرۈمچىگه بېرىشقا تهييارلىنىۋاتىمهن 

 شىدىن ئۈرۈمچىگه -6بۇ ۋاقىتتا، . كۆرۈۋېرىدۇىقىنى قېچىشنىڭ تهييارل
ئۇالر شېڭ دۇبهننىڭ . ئوقۇشقا كهتكهن تۈەنجاڭ، ليهنجاڭالر قايتىپ كېلىدۇ

مامۇت سىجاڭغا يوللىغان سالىمىنى يهتكۈزۈش بىلهن بىلله، ئۇنى 
مامۇت سىجاڭ ئۇالرغا .  دەۋەت قىلىدۇكېلىشكهئۈرۈمچىگه بېرىپ 
شۇ پهيتته ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ خىزمهت . قىنى ئېيتىدۇئۈرۈمچىگه بارىدىغانلى
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مامۇت سىجاڭ .  قايتىش ھهققىدە سىجاڭغا ئىلتىماس سۇنىدۇئورۇنلىرىغا
 تۈەنجاڭنىڭ ئوقۇشقا بېرىش بىلهنال ئۆزگىرىپ غۇپۇر بولۇپمۇئۇالرنىڭ، 

كهتكهنلىكىنى سىزىپ ئۆز ئورنىغا قايتىپ خىزمهت ئىشلىشىگه يول قويماي، 
. دەپ ئۇالرنى دەم ئېلىشقا دەۋەت قىلىدۇ» م ئېلىپ تۇرۇڭالرھازىرچه دە«

مامۇت سىجاڭ بۇ كىشىلهرگه قىسىمنى تۇتقۇزماي تۇرۇپ، چهتئهلگه قېچىپ 
شۇنداق قىلىپ، ئۇ ئىككى ھهپته ئوۋغا چىقىشنى .  كويىدا بولىدۇكېتىشنىڭ

شۇ . داۋامالشتۇرۇپ، ئۈچىنچى ھهپتىسى رەسمىي قېچىشقا تهييارلىق كۆرىدۇ
ۈنى ئۇ، ئاكىسى موسۇل ھاجى، توختى ھاجى باشلىق بىر تۈركۈم كىشىنى ك

 بولۇپئارقىدىن، سىلىڭبۇدا بۆلۈم باشلىقى . يېڭىسارغا يولغا سالىدۇ
ئىشلهيدىغان ئۆزىنىڭ رەقىبلىرىدىن بىرى بولغان ئىدرىسنى ئۇنىمىغىنىغا 

ت ئۇ، ئهتىگهن سائه. دەپ، بىلله ئېلىپ ماڭىدۇ قويماي ئوۋغا چىقىمىز
سهككىزلهردە شىبۇدىن يولغا چىقىپ ساۋخۇغا بارغاندا، ئىدرىسنىڭ يان 
قورالىنى ئېلىۋېلىپ باغالپ، ئىككى ئهسكهر بىلهن ئالدىن يېڭىسارغا يولغا 

ئىدرىس رۇسچه بىلهتتى ھهم سوۋېت كونسۇلى بىلهن ئاالقه قىلىپ . (سالىدۇ
 - 3ېرىپ، ئارقىدىن ئۆزى يېرىم كېچىدە يېڭىسارغا يېتىپ ب.) تۇراتتى

 ئادەملىرىدىن ئىسمائىل ئىشهنچلىك ئۆزىنىڭ تۈەنىدە -3. تۈەنگه چۈشىدۇ
مامۇت سىجاڭ بۇ يهردە ئهسكهرلهرنى . ئاخۇن، مايىت ئاخۇنالر بار ئىدى

 ليهننىڭ ليهنجاڭى ئابدۇنىيازنى بىر ليهن -1جهڭگىۋار ھالهتته تۇرغۇزۇپ، 
 بولغان ئهسكهر بىلهن يېڭىشهھهردىن چىقىپ قېلىش ئېهتىمالى

ئارقىدىن مۇئاۋىن .  ئۈچۈن ياپچانغا ئهۋەتىدۇتوسۇشئهسكهرلهرنى 
تۈەنجاڭ ئىسمائىل ئاخۇن ليهنجاڭ كىچىك ئاخۇن بىلهن بوغالتىر 
ئابلىمىتنى تۇتۇپ كېلىشكه بۇيرۇپ، يېڭىسار باجخانىدىكى پۇلنىڭ 

قىزىلغا بارغاندا مامۇت سىجاڭ .  ئالدۇرۇپ ئېلىپ كېتىدۇھهممىسىنى
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 ئېتىپ تاشالپ، تاشقا باستۇرۇپ قۇيۇپ، كۆك راۋاتقا قاراپ ئىدرىسنى
، ئۇنىڭ مۇئاۋىن تۈەنجاڭى بولۇپ تۈەنى يهكهندە -4 شىنىڭ -6. ماڭىدۇ

. بوساق نىيازنى مامۇت سىجاڭ قهشقهردىن بىرگه ئالغاچ كهلگهنىدى
 تۈەننىڭ تۈەنجاڭى سايىم، بوغالتىرى ھېكىمجان، يهكهن -4ئۇنىڭغا 

الرنى ) ئهخمهتجان تاشكهنت ئۇيغۇرلىرىدىن ئىدى (ھاكىمى ئهخمهتجان
 تۈەننى -4 ئېلىپ ھهممىسىنىئۆلتۈرۈشنى بۇيرۇپ، بانكىدىكى پۇلنىڭ 
بوساق نىياز يهكهنگه كىرىپ . باشالپ كاچۇڭغا بېرىشنى بۇيرۇق قىلىدۇ

 كاچۇڭغا بارسا، سىجاڭ كاچۇڭدا تۇرماي ئورۇنداپسىجاڭنىڭ بۇيرۇقىنى 
ۈپ، تاغ بويالپ مېڭىپ، قاغىلىقنىڭ كۆكياردىن يهكهن دەرياسىدىن ئۆت

سىلهر «:الداخقا يۈرۈپ كېتىپتۇ، ئۆزى بىلهن بىرگه كهلگهن ئهسكهرلهرگه
قايتىپ كېتىڭالر، سىلهرگه ھېچ گهپ يوق، شېڭ دۇبهننىڭ يامان كۆرگهن 

 دە، -دەيدۇ»  بېسىقىدۇغوۋغائادىمى مهن، مهن چىقىپ كهتسهم، ھهممه 
  .ھىندىستانغا كېتىدۇ

مامۇت سىجاڭ بىلهن كۆكيارغا بارغان ئهسكهرلهر قايتىپ، كاچۇڭغا 
  .قوشۇلىدۇكېلىپ، بوساق نىيازنىڭ ئهسكهرلىرىگه 

 تۈەننىڭ مۇئاۋىن -2مامۇت سىجاڭ قهشقهردىن ئايرىلىش ئالدىدا 
تۈەنجاڭ قۇربان نىيازنى ئۆلتۈرۈپ، تۈەننى باشالپ : تۈەنجاڭى ياقۇپقا

بۇيرۇققا ئاساسهن .  بېرىشنى بۇيرۇغانئۆزىنىڭ ئارقىسىدىن يېڭىسارغا
لېكىن ئوق ئۇنىڭ پۇتىغا . تۈەنجاڭ ياقۇپ، قۇربان نىياز تۈەنجاڭنى ئاتىدۇ

ئابدۇنىياز يېڭىشهھهردىن چىقىدىغان ئهسكهرلهرنى . تېگىپ يارىلىنىدۇ
توسۇش ئۈچۈن ياپچانغا بارسا، كىچىك ئاخۇننىڭ يېڭىشهھهرگه يوللىغان 

لېكىن بۇ . بۇ خهتنى دەرھال يېڭىسارغا ئهۋەتىدۇئۇ، . خېتى قولغا چۈشىدۇ
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ئابدۇنىياز ياپچاندا ئىككى كۈن . چاغدا، مامۇت سىجاڭ كېتىپ قالغان
  .تۇرۇپ ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ يېڭىسارغا قايتىدۇ

قهشقهردە خىزمهتته خاتالىشىپ تۈرمىگه كىرىپ قالغان مۆيدىن تهنفۇ 
ئابدۇنىياز ئۇنى .  ئىدىيېڭىساردا تۈرمىدە) مۇئاۋىن تۈەنجاڭ مۆيدىن(

ئۇ كاچۇڭغا . تۈرمىدىن بوشىتىپ، سىجاڭنىڭ كهينىدىن كاچۇڭغا ئهۋەتىدۇ
مۆيدىن تهنفۇ . كهلگهندە، پۈتۈن ئهسكهرلهر ئۇ يهرگه توپالنغانىدى

كاچۇڭدا تۇرۇۋاتقان ئهسكهرلهرنىڭ ئوفېتسېرلىرىنى يىىغپ، مامۇت 
. ى ئوتتۇرىغا قويىدۇسىجاڭنىڭ ئورنىغا سىجاڭلىققا بىرەيلهننى سايالشن

نهتىجىدە مۆيدىن تهنفۇنىڭ كۆرسىتىشى بىلهن ئابدۇنىياز سىجاڭلىققا 
  .سايلىنىدۇ

  يۈسۈپجان قۇر بېشى بىلهن سېتىۋالدىجاننىڭ ئاقىۋىتى

 يهكهن ۋەقهسىدىن كېيىن تاغارما، يۇقىرىدىكىيۈسۈپجان قۇر بېشى 
ئايلىنىپ يۈرۈپ، بۇلۇڭكۆل، بوستان تېرەك ئهتراپلىرىدا ئهسكهرلىرى بىلهن 

خۇسهن قهشقهر يېڭىشهھهردىن خوتهنگه يۆتكهلگهندە يېڭىسار  ما
ئهتراپىغا كېلىپ ئۇنىڭ بىلهن بىر قانچه قېتىم توسۇپ ئۇرۇش قىلغان 
بولسىمۇ، يهنىال يېڭىلىپ، تاشقورغاننىڭ تاغارما دېگهن يېرىگه 

الر مامۇت سىجاڭ ئاقسۇدىن قهشقهرگه كهلگهندىن كېيىن ئۇ. ئورۇنلىشىدۇ
  .ئهسكهرلىرى بىلهن مامۇت سىجاڭغا تهۋە بولۇپ شهھهرگه قايتىپ كىرىدۇ

شۇنىڭدىن كېيىن ئۇزاق ئۆتمهي رىبالكىنىڭ كۆرسىتىشى بويىچه مامۇت 
سىجاڭ يۈسۈپجاننى مارالبېشىدا تۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ، بۇ چاغدا مارالبېشىدا 

ر ئىدى،  باقوشۇنى رۇسدەپ ئاتالغان » ئالتايسكى«سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ 
 مامۇت سىجاڭنىڭ ئارىلىقتاشۇ . ئۇ بېرىپ شۇنىڭ ئىختىيارىدا بولىدۇ
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، قولغا ئالغانلىقىنى قورالسىزالندۇرۇپئوسمان ئېلىنى ئهسكهرلىرى بىلهن 
 ئىككى كېچىدىالشۇنىڭ بىلهن يۈسۈپجان ۋەھىمىگه چۈشۈپ بىر . ئاڭاليدۇ

ىتكه كېلىپ بىر ئهسكىرى بىلهن مارالبېشىدىن يهكهن تهرەپكه قاچىدۇ، مهك
، كىمنىڭ ئۆلتۈرگهنلىكى ئۆلتۈرۈلىدۇ كېچىسىدېهقاننىڭ ئۆيىدە قونغاندا شۇ 

ئېنىق ئهمهس، كېيىنكى ئاڭالشالرغا قارىغاندا ئۇنىڭ يېنىدا بىر قىسىم 
 ئۇنى ئۆزىنىڭ ئهسكهرلىرى ئۆلتۈرۈپ تاشلىغان بولۇپئالتۇن، كۈمۈش 

  . دېيىشىدۇ

  سېتىۋالدىجان

جان خوتهندە شامهنسۇرغا قارشى ئۇرۇشقا قاتنىشىپ قايتىپ سېتىۋالدى
 بولۇپ بىكارچى شهھىرىدەكهلگهندىن كىيىن خىزمهتتىن بوشاپ قهشقهر 

 ئايدا تاشقورغان ئارقىلىق ھىندىستانغا چىقىپ -2 يىلى -1934قالغان، 
كىيىن ئاڭلىشىمىزچه ئۇ ھىندىستاننىڭ گىلگىتكه بارغاندا، . كهتكهن

ىك ھۆكۈمىتى ئۇنى قولغا ئېلىپ قهشقهر ھۆكۈمىتىنىڭ گىلگىتنىڭ يهرل
بۇ چاغ شېڭ شىسهي (تاشقورغاندىكى قاراۋۇللۇق ئورنىغا تاپشۇرۇپ بهرگهن 

 يىلىنىڭ باشلىرىدا ليۇ سىلىڭ -35، )ھاكىمىيىتى تىكلهنگهن چاغ ئىدى
  . تهرىپىدىن يېڭىشهھهردە ئۆلتۈرۈلگهن

  ئوسمان ئېلىنىڭ ئاقىۋىتى

 تهرىپىدىن جۇمهۇرىيىتىى تۈركىستان ئىسالم ئوسمان سىجاڭ شهرق
  .  يىلىنىڭ ئاخىرىدا يهكهندە نهزەربهند قىلىنىدۇ-1933
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 ئايدا مامۇت سىجاڭ تهرىپىدىن يهكهندە شهرقى -4 يىلى -1934
تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇرىيىتى تارقىتىلىپ، ھۆكۈمهت ئهزالىرى قولغا 

 ئۆزىنىڭ يۇرتى ئېلىنغاندىن كېيىن ئوسمان نهزەربهندتىن بوشاپ
ويغا قايتىپ كېتىدۇ، بۇ چاغدا شهرقى تۈركىستان ئىسالم بئۇلۇغچاتنىڭ قىزىل
 دۆلهت مۇداپىئه نازىرى ئورازبېك مهلۇم سهۋەب بىلهن جۇمهۇرىيىتىنىڭ

لىپال تاغدا ېئۆلۈپ ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى تارقاپ كهتكهن چاغ ئىدى، ئۇ ك
 گه 500رنىڭ سانىنى تارقاپ كهتكهن قىرغىز ئهسكهرلىرىنى يىغىپ ئۇال

بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان مامۇت سىجاڭ رىبالكىننىڭ . يهتكۈزىدۇ
كۆرسهتمىسى بويىچه ئۇنى ئهسكهرلىرى بىلهن شهھهرگه كىرىپ ئۆزى بىلهن 
بىرگه تۇرۇشقا خهت چىقىرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ 

 تىنچىپ نئېتىبارەئوسمان ئېلى شۇنىڭدىن . شهھهرگه قايتىپ كىرىدۇ
 بولۇپ بىر مهزگىل خاتىرجهم كۆرۈپمامۇت سىجاڭنىڭ بۇيرۇقى بويىچه ئىش 

قالىدۇ، مانا شۇنداق بىر پهيتته رىبالكىن مامۇت سىجاڭ ئارقىلىق ئوسمان 
 ئورۇنالشتۇرۇپئالدىن  (كېلىپئېلىنى سىجاڭنىڭ ئىشخانىسىغا چاقىرىپ 

ىرىمۇ ئۇنىڭ مۇھاپىزەتچىل. شۇ يهردە قولغا ئالىدۇ) قويغان
 قورالسىزالندۇرۇپ ھهممىسىنى ئهسكهرلىرىنىڭرالسىزالندۇرىلىدۇ، ئۇنىڭ وق

  .ئائىلىسىگه قايتۇرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ئوسمان ئېلى پۈتۈنلهي تۈگىشىدۇ

ئاڭالشالرغا قارىغاندا ئوسمان ئېلى بىر قانچه يىلدىن كىيىن ئۈرۈمچىدە 
  . شېڭ شىسهينىڭ تۈرمىسىدە ئۆلگهن

  نگه كىرىشىئابدۇنىيازنىڭ يهكه

مامۇت سىجاڭ ھىندىستانغا چىقىپ كهتكهندىن كىيىن ئابدۇنىياز 
كاچۇڭدا توپالنغان ئهسكهرلهر تهرىپىدىن سىجاڭلىققا سايلىنىدۇ، ئاندىن 
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 تۈەنجاڭلىرى ئاۋۋالقىئۇ ئهسكهرلهرنى قايتا تهشكىللهپ ئۇالرنىڭ 
ىكى بولمىغانلىقى ئۈچۈن ليهنجاڭالرنى تۈەنجاڭلىققا ئۆستۈرۈپ كاچۇڭد

 -4 يىل -1937، بۆلۈپ ئهسكهرنى تۆت تۈەنگه ئوشۇق دىن 1000
بۇ تۆت تۈەننىڭ، . ئورۇنلىشىدۇ كۈنى يهكهنگه كىرىپ -12ئاينىڭ 

 -4 تۈەننىڭ يهكهندىكى -3ئهسكهرلىرى ئاساسهن يېڭىساردىكى 
 تۈەننىڭ ئهسكهرلىرى -2، -1تۈەننىڭ، ئازراق بىر قىسمى قهشقهردىكى 

  . ئىدى

نىڭ فۇتۈەنجاڭى ئىسمائىل ئاخۇن مامۇت سىجاڭنىڭ يېڭىسار تۈەنى
 نهچچه كىشى 50تاپشۇرۇقى بويىچه يېڭىساردىكى ئىشالرنى تۈگىتىپ 

بىلهن قاغىلىقنىڭ كۆكيارغا كهلسه سىجاڭ ئاللىقاچان چېگرىدىن ئۆتۈپ 
شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئهسكهرلىرى بىلهن بىرلىكته بۇ يهردە . كهتكهنىكهن

خۇسهننىڭ ئهسكهرلىرى  تا تۇرۇشلۇق ماقونىدۇ، شۇ كېچىسى قاغىلىق
 دەك ئهسكهر چىقىرىپ ئۇالرنى قورشىۋېلىپ 200بۇنىڭدىن خهۋەر تېپىپ 

خۇسهننىڭ قاغىلىققا كهلگهنلىكىنى، مامۇت سىجاڭنىڭ ئورنىغا  ئۇالرغا ما
ئابدۇنىياز سىجاڭ بولغانلىقىنى، قورال تاپشۇرسا ئابدۇنىيازغا ئۆتكۈزۈپ 

دۇ، شۇنىڭ بىلهن ئىسمائىل قوراللىرىنى تاپشۇرۇپ  ئۇقتۇرىبېرىدىغانلىقىنى
، قاغىلىققا ماخۇسهننىڭ ئالدىغا كېلىدۇ، ماخۇسهن فۇ تۈەنجاڭ بېرىپ

سىلهرنى ھازىر :  قىلىپ ئۇالرغاقوبۇلئىسمائىل بىلهن كامال ليهنجاڭنى 
ئۇ چاغدا قاغىلىقمۇ (ئهسكهرلىرىڭالر بىلهن يهكهنگه يهتكۈزۈپ بېرىمهن 

خۇسهنگه قارايتتى، قاغىلىقنىڭ بۇ تهرىپى قهشقهرگه  خوتهنگه يهنى ما
ئابدۇنىياز سىجاڭغا ئېيتىڭالر، مهن خوتهندىن مامۇت سىجاڭ ) قارايتتى
رۈشۈپ شېڭ شىسهيگه قارشى ئۇرۇش قىلىشقا مهسلىههتلهشكىلى ۆبىلهن ك

 قوبۇلئهگهر ئابدۇنىياز سىجاڭ .  قاپتۇكېتىپمامۇت سىجاڭ . كىلىۋېدىم
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پاقلىشىپ شېڭ شىسهيگه قارشى ئۇرۇش قىلساق، دەيدۇ ھهم قىلسا بىز ئىتتى
ئۇالرنىڭ قوراللىرىنى قوللىرىغا قايتۇرۇپ بېرىپ ئهپۇ سوراپ ئىككىسۇ 

  .  قويىدۇئۇزىتىپدېگهن يهرگىچه 

 ئىسمائىل يهكهنگه كهلگهندىن كېيىن ئابدۇنىياز بىلهن كۆرۈشۈپ ما
باقايلى دەيدۇ ھهمدە ئابدۇنىياز ئويلىنىپ . خۇسهننىڭ پىكرىنى يهتكۈزىدۇ

كامال ليهنجاڭنى . بهلگىلهيدۇئىسمايىلنى ئۆزىگه مۇشاۋىر قىلىپ 
تۈەنجاڭلىققا ئۆستۈرىدۇ، ئۇالرنىڭ ئهسكهرلىرىنى ليهنلهرگه تارقىتىۋېتىدۇ، 
كىچىك ئاخۇن مامۇت سىجاڭدىن قېچىپ قاغىلىققا چىقىۋالغانىكهن، ئۇنى 

 قويىدۇ، شۇ ۋاقىتتا ئابدۇنىيازغا  نهزەربهند قىلىپئهكېلىپبۇ قېتىم قايتۇرۇپ 
، پوسكام، مهكىت بولۇپ )شۇ چاغدا يهكهن ئىككى ناھىيه ئىدى(يهكهن 

  . تۆت ناھىيه قارايدىغان بولىدۇ

 يهكهندە تۇرغاندىن كىيىن ليۇ سىلىڭ بولۇپئابدۇنىياز سىجاڭ 
بۇالر ئاتۇشلۇق كېرىم ھاجى بىلهن (ئابدۇنىيازغا ئىككى ۋەكىل ئهۋەتىدۇ 

ئۇالر مامۇت سىجاڭنىڭ نېمه ). رىمخانېكۇگۇڭسىنىڭ مۇدىرى ئابد تۇسهن
بولغانلىقىنى، قهيهرگه كهتكهنلىكىنى، بۇ ھهقته ئابدۇنىيازنىڭ قهشقهرگه 
ۋەكىل ئهۋەتىپ بۇ ئهھۋالنى چۈشهندۈرۈشىنى ئېيتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن 

، موللىالردىن ئابدۇلال )قادىر ھاجى(ئابدۇنىياز سىجاڭ يهكهندىن مېنى 
:  بېرىشقا تهيىنلىدى، بۇ چاغدا مهنبولۇپولالمنى قهشقهرگه ۋەكىل دام

 رازۋېدكاقهشقهرگه بارمىسام بۇالتتى، چۈنكى قهشقهر گۇڭئهنجۈ مېنى 
بۇ قېتىم بارسام مېنى تۇتۇپ قېلىشى مۇمكىن دەپ ئۆزرەمنى . قىلىۋاتىدۇ

ئهگهر شۇنداق .  مۇمكىن ئهمهسبولۇشىئۇنداق «ئېيتسام ئۇنىمىدى، 
دېدى، شۇنىڭ بىلهن » قايتۇرۇۋالىمىز قالسا، بىز ئۇرۇش بىلهن بولۇپ
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سىلىڭغا، سوۋېت كونسۇلىغا خهت  ۇيئابدۇنىياز ل. نائىالج يۈرۈپ كهتتىم
 كېتىشسىلىڭغا يازغان خهتته مامۇت سىجاڭنىڭ چىقىپ  ليۇ. يېزىپ بهردى

  :جهريانلىرى چۈشهندۈرۈلۈپ، مۇنۇ ئۈچ تهلهپ ئوتتۇرىغا قۇيۇلغان

  شىنى يهكهندە تۇرۇشقا تهستىقلىسا؛ -6) 1(

   شىنىڭ تهمىناتى ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن بېرىلسه؛-6) 2(

، ئهگهر بېرىلسه شىنىڭ سىجاڭلىقىغا بهلگىلهپ -6ئابدۇنىياز ) 3(
 ھۆكۈمهتنىڭ قانداق بۇيرۇقى بولسا ئورۇندالسا تهلهپ يۇقىرىدىكى
  . دېيىلگهنئورۇندايمىز

 ئېزىلگۈچىسوۋېت ئىتتىپاقى : خېتىدەسوۋېت كونسۇلىغا يازغان 
 بهرسه، ياردەم ئاساسهن بىزگه شوئارغامىللهتلهرنىڭ باش پاناھى، شۇڭا شۇ 

بىز سوۋېت ئىتتىپاقىغا قارشى ئهمهس، بىز سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن دوست 
 - سوۋېت ئىتتىپاقى بىزنىڭ يۇرتىمىزدا قانداق سودا.  خااليمىزئۆتۈشنى

بىز . بىز ئۇنى ھىمايه قىلىمىز ۋە قوغدايمىز دېيىلگهنسانائهتنى يولغا قويسا 
 كۈنى ماشىنا بىلهن يېڭىسارغا بارساق ئۇ يهر پاراكهندە -20 ئاينىڭ -4

ساقچىالر .  كېتىپتۇتوشۇپئىكهن، بازار ئىچى ئهسكهر ۋە ساقچى بىلهن 
، چۈشهندۈرگهندەبىزنى ئېلىپ كهلگهن ۋەكىللهر ئهھۋالنى . ماشىنىنى توستى

بىز قهشقهر يېڭىشهھهر سىلىڭبۇغا چۈشتۇق ھهم ليۇ سىلىڭ بىلهن . تىقۇيۇۋەت
ليۇ سىلىڭ مامۇت سىجاڭنىڭ قېچىپ كېتىش جهريانلىرىنى . كۆرۈشتۇق

 يوقلىغىنى خهۋىرى قېچىشىدىن سىجاڭنىڭسورىدى ھهم ئۆزىنىڭ مامۇت 
يهردىن ئايرىلىپ ئهتىسى مۇۋەققهت سىجاڭ قۇربان سهئىدى  ئېيتتى، بىز ئۇ

 بايرىمىنى ئۆتكۈزۈش ئاپرېل -12بىز يولدىن ئۆتكىچه (كۆرۈشتۇق بىلهن 
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ئۈچۈن قىزىلدا راسالنغان سهھنه ۋە باشقا جاھازالرنىڭ شۇ پېتى تۇرغانلىقىنى 
 ئالدىغا شتابىنىڭقۇربان سهئىدى بىزنى شى ). كۆردۇق، ئۆتكۈزۈلمهپتۇ

ئۆزىنىڭ ئىشخانىسىغا باشالپ كىرىپ بىز بىلهن . كۈتۈۋالدىچىقىپ 
سوۋېت كونسۇلى )  بهرگهن بولسا كېرەكتېلېفون (ئارىلىقتاشۇ . اراڭالشتىپ

ئۇ كىشى بىزدىن يهكهن . كىرىپ كهلدى) تاتار(ئابدۇلال ئهپهندى 
ئهھۋالىنى سورىدى، ئاندىن ئابدۇنىيازنىڭ كونسۇلغا يازغان خېتىنى 

ھازىر مىنىڭ ئىشىم ئالدىراش، «:بهردۇق، خهتنى شۇ يهردىال ئېچىپ كۆرۈپ
لهر قايتىدىغان چاغدا ئابدۇنىيازغا خهت يېزىپ بېرىمهن، ئالغاچ سى

شۇ بويىچه بۇ كونسۇل ئهپهندىمنى ئىككىنچى . دېدى» كېتهرسىلهر
  .كۆرمىدۇق، خهتمۇ يېزىپ بهرمىدى

مامۇت : مۇۋەققهت سىجاڭ قۇربان سهئىدى سۆزلهپ مۇنداق دېدى
 بولۇپ ىسىدەپوزىتسىيسىجاڭ ئۈرۈمچى ھۆكۈمىتىگه ئىزچىل ئىشهنمهسلىك 

كهلدى، ئۆزىنىڭ ئادەملىرىگىمۇ ئىشهنمىدى، شېڭ دۇبهن ئۈرۈمچىگه 
. چاقىرتقاندا ماقۇل دەپ قويۇپ بارماي بىر مۇنچه ئاۋارىگهرچىلىكنى تاپتى

 قوزغاپ خهلق نامىدىن ساھهسىدىكىلهرنىمىللهت مهجلىسىگه مائارىپ 
كا، بۇنداق ئا«بۇ ھهقته مهن سىجاڭنىڭ قېشىغا كىرىپ، . ئهرز يازدۇردى
 قىلىپ يۈرمهڭ، ئۇنىڭ پايدىسى يوق، شېڭ دۇبهن ھهرىكهتلهرنى

 كېلىڭ، ھېچقانداق كۆرۈشۈپچاقىرتقاندىن كېيىن ئۈرۈمچىگه بېرىپ 
خهۋپسىرەيدىغان ئىش يوق، ئهگهر باشقىچه تهلهپلىرىڭىز بولسا كونسۇل 

 )سوۋېت كونسۇلى( شۇنىڭغا ئهھۋالىڭىزنى ئېيتىڭ، كونسۇل كۆرۈشۈپبىلهن 
ئهڭ ياخشىسى ئۈرۈمچىگه بارغىنىڭىز .  قويىدۇ  ئوتتۇرىدا تۇرۇپ ھهل قىلىپ
مامۇت . دېدىم» رۈشكىنىڭىز ياخشىۆ كئۆزىڭىزتۈزۈك، شېڭ دۇبهن بىلهن 

ئۇكام، سېنىڭ سۆزۈڭ توغرا، «، بولۇپسىجاڭ مېنىڭ سۆزۈمنى ئاڭالپ 
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 »ئوقۇغان ئادەمنىڭ زېهنى ئۆتكۈر كېلىدۇ، ئويالپ ئهته جاۋاب بېرەي
سېنىڭ سۈزۈڭ توغرا «ئهتىسى سىجاڭ مېنىڭ ئىشخانامغا كىرىپ، . دېدى

لېكىن . دېدى»  بېرىشقا تهييارلىق قىلىمهنئۈرۈمچىگهئىكهن، مهن ئهمدى 
ئۇ شۇ كۈندىن تارتىپ قېچىشقا تهييارلىق قىلغانىكهن، ئهگهر مهن ئۇنى 

ىغان بىلىپ قالغان بولسام ئۆگزىگه پىلىموت قۇرۇپ قۇيۇپ ئۇنى مىدىرالتم
 تۈەننىڭ تۈەنجاڭى ئهمهت -1بۇالتتىم، دەپ سۆزىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، بىزنى

بىز شۇ يهردە ئهمهت .  قويدىئورۇنالشتۇرۇپ ئىدارىسىگهمهخسۇمنىڭ 
بىز يهكهندىن . مهخسۇمنىڭ فۇگۇەنى مهمهتجان بىلهن بىرگه تۇردۇق

 كۈنى ئۈرۈمچىدىن بىز بىلهن سۆھبهت ئۆتكۈزگىلى مالىيه -4كېلىپ 
 باشقارمىسىنىڭتىڭجاڭ، ئىچكى ئىشالر نازىرى، خهلق ئىشالر  ارىتى سهيناز

)  ئىككى كىشىنىڭ ئىسمى ئىسىمدىن چىقىپ قاپتۇكېيىنكى (بولۇپباشلىقى 
ئۇالر يېڭىشهھهرگه چۈشكهنىكهن، بىزمۇ شۇ .  ئۈچ كىشى كهلدىجهمئىي

ال بىز ئهھۋ. يهرگه چىقىپ سۆھبهتلهشتۇق، ئۇالر يهكهن ئهھۋالىنى سورىدى
 ئابدۇنىيازنىڭ ھۆكۈمهتكه قارشى ئهمهسلىكىنى، ھۆكۈمهتكه تونۇشتۇرۇپ

: ئۇالر مۇنداق دېدى. قۇيىدىغان بىر قانچه تهلىپىنىڭ بارلىقىنى يهتكۈزدۇق
لېكىن مامۇت سىجاڭنىڭ ئورنىغا ئولتۇرۇپ . ئورۇندىلىدۇبۇ تهلهپلىرىڭالر 

ئۆزى يهكهن، قهشقهرلهردىكى ئۇيغۇر ئهسكهرلهرنىڭ ھهممىسىنى 
  .ئۇنداق بولمىغاندا تىنچلىق ئورنىتىلمايدۇ. باشقۇرۇش كېرەك

سىلهرنىڭ .  يوق، بىز ۋەكىلپىكرىمىزبىزنىڭ ھېچقانداق : بىز ئۇالرغا
سۆزۈڭالرنى ئهينهن يهتكۈزىمىز، دېدۇق ھهم شۇ كۈنى قهشقهر 

  .كونىشهھهرگه قايتىپ كىردۇق
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ان سۆھبهتنى  قىلىپ يېڭىشهھهردە بولغقوبۇلبىزنى قۇربان سهئىدى 
ياخشى بوپتۇ، ئابدۇنىياز كهلسه مهن «، بېرىۋىدۇقبىز ئېيتىپ . سورىدى

پۈتۈن ئهسكهرلىرىمنى ئۆتكۈزۈپ بېرىمهن، ياردەملهشكىن دېسه 
  .دېدى» ياردەملىشىمهن

بىرىنچى ماي .  كۈن تۇرۇپ قالدۇق10قهشقهر شهھىرىدە ماشىنا يوق 
. ا بىلهن قايتىدىغان بولدۇقبىز شۇ ماشىن. كۈنى بىر ماشىنا شىبۇغا كىردى

 قوشۇپماشىنىغا چىقىدىغان چاغدا بىزگه دېهقان سۈپهت ئىككى ئادەمنى 
بۇ ئىككى ئادەم يهكهنلىك «قويدى ھهمدە قۇربان سهئىدى شوپۇرغا 

»  قىينىلىپ قاپتۇ، ئالغاچ كېتىڭكېتهلمهي قېلىپ توسۇلۇپئىكهن، يول 
  .دەپ قويدى

ماشىنىدىن چۈشۈپ قالدى، ئۇ ئۇالرمۇ يهكهنگه يېقىن قالغاندا 
  . ئىككىسىنى ئىشپيونمىكىن دىيىشتۇق

يهكهن سىلىڭبۇغا كىرسهك، شىبۇنىڭ . بىز يهكهنگه شۇ كۈنى باردۇق
قهشقهرگه ۋەكىل ) قادىر ھاجى(مهن . ئىچى خېلى جىددىيلىشىپ قالغانىكهن

خۇسهن ئابدۇنىيازنى قاغىلىققا چاقىرىپ سۆھبهت   كهتكهندە مابولۇپ
  . تۇئۆتكۈزۈپ

  ھهرىكىتى خۇسهننىڭ بىرلىشىپ قىلغان  بىلهن ما ئابدۇنىياز

خۇسهن قاغىلىقتا سۆھبهت   ئايدا ئابدۇنىياز بىلهن ما-5 يىلى -1937
سۆھبهتته ھهر ئىككى تهرەپ ئىتتىپاقلىشىپ شىڭ شىسهيگه . ئۆتكۈزىدۇ

ماڭا «: خۇسهن مۇنداق دەيدۇ شۇ چاغدا ما. قارشى ئۇرۇش قىلماقچى بولىدۇ
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شىسهيدىن دىيهنباۋ كهلدى، سهن ئابدۇنىياز بىلهن ئۇرۇشۇپ، ئۇنى شىڭ 
مهن ئۇنىڭغا ماقۇل . رالسىزالندۇرساڭ، مهن ساڭا ياردەم بېرىمهن، دەپتۇوق

دەپ قويدۇم، ئۇنىڭ ئهكسىچه مهن سهن بىلهن پۈتۈشتۈم، ئهگهر ئىككىمىز 
 ،»بىرلىشىپ شىڭ شىسهيگه قارشى تۇرساق ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرااليمىز

 نى 300رالالنغان ئهسكهرلىرىدىن وخۇسهن خىل ق شۇنداق قىلىپ ما
ئابدۇنىياز ئۆزىنىڭ قولىدىكى . ئابدۇنىيازنىڭ ئىختىيارىغا بهرمهكچى بولىدۇ

 ئهسكهر بىلهن قهشقهر 1300 جهمئىي ئهسكهر قوشۇلۇپ 1000
 ئهسكىرى بىلهن قهشقهر 1500خۇسهن ئۆزىنىڭ  كونىشهھهرگه، ما

  . پۈتۈشىدۇبولۇپكچى يېڭىشهھهرگه تهگمه

خۇسهن بىلهن پۈتۈشكهن كېلىشىم بويىچه ئۆزى يهتته يۈز  ئابدۇنىياز ما
 ئهسكهر بىلهن 600مۆيدىن . ئهسكهر بىلهن قهشقهرگه قاراپ يولغا چىقىدۇ

 ئاينىڭ -5بۇ . تېرىم ئارقىلىق قهشقهر كونىشهھهرگه قاراپ يولغا چىقىدۇ
ئارىپ خىزمىتىگه مهسئۇل چاغدا يهكهندە ما مهن شۇ.  كۈنى ئىدى-25

شۇنداق . ئابدۇنىياز مېنى چاقىرتىپ ئۆزىگه مۇشاۋىر قىلىۋالدى. ئىدىم
قىلىپ مهن ئىككىنچى قېتىم ھهربىي خىزمهتكه ئالمىشىپ ئابدۇنىيازنىڭ 

  . يۈرۈشىگه قاتناشتىم

ئابدۇنىياز، مۆيدىنلهر ئىككى يولغا بۆلۈنۈپ قهشقهرگه قاراپ يولغا 
بىز .  ماي كۈنى قهشقهرگه يېتىپ كهلدۇق-29 يىلى -1937چىقىپ 

دۆلهتباغ تهرەپتىن كېلىپ دەريانى بويالپ كېرەمباغقا كهلگهندە قهشقهر 
. گۇڭئهنجۈنىڭ ئهسكهرلىرى سىزىپ قېلىپ، بىزگه قارشى ئوق چىقاردى

شۇ چاغدا قهشقهر .  يىراق بولغاچقا ئادەم چىقىم بولمىدىئارىلىقىمىزلېكىن 
، ئۇنىڭغا ئىسهاق بېك بولۇپسكىرى  دەك ئه300گۇڭئهنجۈنىڭ 
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 شهھهرنى يۇمىالقبىز ئهتىسى ئهتتىگهنلىكته . قوماندانلىق قىالتتى
يۇمىالق شهھهردىكى مامۇت سىجاڭنىڭ قالدۇق ئهسكهرلىرى . قورشىۋالدۇق

 سېپىلغا چىقىپ بىزگه قارشى ئوق قوماندانلىقىداقۇربان سىجاڭنىڭ 
ىيىن بىزنىڭ ئهسكهرلهرنىڭمۇ بىر قانچه كۈندىن ك. چىقىرىشقا باشلىدى

يهكهندىن كهلگهن مامۇت سىجاڭنىڭ ئهسكهرلىرى ئىكهنلىكىدىن خهۋەر 
»  بىرىمىزگه ئوق چىقىرىشتۇق-ھهر ئىككىمىز مۇسۇلمان تۇرۇپ، بىر«تېپىپ، 

 سانىمىز قوشۇلۇپ ئىككىلهپ سېپىلدىن چۈشۈپ بىزگه -دېيىشىپ بىرلهپ
 تېنهپ ئابدۇنىياز -الدىراپشۇڭا سوۋېت كونسۇلى ئ. غولداشقا باشلىدى

 ھهم بۇنىڭدىن ھهرىكهتلهندى كېلىشتۈرۈشكهبىلهن قۇربان سهئىدىنى 
  . ئۈنۈم ھاسىل قىلدى

يۇمىالق شهھهردىكى قۇربان :  بويىچهكېلىشتۈرۈشىكونسۇلنىڭ 
سهئىدىنىڭ ئهسكهرلىرى يېڭىشهھهرگه چىقىپ كېتىش، ئابدۇنىيازنىڭ 

، بۇنىڭغا ئورۇنلىشىشبۇغا كىرىپ ئهسكهرلىرى يۇمىالق شهھهردىكى سىلىڭ
 ئارقىسىدا كېلىشىمنىڭشۇ چاغدا بۇ . خۇسهن قول قويغان ئابدۇنىياز بىلهن ما

 قۇربان ①:  ئاساسهنكېلىشىمبۇ .  سهزمهپتۇقيوشۇرۇنغانلىقىنىنېمه 
 ② كېتىشىدىن ساقلىنىش؛ قوشۇلۇپسهئىدىنىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ ئابدۇنىيازغا 

شىسهينىڭ ئهسكهرلىرى يېتىپ كهلگۈچه ئۈرۈمچىدىن كېلىدىغان شىڭ 
 ئهمهلىيهت شۇنى كېيىنكى. قهشقهرنى تۇتۇپ تۇرۇشتىن ئىبارەت ئىكهن

  . ئىسپاتلىدى

خۇسهن، ئابدۇنىياز باشچىلىقىدىكى قىسىمالر   بويىچه ماكېلىشىمبىز 
 بىز ئارىلىقتالېكىن شۇ . ئورۇنالشتۇققهشقهر يۇمىالق شهھهر شىبۇغا 

ئهمما . پ ھېچ ئىشقا ئارىالشماي جىم تۇرۇپتۇق ئهمهل قىلىكېلىشىمگه
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 ئوشۇق دىن 300گۇڭئهنجۈدىكى قادىر ھاجى گۇڭئهنجۈ تۈرمىسىدىكى 
مهھبۇسنى تۈرمىگه كىرسىن چېچىپ ھهممىسىنى كۆيدۈرۈپ تاشالپ، 

  . كېتىپتۇساقچىلىرىنى ئېلىپ يېڭىشهھهرگه كۆچۈپ 

ندە كونسۇلغا  ئۆتكهمېنىئابدۇنىياز قهشقهرگه كهلگهندىن كىيىن يهنه 
مهن . چىقاردى)  بهتته-70(يازغان خهتنىڭ جاۋابىنى ئېلىشقا 

كونسۇلخانىغا چىقسام، مهن خهت تاپشۇرغان تاتار كونسۇل ئابدۇلال 
مېنىڭ سۆزۈمنى .  كونسۇل كهپتۇرۇسئهپهندى كېتىپ ئۇنىڭ ئورنىغا بىر 

ئۇ مېنىڭ سۆزۈمنى . ئۇنىڭغا مۇئاۋىن كونسۇل تهرجىمه قىلىپ بهردى
، ئىككى بېرەلمهيدىغانلىقىنى، بىزگه ھېچ قانداق ياردەم بولۇپاڭالپ ئ

ئوتتۇرىدىكى ماجىرا ئۆز ئاراڭالردىكى ماجىرا، شۇڭا بۇنىڭغا 
ئارىالشمايدىغانلىقىنى، ئۆزلىرىنىڭ خالىس ئادەم ئىكهنلىكىنى، ھېچقايسى 
تهرەپكه يان باسمايدىغانلىقىنى شۇنداقال سوۋېت پۇقرالىرىنىڭ ھهم 

 تهرۇزغا ئۇچرىماسلىقىنى تهكىتلهپ سۆزىنى -رىنىڭ ھېچ قانداق دەخلىئۆزلى
مهن «:ئابدۇنىياز. مهن بۇ ئهھۋالنى ئابدۇنىيازغا دوكالت قىلدىم. تۈگهتتى

شىڭ شىسهيگه بېرىدۇ، . ئۇالرنى بىلهتتىم، ئۇالر بىزگه ياردەم بهرمهيدۇ
شۇ ۋاقىتتا . دېدى» شۇنداق بولسىمۇ بىز سىناپ باقتۇق، ئۇنىڭ زىيىنى يوق

 ماشىنا ئهسكهرنىڭ ئاقسۇغا چۈشكهنلىكى 10ئۈرۈمچىدىن بىزگه قارشى 
خۇسهن بىلهن ئابدۇنىياز  بۇ ھهقته ما. توغرىسىدا خهۋەر كهلدى

مهسلىههتلىشىپ، قهشقهردە ماخۇسهن قېپ قېلىپ يېڭىشهھهر مۇھاسىرىسىنى 
  دەك ئهسكهر بىلهن1400 بولۇپباشالش، ئابدۇنىياز خۇيزۇ، ئۇيغۇر 

مارالبېشىغا بېرىپ ئۈرۈمچىدىن كېلىۋاتقان ئهسكهرلهرنى توسۇش قارار 
  .قىلىندى
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 كۈنى -7 كۈنى قهشقهردىن يولغا چىقىپ -3 ئاينىڭ -6 يىل -37بىز 
بىز بارساق ئۈرۈمچىدىن كهلگهن ئهسكهرلهر . مارالبېشىغا يېتىپ باردۇق

ىگه كىرىپ  ئاڭالپ مارالبېشى سېپىلىنىڭ ئىچكېلىۋاتقانلىقىمىزنىبىزنىڭ 
بىز بېرىپال سېپىلنى قورشاپ . دەرۋازىنى تاقاپ، سېپىلغا چىقىۋالغانىكهن

شىمال تهرەپتىكى دەرۋازىنى ئوت قۇيۇپ، . ئىككى كۈن ئۇرۇشتۇق
ۋەتكهندىن كېيىن، ئۇالر بىزگه ئۇرۇشنى توختاتساق، بىزگه ئىككى كۈن ۈئۆر

بىز . ىقاردى ئاندىن تاپشۇرساق، دەپ ۋەكىل چقورالنى، بېرىلسهمۆھلهت 
لېكىن ئۇالر ئىككى كۈنگىچه قېچىش . ئۇالرنىڭ شهرتىگه كۆندۇق

مۇددەت توشقان كۈنى ئۇالر ماشىنىنىڭ ئۈستىگه . تهييارلىقىنى كۆرگهنىكهن
تلىرىنى تىكلهپ قۇيۇپ ماشىنىلىرىنى ھهيدەپ، بىزگه قارىتىپ وپىلىم

ئىچىدىكى دەرۋازا ئېتىكلىك بولغاچقا . پىلىموت ئېتىپ قېچىشقا باشلىدى
. بىزمۇ ئارقىدىن ئوق چىقاردۇق.  بولماپتۇخهۋىرىمىزتهييارلىقتىن پهقهت 

بىز . ئهمما ئۇالر قېچىپ قۇتۇلۇپ كېتهلمىدى.  بولمىدىئۈنۈمىلېكىن ئۇنىڭ 
مارالبېشىغا كېلىپال تۇمشۇققا ئهۋەتكهن بىر ليهن ئهسكىرىمىز، ئۇالرنىڭ 

ق چىقىرىپ ئىككى ماشىنىنى  ئوكۆرۈپ كېتىۋاتقانلىقىنىماشىنىسىدا قېچىپ 
سى ئهسىر 52ى ئۆلگهن 18 ئادەمدىن 70ئۇنىڭدىكى . توختىتىپ قالغان

  . دانه مىلتىق، بىرقانچه ساندۇق ئوق غهنىيمهت ئالغان70. چۈشكهن
بىز تۇمشۇقتىن . بىز تۇمشۇققا كهلگهندە ئابدۇنىياز بۇ ليهننى تهقدىرلىدى

ان چېغىمىزدا ئىككى يۈرۈپ كهلپىننىڭ سايۋاغ دېگهن يېرىگه بارغ
 ئوق ئاتتى، بىزمۇ پىلىموتتىنئايروپىالن ئۈستىمىزدە پهسلهپ ئۇچۇپ بىزگه 

ئۇ يهرگه .  تاغ تهرەپكه چۈشۈپ كهتتىتېگىپبىرسىگه ئوق . ئوق چىقاردۇق
. ئادەم ئهۋەتسهك، ئايروپىالندىكى ئىككى ئادەمدىن بىرسى ئۆلۈپتۇ
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 ئۆيىدەئۇنى بىر دېهقاننىڭ . ليۇتچىك ساق قاپتىكهن، ئۇنى ھهيدەپ كهپتۇ
  . قۇيۇپ ئۇنى ساقالشقا بىر ئهسكهر قالدۇردۇق

بىز ئۇ يهردىن ئايكۆلگه بارغاندا ئابدۇنىياز ئهسكهرلىرىنى قايتىدىن 
بىر تۈەننى قۇمباشقا، بىر تۈەننى ئاۋاتقا، بىر تۈەننى . تهشكىللىدى

 ئۇچتۇرپاننى بىر ليهن. ئورۇنالشتۇردىغوروچۆلگه، بىر تۈەننى دەريا بويىغا 
بىز . ئورۇنالشتۇردى مۇھاپىزەت قىلىشقا شتابنىئهتراپىغا، ئىككى لىيهننى 

ئۈرۈمچىدىن كهلگهن . ئورۇنالشتۇقئابدۇنىياز باشچىلىقىدا ئاۋاتقا كىرىپ 
، ئۇالر ئۇيغۇر، خهنزۇ، خۇيزۇالردىن تهركىب بولۇپ دەك 2000ئهسكهرلهر 
ە، بىز دەريانىڭ ئايكۆل ئۇالر دەريانىڭ ئاقسۇ تهرىپىد. تاپقانىكهن
، ئۇالردا پىلىموت، زەمبىرەك قاتارلىق قورالالرمۇ بار ئورۇنالشتۇقتهرىپىدە 
، ئوقلىرىمىزمۇ يېتهرلىك بولۇپبىزنىڭ قوراللىرىمىز بهك ئاددىي . ئىكهن

  . مۇنچه ئۇرۇشۇپ تۇردۇق-ئهمهستى، شۇنداقتىمۇ ئانچه

 قىلىش پاراكهندەنى ئابدۇنىياز ئۈرۈمچى ئهسكهرلىرىنىڭ ئارقا تهرىپى
 بىر كىشىنى ليهنجاڭلىققا ئۆستۈرۈپ، ئۇنى دېگهنئۈچۈن داۋۇت قارى 

 ئهسكهر بىلهن شايار، كوچا 100پارتىزانلىق ئۇرۇش ئېلىپ بېرىشقا 
ئۇ ئادەم خېلى تهدبىرلىك كىشى بولغانلىقى ئۈچۈن . ئهتراپىغا يولغا سالدى

ئۇالر . يهتكۈزىۋالغان بهش يۈزگه -ئۇزاققا بارمايال ئهسكهرلىرىنى تۆت
نىڭ ياقا دېگهن يېرىگه بارغاندا ئۈرۈمچىدىن كېلىۋاتقان ئىككى ركۇچا

 - دەك مىلتىق، نۇرغۇن ئوق80ماشىنا ئهسكهرنى توسۇپ، تهسلىم قىلىپ 
بۈگۈردىمۇ ئۈرۈمچىدىن كېلىۋاتقان ئهسكهرلهرنىڭ . دورا غهنىيمهت ئالغان

 دەك 300ى توختىتىۋېلىپ ماشىنىلىرىنىڭ چاقلىرىغا ئېتىپ ماشىنىلىرىن
شۇنداق قىلىپ ئۈرۈمچىدىن ئاقسۇدىكى .  ئىگه بولغانقورالغا
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ئهسكهرلهرگه بارىدىغان ياردەمنى ئۈزۈپ قۇيۇپ، ئاقسۇدىكى 
  .ئهسكهرلهرگه زور خهۋپ يهتكۈزگهن

شۇڭا ئۈرۈمچى قىسىملىرى قوراللىرى خىل، ئادەم سانى كۆپ بولسىمۇ بىر 
 ساندا ئۇرۇش - قىاللمىدى، لېكىن ئاندامهزگىل بىزگه يۈرەكلىك ھۇجۇم

شۇ مهزگىلدە ئابدۇنىياز سىجاڭ ئاۋاتتا مۇشاۋىر ئىسمائىل . قىلىپ تۇردى
 دەك ئهسكهر 100 دەك ئهسكهر بىلهن قالدۇرۇپ، ئۆزى 100ئاخۇننى 

، بولۇپ ئهسكهرلهرنى كۆزدىن كۆچۈرۈپ  بىلهن دەريا بويىدىكى
 مۇنچه -ىكى ئهسكهرلهر ئانچهدەريا بويىد.  چىقىپ كهتتۇقئۇچتۇرپانغا

  .ئوق چىقىرىپ ئۇرۇشىۋاتقانىكهن

 كېچهك - كېلىپ ئۇ يهردە ئوق زاۋۇتى، يهنه بىر كىيىمئۇچتۇرپانغابىز 
 ۋاقىت ئىچىدە خېلى كۆپ ئوق قۇيۇپ قىسقىالئۇالر . كارخانىسى قۇردۇق

 20 ئۇچتۇرپاندابىز . بهردى ھهم خېلى كۆپ ئۆتۈك، چاپان تىكىپ بهردى
  . تۇردۇقكۈندەك

 كۈنى شىڭ شىسهينىڭ ئهسكهرلىرى بىزگه -5 ئاينىڭ -8 يىل -37
بىز بىرقانچه كۈن ئۇرۇشقان بولساقمۇ، ئۇالر باستۇرۇپ . ھۇجۇم باشلىدى

ئۇالر .  چېكىندىئۇچتۇرپانغاكېلىۋەردى، شۇنداق قىلىپ بىزنىڭ قىسىم 
 كىلومېتىرال قالغانىدى، ئۇرۇش 10 ئارىلىقىمىزبىلهن بىزنىڭ 

بىزنىڭ . بىز ئاخىرى بواللماي ئاقچىغا چېكىندۇق. ىيلهشكىلى تۇردىجىدد
 دەك كېلهتتى، قالغانلىرى ئاۋات تهرەپته 400چېكىنگهن ئهسكهرلىرىمىز 

 1000شىڭ شىسهينىڭ بىزنى قوغالپ كېلىۋاتقان ئهسكهرلىرى . قالغانىدى
اي، بىز ئاقچىدىمۇ تۇرالم. دىن ئاشاتتى ھهم ئۇالرنىڭ قوراللىرى خىل ئىدى
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 10كهلپىندە . تاغ يولى بىلهن يۈرۈپ ئهتىسى كهلپىنگه يېتىپ كهلدۇق
  .كۈندەك تۇرۇپ، ئۇ يهردىن يهنه ئاۋاتقا كهتتۇق

  :قىستۇرما

ئابدۇنىياز شىسىنىڭ سهنمۇجاڭى مۆيدىن ئاۋاتقا كهلگهندە بىزدىن ) 1(
يۈز ئۆرۈپ ئۇنىڭ شىڭ شىسهي تهرەپكه بىزنىڭ قىسىمنىڭ ئهھۋالى ھهم 

 بىر قىسىم مهخپىيهتلىكلىرى توغرىسىدا يازغان خېتى قۇلىمىزغا قىسىمنىڭ
بۇنى نۇرغۇن تهكشۈرۈشلهر ئارقىلىق ئىسپاتلىغاندىن كېيىن، . چۈشۈپ قالدى

ھېلىقى سوۋېت . (بېرىلدىئۇنىڭ ئىقرارىغا ئاساسهن، ئۆلۈم جازاسى 
  .)ليۇتچىكىنىمۇ شۇ قويۇپ بهرگهنىكهن

 داۋۇت قارى شىڭ ئهۋەتىلگهنپكه پارتىزانلىق ئۇرۇشقا كوچا تهرە) 2(
 ئۇرۇشۇپ، خېلى راۋاجلىنىپ، توسۇپشىسهينىڭ ئهسكهرلىرىنى يولدا 

كېيىنكى .  گه يهتكهنىدى ھهم يىڭجاڭلىققا ئۆستۈرۈلگهنىدى400ئهسكىرى 
چتۇرپانالردا يېڭىلىپ ئۇنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەر ۇچاغالردا بىز ئاقسۇ، ئ

 يهكهن تهرەپكه بولۇپمىز بىلهن  ئۈزىبېرەلمهي يوليورۇقئااللماي ھهم 
چېكىنىپ كهتكهندىن كېيىن ئۇالرمۇ پارچىلىنىپ، ئهسكهرلىرى تارقاپ 

خۇاڭ بىلهن لهنجۇغا كىرىپ ۇنكېتىپ، ئاخىرىسىدا داۋۇت قارى قېچىپ د
مهن كېيىن لهنجۇغا بارغاندا شۇ يهردىكى سودىگهرلهردىن (كهتكهن 

  .) ئۇنىڭ ئهھۋالىنى ئاڭلىدىم

خوجىنىياز ھاجىم تهرىپىدىن مۇسۇل ھاجىم بىلهن  يۇقىرىدا) 3(
تاشكهنتكه ۋەكىللىككه ئهۋەتىلگهن ئهمهت پاختا دېگهن ئادەم بىلهن 

ئهمهت . چتۇرپاندا ئۇچراتتۇقۇيهنه بىر ئاقسۇلۇق ئوسمان ئهپهندىنى ئ
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 شۇ يهردە بولۇپپاختا شۇنىڭدىن كېيىن ئاقسۇ بانكىغا باشلىق 
كېيىن . دىن ئايرىلىپ قهشقهرگه كهتتىئهمهت پاختا بىز. ئىشلىگهنىكهن

  .ئاڭلىساق ھىندىستانغا چىقىپ ئۇيهردىن تۈركىيىگه كهتكهنىكهن

  ئاقسۇ ئاۋاتتىن چېكىنىش

ئابدۇنىياز بىر تۈركۈم ئهسكهرلىرى بىلهن ئاقسۇ دەرياسى بويىدا، 
 شېڭ شىسهينىڭ ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇرۇشۇپ يېڭىلگهندىن ئۇچتۇرپاندا

لىق كهلپىنگه چىقىپ، ئۇ يهردىن ئاۋاتقا بېرىپ، كېيىن ئاقچى ئارقى
بۇ چاغدا شېڭ شىسهينىڭ قىسىملىرى . قوشۇلىدۇ قوشۇنىغائۆزىنىڭ چوڭ 

سوۋېتنىڭ ئالتايىسكى رۇس ئهترىتىنىڭ ياردىمى بىلهن دەريادىن ئۆتۈپ، 
 كۈنى -5 ئاينىڭ-9بۇ، . ئابدۇنىيازنىڭ قىسىملىرىغا قارشى ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ

 دەك ئهسكىرى قاتتىق 1000يازنىڭ قۇمباش، ئايكۆلدىكى ، ئابدۇنىبولۇپ
 دەك ئهسكهر بىلهن ھۇجۇم 2000قارشى تهرەپ . مۇداپىئهدە تۇرىدۇ

 بۆلىكى غوروچۆل تهرەپكه، يهنه بىر بۆلىكىباشالپ، ئىككىگه بۆلۈنۈپ، بىر 
غوروچۆلدىكى مۇداپىئهگه ئابدۇنىياز ئۆزى .  ھۇجۇم قىلىدۇئۆزىگهئاۋاتنىڭ 
 كۈندۈز ئۇرۇشۇپ، ئاخىرى -بىز ئاۋاتتا بىر كېچه.  قىلىدۇىققوماندانل

ئاۋات .  ئاۋات بازىرىدىن يۆتكهشكه مهجبۇر بولدۇقشتابنىبواللماي، 
بۇ چاغدا ئۇالرغا ياردەمگه ئايروپىالنمۇ . پۈتۈنلهي قورشاۋدا قالدى

بىز مۇشۇ . كهلمىدى، لېكىن ئاۋات بازىرىغا بېسىپ كىرىشكه پېتىنالمىدى
ىن پايدىلىنىپ، شهھهردىن چېكىنىپ چىقىپ، شهھهرنىڭ غهرب پۇرسهتت
 كىلومېتىردەك يول بېسىپ، بىر يېزىغا كېتىۋاتقىنىمىزدا، 20 قاراپ، تهرىپىگه

شىڭ شىسهينىڭ ئهسكهرلىرى كۆرۈپ قېلىپ، يىراقتىن ئوق چىقىرىشقا 
 بولغاچقا بىزنى چىقىمغا ئۇچرىتالمىدى، يىراق ئارىلىقىمىزباشلىدى، لېكىن 
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ىز ماڭغان يول شاللىق ئوتتۇرىسىدىكى يول بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىككى ب
بىز بىر يېزىغا قېچىپ بېرىپ ئهسكهرلىرىمىزنىڭ . تهرىپى پاتقاق ئىدى

 بىز بىلهن بىلله ئورۇش قىلغان ما. تىزىمىنى ئالساق، بىرىمۇ چىقىم بولماپتۇ
نچه ماڭغا ئۇالر شۇ. خۇسهننىڭ بىر تۈەن ئهسكىرى ئالدىمىزدا ئىدى

 -7 ئاينىڭ -9بۇ . توختىماي يول يۈرۈپ، مارالبېشى تهرەپكه ئۆتۈپ كېتىپتۇ
  .كۈنى ئىدى

 قاتتىق  غوروچۆلدە ئابدۇنىياز باشچىلىقىدىكى ئهسكهرلهر بىر كۈن
ئۇرۇشۇپ، ئاخىرى بواللماي يهكهن دەرياسىنى بويالپ، غهربكه يۈرۈپ 

بىز .  بۇيرۇق قىلىندىبىزنىڭ چېكىنىپ پىچاق سىندىغا بېرىشىمىزغا. كېتىپتۇ
غا كېلىپ، كهينىمىزدىن كېلىۋاتقان ) ھازىرقى ساچىڭزا(يۇلغۇنلۇق 

مارالبېشىدىن . قىسىمالرنى پىچاق سىندىغا بېرىشقا بۇيرۇپ كېتىۋەردۇق
 دەك 2000، بولۇپخهۋەر ئالساق سوۋېتنىڭ تويۇق ئارقىلىق قازاق، قىرغىز 

 ئاتلىق ئهسكهر بىزنى 500ئهسكىرى مارالبېشىغا كهپتۇ ھهمدە ئۇالردىن 
 ئهسكهر قهشقهر، 1500توسۇش ئۈچۈن مارالبېشىدا ساقالپ يېتىپتۇ، قالغان 

  ساقالپ ياتقان ماپهيزىۋاتنىخۇسهننىڭ  ما. يهكهنلهرگه يۈرۈپ كېتىپتۇ
لۈيجاڭ باشچىلىقىدىكى ئهسكهرلىرى سوۋېت كونسۇلىنىڭ خىزمهت 

 ھهم كېتىپتۇتۈپ ، شىڭ شىسهيگه ئۆكۆتۈرۈپئىشلىشى بىلهن ئىسيان 
مۇشۇنداق بىر . خۇسهنگه قارشى ئۇرۇش قىلىۋېتىپتۇ يېڭىشهھهرگه بېرىپ ما

 پهيتته، سوۋېت ئارمىيىسى قهشقهرگه بېسىپ كىرىدۇ، شۇنىڭ بىلهن ما
يېڭىشهھهردىكى قۇربان . خۇسهن ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ يهكهنگه چېكىنىدۇ

ھهرگه قايتىپ سهئىدىنىڭ ئۇيغۇر ئهسكهرلىرى يېڭىشهھهردىن كونىشه
  . كىرىدۇ
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لۈيجاڭ ماخۇسهننى قوغالپ يهكهنگه بارىدۇ، ماخۇسهن ئۇ يهردىمۇ  ما
 دەك ئهسكىرى بىلهن قاغىلىققا بېرىپ، ئۇ يهردىن 100تۇرالماي، 

ماخۇسهننىڭ قالدۇق ئهسكهرلىرى قېچىپ . ھىندىستانغا ئۆتۈپ كېتىدۇ
خوتهنگه يېتىپ بارغۇچه، چوالق ساي دېگهن يهردە سوۋېت 

تقا تۇتۇشى بىلهن كۆپ قىسمى وايروپىالنلىرىنىڭ بومباردىمان قىلىشى، پىلىمئ
  .قىرىلىپ تۈگهيدۇ

  پىچاق سىندى ئهھۋالى

 ئهسكىرىدىن 1300بىز پىچاق سىندىغا توپالنغىنىمىزدا، ئابدۇنىيازنىڭ 
بىز . ، قېچىپ تۈگهپتۇئۆلۈپقالغانلىرى .  ئادەم قاپتۇ1000پهقهت 

ىرىنىڭ بارلىقىنى بىلگهندىن كېيىن، شاقۇردىن  ئهسكهرلرۇسمارالبېشىدا 
ئۆتۈپ، يهكهن دەرياسىنى بويالپ، ئورمانلىق بىلهن مهكىتكه يۈرۈپ 

 كېلىپتىۋاتقىنىمىزدا كۈندە بىر قانچه سوۋېت ئايروپىالنلىرى ېك. كهتتۇق
  . بومبا تاشالپ، بىزنى پاراكهندە قىلىپ تۇردى

 تهرىپىگه كۆلنىڭ ئۇ بىز يول باشلىغۇچىدىن ئابدۇنىياز سىجاڭنىڭ
بىز . ئاندىن بىزمۇ ئۆتمهكچى بولدۇق. ئۆتۈپ كهتكهنلىكىنى ئاڭلىدۇق

 دەك ئادەم ئىدۇق، قېيىققا ھهر قېتىمدا تۆتتىن ئولتۇرۇپ بىر كۈندە 100
. يېتىشهلمىدۇقشۇڭا ئابدۇنىيازنىڭ ئارقىسىدىن . ئاران ئۆتۈپ بولدۇق

 ئۇالغلىرىمىز ئۆلدى، -تئايروپىالن بىزنى كۆپ قېتىم ئوققا تۇتتى، ئا
  .كۈندۈزى مېڭىشقا ئامالسىز قالدۇق

 :ماڭا  قالدىم، ئۇبولۇپيولدا كېتىۋېتىپ كىچىك ئاخۇن بىلهن بىرگه 
، ئالدىمىزنى سوۋېت ئهسكهرلىرى يېڭىلدۇققادىر ھاجىم، بىز ئهمدى «
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توسۇپ يېتىپتۇ، خوتهنگه ئۆتهلمهيمىز، شۇڭا ئىككىمىز يهكهنگه بېرىپ، 
» ، بىزنى قارشى ئالىدۇ)ئهل بواليلى(لىرىگه تهسلىم بواليلى  ئهسكهررۇس
، خوتهن تهرەپكه بۆسۈپقورشاۋنى « :مهن ئۇنىڭ سۆزىگه جاۋابهن. دېدى

. كېتهرمىز، ئۇ يهردىمۇ تۇرالمىساق، ھىندىستانغا چىقىپ كېتهيلىئۆتۈپ 
 بىر ئاز كېچىكتۈرۈپ بولسىمۇ بىزنى رۇسالرئهگهر ھازىر ئهل بولساق، ئۇ 

  . دېدىم» تۈرۈۋېتىدۇئۆل

 سوۋېت كونسۇلى بىلهن مۇناسىۋىتى ئۆزىنىڭئاخىرى كىچىك ئاخۇن 
مهن بۇنىڭغا كۆنمىدىم، . بارلىقىنى، ماڭا كاپالهتلىك قىلىدىغانلىقىنى ئېيتتى

شۇنىڭ . دېدى» مېنى كۆرمهسكه سالسىال، مهن قېچىپ كېتهي« :ئاندىن ئۇ
  .بىلهن ئۇ قېچىپ كهتتى

مۇ بىر قېتىم يهكهندىن قاچقاندا تۇتۇلۇپ قېلىپ، كىچىك ئاخۇن ئىلگىرى
مامۇت سىجاڭ ۋاقتىدا . توۋا قىلغاندىن كىيىن ئابدۇنىياز كهچۈرۈم قىلغان

سوۋېت كونسۇلىغا يازغان خېتى ئاشكارىلىنىپ قېلىپ، توۋا قىلغاندىن 
  .كىيىن، ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپ قالغانىدى

 كهتكهن ئۆتۈپ قېچىپ شىڭ شىسهي تهرەپكه يوشۇرۇنكىچىك ئاخۇن 
  . ئۆلتۈرۈۋەتتىبولسىمۇ، ئاخىرقى ھېسابتا يهنه شىڭ شىسهي 

ئۇنىڭدىن باشقا، ئابدۇنىيازنىڭ دوختۇرى مۇسا يهكهنگه قېچىپ 
  . بېرىپ، سوۋېت ئهسكهرلىرىگه تهسلىم بولدى

مىڭ تهسته ئىككى كۈندىن . مهن يولدا ھهممىنىڭ ئارقىسىدا قالدىم
ئابدۇنىياز كىچىك . يېتىشىۋالدىمۇنىيازغا كېيىن پوسكام دېگهن يېزىدا ئابد
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. ئاخۇن، مۇسا دوختۇر قاتارلىق بىر قانچه ئهمهلدارنى سۈرۈشته قىلدى
ئاندىن . ئۇالرنىڭ قېچىپ كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ خېلى غهزەپلهندى

شۇڭا ئۇنداق ئادەملهرنىڭ . ئادەملهر مۇشۇنداق ۋاقىتتا سىنىلىدۇ«:بىزگه
گهپ ئهمدى ئالدىمىزدا، باغ جىگدىگه . زۈكبىزدىن بۇرۇنراق كهتكىنى تۈ

ئۇ يهرگه ئۇيغۇر، خۇيزۇ .  دەك ئهسكىرى توپلىنىپتۇ1000ئورۇسالرنىڭ 
 دەك ئهسكهر ئهۋەتتۇق، ئۇالر ئوق چىقارسا بۇالرمۇ ئوق 1000 بولۇپ

بىز بۈگۈن شامدىن كېيىن ئۇالرنىڭ .  كېتىدۇئۆتۈپبولمىسا، ئاستا . چىقىرىدۇ
 ئۆتۈپ كىتىمىز، ئهگهر ئۇالر توسۇپ كېچىلهپىپ، ئارقىسىدىن يولغا چىق

تهلىسهك، قاغىلىققا ې ئۆتۈپ كبۆسۈپئهگهر . ئۇرۇشسا، بىزمۇ ئۇرۇشىمىز
ئۇ .  بارقوشۇنچىقىپ كېتىمىز، ئۇ يهردە ئورۇسالرغا ئهل بولغان خۇيزۇ 

. تهلىسهك ئاندىن خوتهنگه يېتىپ بارالىشىمىز مۇمكىنېيهردىنمۇ ئۆتۈپ ك
 بىلهن بىرلىشىپ، خوتهننى ساقالپ قوشۇندىكى خۇيزۇ ئۇ چاغدا خوتهن

ئهگهر ئۇنىڭغىمۇ بولمىسا، قاراڭغۇ تاغقا . قېلىش ئۈچۈن تىرىشىمىز
مۇبادا ئۇمۇ . چىقىپ، شۇ يهرنى بازا قىلىپ ئۇرۇشىمىز  چېكىنىپ

مهن ئابدۇنىيازنىڭ . دېدى» تهرمىزېئهپلهشمىسه، ھىندىستانغا چىقىپ ك
 ئهسكهرلىرى رۇسلېكىن ئۇ . ارلىرى ياخشى بوپتۇبۇ قار« : قارىتاپىكرىگه

چۈنكى، ئۇالرنىڭ قولىدا . بىلهن ئۇرۇشۇپ، بۆسۈپ ئۆتۈپ كېتىش قىيىن
بىزدە بولسا، ئۇنداق قورالالر . ت قاتارلىق خىل قورالالر بارومىزەمبىرەك، پىل

ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئهسكهرلهرنىڭ . يوق، ھهتتا ئوقلىرىمىزمۇ يهرلىك ئوق
 دەك ئهسكهر بىلهن 100شۇڭا بىز مۇشۇ يهردىكى . كهتتىروھى چۈشۈپ 

تهكلىماكان ئارقىلىق گۇمىغا بېرىپ، سانجۇ ئارقىلىق ھىندىستانغا چىقىپ 
 چه ئهسكهرنى باغ جىگدىدىكى قىسىمالرغا ياردەمگه 200كهتسهك، قالدى 
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» ئهۋەتسهك، ئۇالر مۇشۇ يهردە ئۇرۇشۇپ يېڭىلىپ قالسا، تارقاپ كهتمهمدۇ؟
  . دېدىم

 توغرا ئهمهس، بىز يهكهندىن چىقىپ پىكرىڭىزئۇ « :ئابدۇنىياز
 قاتارلىق جايالردا ئۇچتۇرپانقهشقهرگه بېرىپ، ئۇ يهردىن ئاقسۇ ئاۋات، 

ئهمدىلىكته ئورۇسالر ئوتتۇرىغا چۈشۈپ، بىز .  جهڭ قىلدۇقغهلىبىلىك
مهغلۇبىيهتكه يۈزلهنگهندە، ئۇالرنى تاشلىۋېتىپ، نېمه بولساڭ بول دەپ، 

!  جېنىنى ئېلىپ چهتكه چىقىپ كهتسهك بىزگه سهت ئهمهسمۇ؟ۆزىمىزنىڭئ
نېمه بولساق، ئهسكهرلهر بىلهن بىلله . ھهرگىز ئۇنداق قىلىشقا بولمايدۇ

مامۇت سىجاڭ چهتكه . ئۇرۇشۇپ، شۇالر بىلهن بىرگه قۇربان بولىمىز. بولىمىز
ىزنىمۇ  نېمه نهتىجىگه ئېرىشتى؟ بىر لېگهن پولونى يهپ بكېتىپچىقىپ 

. بوالرمىزبىزمۇ چىقساق، شۇنداق . بىرەر پارچه خېتىمۇ يوق. ئۇنتۇپ قالدى
دېدى » بۇنداق پىكىردىن قايتسىال. چهتنىڭ ياردەم بېرىشىمۇ تايىنلىق

ئهسلىدە ئابدۇنىياز بىزنى سىناپ بېقىش ئۈچۈن، ھېچ بولمىغاندا، (
رلهرنى ، ئۇنىڭ ئهسكه) دەپ قويغانىكهنكېتهرمىزھىندىستانغا چىقىپ 

بىز ئۇنىڭ پىكرىنى ئاڭالپ .  نىيىتى زادى يوق ئىدىكېتىشتاشالپ چىقىپ 
  . بېسىلىپ قالدۇق

بۇ چاغدا ئۇنىڭ .  بۇيرۇدىبولۇشقائابدۇنىياز ئهسكهرلهرنى تهييار 
 كۈنى نامازشام بىلهن -15ئاينىڭ -9.  چه ئهسكهر قالغانىدى300يېنىدا 

ياز ئهسكهرلهرنى تارقاپ ئابدۇنى. باغ جىگدىگه قاراپ يۈرۈپ كهتتۇق
 ئۆتۈپ ئارقىسىغا - پات ئاتلىق قىسىمنىڭ ئالدى-كهتمىسۇن دەپ، پات

. تاڭ ئاتقاندا، بىر چوڭ ئۆستهڭگه دۇچ كهلدۇق. تهكشۈرۈپ تۇردى
بىز ئىدارە .  كېتىپتۇئۆتۈپئابدۇنىياز ئهسكهرلىرى بىلهن ئۆستهڭدىن 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 133 

رۈكتىن ئۆتهلمهي  ئېتىم كۆۋئارىلىقتاشۇ . كادىرلىرى توسۇلۇپ قالدۇق
 -مهن ئاتنى سۇدىن چىقىرىپ نهرسه. ئۆستهڭگه چۈشۈپ كهتتى

مهن . كېرەكلىرىمنى باشقىدىن جايالپ بولغۇچه، قىسىم ئۇزاپ كېتىپ قالدى
ئهمدى يولنى تهكلىماكانغا ساالي دەپ تۇرسام، ئابدۇنىياز، باش كاتىپ 

ىپ مهھهممهت ئىمىن مهخسۇم بىلهن ئوسمان ئهپهندىنى مېنى چاقىر
.  قالمىدىئهھمىيىتىئهمدى ئۇرۇشۇشنىڭ «:مهن ئۇالرغا. كېلىشكه ئهۋەتىپتۇ

بۇ ھهقته ئابدۇنىياز سىجاڭغا پىكىر بهرسهم قوبۇل قىلمىدى، شۇڭا بىز 
 ئۆتۈپئۈچىمىز مۇشۇ يهردىنال گۇمىغا چىقىپ، ئۇ يهردىن ھىندىستانغا 

ادەمگه يول شۇنىڭ بىلهن بىز بىر ئ. قوشۇلدىئۇالر ماڭا . دېدىم» كهتسهك
 يهرگه يېتىپ دېگهنباشلىتىپ، قۇملۇقتا بىر كۈن يول يۈرۈپ مازار قۇم 

ئۇالر بىزنى . باردۇق، ئۇ يهردە ئون ئۆيلۈكتهك ئاھاله بار ئىكهن
 سېتىۋېلىپ، بىر ئادەمنى يول ئوزۇقيهردىن ئۈچ كۈنلۈك  بىز ئۇ. كۈتۈۋالدى
 قاغىلىق ئۇ يهردىن.  سهرگه يالالپ، يولغا چىقتۇق100باشالشقا 

تهۋەسىدىكى چهچ قۇم، قار باستىم، ئىسمىساال، ئۇششاقباش ئارقىلىق تاغ 
ئىچىگه كىرىپ، الداققا بارىدىغان يول بىلهن قارا قۇرۇم داۋىنىدىن 

  . ئېشىپ، ھىندىستانغا چىقىپ كهتتۇق

  ئابدۇنىيازنىڭ ئاقىۋىتى

 ئۆتۈپ ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇرۇشۇپ، بۆسۈپ رۇسئابدۇنىياز يهكهندە 
 ئهسكهر بىلهن يېڭىسارغا چېكىنگهندە، يېڭىشهھهردىن 60 -50كېتهلمهي، 

 - ئىككى. ئىككى ماشىنا ئهسكهر چىقىپ، ساراينى قورشىۋېلىپ ئۇرۇشىدۇ
كىرىپ قارىسا . ئۈچ سائهت ئۇرۇشقاندىن كېيىن ئوق چىقىش توختايدۇ

پ  تۈگىگهن ئابدۇنىياز بولسا يارىدارلىنىئۆلۈپئابدۇنىيازنىڭ ئهسكهرلىرى 
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يېڭىشهھهردىن چىققان ئهسكهرلهر ئۇنى ماشىنىغا سېلىپ، . ياتقان
 ئېلىپ بېرىپ، داۋاالپ ساقايتقاندىن كېيىن، ئۇنى يېڭىشهھهرگه

  ). بېرىشىبۇ، ياپچانلىق كىشىلهرنىڭ ئېيتىپ  ( بېرىدۇئۈرۈمچىگه ئهۋەتىپ 
 ئۆتۈپيهنه بىر خهۋەرگه قارىغاندا، باغ جىگدىدە بولغان ئۇرۇشتا بۆسۈپ 

اغىلىققا قاراپ ماڭغاندا، پوسكام بىلهن قاغىلىق ئارىلىقىدا شېڭ شىسهينىڭ ق
شۇنىڭ بىلهن ئابدۇنىيازنىڭ ئۇرۇشىمۇ . ئهسكهرلىرىگه ئهسىرگه چۈشكهن

  .ئاياغلىشىدۇ

 ئۇزۇن بولۇپقۇربان سهئىدى مامۇت سىجاڭنىڭ ئورنىغا سىجاڭ 
  . ئۆلگهنئۆتمهي، ئۇمۇ ئۈرۈمچىگه چاقىرتىلىپ، شېڭ شىسهي تۈرمىسىدە

شېڭ شىسهي مامۇت سىجاڭ ۋەقهسى تۈپهيلىدىن، تۈرلۈك بهتنامالرنى 
.  مىڭ ئادەمنىڭ بېشىغا چىقتى10ئويدۇرۇپ چىقىپ، شىنجاڭدا بىر قانچه 

  .ئۇنتۇمايدۇبۇنى شىنجاڭ خهلقى ھهرگىزمۇ 

  .دىن ئېلىندى)  سان- 17(  توپلىمىماتېرىيالالر تارىخى  شىنجاڭ
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وتهن خهلقىگه قىلغان زوراۋانلىق ۋە ماخۇسهن قوشۇنلىرىنىڭ خ
 بۇزغۇنچىلىق ئىشلىرىدىن ئهسلىمىلهر

 مهمتىمىن توختى

 yawuz: يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=198  

 - 1937 ئايدىن -7 يىل -1934ماخۇسهن قوشۇنلىرى خوتهن رايونىدا 

، يهنى ئۈچ يىل تۆت ئاي ھۆكۈمرانلىق قىلدى، بۇ  ئايغا قهدەر-10يىل 

مهزگىلدە ئۇنىڭ خوتهن خهلقىگه سالغان زۇلۇم كۈلپهتلىرىنى بۇ قىسقىغىنا 

. ئهسلىمه بىلهن تامامهن يېزىپ ئىزاھالپ بېرىشكه ئاجىزلىق قىلىمهن

شۇنداق بولسىمۇ ئهمهلىي كۆرگهن ۋە ئاڭلىغان بهزىبىر پاجىئهلىك 

  : بايان قىلىپ ئۆتىمهنهتۆۋەندىكىچۋەقهلهرنى 

  . سېلىقى-ئالۋان قانۇنسىز قوشۇنلىرىنىڭماخۇسهن . 1

يۇپ وماخۇسهن قوشۇنلىرىنىڭ خهلققه كۈندىلىك سېلىق ق

 ياساق نهرسىلىرىنىڭ سان ۋە تۈرلىرى ساناپ -ئالۋانيىغىۋالىدىغان 

بۇنىڭ ئىچىدە ئايلىق، ھهپتىلىك ۋە كۈندىلىك تۈزۈم ئارقىلىق . تۈگهتكۈسىز

 پوالت، گۈرۈچ، -ۋالىدىغانلىرى ئالتۇن، كۆمۈش، مىس، تۇچ، تۆمۈريىغى

تۇن، پىچان وبۇغداي، قوناق، ياغاچ، ھهرخىل تېرە، تۆگه، قوي يۇڭلىرى، ئ
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 چهكمهن، ئات، كاال، قوي، -، سامان، پاختا، ھهرخىل يىپ، خام)بېدە(

 لۇپ، بۇ نهرسىلهرنىو ئۆردەك، ھهرخىل تۇخۇم ۋە ياغ قاتارلىقالر ب-توخۇ

 ياساقنى -ئالۋانيىغىۋېلىش ئۈچۈن دېهقانالرنىڭ ئىشىك ئالدىغا 

.  كېتىپ تۇراتتى-يىغىۋالغۇچىالر كۈنىگه نهچچه ئون قېتىمدىن كېلىپ

نىڭ سۆزلهپ ) مېنىڭ قېيىن تاغام(جاغلىغا كهنتىدىن ئىمام شا يۈز بېشى 

ى  ياساقنىڭ تۈر-ئالۋانبىر كۈندە دېهقانالردىن يىغىۋالىدىغان «:بېرىشىچه

يىغىۋالىدىغان نهرسىلهرنىڭ تۈرى .  خىلغا يهتكهن كۈنلهرمۇ بولغان36

كۆپ، سانى جىق ھهم ۋاقىت چهكلىمىسى قىسقا بولغانلىقتىن، بىر قېتىمدا 

چهكمهن قاتارلىق ئون نهچچه خىل ئالۋاڭنى - ئۇالغ، ئاشلىق، خام-ئات

ۋاقتىدا تاپشۇرۇپ بېرىپ بېرەلمىگهنلىكىم ئۈچۈن ماخۇسهننىڭ 

يۇپ، بوينۇمغا بىر دانه تاشنى ورلىرى قولۇمنى باغالپ ئېسىپ قئهسكه

بۇ ئهھۋالنى كۆرگهن دادام چىداپ تۇرالماي . ئېسىپ قۇيۇپ، ئازابلىغانىدى

 ئالۋانئىككى تاش تۈگمىنىمىزنى بىر ئهمهلدارغا سېتىپ ئات پۇلى ۋە باشقا 

ولغىنى ھهممىدىن ئېغىر ب. دەيدۇ» قۇتقۇزۇۋالغانئۈچۈن تۆلهپ بېرىپ مېنى 

، بولۇپيهر بېجىدىن باشقا ھهقسىز تۈلهيدىغان ئىككى خىل ئاشلىق : شۇكى

بۇ ھهپتىدە بىر قېتىم . دەپ ئاتىالتتى» چۆرۈمه ئاشلىق«بىر خىلى 

دەپ ئايمۇ ئاي » دەن ئاشلىق«يهنه بىر خىلى . تۆلهيدىغان ئاشلىق ئىدى

رتنىڭ  ئۇنىڭ مىقدارى، ئۆلچهم سانى ھهر يۇبولۇپتۈلهيدىغان ئاشلىق 

، ئاتنىڭ بولۇپئهھۋالىغا قاراپ بهلگىلىنهتتى، يهنه بىرسى ئات ئالۋىڭى 

: مهسىلهن.  يۇرتقا تهقسىم بۇالتتى-ھهرخىل رەڭ تۈرلىرى بويىچه يۇرت

، ھهر بىر لۈي ئىككى تۈەن بولۇپماخۇسهننىڭ ئاتلىق قوشۇنى تۆت لۈي 

 قۇلى  لۈي-2 لۈي تامامهن جهدە ئات، -1. دىن ئىبارەت ئىدى) پولك(
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شۇنىڭ ئۈچۈن ئاتالرمۇ .  لۈي قارا ئاتلىق ئىدى-4 لۈي ئاق ئات، -3ئات، 

سۈپهتته ئاختا قىلىنغان ھهم . قويۇالتتى ئالۋانشۇنداق رەڭ تۈرى بويىچه 

مۇنداق سۈپهتلىك ئاتنىڭ ھهر بىر .  شهرت ئىدىبولۇشى سېمىزياش، ھهم 

هرنىڭ قېرىپ ئۇنىڭ ئۈستىگه ئهسكهرل. كهنتىدىن تېپىلىشى قىيىن ئىدى

 ئۈزلۈكسىز قالغان، ئۇرۇقالپ كهتكهن ئاتلىرىنى بولۇپقالغان، كېسهل 

 بولغانلىقتىن، ئات ئالۋىڭى مهجبۇرىيىتىيهڭگۈشلهپ ۋە تۇلۇقالپ بېرىش 

شۇنىڭدەك نائىنساب ئهمهلدارالر ھهرخىل .  تۇراتتىبولۇپداۋاملىق 

قات كۆپهيتىپ  ياساقالرنى تاكى ناھىيىدىن كهنتكه قهدەر قاتمۇ -ئالۋان

  . يىغىۋاالتتى

  :ياشالرنى ئهسكهرلىككه تۇتۇپ خهلقنى قاقشىتاتتى. 2

 ياشتىن تۆۋەن 50، يۇقىرى ياشتىن 15ماخۇسهن ئهسكهرلىرى 

ئهسكهرلىككه تۇتۇلغانالر . كىشىلهرنى ئهسكهرلىككه تۇتۇپ زۇلۇم ساالتتى

خورلىنىپ ھهر خىل كېسهل ۋە تاياق زۇلۇم ئازابى بىلهن ھهر كۈنى 

مۇشۇنداق ئازاب ئوقۇبهتلهرگه . دېگۈدەك بىر نهچچىسى ئۆلۈپ كېتهتتى

تۇتۇلۇپ قالماسلىق ئۈچۈن خوتهن ياشلىرى يهر ئاستى گهمىلهردە، 

 كۈن ئۆتكۈزۈشكه ۋە ئىمكانىيهت يوشۇرۇنۇپساندۇقالردا ۋە ئۆڭكۈرلهردە 

  . تاپالىغانلىرى چهت يۇرتالرغا قېچىپ كېتىشكه مهجبۇر بولغانىدى

  :ھۈنهرۋەنلهرنى مهجبۇرى تۇتۇۋېلىپ ھهقسىز ئىشلىتىشقول . 3

 جابدۇق -ئېگهر تهمىنلهش ئۈچۈن، قوشۇنلىرىنىماخۇسهن ئۆز 

 كىيىم - كارخانىسى، سهيپۇڭ كارخانىسى، ئاياغگىلهمكارخانىسى، 
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كارخانىسى، تۆمۈرچىلىك كارخانىسى، بوياقچىلىق كارخانىسى ۋە باشقا 

 ھۈنهرۋەنلهرنى قويماي -كى قولكارخانىالرنى قۇرۇپ، يۇرت ئىچىدى

 دەپ ئۇالرغا كېتىدۇ قېچىپيىغىۋېلىپ، ھهقسىز ئىشقا سالغاننىڭ سىرتىدا 

 چاقىلىرى بىلهن -ئۇالرنى باال. تۈرمىدىكى مهھبۇسالردەك مۇئامىله قىالتتى

 تاماقتا قىساتتى، ناۋادا قېچىپ قويسا تۇتۇپ كېلىپ -، ئاشكۆرۈشتۈرمهيتتى

. ئۆلتۈرۈۋېتهتتى، ھهتتا بهزىلىرىنى ئازابالپ تىقىلىۋېتهتئۇرۇپ مېيىپ 

 ئوقۇبهتلهر تۈپهيلى، چهت ۋىاليهت ۋە چهت - ئۈچ تۈرلۈك ئازابيۇقىرىقى

بۇالرنىڭ بهزىلىرى . مهملىكهتلهرگه قېچىپ كهتكهنلهر ناھايىتى كۆپ

 ئازادلىقتىن كېيىن قايتىپ كهلگهن بولسىمۇ، بولۇپمۇكېيىنكى يىلالردا، 

 قالغانلىقتىن ھازىرغىچه بولۇپتۇرمۇش قۇرۇپ ئهۋالدلىق بهزىلىرى چهتته 

  . قايتىپ كېلىشمىدى

  :ھاشار ئالۋىڭى. 4

 ئوتۇن، بولۇپمۇ.  تۇراتتىبولۇپھهر خىل ھاشار ئالۋىڭى توختىماي 

چۈنكى يۇرتتا دېهقانالرنىڭ .  ئېغىر ئىدىئهمگىكى توشۇش، سامان بېدە

الپ ئۆلۈپ تۈگىگهنلىكى  ياساق تۈپهيلى ئۇرۇق-ئالۋان ئۇالغلىرى -ئات

.  سامان توشۇش ئىشى ئادەم كۈچى بىلهن بۇالتتى-ئۈچۈن، ئوتۇن

ئهمگهككه يارايدىغان ياشالر ئهسكهرلىككه تۇتۇلغان ياكى قېچىپ 

 سامان، ئاشلىق قاتارلىق نهرسىلهرنى توشۇش -كهتكهن بولغانلىقتىن ئوتۇن

بۇ ھهقته . قالغانىدىئىشى پهقهتال ئايالالر بىلهن ياشانغان ئهر كىشىلهرگه 

شائىر مهھهممهت تۇردى قاسىم ماخۇسهننىڭ زۇلۇملىرىنى شىكايهت قىلىپ 

  : شېئىرنى ئهسلىسهك كۇپايه قىالركۇپلېت بىر تۆۋەندىكىيازغان 
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   تارلىقىدىن رەنجىگهن قىزالر،جىلىتكه دۇردۇن -تاۋار

  . سامان يۈدمهك بىلهن قهددى دۇتار ئولدى-ئوتۇن

رىنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىنىڭ خهلق ئۆيلىرىنى ماخۇسهن قوشۇنلى. 5

زورلۇق بىلهن ئىگىلىۋېلىشى ۋە خهلقنى زورلۇق بىلهن شهخسى ئىشلىرىغا 

  :سېلىپ بوزەك قىلىشى

 ئهمهلدارالرنىڭ كۆپچىلىكى ئائىله قوشۇنلىرىدىكىماخۇسهن 

، بولۇپ بىرگه ئهگهشتۈرۈپ كهلگهن تۇغقانلىرىنى -تاۋابىئاتلىرىنى ۋە ئۇرۇق

الر ناھىيه، شهھهرلهردە خهلقنىڭ بىر قهدەر ياخشىراق بولغان ئۆيلىرىگه ئۇ

ئۇالرغا ھېچقانداق نارازىلىق قىلىش . رۇنلىشىۋاالتتىوزورلۇق بىلهن ئ

 زورلۇق بىلهن ئۆيلىرىدەئۇالر خهلقنىڭ . مۇمكىن ئهمهس ئىدى

 كېيىن ئۆي تازىالش، ئېغىل تازىالش، ئۇالغلىرىنى ئولتۇرۇۋالغاندىن

 توشۇش كېرەك - بېدە توغراش، ئوتۇن يېرىش، نهرسه-ۇش، ئوتسۇغۇر

قاتارلىق ئائىله ئهمگهكلىرىگه كوچىدا كېتىۋاتقان ئادەملهرنى مهيلى ئۇ 

 ئايال، ياش قېرى بولسۇن تۇتۇپ كىرىپ كۈن بويى ئىشقا سالغاندىن -ئهر

ئهگهردە . تاشقىرى، ھهتتا ئىشنى ئوبدان قىاللمىدىڭ دەپ ئۇراتتى

 كېتىشكه نارازىلىق قىلىپ قارشىلىق قىلسا ياكى قېچىپ داتۇتۇۋالغان

  . ئۇرۇنسا، رەھىم قىلماي ئازاباليتتى

  :ياش ئۆسمۈرلهرگه سالىدىغان زۇلۇم. 6

 بولغان ياشالرنى مهجبۇرى يۇقىرى ياشتىن 15ماخۇسهن قوشۇنلىرى 

 15 ئاپهت كهلتۈرگهننىڭ سىرتىدا -ئهسكهرلىككه تۇتۇۋېلىپ بااليى
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 ئۆسمۈر بالىالرنى يۇقىرى توققۇز ياشتىن -، سهككىزتۆۋەنياشتىن 

ھهربىيلهر ۋە كويهندىن ) پهيجاڭ بۇنىڭ ئىچىدە (يۇقىرىپهيجاڭدىن 

بۇالر ( مهمۇرىي ئهمهلدارالرنىڭ چايچىلىق خىزمىتىگه تۇتۇۋېلىپ يۇقىرى

.  شهخسى خىزمىتىگه ساالتتىكىيدۈرۈپھهربىي كىيىم ) گاۋا دەپ ئاتىالتتى

ئۇ . ىكلهر ئۆز دەرىجىسى بويىچه بىر قانچىنى ئىشلىتهتتى دەرىجىليۇقىرى

 پۇرات ئىشالرغا سالغاننىڭ سىرتىدا، -بالىالرنى كۈن بويى تۈرلۈك پارچه

ئهگهردە قىلغان .  قول، بهدەنلىرىنى تۇتقىلى ساالتتى-ئاخشاملىرى پۇت

بهزى ئادەملهر ئوغۇل باللىرىنى بۇنداق . ئىشلىرى كۆڭلىگه ياقمىسا ئۇراتتى

ۇلۇمغا تۇتۇلۇپ قېلىشىدىن قاچۇرۇپ، قىز بالىچه كىيىم كىيدۈرۈپ ز

  . قويىدىغان ئهھۋالمۇ بولغان

  :ماخۇسهن قوشۇنلىرىنىڭ يهنه بىر ۋەھشىيلىكى. 7

ماخۇسهن قوشۇنلىرىنىڭ ئهمهلدارلىرى كۆزىگه چىرايلىق كۆرۈنگهن 

گه خهلق ئۆيلىرى.  تېگهتتىنومۇسىغا قىزالرغا باسقۇنچىلىق قىلىپ -خوتۇن

 كۆچمهنلهرمۇ، شۇ ئائىلىدە ياكى شۇ مهھهللىدە كۆزىگه ئورۇنلىشىۋالغان

 بىلهن باسقۇنچىلىق ۋاسىتىلهر قىزالرغا ھهرخىل -چىرايلىق كۆرۈنگهن خوتۇن

  .قىالتتى

  : ئىسالم ئاۋاتتىكى قانلىق پاجىئهتهۋەككۈل. 8

، ئۇنىڭ بولۇپ قېتىملىق قانلىق پاجىئه يۈز بهرگهن -2 يىلى -1936

ئۇنىڭ قىسقىچه .  ئىسالم ئاۋات يېزىلىرىدا بولغانتهۋەككۈلى بىرس

ماخۇسهن قوشۇنىنىڭ ئىسالم ئاۋاتتىكى بىر باج پونكىتىنىڭ ما : جهريانى
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فامىلىلىك بىر خادىمى بىر ئايالغا باسقۇنچىلىق قىلماقچى بولغاندا، ئۇنىڭ 

ىق ئۇنى قارشىل» ما « .سىزىپ قېلىپ قارشىلىق كۆرسهتكهن) يهرلىك(ئېرى 

بۇ ئادەم ئۆزىنى مۇداپىئه قىلىش . قىلدى دەپ ئېتىۋەتمهكچى بولغان

يۈزىسىدىن ئۇنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ قويغان، بۇ ئىشنىڭ ئاقىۋىتى يامان 

ئهخمهت سهردار باشچىلىقىدىكى بىر قىسىم . بولىدىغانلىقىنى بىلگهن

دېهقانالر ئاممىسى مۇشۇ پۇرسهتته زۇلۇمغا قارشى قوزغىالڭ باشلىماقچى 

، خوتهندىن كېلىدىغان ماخۇسهن قوشۇنلىرىنىڭ ئالدىنى توسۇش بولۇپ

بۇ ۋەقهنى ئاڭلىغان . ئۈچۈن قوللىرىغا چوماق ئېلىپ تهييارلىق كۆرىدۇ

ماخۇسهن پىلىموت ۋە قىلىچ، مىلتىقالر بىلهن تۇلۇق قورالالنغان ئىككى روتا 

 قارشىلىق دېهقانالر ئۇالرنى يول ئۈستىدە توسۇپ. ئاتلىق ئهسكهر ئهۋەتىدۇ

 توقماقتىن باشقا -ئۇرۇش نهتىجىسىدە خهلقنىڭ قولىدا تاياق. كۆرسىتىدۇ

ماخۇسهننىڭ . قورال بولمىغانلىقتىن ئارقىغا چېكىنىشكه مهجبۇر بولىدۇ

ئهسكهرلىرى پىلىموت ۋە مىلتىقالردىن يامغۇردەك ئوق چىقىرىپ خهلقنى 

 ھهر تهرەپكه ۋە نهچچه ئون ئادەم ئۆلىدۇ، خهلقلهر قېچىپ. ئوققا تۇتىدۇ

ماخۇسهننىڭ ئاتلىق قوشۇنى قاچقانالرنى .  جاڭگالالرغا تارقاپ كېتىدۇ-چۆل

  چېپىپ قىرغىن قىلىپ، شۇ-قوغالپ، ئالدىغا ئۇچرىغان ئادەملهرنى ئېتىپ

خوتهن بىلهن ( باستۇرۇپ كىرىدۇ تهۋەككۈلگهكۈنى كهچته ئىسالم ئاۋات، 

ڭقاش دەرياسىنىڭ ۈرۈ، يپبولۇ كىلومېتىر يول 90بۇ يهرنىڭ ئارىلىقى 

قوزغىالڭ باشلىقى ئهخمهت سهردار )  ئېقىمىغا جايالشقان كهنتتۆۋەن

قاتارلىق قوزغىالڭچىالردىن بىر قىسىم كىشىلهر دەريانى بويالپ جاڭگال يولى 

 ئۈچ كۈنلۈك يىراق -قالغان كىشىلهر ئىككى. بىلهن ئاقسۇغا قېچىپ كېتىدۇ

 جان يوشۇرۇنۇپ قېچىپ كېتىپ جاڭگالالرغا) توغراقلىق(ئورمانلىق 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 142 

 تۆت -ئهمما قوزغىالڭنى باستۇرغىلى كهلگهن ئهسكهرلهر ئۈچ. قۇتقۇزىدۇ

 توپىالڭ قىلىپ، ئالدىغا ئۇچرىغاننى - ئىسالم ئاۋاتنى ئاالتهۋەككۈلكۈن 

شۇرنىۋالغانالرنىمۇ ئاقتۇرۇپ تۇتۇلغان وئېتىپ، چېپىپ، ھهتتا ئۆيلىرىگه ي

 دىن ئارتۇق بىگۇناھ 200تىجىدە ، نهچېپىپ -ئادەملهرنى ئېتىپ

مهن بۇ پاجىئهلىك قىرغىن ۋاقتىدىكى بهزى . خهلقلهرنى قىرغىن قىلىدۇ

پهقهت ئۆز كۆزۈم بىلهن .  ۋەقهلهرنى تهكرارالپ تۇرمايمهنكونكرېت

ماخۇسهن قوشۇنلىرى . كۆرگهن ئهڭ قهبىه پاجىئهنى ئهسلهپ ئۆتىمهن

ىق باستۇرغاندىن كېيىن،  ئىسالم ئاۋاتتىكى قوزغىالڭنى قانلتهۋەككۈل

مهزكۇر قوزغىالڭغا ئهگىشىپ قالغان كىشىلهردىن ۋە ھېچ ئىشقا قاتناشمىغان 

 تهۋەككۈلگهگۇناھسىز دېهقانالردىن، ھهتتا خوتهن ۋە لوپ تهۋەسىدىن 

لۇپ نهچچه ئون كىشىنى تۇتۇۋېلىپ باغالپ و بيولۇچىالردىنكېتىۋاتقان 

ئۇالرنى بىر نهچچه كۈن قىيناپ ئاتنىڭ ئالدىغا سېلىپ يۈگۈرتۈپ يۈرۈپ، 

 ئادەمنى سۇ دەرۋازىسى دېگهن يهردە قىلىچ 36سوراق قىلىپ، ئاخىرى 

 ماخۇسهن بولۇپ ياشالردا 16شۇ مهزگىلدە مهن . بىلهن چېپىپ ئۆلتۈرگهن

ئهسكهرلىككه تۇتۇلماسلىق (ئاچقان خهنزۇچه مهكتهپته ئوقۇۋاتاتتىم 

ۇچىلىق كۆك كىيىم بىلهن ئوقۇغ). ئۈچۈن خهنزۇچه مهكتهپته ئوقۇغان

 ئادەمنى جازا مهيدانىغا 36بىر كۈنى . بولغاچقا كوچىالردا ئهركىن يۈرەتتىم

مهن، مهھهممهت رەجهپ قاتارلىق بىر نهچچه ساۋاقداشالر . ئېلىپ چىقتى

ماخۇسهننىڭ .  چىقىپ قاراپ تۇردۇمسۆگهتكهبىلهن جازا مهيدانىدىكى بىر 

. تىدىن ئالته سهپ قىلىپ ئېلىپ كهلدى ئادەمنى ئال36جالالتلىرى مهزكۇر 

، ئالدىنقى بولۇپ ياالڭۋاشتاقھهممىنىڭ قولى ئارقىغا باغالنغان، بېشى 

 تېشىپ سىم سۆڭىكىدىن) دوال (ئوخرەكسهپتىكى ئالته ئادەمنىڭ 
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 سهپتىكى ئالته ئادەمنىڭ -2.  بىرىگه چېتىپ باغالنغان-ئۆتكۈزۈپ بىر

 بىرىگه - تېشىپ سىم ئۆتكۈزۈپ بىربۇرنىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى كۆمۈرچهكتىن

 تېشىپ سىم قۇلىقىدىن سهپتىكى ئالته ئادەمنى -3. چېتىپ باغالنغان

 سهپتىكى ئالته ئادەمنى ئالقاندىن -4 چاتقان؛ يۇقىرىقىدەكئۆتكۈزۈپ 

مهيداندا .  سهپتىكىلهرنى پهقهت باغالپال چاتقان-6، -5. تېشىپ چاتقان

 نهپهر 18سهپ قىلىپ ئولتۇرغۇزۇپ،  بىلهن ئالتىدىن تهرتىپىمۇشۇ سهپ 

جالالت ئالدىنقى سهپتىكى ئالته ئادەمنىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈپ ھهر بىر 

ئادەمنىڭ بېشىغا ئۈچتىن جالالت قىلىچ تۇتۇپ يهڭلىرىنى تۈرۈپ بۇيرۇق 

 چىقىپ بىر دۆۋىسىگه دېگهن باشلىق بىر قىغ لۈيجاڭئاخۇن . كۈتۈپ تۇردى

 بىر پۇشتهك چالغانىدى، جالالتالر ۇپبولنېمىلهرنى قىسقىغىنا سۆزلهپ 

بىر ئادەم . ئالته ئادەمنىڭ بېشى كېسىلدى. قولىدىكى قىلىچالر بىلهن چاپتى

ئورنىدىن قوپۇپ كېتىپ يېقىلدى، بىرسى ئورنىدىن تۇرۇپ كېتىپ تىزلىنىپ 

جالالتالر . بۇنداقالرغا يهنه قىلىچ چاپتى. ئولتۇرۇپ قالدى، كېيىن يېقىلدى

 سهپتىكى -2پۇشتهك چېلىنىش بىلهن تهڭ .  بۇيرۇق كۈتتى سهپكه كېلىپ-2

 - ئادەمنى بىر) 36(مۇشۇ ئۇسۇلدا ئالته سهپ . ئالته ئادەمنىمۇ چاپتى

شۇ چاغدا جازا مهيدانىنىڭ ئهتراپىدا كۆز يېشى . بىرلهپ چېپىپ تاشلىدى

» !ۋاي باالم«قىلىپ تۇرغان ئاممىنىڭ ئىچىدە بىر ئاق كىيىملىك ئايالنىڭ 

 تهرەپكه ئۆزىنى تاشالپ چاچلىرىنى يۇلۇپ يىغالۋاتقان يىغىسى دەپ ھهر

 ياشلىق 19بۇ ئايالنىڭ . ھهممه ئادەمنى قاتتىق تهسىرلهندۈرگهنىدى

 كېتىۋاتقاندا يولدا تهۋەككۈلگه بىلهن ئېشهكبالىسى لوپنىڭ جىيا كهنتىدىن 

 نهچچه ئادەمنى باغالپ ھهيدەپ كېلىۋاتقان 30قوزغىالڭنى بېسىقتۇرۇپ 

 تهۋەككۈللۈكسهنمۇ «سكهرلهرگه ئۇچراپ قالغاندا ئهسكهرلهر ئۇنى ئه
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يىغلىغۇچى ئانا شۇ بالىنىڭ . ۋالغانىكهنۇدەپ تۇت» ئادەم ئىكهنسهن

 ئىسالم ئاۋاتتىكى ئهخمهت سهردار تهۋەككۈلئانىسى ئىكهن، دېمهك 

باشچىلىقىدا زۇلۇمغا قارشى كۆتۈرۈلگهن قوزغىالڭ شۇنداق پاجىئه بىلهن 

  . قان ئىدىئاياغالش

 قىرغىننىڭ قان ئىزلىرى تېخى قۇرۇماي تۇرۇپال قاراڭغۇ يۇقىرىدىكى. 9

تاغدا، تاغنىڭ ئهمهلدار بېگى غوجا مهخمۇت بهگ دېگهن تاغدىكى 

 پۇل نهقچارۋىچى خهلقلهر بىر جىنازا نامىزىغا توپالنغاندا قوي، قوتاز ۋە 

ۇرسۇن مولال ئاقت.  تۆلهيسىلهر دەپ خهلقنى قىستايدۇئالۋانقاتارلىق 

 پهل ئۇزارتىپ -بىز جايالپ بېرەيلى، ۋاقىتنى سهل: قاتارلىق ئادەملهر

 سالماي قۇالقبهگ بولسا خهلقنىڭ تهلىپىگه . بهرسىله، دەپ تهلهپ قىلىدۇ

ئىككى تهرەپ سۆز تالىشىپ . خهلقلهرنى ھاقارەتلهپ زورلۇق قىلىدۇ

. نى باغالپ قويىدۇلۇپ بهگونهتىجىدە ئاقتۇرسۇن مولالم باش ب. جېدەللىشىدۇ

 130بۇ ئهھۋال ماخۇسهنگه ئاڭالنغاندا، بۇ يهرگىمۇ ئهسكهر چىقىرىپ 

ئائىلىگه ئىگه قاراڭغۇ تاغ كهنتىدە ۋەھشىيلهرچه قىرغىنچىلىق قىلىپ، 

بۇ . ئاقتۇرسۇن مولال قاتارلىق يهتته كىشىنى تۇتۇپ خوتهنگه ئېلىپ كېلىدۇ

ى كونا مال بازىرى دېگهن ئادەملهرنى ھازىرقى خۇڭشىڭ كۇلۇبى ئورنىدىك

مهزكۇر يهتته ئادەمنىڭ كىيىملىرىنى سالدۇرۇپ . مهيداندا ئېتىپ ئۆلتۈرىدۇ

يالىڭاچالپ قولىنى ئارقىغا باغالپ جازا مهيدانىغا كهلتۈرۈپ يۈكۈندۈرۈپ 

، بولۇپئۇالرنىڭ دۈمبىسى چاقپهلهك شهكلىدە داغالنغان . ئولتۇرغۇزىدۇ

بۇ ئېچىنىشلىق .  قارىداپ كهتكهنرئورۇنالتۆمۈرنى قىزىتىپ ياققان 

ئهھۋالنى مهن ئۆز كۈزۈم بىلهن كۆرگهنىدىم، قاراڭغۇ تاغ ۋەقهسىمۇ ئهنه 

  . شۇنداق پاجىئهلىك ئاياغالشقانىدى
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ماخۇسهن قوشۇنىنىڭ خوتهن خهلقىگه سالغان ئاخىرقى زوراۋانلىقى . 10

  :ھهم مهغلۇبىيىتى

سمىنىدا ئۈچ دانه  ئاينىڭ ئوتتۇرىلىرىدا خوتهن ئا-10 يىل -1937

بۇ ئايروپىالنالر بىر ئاز پهسلهپ ئۇچۇپ، شهھهر . ئايروپىالن پهيدا بولدى

 ئۆرلهپ، يۇقىرىئهتراپىنى بىر قانچه قېتىم ئايالنغاندىن كېيىن، يهنه 

ماخۇسهن قوشۇنلىرى جايالشقان ئورۇنالرغا بىر قانچه بومبا تاشالپ كېتىپ 

. ىق ۋاراقلىرىمۇ تاشلىغانىدىشۇ نۆۋەتته يهنه بىرمۇنچه تهشۋ. قالدى

ماخۇسهن : ، مهزمۇنىبولۇپتهشۋىق ۋاراقلىرىنىڭ كۆپ قىسمى ئۇيغۇرچه 

 كېرەك بهرمهڭالر ۋە - ساقلىماڭالر، نهرسهئۆيۈڭالردائهسكهرلىرىنى 

ساتماڭالر، ئۇالرنى يوشۇرغان ۋە ئوزۇق تۈلۈك بىلهن تهمىنلىگهن ۋە يول 

ىز، پاش قىلىپ تۇتۇپ بهرگهنلهرنى كۆرسىتىپ ياردەملهشكهنلهرنى جازااليم

 دۇبهنبۇ تهشۋىق ۋاراقلىرى . مۇكاپاتاليمىز، دېگهنلهردىن ئىبارەت ئىدى

. شىڭ شىسهي، رەئىس خوجىنىياز ھاجى دېگهن نام بىلهن يېزىلغانىدى

ماخۇسهن قوشۇنلىرى ئۆزىنىڭ ئهجىلى توشۇپ قالغانلىقىنى بىلىپ خۇددى 

ىز شۇ ۋاقىتتا مهكتهپته ئوقۇۋاتاتتۇق، ب. غالجىر ئىتتهك قېچىشقا باشلىدى

ئوقۇتقۇچىالر بىزگه ئائىلىمىزگه تارقاپ كېتىشكه بۇيرۇق قىلىپ ئۆزلىرى 

مهن بىر نهچچه تهشۋىق ۋاراقلىرىنى تېپىۋېلىپ ئوقۇپ . قېچىپ كېتىشتى

تۇرسام سۈۋەيىن دېگهن بىر ئوقۇتقۇچى كاچات بىلهن بىرنى ئۇرۇپ تهشۋىق 

 -پ قالغان ۋاراقنىڭ بىر قىسمىنى ئاتالىولۇمدا قېق. ۋارىقىنى تارتىۋالدى

ئۇالر ھاياجانلىنىپ كۆز يېشى تۆكۈپ، بۇ ئهبلهخلهر . ئانامغا ئوقۇپ بهردىم

 قۇزغۇنالر -يوقىلىدىغان كۈنلهرمۇ بولىدىكهن، گۆشىنى چۆللهردە قاغا

 كۈندۈز ئاغزىدىن -بۇ سۆز پۈتۈن خوتهن خهلقىنىڭ كېچه. دېيىشتى! يېسۇن
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شۇ كۈنى كهچته قاراڭغۇ چۈشۈشى . ىغان نهپرەت سۆزلىرى ئىدىچۈشۈرمهيد

بىلهن تهڭ ماخۇسهن ئهسكهرلىرى يېڭىشهھهرگه ئوت قويىدىكهن 

ئارىدىن ئانچه ۋاقىت ئۆتمهيال يېڭىشهھهر ھاۋا . دەيدىغان گهپ تارقالدى

ئىدارە، جهمئىيهت ۋە باشقا . بوشلۇقىدا ئوت يالقۇنلىرى كۆرۈنۈشكه باشلىدى

ت خهلقلىرى زىچ ئولتۇراقالشقان، سودىگهرلهرنىڭ دۇكانلىرى، ھهر مىلله

 ناۋايخانىالر زىچ جايالشقان، ئۆز زامانىسىدا ناھايىتى چىرايلىق -ئاشپۇزۇل

 كۈندۈز -رەتلىك رەسته كوچىلىرى بولغان يېڭىشهھهر ئىچى ئۈچ كېچه

پهقهت ئهتراپتىكى سېپىل تامدىن باشقا ھېچ نهرسه . توختىماي كۆيدى

 شىمال تهرىپىدىكى ئاشلىق -شهرقىي.  تۈپتۈز بىر قاقاسلىققا ئايالندىقالماي

ئۇنىڭ ساقلىنىپ قېلىشىغا باشقا ئۆي . ساڭ كۆيمهي ساق قالدى

يهنه بىر تهرەپتىن . ئىمارەتلهرگه تۇتاش بولمىغانلىقى سهۋەب بولدى

نىياز مۇپتى ئاخۇنۇم قاتارلىق بىر نهچچه  مهھهممهت شېرىپ مۇپتى، ھوشۇر

ئاشلىققا «:ئاخۇنلىرى شهرقىي تۆمۈر دەرۋازا ئالدىغا چىقىپ ئاممىغايۇرت 

تهگمهڭالر، ئاشلىقنى ساقالپ قااليلى، بىز سىلهرگه دۇئا قىلىپ رەھمهت 

چۈنكى كېلىدىغان ھۆكۈمهتنىڭمۇ ئهسكهرلىرى بار، ئۇالرغىمۇ . ئوقۇيلى

ئاشلىق كېرەك، ساڭغا يېقىن ئوتالرنى ئۆچۈرۈپ ئاشلىقنى مۇھاپىزەت 

مهھهممهت رەجهپ، ۋاڭ شىنزى قاتارلىق . دەپ نهسىههت قىلدى» ىاليلىق

لىمىزغا ئاال كالتهك تۇتۇپ، ئاخۇنۇمالرنىڭ وبىر نهچچه ئوقۇغۇچىالر ق

 تاالڭ قىلغانالرنى توسۇپ -نهسىهىتىگه قۇالق سالماي ئاشلىقنى بۇالڭ

 ساڭغا يېقىنالشقان ئوتنى بولۇشۇپخهلقلهرمۇ بۇ ئىشتىن رازى . تۇردۇق

 -شهھهردە بىر كېچه. شۇنداق قىلىپ ئاشلىق ساقالپ قېلىندى. ئۆچۈرۈشتى

ماخۇسهننىڭ كارخانىلىرىدىكى مىڭلىغان .  تاالڭ بولدى-كۈندۈز بوالڭ
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 ھۈنهرۋەنلهرمۇ ئۆز كارخانىلىرىدىن قولغا چىققاننى ئېلىپ ئۆز -قول

نهچچه ئاي ھهتتا يىل بويى .  قېچىپ تارقاپ كېتىشتىمهھهللىلىرىگه

لىسىگه بارالماي تۈرمىدىكى مهھبۇسالردەك كۈن كهچۈرگهن ئائى

 ئۈچ كۈن داۋام كۆيۈشىئوتنىڭ . ھۈنهرۋەنلهر بىراقال ئازادلىققا چىقتى

 كۆيۈپ توشۇپ بواللمىغان بىر قىسمى مۈلكىنىڭ -خهلقنىڭ مال. قىلدى

ماخۇسهن قوشۇنلىرى بولسا، كۈندۈزى يېزا . كهتتى، ياكى ئولجىغا كهتتى

 خهلقنى بولۇپ، كېچىسى پهيدا يوشۇرۇنۇۋېلىپ تارقىلىپ قىشالقالرغا

، يىپهك قاتارلىق )مال( تاالڭ قىلىپ ئالتۇن، كۆمۈش، پۇل -بۇالڭ) بايالرنى(

. توپالپ چهرچهن يولى بىلهن قېچىشقا باشلىدى) مالالرنى(يهڭگىل پۇللۇق 

قاش تېشى (دەسلهپكى كېچىدە ھېيتگاھ مهھهلىدىكى ھېيت ئاخۇن تاشچى 

يۇپ، ئالتۇن نهدە دەپ وھويلىسىدا ئېسىپ ق) هر ھهم قول ھۈنهرۋىنىسودىگ

قىيناپ، بهرگهنگه قانائهت قىلماي ئېتىپ تاشلىغان پاجىئهلىك ۋەقهنى 

ھاللىق تۇرمۇشتىكى ئادەملهر ئۆز جېنىنى قۇتقۇزۇش . ئاڭلىغان ئىدىم

شهھهر بولسا بهش كۈن . ئۈچۈن باشقا جايالرغا قېچىپ جان ساقالشتى

بۇ چاغدا شهرىئهت مهھكىمىسىنىڭ ئاخۇنلىرى، . سىز قالدىھۆكۈمهت

شهھهرنىڭ بهزى ئىنتىزامىنى، مهسىلهن، لۈكچهكلهرنىڭ بۇالڭچىلىقىدىن 

. ساقلىنىش قاتارلىق خىزمهتلهرنى ئىشلهپ شهھهر ئامانلىقىنى ساقالپ قالدى

 قاراپ شهرققه، بولۇپ ئايروپىالن پهيدا بوشلۇقىداھهر كۈنى خوتهننىڭ ھاۋا 

ۇچۇپ ماخۇسهننىڭ قاچقۇن قوشۇنلىرىنىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ، پىلىموتقا ئ

ئون نهچچه كۈن مۇشۇنداق قوغالپ . تۇتۇپ، كهچته قايتىپ كېلىپ تۇردى

يېڭى ھۆكۈمهت . يوقىتىش نهتىجىسىدە ماخۇسهن ھۆكۈمىتى تارمار قىلىندى

قى كېلىدۇ دېگهن خهۋەرنى ئاڭالپ ئاخۇنۇمالرنىڭ باشچىلىقىدا شهھهر خهل
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ئالدىدا تانكا قىسىم . ۋە ئوقۇغۇچىالر شورباغ يولىغا قارشى ئالغىلى چىقتۇق

 ئاپتوموبىللىق قىسىم 40، ئارقىدىن ) دانه20(زەرەھلى ئاپتوموبىل 

قىرغىز (، ئاخىرىدا ئاتلىق قىسىم )بۇالرنىڭ ھهممىسى ئورۇس ئهسكهرلهر(

 تهرىپىدىكى كېلىپ ھازىرقى كوئىنلۇن سۇ ئامبىرىنىڭ شهرقىي) ئهسكهرلهر

  . ئورۇنالشتىقهدىمكى چوڭ مهيدانغا چۈشۈپ چېدىر تىكىپ 

  . سانىدىن ئېلىندى-17شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللىرىنىڭ 
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 "فېۋرال پاجىئهسى " قهشقهر تارىخىدىكى 

 مۇھهممهت ئىمىن قۇربانى

 niyazdixan: يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=89  

) باۋۋېي زوڭسىلىڭ( جهنۇبىي شىنجاڭ مۇھاپىزەت باش قوماندانى 

 يېتىپ قهشقهرگه كۈنى - 12 ئاينىڭ - 1 يىلى - 1934خوجىنىياز ھاجى 

  . كهلگهن ئىدى

غا ) چوالق زىخۇي( شۇ كۈنلهردە قهشقهر يېڭى شهھهردىكى ماجهنساڭ  

بۇ ئۇرۇش باشباشتاقلىق، . اتتىسوقۇشى بولۇۋات" يېڭى شهھهر "     قارشى

 تاشقى دۈشمهنلهرنىڭ بۇزغۇنچىلىق سېلىشى -ئىتتىپاقسىزلىق ۋە ئىچكى 

 60گهرچه بۇ ئۇرۇش باشالنغىلى . تۈپهيلىدىن بىر تهرەپ بولمىغان ئىدى

) شهرقى تۈركىستان جۇمهۇرىيىتى" ( يېڭى ھۆكۈمهت " نهچچه كۈن بولغان، 

 كۈچهيتىلگهن بولسىمۇ، يېڭى نىڭ جىددىي سهپهرۋەر قىلىشى بىلهن

خوجىنىياز ھاجىنىڭ قوشۇنلىرى . شهھهردىكىلهر تېخى تهن بهرمهيۋاتاتتى

 كېلىپال يېڭى شهھهر مهسىلىسىنى بىر تهرەپ قىلىشقا جىددىي قهشقهرگه

. ، بىر بهچچه كۈن ئۆتمهيال ئۈنۈم كۆرۈشكه باشلىدىەد-قىلدىتۇتۇش 

دەل شۇ . ه مهجبۇر بولدىماجهنساڭ چېكىنىپ سېپىل ئىچىگه مۆكۈنۈشك
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 قهشقهرگه پولك ئهسكهر ئاقسۇدىن 3كۈنلهردە مافۇيۈەن باشچىلىقىدىكى 

، مارالبېشىھاجى ئۇالرنىڭ ئالدىنى توسۇش ئۈچۈن  خوجىنىياز. كېلىۋاتاتتى

 مۇۋەپپهقىيهتسىزلىككهپهيزىۋاتالردا كۈچلۈك قارشىلىق قىلغان بولسىمۇ 

  . قالدىئۇچراپ بىر كېچىدىال قهشقهردىن كېتىپ

 يانۋار كۈنى كېچىسى بىر بۆلۈك كۈچىنى ئېلىپ - 28خوجىنىياز ھاجى 

مهھمۇت مۇھىتى ئاساسى كۈچى بىلهن يېڭىساردىكى . يهكهنگه كهتتى

" يېڭى ھۆكۈمهتنىڭ . " خوتهنلىك ئهمىرلهر بىلهن ھهمكارلىشىشقا قالدى

اردا باش ۋەكىلى ساۋۇت دامولال ئاساسىي كۈچىدىن ئايرىلغان ھالدا يېڭىس

" يېڭى ھۆكۈمهت . " بىر مهزگىل تۇرغاندىن كېيىن يهكهنگه كهتكهن ئىدى

چىڭپاڭ ( قارمىقىدىكى قوشۇنالردىن قهشقهر شهھهر مۇھاپىزەت قوماندانى 

زىرائهت " كىچىك ئاخۇن ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ ئاستىن ئاتۇشقا، ) سىلىڭ

زەيدىن كارۋان ) مۇسابايوپ( ئوبۇل ھهسهن ھاجى " نازىرى

دۆلهت مۇداپىئه " ىلىقىدىكى قوشۇنلىرىنى ئېلىپ ئۈستۈن ئاتۇشقا، باشچ

قىرغىز ئورازبهك قىرغىز ئهسكهرلىرىنى ئېلىپ ئۇلۇغچات تهرەپكه، " نازىرى 

 يۈسۈپجان قۇر بېشى ئهسكهرلىرىنى ئۆزبېك"قهشقهر گارنىزون قوماندانى " 

ملىرىغا ، قهشقهر شهھىرى مافۇيۈەن قىسىەد-كهتتىئېلىپ يېڭىسار تهرەپكه 

بۇ چاغدا شهھهردىكى بايالر قولىغا چىققاننى ئېلىپ . ئوڭچه قالغان ئىدى

. ئىمكانىيىتى بارالر شهھهرنى تاشالپ يېزىغا چىقىپ كېتىشتى. چهتكه قاچتى

. شهھهر ئىچىدە قالغان ئىدى.....    كهمبهغهللهر   ئىمكانىيىتى يوق كاسىپالر،

 يۆلهنمىگهن ھېچكىمگهلىپ،  يۈسۈپجان قۇر بېشى باشباشتاقلىق قىئۆزبېك

خوجا نىياز ھاجى . ھالدا تۇنگانالر بىلهن يهنه بىر قېتىم ئېلىشماقچى بولدى

قهشقهرگه كهلگهندە ھاجى ئاكا دەپ يۈرۈپ نۇرغۇن مىلتىق، ئوق 
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 بۇيرۇقىغا خىالپلىق ھاجىنىڭئىگه بولغان يۈسۈپجان خوجىنىياز   دورىالرغا 

 ەد-سالدىلنى تاشمىلىق تهرەپكه قىلىپ يېرىم يولدىن قايتىپ كېلىپ يو

ئهتراپىغا ئورۇنالشتى ۋە بىر قىسمى شهھهر ئهتراپلىرىغا ) بۇالقسۇ( بوراخىتاي 

  . كىيىنىپ خهلققه ئارىلىشىپ يۈرۈۋەردىدېهقانالرچهسۇقۇنۇپ، يهرلىك 

 يېتىپ كېلىپال كونا قهشقهرگهمافۇيۈەن ئۆز قوشۇنلىرىنى باشالپ، 

ياقۇپ بهگ ) شهنجاڭ( قهشقهرنىڭ ھاكىمى ئۇنى . شهھهرنى ئىشغال قىلدى

الۋسى، ئىبراھىم لوزۇڭ باشچىلىقىدىكى بىر تۈركۈم بايالر شهھهر سىرتىغا 

مافۇيۈەننىڭ ئهسكهرلىرى، . چىقىپ قارشى ئېلىپ شهھهرگه باشالپ كىردى

شهتهي يامۇلى بىلهن داۋتهي يامۇلىغا ئورۇنالشقان بولسىمۇ بىر قىسمى 

 ھېيتگاھچىلهرنىڭ سودا سارايلىرىغا ئومۇمهن شهھهر ئىچىدىكى تىجارەت

مافۇيۈەن گهرچه قهشقهر شهھىرىنى . مهيدانى ئهتراپىغا ئورۇنالشتى

 ھۆكۈمىدەرۋازا تېشىغا .  بولسىمۇ سېپىل ئىچىگىال ھۆكۈمران ئىدىئىگىلىگهن

ئهسكهرلىرىنى قىشلىق كىيىندۈرۈش ئىشى مۇھىم بولغاچقا . ئۆتمهيتتى

كىيىم تىككۈچى، . پالرنى يىغىۋالدىشهھهردىكى بارلىق كاسى

 بوياقچى، ئىگهرچى، تاسمىچى، ياغاچچى ھهتتا تۈگمه ياسايدىغان  موزدۇز،

 كېلىپ سارايالردا بېسىۋالغان چهكمهن، ماتاالردىن ھهيدەپئۇستىالرغىچه 

كاسىپالرنى . ياساتقۇزدىمىلتىققا تاسما، ئاتالرغا ئېيىل . كىيىم تىكتۈردى

ياخشى ئىشلىمىسه .  توق ئىشقا سالدى- ئاچ قۇرۇق جىڭموما بىلهن

.  چاقىلىرى بىلهن كۆرۈشتۈرمىدى-باال . مىلتىقنىڭ پاينىكى بىلهن ئۇردى

. ھهتتا ئۆيدىن كهلگهن تاماقنى ئالدۇرماي قاتتىق ئازاب سالغان ئىدى

يېزىالرغا قوراللىق . مافۇيۈەن قوشۇنلىرىغا ئوزۇقلۇقنى يېزىالردىن ئاالتتى

بهزىدە ئۇنىڭ . يىغدۇراتتىقىرىپ ئوتۇن، سامان ئهسكهرلهرنى چى
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. قوراللىقلىرى يېزىالردا ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇمغا ئۇچراپ قېچىپ كېلهتتى

يېزىالردىن بولۇۋاتقان ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم بارغانسېرى شهھهر بىقىنىغا يېتىپ 

 دەرياسىغا ئېلىپ چىققان ئاتلىرىنى ھۇجۇمچىالر تارتىپ تۈمهن، ەد-كهلدى

مافۇيۈەن بۇ ئهھۋالالرنى ئوڭشاش ۋە شهھهر خهلقىنى . ىئېلىپ كېتهتت

. باستۇرۇش ئۈچۈن بهگ، پاششاپ، مىرشاپالردىن كهڭ پايدىالندى

قهشقهرنىڭ بۇرۇنقى ئاتاقلىق باجگىرى ئىبراھىم لوزۇڭنى شهھهر 

ئىنقىالبچىالر سېپىدىن قېچىپ . مۇھاپىزەتچى قوماندانى قىلىپ تهيىنلىدى

)  سىلىڭ يۇيجى( نالر ئهترىتىنىڭ قوماندانى كهلگهن رىشتهمنى پارتىزا

رىشتهم ئاستىن ئاتۇش تىجهنلىك بولۇپ بۇرۇن دۇمبىالقچى . قىلدى

بولۇپ، قورغانغا چىقىپ قىرغىزىستاندىن چىققان ) ئېشهكچى كىراكهش( 

جانىبهك قازىنىڭ ئىسيانچىلىرىغا قاتناشقان، كېيىن قېچىپ كېلىپ 

كىچىك ئاخۇن بىرىگادىسىدا ليهن قىمارۋازلىق قىلغان، شۇ يىلالردا 

 دەك 30دەرىجىلىك ئهمهل تۇتقان، كىچىك ئاخۇن شهھهردىن چېكىنگهندە 

قوراللىق ئادىمىنى ئهگهشتۈرۈپ شهھهرگه قېچىپ كىرىپ تۇنگانالرغا 

مافۇيۈەن شهھهر ئهتراپىدىكى ھۇجۇمچىالرغا تاقابىل .  بولغان ئىدى  تهسلىم

تىكى كىچىك ئاخۇن تۈەنجاڭنى تۇرۇش ئۈچۈن نهيرەڭ ئىشلىتىپ ئاتۇش

 فېۋرال شهنبه كۈنى تاڭ سهھهردە ئاتۇش تهرەپكه - 6يوقىتىش ئۈچۈن 

بۇالرنىڭ كهينىدىن يېڭى . شۇ كۈنى قار يېغىۋاتاتتى. ئهسكهر ماڭدۇردى

 ئهسكهرلىرى كېلىپ كىيگهنشهھهردىكى ماجهنساڭنىڭ ئاال ياماق چاپان 

بۇ ئىككى قوشۇن . تىدىن ئۆتۈپ شهرق تهرەپكه مېڭىپ كهتھاگھېيت

مافۇيۈەن ئاپپاق خوجامنىڭ . ئهمهلىيهتته ئاتۇشقا بارمىغان ئىدى

ئارقىسىدىكى چوڭ يول بىلهن بۇچا تهرەپكه كهتكهن بولسا، ماجهنساڭ ئۆز 
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قوشۇنىنى ئېلىپ دۆلهت باغ رايونى ئارقىلىق يېڭى شهھهرگه كهتكهن 

قلىرىدىن قوچقار بۇنىڭدىن خهۋەر تاپقان ئۆزبېك قوشۇنلىرى باشلى. ئىدى

 تهركىپ تاپقان يۈز نهپهر پىدائىيالرنى باشالپ ئۆزبېكلهردىنباي، ئۇيغۇر، 

 رەستىدىكىئۇالر ئىككى يولغا بۆلۈنۈپ . شهھهرگه باستۇرۇپ كىردى

مۇسابايوپالرنىڭ سودا سارىيىغا ئورۇنالشقان تۇنگان بىرىگادا شتابىنى قولغا 

ازا گۈزىرىدىكى مولالخۇن ھاجى  توققۇزاق دەرۋبۆلىكىيهنه بىر . چۈشۈردى

بۇ ئىككى . سارىيىغا ئورۇنالشقان تۇنگان پولك شتابىنى ئىشغال قىلدى

شتابتا بىر نهچچه نهپهرال ئادەم قالغان بولغاچقا ئۆزبېك پىدائىيلىرى 

پىدائىيالر يهنه ئىككىگه بۆلۈنۈپ شهتهي . چۈشۈرۈۋالدىئاسانال قولغا 

داۋتهي يامۇلىدىكى . ۇم قىلدىيامۇلى بىلهن داۋتهي يامۇلىغا ھۇج

يامۇلنىڭ تاشقىرىقى ھويلىسىغا چاقلىق پىلىموت ) تۇنگانالر( زىخۇيچىالر 

قۇرۇپ ئات سېلىپ كهلگهن پىدائىيالرنى ئوققا تۇتتى، بىرقانچىسىنى 

قالغان پىدائىيالر تۆت تهرەپتىن ئوراپ ھۇجۇم .  تۆكۈۋەتتىئۈجمىدەك

ھهر ئىككى تهرەپ .  مۇداپىئهلهندىزىخۇيچىالر ھهم ئۇالرغا قارشى. قىلدى

 شهھهرگه كىرىشى بىلهن پىدائىيالرنىڭ. ئۇرۇش قىلىشقا باشلىدى

قوللىرىغا كالتهك، . چىالر گۇرۇھى پهيدا بولدى" ئامىن " نۇرغۇنلىغان 

بۇ گۇرۇھ بارغانسېرى . پالتا، كهتمهن ئېلىشىپ پىدائىيالرغا قوشۇلدى

بۇ ئامىنچىالر داۋتهي . اشلىدىئهتراپ يېزىالردىن كىرىشكه ب. كۆپهيدى

يامۇلىنىڭ ئهتراپىدىن؛ يامغۇردەك ئوق يېغىپ تۇرۇشىغا قارىماي ئامىن 

ئۇرۇش شۇ خىل تىركىشىش . توۋالپ دۈشمهنلهرنى قىستاپ بارماقتا ئىدى

لېكىن پىدائىيالر شهھهر . بىلهن بىرنهچچه سائهت داۋام قىلدى

قويۇش بىلهنال دەرۋازىلىرىغا سهل قاراپ ئىچىدىن زەنجىرلهپ 
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ئاتۇشقا بېرىش داغدۇغىسى بىلهن شهھهردىن چىققان . قانائهتلهنگهن ئىدى

شام . " مافۇيۈەن بهشكېرەم ئاغزىغا جايالشقان ئۇزۇن سايغا يېتىپ كهلدى

 كۈتكهندەك نېمه مازارنىڭ ئالدىغا كېلىپ توختاپ بىر دېگهن" پادىشاھ 

رمىنى يېتىپ كېلىپ شهھهر شهھهر ئىچىگه قاراپ تۇردى دەل شۇ ۋاقىتتا چاپا

شۇنىڭ بىلهن مافۇيۈەن شهھهرگه قاراپ . ئهھۋالىدىن خهۋەر يهتكۈزدى

ئات سالدى، ئۇالر شهھهرگه يېتىپ كهلگهندە داۋتهي يامۇلىدا ئۇرۇش 

" بۇالر سېپىل ئۈستىدە قاراۋۇلنىڭ يوقلىغىنى كۆرۈپ . داۋام قىلىۋاتاتتى

قىسمى  بۇالردىن بىر. ىردىسىدىن شهھهرگه باستۇرۇپ ك" تۆشۈك دەرۋازا 

نىڭ شهرقىدىكى قاراڭغۇ رەستىنىڭ دوقمۇشىغا پىلىموت قۇرۇپ ھاگھېيت

 تاڭ قالغان -ئۇشتۇمتۇت بولغان ھۇجۇمدىن ھاڭ . ئېتىشقا باشلىدى

ئهمما . چىالر خام بازىرى سوالقمىسىغا سۈرۈلدى" ئامىن " پىدائىيالر بىلهن 

  . ئالغان ئىدى توسۇپھهممه تهرەپنى تۇنگان ئهسكهرلىرى 

ئۇيقۇسى ئېچىلىپ دالدىالردىن پايدىلىنىپ مۇداپىئه كۆرگهن 

پىدائىيالر قهيسهرلىك بىلهن قايتۇرما زەربه بېرىپ بېسىپ كېلىۋاتقان 

ئۇرۇش سائهتلهپ داۋام قىلىپ ھهر . زىخۇيچىالرنى توختاشقا مهجبۇر قىلدى

. لىق قىالتتىپىدائىيالر سان جهھهتتىن ئاز. ئىككى تهرەپ چىقىمدار بولدى

يامۇلىغا " لى جىڭ "  بىر قىسمى ئارقا ئهنجان كوچىسىدىكى پىدائىيالرنىڭ

 يا ئۆلۈم، يا كۆرۈم ەد-ئالدىيهنه بىر قىسمى جاننى ئالقانغا . چېكىنىشتى

دەپ ئهنجان رەستىسىگه قاراپ ئات سالدى زىخۇيچىالر بۇالرنىڭ 

 بىر قانچىسى يار ۇچهبولغقهھرىمانلىقىغا ھهيران بولۇپ ئۆزلىرىنى ئوڭشاپ 

زىخۇيچىالر ئۇالرنىڭ يولىنى قاتتىق . باغ دەرۋازىدىن چىقىپ كهتتى

غان بولسىمۇ ئۇالر ئاتنىڭ قارنىغا چۈشۈۋېلىپ زىخۇيچىالردىن بىر ۇتوس
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چىقىپ . بهزەنلىرى ئۆلدى. قانچىنى دومىلىتىپ تاشالپ قېچىپ كهتتى

 ئارقا ئهنجان گاھھېيتكېتىشكه ئامال تاپالمىغان پىدائىيالر سۈرۈلۈپ 

يامۇلى دەپ ئاتىلىدىغان ئورۇنغا توپلىنىپ " لى جىڭ " كوچىسىدىكى 

زىخۇيچىالر .  سىراج تامالردىن پايدىلىنىپ ئۆزلىرىنى قوغدىدىئېگىز

بولۇپمۇ سېپىل .  تهرەپتىن ئوراپ كېلىپ ھۇجۇم قىلىپ ئوققا تۇتتى4ئۇالرنى 

ڭ ئاتقان ئوقلىرى قېلىن لېكىن ئۇالرنى. تهرەپتىن قاتتىق ھۇجۇم قىلىشتى

پىدائىيالر بولسا كۆزگه كۆرۈنگهن زىخۇيچىالرنى ئېتىپ . ئۆتمهيتتىتامدىن 

  . مىلىتاتتىود

زىخۇيچىالر كۆپلهپ .  لهرگىچه داۋام قىلدى4بۇ ئۇرۇش كهچ سائهت 

 پۇقرانى ئېتىپ 45يېرىم كۈنلۈك ئۇرۇشتا شۇ كوچىدىن . چىقىم تارتتى

هر ئۆيدىن ئۆيگه تۆشۈك تېشىپ ئۆي ئاتالپ قالغان كىشىل ھايات. تاشلىدى

 ئافغان ئولتۇراقالشقانيۈرۈپ بۇ ئورۇندىكى كىچىك خالتا كوچىدا 

زىخۇيچىالر ئافغان . پۇقراسىنىڭ ئۆيىگه كىرىۋېلىپ جېنىنى ساقالشتى

پۇقراسىنىڭ ئۆيىگه ئېسىلغان ئىنگلىز بايرىقىغا قاراپ بۇ كوچىغا كىرمىگهن 

 . ئىدى

ائىيالر زىخۇيچىالر بىلهن كهچكه قهدەر ئېلىشىپ لى جېڭ دىكى پىد« 

زىخۇيچىالر ھهم ئۇالرنى . قارشى تهرەپنى ئېغىر چىقىمغا ئۇچراتتى

بويسۇندۇرۇشقا ھهرقانچه ئۇرۇنغان بولسىمۇ ئۈنۈم بهرمىگهندىن كېيىن 

مهھهللىدىن . ئۇسۇلنى ئۆزگهرتىپ ئالدامچىلىق قىلىشقا كىرىشتى

 ئۇيغۇرنىڭ دېگهن بىلهن زۇنۇن ئاتا ندېگه ئابدۇخالىق تۇتۇۋېلىنغان
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قولىغا بىر دانه ئاق بايراق بىلهن بىر پارچه خهت تۇتقۇزۇپ پىدائىيالر 

 .ماڭدۇردىتهرەپكه 

پىدائىيالر ئاق بايراقنى كۆرۈپ ئهلچى ئىكهنلىكىگه قاراپ ئوق 

بۇ خهت . ئهلچىلهر كېلىپ پىدائىيالرغا بىر پارچه خهت تاپشۇردى. ئاتمىدى

تۆرەم، مۇھهممهت خان ئاقساقال باشلىق ئۆزبېك مۆتىۋەرلىرى ئهھرارخان 

سىزلهرنىڭ خهتهرلىك ھالغا چۈشۈپ : خهتته. نامىدىن يېزىلغان ئىدى

بىز سىلهرنى بۇ خهتهردىن قۇتقۇزۇش .  خهۋەر تاپتۇققالغانلىقىڭىزدىن

گۇناھلىرىڭىزدىن .  سۆھبهتلهشتۇقئۇچۇرۇشۇپئۈچۈن مازوڭ زىخۇي بىلهن 

.  قىلىدىغان بولدىكهچۈرۈمئۇ كىشى ھهم قوبۇل كۆرۈپ . ئهپۇ سورىدۇق

. تهسلىم بولۇپ قورال تاپشۇرسىڭىزالر كهڭچىلىك قىلىدىغانغا ۋەدە بهردى

ئهگهر ئۆزىڭىزلهرنىڭ ھاياتىنى . دېدىئۆتكهننى سۈرۈشته قىلمايمىز، 

ئىزدىسىڭىزلهر ۋە قهشقهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئامانلىقىنى خالىسىڭىزالر 

مادارىن جانابلىرى چوقۇم كهڭچىلىك قىلىمهن دەپ . بولغايسىزلهرتهسلىم 

بىز سىزلهرگه كېپىل بولدۇق، سىزلهرنىڭ . قۇرئان تۇتۇپ قهسهم ئىچتى

پىدائىيالر بۇ .  ئىدىدېيىلگهنتهسلىم بولۇشىڭىزلهرنى تهلهپ قىلىمىز 

تهكلىپنى مۇزاكىرە قىلىپ بىر قىسمى تهسلىم بولۇش، بىر قىسمى تهسلىم 

. اسلىقنى تهشهببۇس قىلىدىغان ئىككى گۇرۇھقا بۆلۈنگهن ئىدىبولم

ئۇزۇن . مۇزاكىرە ۋە مۇنازىرە قىلىشىپ ئاخىر تهسلىم بولۇشقا ماقۇل بولۇشتى

مىلتىقنى تاپشۇرىدۇ، تاپانچا قىلىچالر ئۆز قولىدا قالىدۇ دەپ توختام 

ر زىخۇيچىال.  قهدەمدە ئۇزۇن مىلتىقالرنى تاپشۇرۇپ بهردى– 1قىلىشىپ 

ئۇزۇن قورالالرنى ھارۋىغا بېسىپ ئېلىپ كهتكهندىن كېيىن تهسلىمچىلهرنى 

 ئالدىدىكى سهيناغا تىزىلدۇرۇپ، يان قورال بىلهن قىلىچالرنى قورۇ
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 ھېس بىر سائهت ئىلگىرى ئۆزلىرىنى ئارسالندەك بۇندىن. يىغىۋالدى

قىلىشقان پىدائىيالر ئهمدى قوراللىرىدىن ئايرىلىپ سۇغا چۈشكهن 

زىخۇيچىالر .  بىچارە بولۇپ قالغانلىقىنى تونۇپ ھهسرەت چېكىشتىكتهكمۈشۈ

. ئۇالرنىڭ قوللىرىنى ئارقىسىغا قايرىپ ئارغامچا بىلهن باغالشقا باشلىدى

 نهپهر كىشىنىڭ پۇتىغا كىشهن، قولىغا كويزا 18 ھېسابالنغانباشلىق دەپ 

نى باغالپ قالغان قىرىق ئادەم. سېلىپ يېڭى شهھهر تهرەپكه ئېلىپ ماڭدى

مان، ايبۇالر ھهرقانچه پۇش.  ماڭدىھهيدەپداۋتهي يامۇلى تهرەپكه 

  .نادامهت قىلسىمۇ ۋاقتى ئۆتكهن ئىدى

 كىشى قىزىلنىڭ 18 كېتىۋاتقان ھهيدەپيېڭىشهھهر تهرەپكه 

ئارىدىن . كۆۋرۈكىگه يېتىپ كهلگهندە كهچ قاراڭغۇ بولۇپ قالغان ئىدى

قاراڭغۇدا زىخۇيچىالر .  قاچتىئىككى ئادەم ئۆزىنى دەرياغا تاشالپ

 قوراللىقالر ئۇزاپ كهتكهندىن كېيىن ئىككىيلهنبۇ . بايقىمىغان ئىدى

كۆۋرۈك دالدىسىدا دەملىرىنى ئېلىۋېلىپ تاڭ ئاتقۇچه قېچىپ پاختهكله 

قالغانلىرى شۇ كېچىسى يېڭى . يېزىسىنىڭ نېرىسىغا ئۆتۈپ ئامان تاپتى

چىدىن ئابال كهتمهننىڭ ئوغلى بۇالرنىڭ ئى. شهھهردە ئېتىپ تاشالندى

 كىشى دېگهن ياراق ئۇستىسى ھاۋاز چوڭ – قورال دېگهننىئابدۇكېرىم 

  .  دەپ ئۆلۈمدىن قۇتقۇزۇپ قالدىتۇغقىنىممېنىڭ 

مافۇيۈەن پىدائىيالرنى ئالداپ قولغا چۈشۈرگهندىن كېيىن پىدائىيالرغا 

 ۋە ئۈچ چىالرنى پىلىموتقا تۇتۇپ جازالىدى» ئامىن « ياردەملهشكهن 

 تاالڭ –كۈنلۈك ھهربىي ھالهت ئېالن قىلىپ، بارلىق قوشۇنلىرىغا بۇالڭ 

شهھهر كوچىلىرىغا پىت . قىلىشقا، ئۇچرىغاننى ئېتىشقا بۇيرۇق بهردى
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تارىغاندەك تاراپ كهتكهن زىخۇيچىالر بىرىنچى قهدەمدە تىجارەتچىلهرنىڭ 

ىرىپ بۇالڭچىلىق  قهدەمدە ئۆيلهرگه باستۇرۇپ ك– 2دۇكانلىرىنى بۇالشتى، 

. ئۇچرىغان ئادەمنى ئېتىپ ئۆلتۈردى ۋە چاناپ تاشلىدى. قىلدى

 بۇلىغاندا دەسلهپ يېڭىراق ئۆيلهردە بۇالڭچىلىق قىلغان بولسا،  ئۆيلهرنى

بۇلىغان ماللىرىنى .  تاالڭ قىلدى– بارا ئومۇميۈزلۈك بۇالڭ –بارا 

ە ئۇالرنىمۇ  ئېلىپ كهتتى، ئىشى تۈگىگهندكۆتۈرگۈزۈپكهمبهغهللهرگه 

 تۇتۇۋېلىپئېتىپ تاشلىدى، ئۆيلهرگه باستۇرۇپ كىرگهندە ئۆي ئىگىلىرىنى 

خهلقلهر ئۆزىدە بار .  كۈمۈش، پۇل، سائهت بهر دەپ قىستىدى–ئالتۇن 

نهرسه كېرەكلهرنى بېرىپ تۈگىگهن چاغدا يهنه قانائهت قىلماي، ئۇالرنىڭ 

پۈتۈن .  قىزىتىپ ياقتىتۆمۈر. قوللىرىنى باغالپ تۈۋرۈكلهرگه بېسىپ ئۇردى

 تاالپ –بىرىنچى قېتىم كىرگهنلهر بۇالپ .  قاپلىدىپهرياد –شهھهرنى دات 

 ھېسابقالقىالرنىڭ كىرگهنلىكىنى اۋا قېتىم كىرگهنلهر ئ– 2چىقىپ كهتسه، 

قېتىم  .... 4، 3. قالغان، قاتقانالرنى ئاالتتى.  قىينايتتىهنهئالماي ي

مىغاندا ئۇالر ئاچچىقىنى جازاالش بىلهن كىرگهنلهرگه بهرگىدەك نهرسه قال

 تاالڭ قىلىپال – بۇالڭ ۋەھشىيلهربۇ . ئۆلتۈرۈپ تاشاليتتى. چىقىراتتى

 -  قىزالرنى ئاتا–خوتۇن .  قىزالرغا باسقۇنچىلىق قىلدى–قالماستىن، خوتۇن 

بۇ قىرغىنچىلىققا .  تۇرۇپ، نومۇسىغا تهگدىكۆرسىتىپئانىلىرىغا، ئهرلىرىگه 

 ئايالپ يېڭى 6ىكى ماجهنساڭ قوشۇنلىرىمۇ قاتناشقان ئىدى، يېڭى شهھهرد

 قامىلىپ ئازاب چهككهن بۇ ئهسكهرلهر قولىدا تۆمۈرنىڭ مۇھاسىرىدەشهھهر 

سۇنۇقى بولمىغان شهھهر خهلقىدىن ئۆچ ئېلىپ دەھشهتلىك قىرغىن 

  . يۈرگۈزدى
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 ئۆلۈكلهرنى ئىشىك  تاڭ ئېتىشقا يېقىن ھهرقايسى ئۆيدە ئۆلگهن

لهرنىڭ ي كۈنى كېلىدىغان ۋەھشى– 2بۇ .  ئهچىقىپ ياتقۇزۇپ قويدىئالدىغا

 – 2. بۇ چارە راستتىنال ئۈنۈملۈك بولدى.  ئۈچۈن چارە ئىدىتوسۇشيولىنى 

. كۈنى كهلگهن بۇالڭچىالر ئۆلۈك بار ئۆيگه كىرمهي قايتىپ كېتىشتى

 فېۋرال كۈنى ئهنه شۇنداق خهۋپلىك ئۆتكهن بولسىمۇ – 6دەھشهتلىك 

 ھهممه ئهتراپتىن يورۇغۇچهشۇ كېچىسى تاڭ .  ئىدىتۈگىمىگهنه تېخى پاجىئ

 تاالڭ يهنه – فېۋرال كۈنى بۇالڭ – 7. مىلتىق، پىلىموتالر ئېتىلىپ تۇردى

چۈنكى . لېكىن ئهھۋال تۈنۈگۈنكىدەك دەھشهتلىك بولمىدى. داۋام قىلدى

بۇ كۈنى ماجهنساڭنىڭ ئادەملىرى يوق ئىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه 

غانغا پهقهت ئهسكى يوتقان مازلىرى، تهكىيلهردىكى توزغاق بۇاليدى

. سامانالرال قالغان بولغاچقا ئهسكهرلهرگه ئانچه ئهپلىشىپ بهرمىدى

 7.  تاالڭ قىلدى–شۇنداق بولسىمۇ كىشىلهرنىڭ قوي، كاال، ئاتلىرىنى بۇالڭ 

 فېۋرال كۈنى چۈش بولغاندا تۈنۈگۈن تهسلىم بولغان پىدائىيالرنى داۋتهي –

بۇالرنى ئوراپ ماڭغان قوراللىق . يامۇلىنىڭ ئالدىغا تىزىپ كهلدى

ئهسىرلهرنى جاۋبى .  تهرىپىگه يېيىلدى قوغدىغۇچىالر سهينانىڭ ھهممه

تامنىڭ ئالدىغا ئىككى قاتار قىلىپ تىزدى، بۈگۈن بۇالرغا جازا ھۆكۈم ئېالن 

قىلماقچى بولغان ئىكهن، ئاز ئۆتمهي، ئاز ئۆتمهي شهھهر ھاكىمى 

ياقۇپ بهگ الۋسى بېشىدا قارا پوسما، ئۇچىسىدا قارا لهمبۇقتىن )  شهنجاڭ(

كىيىنگهن ھالدا غهربىي يولدىن كىرىپ كهلدى، ....... تىكىلگهن التا خهي 

ئىبراھىم لوزۇڭ » چىڭپاڭ سىلىڭى « ئاندىن قهشقهر شهھىرىنىڭ قورچاق 

ىپ ئۇالرنىڭ  بىر تۈركۈم كىشىلهر كېلمۆتىۋەرلهردىنباشچىلىقىدا شهھهرنى 

بىر چاغدا يامۇل ئىچىدىن مافۇيۈەن چىقىپ . يېنىدىن ئورۇن ئېلىشتى
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كهلدى، يۇرت كاتتىلىرى ئورنىدىن تۇرۇپ ساالم بېرىش ئۈچۈن قوللىرىنى 

خهلقنى : مافۇيۈەن كۆپچىلىككه سۆزلهپ.  قىلدىتهزىمكۆكسىگه قويۇپ 

الرغا قاتتىق ، ئىسيانچىبۇزىدىغان ئامانلىقىنى جهمئىيهتنىڭ، بۇاليدىغان

جازا بېرىلىدىغانلىقىنى بۇالرنى تىلهشنىڭ ئۆزىمۇ جىنايهت ئىكهنلىكىنى 

 ئهھرارخان تۆرەم ئورنىدىن تۇرۇپ قايتا پېشۋاسىئۆزبېكلهرنىڭ . ئۇقتۇردى

مۇراجىئهت قىلىپ، بۇالرنى ياخشى ئادەم قىلىش ئۈچۈن كاپالهت بېرىمهن 

دىنال بىر بۇيرۇق بىلهن ئۇنىڭ ئارقى. دىۋىدى، ئۇنىڭ سۆزىنى رەت قىلدى

پىدائىيالرنى پىلىموتقا تۇتۇپ قىرىپ تاشلىدى، بۇ قىرىق كىشىدىن 

 قېچىپ كېيىنئابدۇراخمان ئىسىملىك بىرسى ئۆلۈكلهر ئارىسىدا يېتىۋېلىپ 

  . جېنىنى قۇتۇلدۇرۇپ قااللىدى، قالغان كىشىلهر قانغا بويىلىپ تۈگهشتى

 – 2 قىلىنغان بولسىمۇ ھهربىي ھالهت بۇيرۇقى ئۈچ كۈن دەپ ئېالن

. قاراڭغۇ چۈشۈشكه يېقىن بۇيرۇق ئېلىپ تاشالندى)  فېۋرال– 7( كۈنى 

كوچىالرغا ئادەم چىقىرىپ ئهل ئامان دەپ جاكا سالدۇردى، ئهسكى 

داسالرنى تاياق بىلهن ئۇرۇپ، ئاۋاز چىقىرىپ، ھهربىي ھالهتنىڭ 

قىنى ئۈنلۈك ئاۋازالر  تاالڭنىڭ ئهمدى توختىغانلى–ئاياغالشقانلىقىنى، بۇالڭ 

  . بىلهن جاكارلىدى

 كوچىدىن ئۆلگهن ئۆلۈكلهرنىڭ تاۋۇتلىرى – فېۋرال كۈنى كوچا – 8

 چاشكا ۋە ئۇزىتىشچىقىشقا باشلىدى، بامدات نامىزىدىن باشالنغان 

ئۆلگهن ئۆلۈكلهر كۆپ بولغانلىقتىن .  يېرىم كۈن داۋام قىلدىپېشىنگىچه

سىپ گۆرۈستانلىقالرغا ئاپىرىپ چوڭ ئورەك پاششاپالر ھارۋىالرغا قاتالپ بې

 ئۈستىگه قويۇپ كۆمۈپ تاشالشتى، –كولىتىپ ئۆلۈكلهرنى ئۈستى 
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نىسى بىلهن تىرىك ھا، تاۋۇت كۆتۈرۈش بائۇزىتىششهھهردىكى ئۆلۈكلهرنى 

  .قالغان ئهركهكلهر شهھهر تېشىغا چىقىپ كهتتى

يۈەن  فېۋرال كۈنى قهشقهر كونىشهھهردە ماجوڭ يىڭ ۋە مافۇ– 7
ئۆلتۈرۈلگهن ئادەم )  چاپتا–چاپ ( تهرىپىدىن قىلىنغان بۇ قهتلىئامدا 

لېكىن شىۋېت . سانى زادى قانچه؟ بۇ ھهقته ئېنىق مهلۇمات يوق
 كوچىالرغا ئادەم چىقىرىپ ئۆلۈكلهرنى كۆزدىن كهچۈرۈپ مىسسىئونېرلىرى

ن شۇالرنىڭ تىزىملىغان سانى ھازىرغىچه ئاساسلىق سا. تىزىملىغان ئىدى
 مهيدانىدىن ئۆتۈپ شهرقىي ھېيتگاھبولۇپ كهلمهكته، شىۋېت ئادەملىرى 

 تىزىمالنغان ئۆلۈكلهرنىڭ كهلگۈچهيولدىكى زەيكهش مهھهللىسىگه يېتىپ 
 يىلى يازدا – 1956. ھېسابلىنىدۇبۇ سان ئېنىق سان . 4508سانى سانى 

ىكى  پهنلهر ئاكادېمىيىسىدىن كهلگهن ئۇيغۇر سايرانى باشچىلىقىدجۇڭگو
ئۆمهكلهر قهشقهر ۋالىي مهھكىمىسىنىڭ زالىدا سۆھبهت يىغىنى ئاچقان 

 فېۋرال كۈنى قهشقهردە ماجوڭ يىڭ قىسىملىرى – 7يىغىندا . ئىدى
 توغرىسىدا سۆز بولغاندا يىغىنغا قاتناشقان بارات   يۈرگۈزگهن قهتلىئام

ى ئۆز  ئادەمنىڭ سانىن4508شىۋېتلهر تىزىملىغان ) توكۇر( ئاخۇن خهلپىتىم 
كۆزى بىلهن كۆرگهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويدى، بهزەنلهر مۇالھىزە قىلىپ شۇ 

ھهر .  مىڭغىچه دەپ پهرەز قىلىشتى6قېتىمقى قىرغىندا ئۆلگهنلهرنىڭ سانى 
 سان بولۇپ ئهمهلىي بىرقهدەرھالدا شىۋېت ئادەملىرىنىڭ تىزىملىغان سانى 

 ئۆلتۈرۈلۈشىڭ بىر شهھهردىن شۇنچه نۇرغۇن ئادەمنى. ھېسابلىنىدۇ
  .ھهرقانداق ئادەمنى قاتتىق ئېچىندۇرىدۇ

   سان-15شىنجاڭ تارىخ ماتېرىياللىرى : مهنبه

  )  نهشرى- 1 ئاي - 12يىل  - 1984شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى ( 
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 ئىستىقبال سهۋدالىرى

  ) كهينىدە-مهھمۇت سىجاڭنىڭ چهتكه چىقىپ كېتىشىنىڭ ئالدى ( 

 مۇھهممهت ئىمىن قۇربانى

 niyazdixan: يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=87  

 يىلى شىنجاڭ خهلقى بولۇپمۇ قهشقهر خهلقى ئۈچۈن تازىمۇ - 1937

ياراشمىغان بىر يىل بولدى، ھاۋانىڭ باشقا يىلالرغا قارىغاندا قاتتىق سوغۇق 

بۇنى ئاز . پهتلهرنى ئېلىپ كهلدىبولۇشى خهلق ئاممىسىغا ئېغىر كۈل

 - ، كىشىلهر قهلبىنى ۋەسۋەسىگه سالىدىغان خهۋەرلهر كهينى دېگهندەك

بۇ خهۋەرلهرنىڭ بىرى، قهشقهردە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر . كهينىدىن تارقالدى

  قوماندانى مهھمۇت سىجاڭنىڭ جالالت شېڭدېۋىزىيه - 6ئاتلىق قىسىم 

مهھمۇت سىجاڭ . ىشى ئىدىشىسهي تهرىپىدىن ئۈرۈمچىگه چاقىرتىل

 خهۋەرلهر بىردىنال قهشقهر دېگهندەكئۈرۈمچىگه كېتىپ قايتىپ كهلمىگۈدەك 

 تارقىلىپ، كىشىلهرنىڭ يۈرىكىگه سوغۇق پۇچقاقلىرىغا -شهھىرىنىڭ بۇلۇڭ 

گهرچه بۇنداق چاقىرتىلىشنىڭ مهزمۇنىدىن ئۇنىڭ . سۇ سېپىلگهندەك بولدى

نىدىغانلىقى ئاشكارىالنمىغىنى بىلهن، سىجاڭلىق ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلى

ئۇنىڭ ھهربىي قوشۇندىن ئايرىلىدىغانلىقى ھهمدە ئۇنىڭغا قانداقتۇر بىر 

چۈنكى، . خىل شۇملۇقنىڭ يېقىنالپ كېلىۋاتقانلىقى ئېنىق بىلىنىپ تۇراتتى
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ئۇنىڭدىن بۇرۇن نۇرغۇن كىشى مۇشۇنداق چاقىرتىلىش ئارقىلىق قهتلى 

دەپ تونۇپ كهلگهن كىشىلهردىن " تېرەك " رىگه خهلق ئۆزلى. قىلىنغانىدى

 بىرىگادىدىن سالىه لۈيجاڭ بىلهن مۇئاۋىن لۈيجاڭ - 1 قېتىمدا، - 1

 بىرىگادىدىن لۈيجاڭ پازىل بهگ بىلهن مۇئاۋىن - 2ھهمدەم بهگ ھاجى، 

لۈيجاڭ توختى ئاخۇن قاتارلىقالر مۇشۇنداق ئۇسۇل بىلهن ھهربىي قوشۇندىن 

بۇ تۆت كىشى قۇمۇل قوزغىلىڭى ۋە ئۇنىڭ جهنۇبىي . دىىئايرېۋىتىلگهن

شىنجاڭدىكى كۈرەش يالقۇنىنى تۇتاشتۇرغۇچىالر بولۇپ، قۇمۇلدىن تارتىپ 

شۇرىن ئىستىبداتىغا   بولغان ئارىلىقتىكى كهڭ ۋادىدا زالىم جىنقهشقهرگىچه

، شۇنىڭدەك، باسقۇنچى ماجوڭيىڭغا قارشى كۈرەشلهردە ئۇرۇشالرداقارشى 

 بىلهن كۈرەش قىلغان ھهمدە قوزغىالڭچى كۈچلهرنى باشالپ، جانپىدالىق

لۇقالرغا دادىل ۇخهلقنىڭ نومۇس ۋە ئىپتىخارىغا مۇناسىۋەتلىك زورلۇق زومب

  . قارشى تۇرغان قهھرىمانالر ئىدى

قۇمۇل قوزغىلىڭىنى قوزغاپ چىققان باش ئاۋانگارتالردىن سالىه دورغا 

ول ئاستىدىكى ئاتاقلىق بىلهن پازىل دورغا ۋە تۆمۈر سىجاڭنىڭ ق

 -  6سهركهردىلهردىن بولغان ھهمدەم بهگ ھاجى بىلهن توختى ئاخۇن 

 ئىككى بىرىگادىنىڭ بىرىگادىرلىق خىزمىتىگه يۇقىرىقى قۇرۇلغاندا دېۋىزىيه

مهسئۇل قىلىنغانىدى، لېكىن بۇالرنىڭ رەھبهرلىكىدىكى جهڭچىلهر 

دە كېمىيىپ ماجوڭيىڭ باندىتلىرىغا قارشى ئۇرۇشتا پهۋقۇلئاد

  . كهتكهنلىكتىن، ئىككى بىرىگادىدا پهقهت بىرنهچچىال ئادەم قالغانىدى

ئهمهلدىن " قورچاق بىرىگادا "  ئايغا كهلگهندە، بۇ - 3 يىل - 1936

قالدۇرۇلۇپ، بۇ تۆت باشلىق مهمۇرىي خىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇلدى، بۇ 
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يلىققا تهيىنلهندى، كىشىلهردىن قۇمۇللۇق سالىه دورغا ئاقسۇ ۋىاليىتىگه ۋالى

قۇمۇللۇق پازىل دورغا پىچان ناھىيىسىگه ھاكىم قىلىندى، توقسۇلۇق 

 ھهمدەم بهگ ھاجى شايار ناھىيىسىگه ھاكىم قىلىندى، لۈيجاڭمۇئاۋىن 

 توختى ئاخۇن قهشقهردە قۇرۇلغان قارا لۈيجاڭتوقسۇنلۇق مۇئاۋىن 

ى، ئۇزاق ئۆتمهيال ئىدارىسىگه باشلىق قىلىند) ساقچى( كالتهكلىك پولتسىيه 

  .شىسهي تهرىپىدىن ئۈرۈمچىگه چاقىرتىپ كېتىلدى بۇ كىشىلهر شېڭ

 چاقىرتىپ تۈەنجاڭ قهھرىمانى بولغان پوالت دېۋىزىيىنىڭ قېتىمدا - 2

 تۇرپانلىق كىشى بولۇپ، تۇرپان قوزغىلىڭىدىن تۈەنجاڭپوالت . كېتىلدى

ىالب پارتلىغاندا، ئۇ تۇرپاندا ئىنق. بۇرۇن خاڭدا ئىشچى بولۇپ ئىشلىگهن

ئىشچىالرنى تهشكىللهپ خاڭنى ئىدارە قىلغۇچى ئهزگۈچىلهر ئۈستىدىن 

ئىسيان كۆتۈرۈپ غهلىبه قازانغان ۋە تۇرپاندىكى بارلىق ئۇرۇشالردا، 

جىمىساردىكى قانلىق كۈرەشلهردە بولۇپمۇ ماجوڭيىڭغا قارشى كۈرەشلهردە 

هشكىللهنگهندە ئۇ  تدېۋىزىيه - 6. كۆرسهتكهنىدىئىنتايىن باتۇرلۇق 

يهكهندە تۇرۇشلۇق پولكنىڭ باشلىقى بولغان ھهمدە ئالدىنقى سهپ 

ئاتالغان يهكهن دەرياسىنى قوغداشتا قاراۋۇللۇق ۋەزىپىسىنى ناھايىتى 

 - 34 يىلىغا كهلگهندە، ئۇ يهكهندىكى - 1936. دىىياخشى ئورۇندىغان

اشلىق بولۇپ  پولكقا يۆتكىلىپ، بۇ پولكقا ب- 32پولكتىن قهشقهردىكى 

شىسهي  ئۇ قهشقهرگه يۆتكىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال، شېڭ. تهيىنلهندى

  .ئايرىۋېتىلدىتهرىپىدىن ئۈرۈمچىگه چاقىرتىلىپ قوشۇندىن 

 قېتىمدا، باش شىتابدىن باش كاتىپ نىزامىدىن ئهپهندى، تهرجىمه - 3

 باشقارمىسىنىڭ باشلىقى ئهييۇپ بهگ، ھهربىي سوت باشقارما باشلىقى ئابدۇل
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 قاتارلىق خهلپهتمۆمىن ھاجى، مۇئاۋىن باش شىتاپ باشلىقى نېمىتۇلال 

  .شىسهي تهرىپىدىن ئۈرۈمچىگه چاقىرتىپ كېتىلدى كىشىلهر شېڭ

بۇالردىن نىزامىدىن ئهپهندى كۇچارلىق بولۇپ، شۇ مۇھىتتىكى 

 كۇچارنىڭ بىلهن تۆمۈر سىجاڭغا ماسلىشىپ سۈپىتىزىيالىيالردىن بولۇش 

) تۇمشۇق( ، مارالبېشى )جام(  كۈچ چىقارغان ھهمدە ئاقسۇ ئازاد بولۇشىغا

الردىكى ئۇرۇشالردا خىزمهت كۆرسهتكهن، كېيىنكى كۈنلهردە قهشقهردە 

  .تۆمۈر سىجاڭغا باش كاتىپ بولۇپ ئىشلىگهن

ئهييۇب بهگ باي ناھىيىسىدىن بولۇپ، خهنزۇچه ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن 

، ھېسابلىناتتىك كىشىلهردىن شۇرىن دەۋرىدىكى بىلىملى ياڭ زىڭشىن، جىن

 ھاكىم بولغان كونا ئهمهلدارالردىن ناھىيىلهرگهئۇ ئۇلۇغچات قاتارلىق 

. بولسىمۇ، لېكىن سهبدىشى ياقۇپبهگ الۋسىالرغا قارىغاندا ئاڭلىق ئىدى

كېيىنكى كۈنلهردە ئىنقىالبتا خىزمهت كۆرسهتكهن ۋە خوجا نىياز ھاجى 

وماندانلىق شتابىدا بىر مهزگىل قېشىدا جهنۇبىي شىنجاڭ مۇھاپىزەت ق

 ۋالىي بولۇپ ۋىاليىتىگه ئايدا قهشقهر - 9 يىل - 1933خىزمهت قىلغان، 

 تهرجىمه باشقارمىسىنىڭ باشلىقى دېۋىزىيىدە - 6تهيىنلهنگهن، كېيىن 

  . بولۇپ ئىشلىگهن

 ئۈرۈمچىگه چاقىرتىلىپ كېتىش بىلهن بىرگه، ئۇالرنىڭ پېشقهدەملهربۇ 

  . بېكىتىلگهنىدى" يېڭى قانالر  " تهربىيىلهنگهنئورنىغا مهخسۇس 

  شارائىتنىڭ ئۆز رايىغا مايىللىشىۋاتقانلىقىنى سهزگهن شېڭ-شهرت 

 ئۆزى خالىغانچه باشقۇرۇش ئۈچۈن، مهھمۇت دېۋىزىيىنى - 6شىسهي 
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 -  چارە يولىدا ھهر خىل ئايرىۋېتىش دېۋىزىيىدىن - 6مۇھىتىنى 

  .تهدبىرلهرنى قولالندى

 دېۋىزىيه باش شتاب ئاپپاراتىنى قىسقارتماقچى بولدى،   دە قهدەم- 1

مهھمۇت سىجاڭنىڭ قهشقهر ۋىاليىتىنىڭ گارنىزون مۇئاۋىن قوماندانلىقىنى 

تۇتقا قىلىپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ يېڭىشهھهردىكى گارنىزون قوماندانلىق شتابىغا 

قايتىپ چىقىشنى، دېۋىزىيه شتابىنى گارنىزون قوماندانلىق شتابى بىلهن 

  .ىرلهشتۈرۈشنى ئوتتۇرىغا قويدىب

 پولكالرنى - 4، - 3، - 2، - 1 قاراشلىق دېۋىزىيىگه - 6 قهدەمدە - 2

 دېۋىزىيه - 6 پولكالرغا ئۆزگهرتىپ، بۇ پولكالرنى - 34، - 33،- 32،- 31

 بىۋاسىتهتهركىبىدىن ئاجرىتىۋەتمهكچى ياكى بولمىسا ئۈرۈمچىگه قاراشلىق 

شىسهي بۇ  شېڭ. ىلىپ تهشكىللىمهكچى بولدى پولك قمۇستهقىلپولك ياكى 

ئىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن، ھهربىر پولكقا تامغا ئهۋەتتى، بۇ تامغىالردا 

  .  خهت ئېلىپ تاشالنغانىدىدېگهن"  قاراشلىق دېۋىزىيىگه - 6" 

 -  6 قارشى چىقىپ، قهتئىي ھهرىكهتلهرگهلېكىن مهھمۇت سىجاڭ بۇ  

بۇنىڭ بىلهن ئۈرۈمچى دائىرىلىرى . لدىدېۋىزىيه تهشكىلىنى ساقالپ قا

 ئورنىنى شتابىنىڭپولك تامغىلىرىنى قايتىدىن يهڭگۈشلهشكه ۋە دېۋىزىيه 

 ئىش مۇشۇ خىلدا بولغان بولسىمۇ، شېڭ. ساقالپ قېلىشقا مهجبۇر بولدى

شىسهي يهنىال ئۆز ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈپ، دېۋىزىيه باشقارمىلىرىنىڭ 

لىق شتابىدىن بىر دەرىجه تۆۋەنلهتتى، دەرىجىسىنى گارنىزون قوماندان

 يىلى يولغا - 1935، چۈشۈرۈۋەتتىكادىرالرنىڭ مائاشىنى بىر دەرىجه 

 يىلى يهنه قايتا - 1936قويغان قوشۇنالرنىڭ شتاتىنى رەتلهش چارىسىنى 
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قوللىنىپ، بىرنهچچه خىل قىسىمنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ پولكتىكى 

  . ا قىسقارتتى غ610 دىن 720ئهسكهرلهرنىڭ سانىنى 

بۇ قېتىم مهھمۇت سىجاڭ . كهلگهنىدىئهمدى نۆۋەت مهھمۇت سىجاڭغا 

 دەرىجىلىك رەھبهرلهر بىلهن كۆرۈشۈش ۋە يۇقىرىئۈرۈمچىگه كۆرۈنۈشته 

ئۇالر بىلهن بهزى مهسىلىلهرنى مۇزاكىرىلىشىشكه چاقىرتىلغان بولسىمۇ، 

 بۇ لېكىن بۇنداق چاقىرتىلىشتىن خهۋەر تاپقان قهشقهر خهلقى

چاقىرتىلىشنىڭ كهينىگه قانداقتۇر بىر خىل شۇملۇقنىڭ يوشۇرۇنغانلىقىنى 

دەرھال پهرەز قىلىپ يهتتى ۋە بۇنىڭغا قاتتىق نارازىلىق بىلدۈرۈشكه 

شىسهي مهھمۇت سىجاڭنى قهشقهردىن  باشلىدى، خهلق ئىچىدە، شېڭ

ىپ، ئېلىپ كهتسه ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆزىنىڭ تهربىيىلىگهن ئادەملىرىنى بېكىت

 ئۇ رەھبهرلىك قىلىۋاتقان قوشۇننىمۇ پالهچ   مهھمۇت سىجاڭنىڭ ئۆزىنىمۇ

 ئوخشاش دېگهنگهھالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ، يهنىال بىز يامان كۈنگه قالىمىز 

  .گهپلهر يامراپ كهتتى

 ئىشلهتكهن تۈرلۈك دېۋىزىيىگه - 6شىسهينىڭ  مهھمۇت مۇھىتى شېڭ

ىيىنى قورالسىزالندۇرۇش ئۈچۈن  دېۋىز- 6 نهيرەڭلىرىنى بولۇپمۇ -ھىيله 

كونا قورالالرنى پۈتۈنلهي ھۆكۈمهتكه تاپشۇرۇپ، يېڭى " ئوتتۇرىغا قويغان 

توغرىسىدىكى بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلمايال  " تاپشۇرۇۋېلىشزامانىۋى قورالالرنى 

شىسهينىڭ ئالدى بىلهن قورالسىزالندۇرۇپ ئاندىن  قالماستىن، بهلكى شېڭ

قهشقهر خهلقى بۇنىڭغا .  ئېچىپ تاشلىدىتىنىسۇيىقهسۋېتىشتهك ۇيۇت

شىسهي ئۆزىنىڭ رەزىل مهقسىتىگه يېتىش  لېكىن شېڭ. بارىكالال ئېيتىشتى

 كهينىدىن ئهۋەتىشكه باشلىدى، - تېلېگراممىالرنى كهينى-ئۈچۈن، چاقىرىق
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، يهنه بىر تهرەپتىن قاتتىق   خهلق بىر تهرەپتىن ئهندىشه قىلسا

هر خهلقى ئۆز ئىشلىرىنى تاشالپ كوچىالرغا ئاخىرى قهشق. غهزەپلهندى

نامايىشچىالر ئىچىدە ئىدارە جهمئىيهت . چىقىپ نامايىش قىلدى

 ئوقۇغۇچىالر، -ئورۇنلىرىدىكى خىزمهتچىلهر، مهكتهپلهردىكى ئوقۇتقۇچى 

نامايىشچىالر قوشۇنى . ھۈنهرۋەن، كاسىپالر ھهتتا دېهقانالرمۇ بار ئىدى

لغان ھالدا، ئالدىن تهييارالنغان پالكات ۋە ساھهلهر بويىچه رەتلىك تىزى

" بايراقچىالرنى كۆتۈرۈشۈپ باش شتاب ئالدىكى چوڭ سهيناغا كېلىپ، 

بۇيرۇق ئهمهلدىن ! مهھمۇت سىجاڭنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشىغا قوشۇلمايمىز

ئوقۇغۇچىالرنىڭ دۇمباقلىرىنىڭ . دەپ توۋلىشاتتى!! ...." قالدۇرۇلسۇن 

 جهمئىيهت خادىملىرىنىڭ شوئار -ىرى، ئىدارە ساداسى، ئوقۇغان ناخشىل

بىز ئۇنى بارغۇزمايمىز دەپ يىغلىغان يىغا " سادالىرى، ئاددىي پۇقراالرنىڭ 

دەپ "يۇمىالق شهھهر . " ئاۋازلىرى سهينانى بىر ئېلىپ كۆككه كۆتۈرۈلهتتى

 توپ -كۈنى سهھهردە تاڭ ئېتىشى بىلهنال توپ  ئاتالغان بۇ قورغانچه ھهر

لگهن كىشىلهر بىلهن لىق توالتتى، كىشىلهرنىڭ شوئار سادالىرى بۇ بولۇپ كه

نامايىشچىالر قوشۇنى قهلئه .  زىلىگه كهلتۈرىۋېتهتتى-قورغانچىنى زىل 

دەرۋازىسىدىن كىرىپال باش شتاب ئالدىغا كېلىپ، ئۈنلۈك ۋە قايغۇلۇق 

ئاۋازدا مهھمۇت سىجاڭغا كۆڭلىدىكى سۆزلهرنى قىلىشاتتى، ئوقۇغۇچىالر 

 دېگهن..... " ئازادلىق يولىدا سۇدەك ئاقتى بىزنىڭ قېنىمىز " بولسا 

مهزمۇندىكى غهزەللهرنى ئوقۇيتتى، بۇنى ئاڭلىغان كىشىلهر قاتتىق 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ قوللىرىدىكى . تهسىرلىنىپ ئۈن سېلىشىپ يىغالپ كېتهتتى

باغۋەننىڭ باغنى "  كۆتۈرۈلگهندە، ئۇنىڭغا يېزىلغان ئېگىزلهۋھهلهر 

.  قۇرالر كۆزگه تاشلىناتتىدېگهن........" تاشالپ كېتىشىنى خالىمايمىز 
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 سۆزلهر بىلهن سۆزلىگهن نۇتۇقلىرى بهدىئىيناتىقالرنىڭ ئاجايىپ 

 دىكالماتسىيهلهرنىڭ ئومۇمىي مهزمۇنى -نۇتۇق ۋە شېئىر . جاراڭاليتتى

ى،  ئىبارەت ئىدتوسۇشتىنيهنىال مهھمۇت مۇھىتىنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشىنى 

 ئىخالسىدىن قاتتىق -خهلقنىڭ ئۆزىگه بولغان كۈچلۈك ئهقىدە 

تهسىرلهنگهن مهھمۇت مۇھىتىنىڭ كۆزىدىن ئىختىيارسىز ياشالر 

  .........تۆكۈلدى 

مهن ھهربىي ئادەم، بۇ چاقىرىق ھهربىي " مهھمۇت سىجاڭ كۆپچىلىككه 

 قىلىشنىڭ بۇيرۇق، شۇڭا مهن بۇيرۇققا ئهمهل قىلىشىم كېرەك، بۇيرۇقنى ئىجرا

ئۈرۈمچىگه .  تۈزۈم ھهم مېنىڭ بۇرچۇم، ۋەزىپهم-ئۆزى ھهربىي قائىدە 

بارساممۇ پات يېقىندا قايتىپ كېلىمهن، بۇنىڭ ئۈچۈن خهلقنىڭ مهندىن 

  .دەيتتى" غهم قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوق 

بىراق خهلق مهھمۇت سىجاڭنىڭ ئۈرۈمچىگه كهتسه ھامىنى قايتىپ 

ئۇنىڭ كهتمهسلىكىنى تىلهپ تېخىمۇ چىڭ كهلمهيدىغانلىقىنى پهملهپ، 

  .تۇرۇۋاالتتى

سىزلهرنىڭ پىكىر : " مهھمۇت سىجاڭ خهلققه تهسهللى بېرىپ

 -   پىكىريۇقىرى مهلۇم قىالي، بهلكى يۇقىرىغاتهلهپلىرىڭىزالرنى 

ىزالرنى قوبۇل قىلىپ قاالر، ئۇنىڭغىچه خاتىرجهملىك بىلهن ڭتهلهپلىرى

نامايىشچىالر يهنه تهلهپ . لهرنى قايتۇراتتىكۈتۈپ تۇرغايسىزلهر دەپ كىشى

خهتلىرىنى يېزىپ كېلىپ، ئۇنى مهھمۇت سىجاڭغا بېرىپ بۇنى سىجاڭنىڭ 

 مهلۇم قىلىشىنى تهلهپ قىالتتى، قورغانچىدا ئۈنلۈك شوئارالر يۇقىرىغا

نامايىشچىالر يهنه ۋالىي مهھكىمىسىگه بېرىپ ۋالىي . توۋلىنىپ تۇراتتى
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يغا مهھمۇت سىجاڭنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشىغا نارازىلىق بىلهن كۆرۈشۈپ، ۋالى

بىلدۈرۈلگهن خهتلهرنى سۇنۇپ، ۋالىينىڭ ۋەدىسىنى ئالغاندىن كېيىن، 

 ئۇالغلىرى بىلهن، كۆپ -بهزىلىرى مهپه، ھارۋىلىرى بىلهن، بهزىلىرى ئات 

ساندىكىلىرى بولسا قاتار تىزىلغىنىچه پىيادە مېڭىپ يېڭىشهھهرگه 

بىن بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭغا يېزىپ يۇ نىزون قوماندانى ل، گارەد-باراتتى

كهلگهن نارازىلىق خهتلىرىنى سۇنۇپ، ئۇنىڭدىن مهھمۇت سىجاڭنىڭ 

ئۈرۈمچىگه بارماسلىقىنى تهلهپ قىلىشاتتى ھهمدە بۇ يهردىن قايتىپ 

تېلېگراف ئىدارىسىگه بېرىپ ئۈرۈمچىگه نارازىلىق تېلېگراممىلىرىنى 

  .ئهۋەتىشهتتى

 نارازىلىق نامايىشالر قهشقهرنىڭ كونا شهھهر، يېڭىشهھهر، بۇنداق

، يېڭىسار پهيزىۋاتناھىيىلىرىدە ئهۋج ئېلىپ قالماستىن، بهلكى ئاتۇش، 

ھهتتا يهكهن، مهكىت قاتارلىق جايالردىمۇ ئهۋج ئېلىپ كهتتى، پۈتۈن 

 بولۇشىغا سوغۇقيۇرت كىشىلىرى قوزغىلىپ يولنىڭ ئۇزۇن بولۇشى، ھاۋانىڭ 

 توپ بولۇپ قهشقهر -، ھارۋىلىرى بىلهن توپ ئېشهك -اي، ئات قارىم

كونا . دىىشهھىرىگه كېلهتتى، بۇ ھهرىكهت يېرىم ئايغىچه داۋام قىلغان

شهھهر بىلهن يېڭى شهھهردىكى ئهمهلدارالر ئهمدىال بىر توپ نامايىشچىالر 

  بولسا، يهنه بىر توپى كىرىپ كېلهتتى، ئهمهلدارالرنىڭئۇزىتىپقوشۇنىنى 

بۇ كۈنلهردىكى پۈتۈن ۋاقتى كهلگهن نامايىشچىالرنى كۈتۈۋېلىش، ئۇالر 

بىلهن سۆھبهتلىشىش، ئۇالرنىڭ تهلهپلىرىنى ئاڭالش ۋە ئۇالرغا ۋەدە 

  .بېرىشلهر بىلهن ئۆتهتتى
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 ئارقىدىن كهلگهن نارازىلىق -قهشقهر شهھىرىدىن ئارقا 

ك ھۆكۈمهتنى تېلېگراممىلىرى ئۈرۈمچى دۇبهن مهھكىمىسى بىلهن ئۆلكىلى

شىسهي چارىسىز قېلىپ،  بۇنىڭ بىلهن دۇبهن شېڭ. قايمۇقتۇرۇپ قويدى

 جاۋابئاخىرى قهشقهر خهلقىگه مهھمۇت سىجاڭ ھازىرچه كهلمىسۇن دەپ 

  .قايتۇرۇشقا مهجبۇر بولدى

گهرچه قهشقهر خهلقىنىڭ تهلهپلىرى بىر قهدەر ئىجابهتكه ئېرىشكهن 

 جۈمله دېگهن" زىرچه كهلمىسۇن ھا " بولسىمۇ، لېكىن تېلېگراممىدىكى

مهھمۇت سىجاڭنىڭ ھامان بىر كۈنى ئۈرۈمچىگه چاقىرتىلىپ 

شۇڭا خهلقنىڭ ئهندىشىسى . كېتىدىلىغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى

  .تۈگىمىگهنىدى

شىسهينىڭ  دىشه شۇنىڭ بىلهن يهكۈنلهندىكى، قانخور شېڭئهنبۇ 

رىدىن ئىككى ئاي قولىدىن قۇتۇلۇشقا كۆزى يهتمىگهن مهھمۇت سىجاڭ ئا

ۋەزىيهتنىڭ سىقىشى ) جۈمه(  كۈنى - 2 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1937ئۆتۈپ 

. بىلهن ۋەتهندىن ئايرىلىپ چهت ئهلگه چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر بولدى

بىراق كهلگۈلۈك مهھمۇت مۇھىتىنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشىغا قارشىلىق 

قا قارشى كۆرسهتكهنلهرگه كهلدى، ئۇالر ھۆكۈمهتكه ۋە ھهربىي بۇيرۇق

ئۇالرنىڭ .  جازاغا تارتىلىشقا باشلىدىئومۇميۈزلۈكچىققۇچىالر دەپ قارىلىپ 

بىر قىسمى مهھمۇت مۇھىتىنىڭ چهت ئهلگه ماڭغان كۈنىنىڭ ئهتىسىدىن 

 مهيدانىدا ئېتىلىپ تۈرمهباشالپ قولغا ئېلىنىپ، ئۇزۇن ئۆتمهيال 

 - مى ئىز ، كۆپ قىسكۆيدۈرۈۋېتىلدىئۆلتۈرۈلدى ۋە تىرىك ئوت قويۇپ 

  . دېرەكسىز يوقىلىپ كهتتى
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ئۇالر گهرچه فاشىستلىق تۈزۈمنىڭ ئاسارىتى ئاستىدا ئهركىنلىكى 

بوغۇلۇپ، كىشىلىك ھوقۇقى دەپسهندە قىلىنىپ، بۇ دۇنيادىن ئېچىنىشلىق 

ۋىداالشقان بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئىستىقبال سهۋداسىدا قىلغان كۈرەشلىرى 

  .تارىخىمىزدا مهڭگۈ ساقلىنىدۇ

  . سان- 3 يىل - 1997، ژۇرنىلىشىنجاڭ تهزكىرىچىلىكى " به مهن
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 غېنى باتۇرغا ئاالقىدار ئۇچۇرالر 

 niyazdixan: يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=211 

 ئۇنىڭ   بىرى بولۇپ،شهخسلهرنىڭغېنى باتۇر تارىخىمىزدىكى مهشهۇر 

 ، سۈپىتىدە تارقالغان بولسىمۇ  ئىزلىرى خهلق ئارىسىغا رىۋايهتئىش 

 تهپسىلىي تولۇق ۋە ماتېرىيالالرئۇنىڭ ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك يازما 

  .ئهمهس

ھهتتا ئۇنىڭ تۇغۇلغان ۋە ۋاپات بولغان ۋاقتى توغرۇلۇق بىرنهچچه  

 . خىل قاراشالر بار

ارىخىدىكى مهشهۇر شىنجاڭ ت« شېرىپ نىياز خۇشتار ئهپهندى يازغان 

يىلغىچه لهنجۇدا دەم ئېلىپ، -1953 ،ناملىق كىتابتا ئۇنى» شهخسلهر

سوۋېت   يىلنىڭ ئاخىرىدا-1956يىلنىڭ ئاخىرى قايتىپ كېلىپ، -1953

يىلالردا ئالمۇتىدا ۋاپات بولدى -1990ئىتتىپاقىغا چىقىپ كېتىپ، 

  . دېيىلگهن

بۇنىڭغا ئوخشىمايدىغان  ئوقۇۋېتىپ ماتېرىياللىرىنىيېقىندا ئىلى تارىخ 

مىللىتى ( ئۇنىڭ غۇلجىدا قالغان ئايالىنىڭ . مهلۇماتنى كۆرۈپ قالدىم

يىلى ھۆكۈمهت غېنى -1952 دېيىشىچه) قازاق، ئىسمى جىبهك ئاباس قىزى

غېنى باتۇر ( لهنجۇغا ئىدىيه ئۆزگهرتىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان  باتۇرنى
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، ئۇالر لهنجۇدا    بولۇپ)لهنجۇغا مۇشۇ ئايالىنى بىرگه ئېلىپ بارغان

ئايغىچه تۇرغان بولۇپ لهنجۇدا بىر ئوغۇل -10يىلى -1954يىلدىن -1952

غېنى باتۇر . ، يارمهمهت دەپ ئىسىم قويغان پهرزەنتلىك بولغان بولۇپ

مايدا سوۋېتتىكى چوڭ ئايالىنىڭ پاسپورتى بىلهن ئالمۇتىغا -5يىلى -1955

 خوتۇن بولۇشقا رۇخسهت  بىر ئهرگه ئىككىسوۋېتتا( چىقىپ كهتكهن 

ئايالى قېپقېلىپ ). بالىسى بىلهن قاپتىكهن  قىلمىغانلىقتىن بۇ ئايالى

ھامماللىق    بالىسى قورغاس ئېغىزىدا. ئايدا ۋاپات بوپتۇ-11يىلى -1999

  . قىلىدىكهن

 

 

 

  

 

  غېنى باتۇر

، ۋاپات )يىل؟-1902(يىل -1901غېنى باتۇرنىڭ تۇغۇلغان ۋاقتى 

ئۇنى تۆۋەندىكى رەسىملهرگه قارىساق . يىلىكهن-1981بولغان ۋاقتى 

 . بىلىۋاالاليمىز
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  ىغېنى باتۇرنىڭ سهپداشلىر

 ئهكبهر باتۇرفاتىخ باتۇر                      خهمىت باتۇر                    

 

  رەفىق باتۇر                      باتۇر نۇرۇمھوشۇر باتۇر                      
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   باتۇر، نۇرۇم باتۇرھوشۇر  ئوڭدىن ئوسمان باتۇر،                       

  غېنى باتۇر پارتىزان سهپداشلىرى بىلهن بىلله
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  ۋە باشقا سهپداشلىرى ئهخمهتجان قاسىمى بىلهن بىلله" ئالته ئوغرى"

  

  

  

  

  

  

ئوتتۇرىدىكى قالپاق كىيىۋالغان . غېنى باتۇرنىڭ ياشانغان مهزگىلى

  كىشى غېنى باتۇر
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  رنىڭ نامىزىباتۇ



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 179 

   

  غېنى باتۇرنىڭ قازاقىستاندىكى ھهيكىلى

  

  

  

  

  

  غېنى باتۇرنىڭ قهبرىسى
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  :ماتېرىيالالرپايدىلىنىلغان 

شىنجاڭ يېقىنقى زامان تارىخىدا ئۆتكهن « شېرىپ نىياز خۇشتار 

  »شهخسلهر 

  .نهشرى-1ئاي -1يىل -2003شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى 

 ئىلى تارىخ    »ئىككى پارچه ئهسلىمه  «   ئابدۇسهمهت ئابدۇلال

  سان-13 ماتېرىياللىرى
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 شىنجاڭ پادىشاھى شېڭ شىسهينىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى
  سهي جىن سوڭ

 turan tekin: يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=171 

 كېتىپ يىلى شېڭ شىسهي گومىنداڭ بىلهن بىلله تهيۋەنگه -1949

دە شاڭجياڭ دەرىجىلىك مهسلىههتچى، » دۆلهت مۇداپىئه مىنىستىرلىكى«

غا » كومىتېتى پىالنالش قايتۇرۇۋېلىشنىمهمۇرى پاالتانىڭ چوڭ قۇرۇقلۇقنى «

ل سودىگهرچىلىك قىلىپ موگو، بېلىق سودىسى ئۇ بىر مهزگى. ئهزا بولدى

 ھېچقايسىسىدا لېكىن باقتى، بولكىخانا ئاچتى، شۇغۇللىنىپبىلهن 

 كومپارتىيىگه قارشى ماقالىلهرنى ئۆيىدەسودىسىنى ئاقتۇرالماي، ئاخىر 

  . يېزىپ ئولتۇردى

ئۇنىڭ گۇمانخورلۇقى، باشقىالرنى قهستلهيدىغان مىجهزى شۇ 

 كېلىۋالغان شىنجاڭدا ئىشلهپ تهيۋەنگه قېچىپ ،تۈگىمهيچاغالردىمۇ 

، دەپ يۇقىرىغا چېقىپ يۈرۈپ كىشىلهرنىڭ كوممۇنىستئادەملهرنى بۇ 

 يىلى گۇاڭ لۇ، گۇ گېڭيى، سوڭ نيهنسى، لىن -1953.  قالدىغهزىپىگه

ېشىغا خهت يېزىپ، ئۇنىڭ ي ئادەم جياڭ ج15جىيۇڭ قاتارلىق 

 ئايدا تهيۋەندىكى -3شۇ يىلى . شىنجاڭدىكى جىنايهتلىرىنى پاش قىلدى

 سۇنۇپ، شېڭ شىسهينىڭ ئهرز كىشى 114ئهبهيدۇلال  قاتارلىق 

 كۈنى شېڭ شىسهي ئۇالرغا -23. شىنجاڭدىكى جىنايهتلىرىنى پاش قىلدى
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مهن دۆلهتنىڭ ئالدىدا يهرگه قارايدىغان ھېچقانداق : بېرىپرەددىيه 

سىنى ۋەكىللهرگه  ئاقلىدى ۋە يازغان نهرسىئۆزىنىئىش قىلمىدىم دەپ 

ئۇ مۇشۇنداق نارازىلىقالرنىڭ ئىچىدە يهنه جياڭ . تارقىتىپ بهردى

ئۇ بۇنىڭ بىلهنال .  كهتتىئۆتۈپئېسهن -ېشىنىڭ قوغدىشى بىلهن ئامانيج

 بىرىنچى، ئىككىنچى بېرىلىدىغانقالماي يهنه خىزمهت كۆرسهتكهنلهرگه 

  .ئېرىشتىيه ئوردېنىغا دەرىجىلىك ئوردېنالرغا، قۇرۇقلۇق، ھاۋا، دېڭىز ئارمى

شىنجاڭدا ئۆتكهن ئون «شېڭ شىسهي تهيۋەنگه بارغاندىن كىيىن، 

 قايتۇرۇۋېلىشقانداق قىلغاندا چوڭ قۇرۇقلۇقنى «، »يىلدىن ئهسلىمه

 ۋە كاپىتالىزم كوممۇنىزم«، »بولىدۇ ئورۇندىغىلى ئوڭۇشلۇقبۇرچىمىزنى 

قاتارلىق » گهنلىكى ئهسىرىنىڭ يىتىپ كهلدېموكراتىيه، ئۆتمۈشىدەۋرىنىڭ 

ئىنتايىن مۇھىم » ئهسلىمه  «‹: ئۇ تهپ تارتماستىن. كىتابالرنى يازدى

 ئۇقۇپ چوقۇمكىتاب، شىنجاڭ تارىخىنى تهتقىق قىلىدىغانالر بۇ كىتابنى 

 بىۋاسىتهچىقىشلىرى كېرەك، ئۇ مىنىڭ سىتالىن ۋە ماۋ زېدوڭ بىلهن قىلغان 

تتا شېڭ شىسهينىڭ كىتاب ئهينى ۋاقى. دېدى ›كۈرەشلىرىمنىڭ تارىخى

 قارشى تۇرۇش، چوڭ قۇرۇقلۇقنى كوممۇنىزمغايېزىپ، ماقاله يېزىپ 

شۇڭا .  قىلىشتىن باشقا قىلغۇدەك ئىشى يوق ئىدىتهرغىب قايتۇرۇۋېلىشنى

  .ئۇنىڭ ئىچى بهكمۇ پۇشاتتى

ئۇنىڭ ئهمدى ئۇنداق چوڭ ئىشالرنى قىلغۇدەك ئهھۋالى يوق 

ۈرۈمچىدىكى بوغدا چوققىسىنى ئهسلهپ، ئىدى، قولىدىنمۇ كهلمهيتتى، ئ

 بولۇپ پادىشاھ مۇستهقىلئۇ ئۇزۇندىن بىرى . كېتهتتىسائهتلهپ ئولتۇرۇپ 

 دەرىجىسى قۇرۇقلۇق ئارمىيه شاڭ جياڭى بولسىمۇ، ھهربىي. ياشىغان ئىدى

ئۆلكه دەرىجىلىك ئهمهلدار . ئوقۇمىغان مهكتىپىدە ھهربىي خۇاڭ پۇ لېكىن
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كهلدى -دىكى ئهمهلدارالر سورۇنى بىلهن ئاز باردى مهركهزلېكىنبولسىمۇ، 

شۇڭا تهيبېيگه كهلگهندىن كىيىن كۆپ ئادەملهر بىلهن . قىلغان ئىدى

كېلىش قىلغان -ئۇنىڭ بىلهن يېقىنلىشىپ بېرىش. كېلىش قىاللمىدى-بېرىش

 ئۇنىڭ سهۋەبلهردىنمۇشۇ . ئادەملهرمۇ ئۇزۇنغا قالماي ئۇنىڭدىن قاچتى

  .بۇرادەرلىرى  بولمىدى -  بىرمۇ دوستدىغانئۆتىئۆمرىدە يېقىن 

 ياشاۋاتقان تۇرمۇش كېتىۋاتقاندەكبۇ دۇنيادىن دېرەكسىز يوقاپ 

ئۇنى تېخىمۇ غهمكىن، خهقلهردىن تېخىمۇ قاچىدىغان قىلىپ قويغاچقا، 

. چهت بىر يهردىن ئۆي ئېلىپ، ئاخىرقى ئۆمرىنى شۇ يهردە ئۆتكۈزدى

ئۇندىن باشقا .  بىلهن ئهسلىمىسىال ئىدى خوتۇنىبولۇۋاتقىنىئۇنىڭغا ھهمرا 

.  ئىدىكېسىلى يۇقىرى قان بېسىم كېتىۋاتقانكۈنگه ئېغىرلىشىپ -كۈندىن

قوللىرى -ئۇنىڭ توختىماي بېشى ئاغرىيتتى، يۈرىكى ساالتتى، پۇت

. بىر قېتىم قىسقا ۋاقىت كۆزى كۆرمهسمۇ بولۇپ قالغان ئىدى. كۆيۈشهتتى

دوختۇر .  ئاالمهتلىرى ئىدىكېسهللىكىنىڭ تومۇر –بۇالرنىڭ ھهممىسى قان 

ئۇنىڭغا دورا بىلهن داۋالىنىشتىن باشقا ئۆزىنى بىر خىلى تۇتۇشنى، بۇرۇنقى 

  . ئىشالرنى ئويلىماسلىقنى ئېيتتى

ئانىسى بىلهن .  يوق ئىدىتۇغقانلىرىشېڭ شىسهينىڭ تهيۋەندە 

هلگىنى تهيۋەنگه بىلله ئېلىپ ك. سىڭلىسى چوڭ قۇرۇقلۇقتا قالغان ئىدى

چوڭ . ئىككىنچى ئىنىسى شېڭ شىيىڭ، بهشىنچى ئىنىسى شېڭ شىجىال  ئىدى

چوڭ قىزى كې .  يېنىدا ئىدىچىڭئوغلى كې جىڭ، ئوتتۇرانچى ئوغلى كې 

شېڭ .  ئولتۇراقلىشىپ قالغان ئىدىئامېرىكىداچىن، كهنجى ئوغلى كې ۋىن 

 ۋاقتىدىكىئۆز . كهلدى قىلىشمايتتى-شىسهي ئىنىلىرى بىلهنمۇ كۆپ باردى

 ئىككى قېتىم –نىڭ مۇخبىرى چېن جىيىڭ بىلهن يىلدا بىر » ئاۋام گېزىتى«
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چېن . ئۇالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئورتاق بىر پىكىر بار ئىدى.  قاالتتىكۆرۈشۈپ

 يىلىنىڭ -1938شىنجاڭنىڭ . جىيىڭ ئۈرۈمچىگه ئۈچ قېتىم كهلگهن

جاڭدا شىن«كهينىدىكى ئهھۋالالر يېزىلغان، قىممىتى بار -ئالدى

بۇ كىتاب شۇ چاغدا خېلى چوڭ تهسىر . ناملىق كىتابنى يازغان» كۆرگهنلىرىم

  . قوزغىغان ئىدى

 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن شېڭ شىسهي -13 ئاينىڭ -7 يىلى -1970

 قوزغىلىپ، تهيبېي شهھىرىدىكى ھاۋا كېسىلىئۆز ئۆيىدە تۇيۇقسىز يۈرەك 

 45 تىن 5ىيىن سائهت چۈشتىن ك. ئارمىيه دوختۇرخانىسىغا ئېلىپ بېرىلدى

شۇ .  يېشىدا ئۆلدى76مىنۇت ئۆتكهندە جىددىي قۇتقۇزۇش ئۈنۈم بهرمهي 

.  چيۇ يۈفاڭ، ئوتتۇرانچى ئوغلى كې چىڭالر بار ئىدىخوتۇنىچاغدا يېنىدا 

 قىزى كهلگۈچه تهيبېي شهھىرى ئامېرىكىدىكى جهسىتىئهتىسى ئۇنىڭ 

  . مىنچۇەن كوچىسىدىكى جهسهتخانىغا قۇيۇپ تۇرۇلدى

 دە ئائىلىسىنىڭ، 8 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن سائهت -2 ئاينىڭ -8

ېشى يجياڭ ج.  دەپنه مۇراسىمى ئۆتكۈزۈلدىكومىتېتىنىڭ دا دەپنه 9سائهت 

  ھۆكۈمهت–  شىمال ئارمىيهغهربىيسابىق . ەتتىهۋ ئگۈلچهمبىرەك

ئهمهلدارلىرى مهھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى گو جىچياۋ  قاتارلىقالر  

 -7ئۇنىڭ ئالدىدا يهنى .  ئۈستىگه دۆلهت بايرىقى ياپتىهسىتىجئۇنىڭ 

» مهمۇرى پاالتا«ېشى بىلهن يجياڭ ج» زۇڭتۇڭ« كۈنى -31ئاينىڭ 

بىلهن ئۇنى مۇكاپاتلىغان » ساداقهت مۇكاپاتى«باشلىقى يهن جياگهن 

 تهيبېي شهھىرى شىمالىي ياڭ مىڭشهن جهسىتىشېڭ شىسهينىڭ . ئىدى

 16.  رايونىغا كۆمۈلدى-12هبرىستانلىقنىڭ  ئومۇمى ق-1تېغىدىكى 

  . چيۇ يۈفاڭ نيۇيوركتا ئۆلدىخوتۇنىيىلدىن كىيىن 
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 ئىتتىپاقى بىلهن بولغان يوشۇرۇن سوۋېتلىتارىستىنىڭ لشىنجاڭ مى

 ئاالقىسى

 خې لىبو: يازغۇچى

 herisman :يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=146  

 نام بىلهن دېگهن» شىنجاڭ خانى «ڭ شىسهي ې مىنگو مهزگىلىدىكى ش     

ئۇ شىنجاڭنى كومپارتىيه، گومىنداڭ . شىنجاڭدا ھۆكۈمرانلىق قىلىپ كهلگهن

، ھهمدە ئۆزىنى  »گۇرۇھ ئۈچ چوڭ سىياسىي جۇڭگودىكى«بىلهن بىرگه 

دەپ » ى چوڭ داھىي ئۈچىنچ«دىن باشقا رىكومپارتىيه، گومىنداڭ رەھبهرلى

 رچىل، ماۋېشېڭ شىسهي يهنه ئۆزىنى سىتالىن، روزۋېلىت، چ. ئاتىغان

دۇنيادىكى « ېشى قاتارلىقالر بىلهن بىر ئورۇندا قويۇپ يج دۇڭ، جياڭېز

     .دەپ ئاتىۋالغان»  لىنىيىسىدىكى ئالته داھىي كۈرەشفاشىزمغا قارشى 

ڭ ېلى يولداش دېڭ فا ش ج ك پ نىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق سابىق ۋەكى     

 چىقىشىنى تهلۋە، كېلىپڭ شىسهينىڭ ېش« شىسهيگه مۇنداق باھا بهرگهن 
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 –، ئۇنىڭ قىلمىش   ئاچكۆز مىللىتارستقا، ئىدىيىسىنى يهرلىك خاقانغا

     .» ئوخشىتىشقا بولىدۇ  ئهتمىشىنى قۇترىغان چىلبۆرىگه

ئاتىغان، ئۇ دەپ » شىنجاڭ خانى « ئهينى يىلالردا، كىشىلهر ئۇنى      

 ئىتتىپاقىغا يېقىن سوۋېتشىنجاڭ .  يىل ھۆكۈمرانلىق قىلغان12شىنجاڭغا 

بولغانلىقتىن، شېڭ شىسهي ئۆزىنىڭ شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىقىنى 

يېقىن «  ئىتتىپاقى بىلهن بىر مهھهل سوۋېتمۇستهھكهملهش ئۈچۈن 

شىگه شۇنىڭدىن كىيىن ئۇ ۋەزىيهتنىڭ ئۆزگىرى. نى ساقلىغان»مۇناسىۋەت 

  .  ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى ئۈزگهنسوۋېتبېقىپ 

 ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشى بىلهن شىنجاڭدىكى ھۆكۈمرانلىق ئورنىنى سوۋېت

  ساقالش

ڭتىيهننىڭ كهييۈەن شهھىرىدە تۇغۇلغان ې يىلى ف -1892شېڭ شىسهي 

تىنىڭ سىياسىي ئىقتىساد تې مىڭجى ئۇنۋېرسىتوكيو ياپونىيهبولۇپ، 

سۇڭلىڭنىڭ كۆرسىتىشى  ئۇنىڭدىن كىيىن ئاتامانى گو.  ئوقۇغان مىدائىل

.  بېرىپ بىلىم ئاشۇرغانئۇنىۋېرسىتېتىغا قۇرۇقلۇق ئارمىيىسى ياپونىيهبىلهن 

 - 1930 يىلى، شېڭ شىسهي ياپونىيىدىكى ئوقۇشىنى تامامالپ، -1927

مى باش  مهكتىپىنىڭ جهڭ ئىلئوفىتسېرالر كېلىپيىلىنىڭ ئاخىرىدا شىنجاڭغا 

ئىككى يىلدىن كىيىن ئۇ شهرقى يول باندىت . مهشقاۋۇللىقىغا تهيىنلهنگهن
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تازىالش قىسمىنىڭ باش قوماندانلىقىغا تهيىنلىنىپ، تۈرلۈك جهڭلهردە ئۇدا 

شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ ئهينى .  يىلمۇ يىل ئۆسكهنئابرۇيىغهلىبه قىلىپ، 

شىغا چىققان ن شىنجاڭدا ھاكىمىيهت بېېيىلالردىكى رەئىسى جىن شۇر

 يىلىدىن باشالپ شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلق ئاممىسىنى -1928

 قىلىشى ۋە قۇل ئېكسپىالتاتسىيهئىنتايىن رەھىمسىزلىك بىلهن ئېزىشى، 

قىلىشى سهۋەبىدىن، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلق ئاممىسىنىڭ 

بىر قىسىم يهرلىك . ئۆچمهنلىكىنى ۋە قارشىلىقىنى كۈچهيتىۋەتكهن

 مۇناسىۋەتنىن بىلهن بولغان ېرانالر پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ جىن شۇرھۆكۈم

     .بولۇۋالغان ئارقىدىن مۇستهقىل  -ئۈزۈپ، ئارقا 

 » ئاپرېل -12«  كۈنى شىنجاڭدا  -12 ئاينىڭ  -4 يىل -1933      

 تېنهپ - ن ئالدىراپېجىن شۇر. سىياسىي ئۆزگىرىشى يۈز بهرگهن

ۋاقىتتا قولىدا بهلگىلىك ئهسكىرى كۈچى شۇ . ئۈرۈمچىدىن قېچىپ چىققان

ڭ شىسهي ھهر قايسى تهرەپلهرنىڭ قوللىشى بىلهن شىنجاڭنىڭ ېبار ش

ۋاقىتلىق دۇبهنلىكىگه، مائارىپ نازارىتىنىڭ نازىرى ليۇ ۋېنلۇڭ شىنجاڭ 

 ئايدا، شېڭ -12شۇ يىلى . ئۆلكىسىنىڭ ۋاقىتلىق رەئىسلىكىگه كۆرسىتىلگهن

 نام بىلهن ليۇ دېگهنپىالنالشقا چېتىشلىقى بار  قىلىشنى ساتقۇنلۇقشىسهي 

 ئىستېپا قىلىپ، ليۇ ۋېنلۇڭنى نهزەربهندۋېنلۇڭ ۋە ئۇنىڭ ئائىلىسىنى 

 جۇ رۇيچىنى ئۆلكه بيۇروكرات قېرى كېسهلمهنبېرىشكه قىستاپ، 
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 كېسهلرۇيچى   ئايدا جۇ -3 يىل -1934. رەئىسلىكىگه كۆرسهتكهن

 بىراقال ئۆز ھوقۇقنىاسىي ۋە ئهسكىرى شېڭ شىسهي سىي. سهۋەبىدىن ئۆلگهن

، شىنجاڭغا بولغان مۇستهبىت ھۆكۈمرانلىقىنى كىرگۈزۈۋېلىپچاڭگىلىغا 

 .باشلىغان

ھاكىمىيهت داۋالغۇپ   شېڭ شىسهي ھۆكۈمرانلىق تهختىگه ئولتۇرغان ۋاقتى 

تۇرغان مهزگىل بولۇپ، ئهمهلىيهتته ئۇ پهقهت ئۈرۈمچى ئهتراپىدىكى 

ئهينى ۋاقىتالردا شىنجاڭدا يهنه شىمالىي . رول قىلىپ تۇرغانرايونالرنىال كونت

جۇڭيىڭ ۋە  بۇفاڭنىڭ بىر نهۋرە ئىنىسى ما شىنجاڭنى ئىگىلهپ ياتقان ما

ييۈەن قاتارلىق ئىككى كۈچ شېڭ شىسهي ېئىلىنى ئىگىلهپ ياتقان جاڭ پ

ئۇ . بىلهن داڭقان پۇتى شهكلىدىكى ۋەزىيهتنى شهكىللهندۈرگهن

ڭ شىسهينىڭكىدىن كۆپ بولۇپ، ئىككى ېئهسكىرى كۈچى ش ئىككىيلهننىڭ

 ھاكىمىيهتنى تارتىۋېلىش ئېهتىماللىقى كېلىپكۈچنىڭ ھهر ۋاقىت بىرلىككه 

 پۇرسىتىنى تارتىۋېلىشبىر قىسىم يهرلىك كۈچلهرمۇ ھاكىمىيهتنى . بار ئىدى

  . كۈتمهكته ئىدى

 ئالدىغا  -ڭ شىسهي ئهسلىدە گومىنداڭغا تايىنىپ شىنجاڭنى ئۆز ې ش     

، ئهمما نهنجىڭ ھۆكۈمىتىمۇ پۇرسهتتىن   كويىدا يۈردىئىگىلىۋېلىش

ڭ ېش.  ئىدىكۈتۈۋاتقانپايدىلىنىپ شىنجاڭنى كونترول قىلىش پۇرسىتىنى 
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 تايىنىش ياپونىيىگه ئوقۇغان بولسىمۇ، ئهمما ئۇ ياپونىيىدەشىسهي ئىلگىرى 

 ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېت يولىدا ماڭمىغان، چۈنكى ئۇ شىنجاڭغا قوشنا دۆلهت ــ

شىنجاڭغا كۆرسىتىدىغان تهسىرىنىڭ ئىنتايىن مۇھىملىقىنى چوڭقۇر تونۇپ 

 بۇيۇمالرنىڭئۇ ۋاقىتالردا شىنجاڭدا ئىشلىتىلگهن كۈندىلىك . يهتكهن ئىدى

 سوۋېت، شۇنداقال يهنه كىرگۈزۈلهتتى ئىتتىپاقىدىن سوۋېتھهممىسى 

 – 1920. هتىماللىقى بار ئىدىئارمىيىسىنىڭ ھهر ۋاقىت شىنجاڭغا كىرىش ئې

 ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيىسى شىنجاڭغا كىرىپ ئاقالرنى سوۋېتيىلى 

 ئىتتىپاقىنىڭ ئهپۇ قىلىشى ۋە سوۋېتڭ شىسهي ېشۇنىڭ ئۈچۈن ش. يوقاتقان

ياردىمىنى قولغا كهلتۈرۈشنى ئۆزىنىڭ ھاكىمىيىتىنى مۇستهھكهملهشنىڭ 

، ئهۋەتىپقىغا توختىماي خادىم  ئىتتىپاسوۋېتئاساسلىق تهدبىرى قىلىپ، 

 ئىتتىپاقى بىلهن مۇناسىۋەت ئورناتقان ۋە ئۇالردىن ياردەم سوۋېت

 ئىشىنىدىغان، ماركىسىزمنى كوممۇنىزمغاڭ شىسهي ئۆزىمۇ ېش. سورىغان

 ئىتتىپاقىغا سوۋېت، كىرىۋېلىپچوڭقۇر تهتقىق قىلىدىغان قىياپهتكه 

  . بولۇۋالغانياخشىچاق 

 مۇقىم ۋە ئۆزىگه يېقىنچىلىق ئېيتقاندا ئۈچۈن  ئىتتىپاقىسوۋېت    

 ئىتتىپاقىغا سوۋېت شىنجاڭنىڭ يهرلىك ھاكىمىيىتى بولۇۋاتقانمۇئامىلىسىدە 

 زىيان مۇناسىۋىتىدە بولۇپ، شىنجاڭ  - پايدا بىۋاسىتهنىسبهتهن 

 – سوۋېت ئاشىدىغان كىلومېتىردىن 3000 ئۇزۇنلۇقىتهۋەلىكىدىكى 
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 ئامان بولۇشى ئىنتايىن مۇھىم ئورۇندا – تىنچ چېگرىسىنىڭ جۇڭگو

 ئىتتىپاقى سوۋېت« ڭ شىسهيدىن ې ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى شسوۋېت. تۇراتتى

بىلهن يېقىن مۇناسىۋەت ئورنىتىش ئۈچۈن جاھانگىرلىككه قارشى تۇرۇش 

 ئىتتىپاقىنىڭ قوللىشىنى قولغا سوۋېتڭ شىسهي ېش. نى تهلهپ قىلغان»

. ۇالرنىڭ تهلىپىگه قوشۇلغان ئىدىۋېلىش ئۈچۈن نائىالج ئۈكهلتۈر

 ھهربىي ئىتتىپاقى شېڭ شىسهيگه داۋاملىق ھالدا سوۋېتئۇنىڭدىن كىيىن، 

 تهختكهڭ شىسهينىڭ ېۋە ئىقتىسادىي جهھهتتىن ياردەم بېرىپ، ش

.  پۇرسهت يارىتىپ بهرگهنئوڭشىۋېلىشىغاچىققاندىن كىيىن ئۆزىنى 

ر قايسى ئىنقىالبى ڭ شىسهينى قوللىشى ھهې ئىتتىپاقىنىڭ شسوۋېت

خهلقئارا .  قاتتىق قارشىلىقىغا ئۇچرىغانگۇرۇھتىكىلهرنىڭ

 خهت كومىتېتىغا پارتىيىسى مهركىزى بولشېۋىكالر سوۋېت  كوممۇنىزم

 بىر – بىرمۇ سهۋەبلىرىنىڭ شىسهينى قوللىماسلىقنىڭ تۈرلۈك ې، شئهۋەتىپ

 بۇ وممۇنىزمنىڭك، خهلقئارا ئېيتقاندا ساھهسىدىن ئىدېئولوگىيه. شهرھلىگهن

 ئىتتىپاقىنىڭ ئهينى سوۋېتئهمما . قارىشىنىڭ بهلگىلىك ئاساسى بار ئىدى

 ساھهسى پرىنسىپىنى ئىدېئولوگىيه بهلگىلىگۈچىلىرىۋاقىتتىكى تهدبىر 

 ئويلىغان مهنپهئهتىنى ئىتتىپاقىنىڭ ئهمهلىي دۆلهت سوۋېت،  ئويالشماستىن

پ ئىلىدىن دىخۇا ييۈەن ئهسكهر باشالې يىلى جاڭ پ-1933. ئىدى

 سوۋېتشېڭ شىسهينىڭ ئىلتىجاسى بىلهن . گه يۈرۈش قىلغان) ئۈرۈمچى( 
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ئىتتىپاقى قىزىل ئارمىيىسى ئهسكهر چىقىرىپ ئۇرۇشقا ياردەم بېرىپ جاڭ 

جۇڭيىڭ قول   ئايدا ما -1 يىلى -1934. ييۈەننى مهغلۇپ قىلغانېپ

ىپ دىخۇاغا  نهچچه ئهسكىرى كۈچىگه باشالمچىلىق قىل7000ئاستىدىكى 

مۇشۇنداق خهتهرلىك ۋەزىيهتته، شېڭ شىسهي قىسىم . ھۇجۇم قىلغان

 قىزىل سوۋېتباشالپ قارشىلىق كۆرسهتكهن، ھهمدە يهنه بىر قېتىم 

 ئارمىيىسى ئىككى سوۋېت. ئارمىيىسىنىڭ ياردەم بېرىشىنى تهلهپ قىلغان

لۇپ جۇڭيىڭ قىسىملىرىنى تېزال مهغ يولغا بۆلۈنۈپ شىنجاڭغا كىرىپ، ما

 مۇھاسىرىدىن بۆسۈپ ئۆتۈپ  جۇڭيىڭ  ئايدا ما -2شۇ يىلى . قىلغان

ڭ شىسهي بىلهن تهڭ ې شىنجاڭدا ش شۇنىڭدىن ئېتىبارەن.  قاچقانجهنۇبقا

جۇڭيىڭنىڭ   يىلى يىل بېشىدا ما-1937.تۇرااليدىغان دۈشمىنى قالمىغان

ڭ شىسهيگه قارشى چىقىپ ېهن ئهسكهر باشالپ شسخۇ ئهگهشكۈچىسى ما

 سوۋېتڭ شىسهينىڭ تهلىپى بىلهن ې ئايدا، ش -9.  كىرگهنچارغاكۇ

ۋىزىيىسى ۋە يهنه بىر دېۋىزىيه ې د2ۋىزىيىسىنىڭ ېئىتتىپاقىنىڭ كرتولۇف د

  ئاتۇشقا كىرىپ، ماھىمايىسىدە نهچچه تانكىنىڭ 20 ئايروپىالن، 40

هن سخۇ ما.  يولىنى ئۈزۈپ تاشلىغانچېكىنىشهن قىسمىنىڭ سخۇ

تاقلىقىنى كۆرۈپ، ئاز ساندىكى كۈچلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ ۋەزىيهتنىڭ چا

 قالغان ئهسكهرلىرى بىرىگادا كوماندىرى ما. ھىندىستانغا قېچىپ كهتكهن

 سوۋېتي ۇىڭگس بىلهن تهسلىم بولغان، كىيىن ماتېلېگراممىسىينىڭ ۇىڭگس
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ڭ شىسهي ېشۇنىڭدىن ئېتىبارەن ش. ئارمىيىسى تهرىپىدىن ئېتىپ تاشالنغان

  . تولۇق مۇستهھكهملىگهنھۆكۈمرانلىقىنىى شىنجاڭدىك

ڭ شىسهيگه ھهربىي ئىشالر جهھهتتىن ياردەم بېرىش ې ئىتتىپاقى شسوۋېت    

بىلهن بىرگه ئادەم كۈچى، ماددىي كۈچ، مالىيه كۈچى قاتارلىق 

، تېخنىك، مۇتهخهسسىسبىر تۈركۈم . تهرەپلهردىنمۇ ياردەم قىلىپ تۇرغان

« رىنى شىنجاڭغا ئهۋەتىپ، شېڭ شىسهينىڭ كادىر ۋە كومپارتىيه ئهزالى

 سوۋېت.  ياردەم قىلغانكونكرېتنى تۈزۈشىگه » ئالته چوڭ سىياسهت 

 شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىي، مهدەنىيهت ئىشلىرى  ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمى بىلهن

                    .مۇئهييهن دەرىجىدە ئهسلىگه كهلگهن ۋە راۋاجالنغان

ېقىنلىشىش سىياسىتىنى قوللىنىشى ئۆزىنىڭ  يسوۋېتقاڭ شىسهينىڭ ې ش     

 ئىتتىپاقىدىن سوۋېتتىنى چىقىش قىلىش ئاساسىدا بولغان بولۇپ، ئهمهنپه

باشقا دۆلهتلهر كىشىلىرىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشىگه قارشى تۇرۇش 

ئهمما، ئهينى ۋاقىتالردا شىنجاڭنىڭ سىياسىي مۇھىتى . پوزىتسىيىسىدە بولغان

، گېرمانىيه، ياپونىيه جاھانگىرلىرىمۇ ئهنگلىيه، ئىنتايىن مۇرەككهپ بولۇپ

 ئهنگلىيه.  بولۇپ تۇرۇش ئۈچۈن ئۇرۇنماقتا ئىدىمهۋجۇدبۇ تۇپراقتا 

 سابىت دامولال ۋە ئىمىننى قهشقهردە   ئايدا-11 يىلى -1933جاھانگىرلىرى 

»  جۇمهۇرىيهت دېموكراتىكمهڭگۈلۈك « ، بۇنى    قۇرۇشقا» جۇمهۇرىيهت « 
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 دىخۇادا چهتئهل بانكىسى فرانسۇزالر. كۈشكۈرتكهنىلىشقا  قئېالندەپ 

 قۇرغان، چېركاۋى كاتولىك دىنى ئهنگلىيىلىكلهرتهسىس قىلغان 

ئهمهلىيهتته بۇالر .  يېڭىساردا دوختۇرخانا ئاچقان  شىۋىتسىيلىكلهر

دىنى . شۇغۇلالنغان بىلهن ھهرىكىتى جاسۇسلۇقئوخشىمىغان نامالر بىلهن 

 يۇقىرى قاتلىمىدىكىلهر جاھانگىرالرنىڭ فېئودالالرنىڭ نئورىنىۋالغاتونغا 

 يېقىن ئهنگلىيىگه« قوزغىالڭچىالر ئارىسىدا . قوينىغا ئۆزىنى ئاتقان

 » گۇرۇھى يېقىن شىماللىقالر ياپونىيىگه« ۋە  » گۇرۇھىجهنۇپلۇقالر 

 دائىم كۆرۈلۈپ ژۇرناللىرىدا – گېزىت غهربلىكلهرنىڭشهكىللىنىپ، بۇالر 

شېڭ شىسهي ھاكىمىيهت يۈرگۈزگهندىن . ان ئاتالغۇغا ئايالنغانتۇرىدىغ

 بىردەك چېركاۋلىرىنىكىيىن، چهتئهل بانكىسى ۋە كاتولىك دىنى 

 قوغالپ چېگرىدىن، چهتئهل گىراژدانلىرىنىڭ ھهممىسىنى تارقىتىۋېتىپ

 ئىتتىپاقى خادىملىرىدىن باشقا شىنجاڭغا كىرگهن سوۋېت.   چىقارغان

ڭ شىسهي ئىسمى ېش.  قولغا ئالغاندېگۈدەكھهممىسىنى چهتئهللىكلهرنىڭ 

جىسمىغا اليىق بىر پۇرسهتپهرەس بولۇپ، ياپونغا قارشى ئۇرۇش 

 كوممۇنىستىك پارتىيىسى بىلهن بهلگىلىك جۇڭگوپارتلىغاندىن كىيىن، ئۇ 

 ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېت. دەرىجىدە بىردەكلىك بولۇش مهيداندا تۇرغان

 دېيىلگىنىگه» ن يىراق، كۆڭۈلدىن يىراق كۆزدى« قوللىشى بىلهن ئۇ 

ئوخشاش گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنى ئانچه قولالپ كهتمىگهن، شۇنداقال ئوچۇق 
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چهتئهلگه پاسسىپ قارشى تۇرۇش، « ېشىنىڭ ي ئاشكارا ھالدا جياڭ ج-

سىياسىتىنى ئوچۇق » ئىچكى مالىمانچىلىقنى ئاكتىپ بېسىقتۇرۇش 

 كوممۇنىستىك جۇڭگوى يىلالردىكى ئهين.  ئاشكارا ھالدا تهنقىدلىگهن -

 مۇنداق  پارتىيىسىنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق ۋەكىلى يولداش چېن تيهنچۇ

 قارىتا مهسىلىگهڭ شىسهي سىياسىي ېئۇزاق بىر مهزگىلگىچه، ش: دېگهن

ئىككى مهركهز پوزىتسىيىسى بىلهن قارىغان، يهنى خهلقئارا مهسىلىدە 

  . ئهنگه قارىغان، دۆلهت ئىچى مهسىلىسىگه يهنموسكۋاغا

 نائىل كۈتۈۋېلىشقا ئىتتىپاقىغا مهخپى زىيارەتكه بېرىپ، قىزغىن سوۋېت

  بولۇش

 سوۋېت گومىنداڭ ھۆكۈمىتى جۇڭگو كۈنى  -21 ئاينىڭ  -8 يىل -1937    

 شهرتنامىسى بىرىگه تاجاۋۇز قىلىشماسلىق -ھۆكۈمىتى بىلهن بىر 

ور كۈچ بىلهن ياردەم  زجۇڭگوغا ھۆكۈمىتى سوۋېتئىمزالىغاندىن كىيىن، 

.  يېقىندارچىلىق مۇناسىۋىتى مهزگىلىگه كىرگهنجۇڭگو - سوۋېت. بهرگهن

 ئىتتىپاقىنىڭ زور تۈركۈمدىكى ھهربىي قورال سوۋېتشۇ ۋاقىتالردا 

 ياراقلىرى شىنجاڭ ئارقىلىق ياپونغا قارشى ئۇرۇشنىڭ ئالدىنقى سېپىگه  -

 ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېته شۇنىڭ بىلهن بىرگه شىنجاڭ يهن. يهتكۈزۈلهتتى

ئوتتۇرا ئاسىيادا ئۆز بىخهتهرلىكىگه كاپالهتلىك قىلىشىدىكى بىر تهبىئىي 
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 1 يىلى -1938. بولۇپ، جۇغراپىيىلىك ئورنى ئىنتايىن مۇھىم ئىدىتوسۇق

 پولكى قۇمۇلغا كىرىپ -8 ئىتتىپاقىنىڭ ماشىنىالشقان سوۋېت ئايدا  -

زىسىنى قوغداپ ياتقان، بۇنىڭ ئورۇنلىشىپ، شىنجاڭنىڭ شهرقى چوڭ دەرۋا

  .  ئهسكهر تارتىشقا جۈرئهت قىاللمىغانغهربكهبىلهن گومىنداڭ قىسىملىرى 

 ئىتتىپاقى بىلهن بولغان سوۋېتڭ شىسهينىڭ ېشۇ ۋاقىتالردا، ش

 ئىتتىپاقىنىڭ ئهڭ ئالىي سوۋېتمۇناسىۋىتى يهنىمۇ قويۇقالشقان بولۇپ، ئۇ 

 مهسىلىلهر توغرىسىدا كېڭىشىشنىڭ رەھبهرلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ بىر قىسىم

 ئايدا داۋالىنىش نامى  -8 يىلى -1938 ھېس قىلىپ، زۆرۈرلۈكىنىئىنتايىن 

 بېرىش ئىشى موسكۋاغائۇ .  بارغانموسكۋاغا ھالدا يوشۇرۇنبىلهن 

. توغرىسىدا گومىنداڭ ھۆكۈمىتىگه ھېچقانداق خهۋەرنى ئاشكارىلىمىغان

  . ى بۇ ئىشتىن خهۋەردار ئىدى كوممۇنىستىك پارتىيىسجۇڭگوئهمما 

 موسكۋاغاڭ شىسهيگه ھهمرا بولۇپ ېڭ شىسهينىڭ ئايالى چيۇ يۈفاڭ شېش

 ئىتتىپاقىنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق مهسلىههتچىلىرى ۋە سوۋېت. بارغان

شىنجاڭغا قىلغان ياردىمى كۈنسېرى ئېشىۋاتقان بولسىمۇ، ئهمما شېڭ 

 يوقىتىش ئهكسىلئىنقىالبچىالرنى«  ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېتشىسهي بارغان ۋاقىت 

مهزگىلىگه توغرا كېلىپ قالغانلىقتىن، شېڭ شىسهي ئۆزنىڭ » 

بىخهتهرلىكىدىن ئهندىشه قىلىپ قالغان، كىيىن ئۇ بۇ ئهندىشىسىنىڭ 
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 موسكۋاغاڭ شىسهي ېش.  ئىكهنلىكىنى تېزال تونۇپ يهتكهن ئىدىبىهۇدە

 قىزغىن كۈتۈۋېلىشىغا ڭئهمهلدارلىرىنى ئىتتىپاقى سوۋېتبارغاندىن كىيىن 

 ئهتراپىدىكى بىر مېهمانسارايغا موسكۋاڭ شىسهي ېش. ئېرىشكهن

چۈشكهنلىكتىن، ئۇنىڭ بۇ قېتىمقى زىيارىتى جامائهتچىلىكنىڭ ھهتتا 

 ئىتتىپاقىدا تۇرۇشلۇق سوۋېتگومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ 

ا مل سارىيىدېكىيىن، سىتالىن كىر.  دىققىتىنى قوزغىمىغان ئهلچىخانىسىنىڭ

ڭ شىسهينى قوبۇل قىلغان، بۇ قېتىمقى قوبۇل قىلىشتا يهنه مولوتوف ۋە ېش

قوبۇل : ڭ شىسهي كىيىن ئۆز ئهسلىمىسىدەېش. ۋورشىلوفمۇ بىرگه بولغان

 يىلىدىكى شىنجاڭ توپىلىڭىدا مۇنداق بىر قاراشنى -1937قىلىشتا سىتالىن 

النلىغانلىقىنى، قۇۋۋەتلهيدىغانلىقىنى، يهنى توپىالڭنى تروتسكىچىالرنىڭ پى

ناتسىستچىالر، ياپون جاھانگىرلىرىنىڭ تروتسكىچىالرغا ياردەم 

 قىلىدىغان ھۇجۇم ئىتتىپاقىغا سوۋېتبهرگهنلىكىنى، شۇ ئارقىلىق شىنجاڭدا 

.  يىتىش ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانمهقسىتىگهئالدىنقى بازا قۇرۇش 

قىنىڭ ئاجىز رايونلىرىغا  ئىتتىپاسوۋېت بولسا ئۇالرنىڭ شىنجاڭنى  ۋورشىلوف

تاجاۋۇز قىلىشتىكى سهكرەش تاختىسى قىلىش مۇمكىنچىلىكى بارلىقى 

 بۇ تېما ئۈستىدە سۆھبهت مۇناسىۋەتلىك ئىتتىپاقىغا سوۋېتتوغرىسىدىكى 

  .  دەپ يازغان-ئېلىپ بارغان 
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شېڭ شىسهي . ڭ شىسهينى ئۈچ قېتىم قوبۇل قىلغانې شموسكۋاداسىتالىن 

 رەھبىرى ئېرىشىپ جۇڭگودا ئىلگىرى ھهر قانداق بىر  ئىتتىپاقىسوۋېت

ڭ شىسهي ۋە ېبۇ سىتالىننىڭ ش. باقمىغان قىزغىن مۇئامىلىگه ئېرىشكهن

سىتالىن . شىنجاڭغا ئىنتايىن ئهھمىيهت بېرىدىغانلىقىنى ئىپادىلهپ بېرىدۇ

ڭ شىسهي ې ش .ڭ شىسهينىڭ بارلىق ياردەم تهلىپىنى قاندۇرغانېشۇ چاغدا ش

 يىل ئىنتىزارلىق بىلهن 5مهن تۈر جهدۋىلىدىن بىز : ن كېيىنشۇ ئىشتى

. كۆردۈم بارلىق قىس، كهمچىل بولۇۋاتقان ئهسلىههلهرنى  كۈتكهن

بۇنىڭدىن ئېنىق كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، سىتالىننىڭ شىنجاڭ ھۆكۈمىتىگه 

  . دېگهن – گۇمانى تۈگهپتۇ مهسىلىسىدىكىياردەم بېرىش 

   كومپارتىيىسىگه ئهزا بولۇۋېلىشسوۋېت كۆزلهپ، مهنپهئهتىنىئۆز 

 كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ خهلقئارا جۇڭگو ئايدا -11 يىلى -1937

 موسكۋادىن تۇرۇشلۇق ۋەكىلى يولداش ۋاڭ مىڭ، كاڭ شىڭ كوممۇنىدا

يهنئهنگه قايتىش يولىدا شېڭ شىسهي ئۇالرنى قىزغىن كۈتۈۋالىدۇ، زىياپهتته 

 كوممۇنىستىك جۇڭگو ۋاڭ مىڭغا  تالالپ تۇرۇپپهيتنىڭ شىسهي ېش

پارتىيىسىگه ئهزا بولۇش تهلىپىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ، ئهمما شۇنىڭدىن كېيىن 

 كوممۇنىستىك  ڭ شىسهينىڭې ش .مهخسۇس ھۆججهت چۈشمهيدۇ

 قىلغان موسكۋاغابولۇش مهسىلىسى بۇ قېتىمقى » ئهزا  « پارتىيىسىگه
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 پارتىيىسىگه ممۇنىستىككو جۇڭگوڭ شىسهينىڭ ېش. سهپىرىدە ھهل بولىدۇ

 سوۋېتئهزا بولۇش ئويى يوققا چىققاندىن كىيىن، ئۇ مهخپى ھالدا 

ڭ شىسهي كىيىن مۇنداق ېش. كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه ئهزا بولىدۇ

بارلىق ئىشالر ئىنتايىن ئوڭۇشلۇق بولدى، سىتالىننىڭ « ئهسلهيدۇ 

ۈمنىڭ يهنئهن كهيپىياتىمۇ ئىنتايىن ياخشى كۆرۈنهتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز

 توغرىسىدىكى نازۇك مهسىلىلهر مۇناسىۋىتىم كېيىنكىبىلهن بولغان بۇندىن 

  » ئۈستىدە سۆھبهتلىشىشنى قارار قىلدىم 

ڭ شىسهي يهنه ئۆزىنىڭ سىتالىن بىلهن قىلىشقان سۆزىنى بايان ېش

 سادىق ئهقىدىچىلىرىنىڭ ماركسىزمنىڭمهن « : دېگهنقىلىپ مۇنداق 

ىلى، مهن ۋاڭ مىڭ، كاڭ شىڭ ۋە دىڭ فا قاتارلىقالر  ي-1937بىرسى، مهن 

.  پارتىيىسىگه ئهزا بولۇش ئىلتىماسى سۇندۇمكوممۇنىستىك جۇڭگوئارقىلىق 

دې،  زېدۇڭ، جۇ  ماۋبيۇروسىدىكى پارتىيىسى سىياسىي كوممۇنىستىك جۇڭگو

 قاتارلىقالر بېشىنلهي، ۋاڭ مىڭ، كاڭ شىڭ، دىڭ فا، چېن يۈن رېن ېئ جۇ

، ئهمما   پارتىيىسىگه ئهزا بولۇشۇمغا بىردەك قوشۇلدىممۇنىستىككومىنىڭ 

 مۇزاكىرە قىلغاندىن كىيىن ئاندىن ئاخىرقى قارارنى كوممۇنا  -3يهنه 

مهن پارتىيىنىڭ سىنىقى ۋە تهربىيىسىنى تېزدىن « ؛  »دېيىشتىچىقىرىدۇ 

 كوممۇنىستىك جۇڭگوقوبۇل قىلىشنى ئۈمىد قىلىمهن، شۇڭا مهن سىلهرنىڭ 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 199 

پارتىيىسىگه ئهزا بولۇشۇم توغرىسىدىكى قارارىڭالرنى بىلىشكه ئىنتىزارمهن 

«  .  

 ئېنىق  ڭ شىسهينى چوقۇم قولالش كېرەكلىكىېسىتالىنغا شۇ ۋاقىتتا ش

بولۇپ، شېڭ شىسهينىڭ پارتىيىگه ئهزا بولۇپ كىرىش مهسىلىسىدە بۇرۇنقى 

هن ھازىرنىڭ س« پوزىتسىيىسىنى ئۆزگهرتىپ، مۇنداق ئىپادە بىلدۈرگهن 

سهن شىنجاڭغا قايتىشتىن ئىلگىرى مهن . ئۆزىدىال پارتىيىگه كىرسهڭ بولىدۇ

شۇنىڭدىن . »سهن بىلهن بۇ مهسىله توغرىسىدا قايتا سۆھبهتلىشىمهن 

كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، سىتالىن شېڭ شىسهينىڭ پارتىيىگه ئهزا بولۇش 

ي شىنجاڭغا كىيىن، شېڭ شىسه. مهسىلىسىگه ئىنتايىن كۆڭۈل بۆلگهن

 ئوفىتسېرى ئىتتىپاقىنىڭ بىر سوۋېتقايتىشقا تهرەددۇتلىنىۋاتقاندا، 

سىتالىننىڭ كۆرسهتمىسىنى ئېلىپ شېڭ شىسهي چۈشكهن مېهمانسارايدا شېڭ 

 سوۋېتسىتالىننىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه، . شىسهي بىلهن كۆرۈشكهن

وممۇنىستىك  كسوۋېتئىتتىپاقى شېڭ شىسهيگه ئاالھىدە ئېتىبار قىلىپ، ئۇنى 

 موسكۋا شېڭ شىسهينى ئوفىتسېر بۇ   .پارتىيىسىگه ئهزالىقىغا قوبۇل قىلغان

 بويسۇنۇش توغرىسىدىكى قهسهمنامىگه ئىمزا قويۇشنى   بيۇروسىغاسىياسىي 

 ماقۇللىغىنىتهلهپ قىلغان، شېڭ شىسهي بىر ھازا ئىككىلهنگهندىن كىيىن، 

  . بىلدۈرگهن
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 ئارخىپلىرىنىڭ رۇسىيهىالنغان  يىللىرى ئاشكار-90 ئهسىرنىڭ -20

 كۈنىدىكى شېڭ شىسهي بىلهن سىتالىن،  -2 ئاينىڭ  -9 يىلى -1938

، خاتىرىسىدەمولوتوف، ۋوروشىلوفالرنىڭ ئۆتكۈزگهن سۆھبىتىنىڭ سۆھبهت 

 كومپارتىيىسىگه مهخپى سوۋېتسىتالىننىڭ ھهقىقهتهن شېڭ شىسهينىڭ 

هنه بۇ ئىش ئاشكارىالنغاندىن ھالدا ئهزا بولۇشىغا قوشۇلغانلىقى، ئهمما ي

 كېيىنكىشىنىڭ نارازى بولۇشىدىن، شېڭ شىسهينىڭ يېكىيىن جياڭ ج

 ئهندىشه قىلغانلىقى  كېلىشىدىن ئېلىپ قۇاليسىزلىقخىزمهتلىرىگه 

     .خاتىرىلهنگهن

 كومپارتىيىسىگه ئهزا بولغانلىقىنى شېڭ سوۋېتشېڭ شىسهينىڭ 

ئۇ .  ىر قېتىم ئىسپاتلىغانڭ شىتۇڭ يهنه بې سىڭلىسى ش-2شىسهينىڭ 

 كومپارتىيىسىنىڭ ئهزاسى، شۇنداقال ئۇنىڭ سوۋېتشېڭ شىسهي : سۆزىدە

 كومپارتىيىسىگه سوۋېتشېڭ شىسهينىڭ . دېگهن –ئهزالىق كىنىشكىسى بار 

« ئهمما شېڭ شىسهينىڭ ئۆزىنى . ئهزا بولغانلىقىغا ئىشىنىشكه بولىدۇ

ىن يالغانچىلىقتىن ئىبارەت  سېپى ئۆزىدئاتىۋېلىشىدەپ » ماركسىزمچى 

  . خاالس

 مهنپهئهتىگه ئىتتىپاقىغا ياخشىچاق بولۇۋېلىپ، شىنجاڭنىڭ سوۋېت

   قىلىشساتقۇنلۇق
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 ئىتتىپاقىغا ياخشىچاق بولۇش مهقسىتىدە، شىنجاڭدا سوۋېتشېڭ شىسهي 

 سوۋېت ئايرىلىپ چىقىشنى، جۇڭگودىن قۇرۇشنى، جۇمهۇرىيىتى سوۋېت

 ئىتتىپاقى سوۋېتئهمما . ۆپ قېتىم ئوتتۇرىغا قويغانئىتتىپاقىغا قوشۇلۇشنى ك

 سوۋېت. خهلقئارا جامائهتچىلىك پىكرىنى ئويلىشىپ قوشۇلمىغان

 ئىتتىپاقى بىرلهشمىسىنىڭ سوۋېتئىتتىپاقىنىڭ رەھبهرلىرىدىن مولوتوف 

 ئىتتىپاقى شىنجاڭنى ئۆز ئىچىگه ئالغان سوۋېت:  قېتىملىق قۇرۇلتىيىدا -7

 – قهتئىي قوغدايدۇ ھوقۇقىنى ۋە ئىگىدارلىق ۈتۈنلۈكىپ زېمىن جۇڭگونىڭ

  . دېگهن

 شېڭ شىسهي دۆلهت مهنپهئهتىنى قۇربان قىلىشقا قارىماي، شىنجاڭنىڭ    

 - 11 يىل -1940.  ئىتتىپاقىغا سېتىۋەتكهنسوۋېت ھوقۇقىنىئىگىلىك 

 ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىنىڭ سوۋېت كۈنى، شېڭ شىسهي  -26ئاينىڭ 

«  يىللىق 50ۇنىن، كاربوف قاتارلىقالر بىلهن مۇددىتى ۋەكىللىرىدىن باك

 ئىتتىپاقنى سوۋېتئىمزاالپ،  » شهرتنامىسى كونسېسسىيه سوۋېت  -شىنجاڭ 

شىنجاڭدا يهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ توسالغۇسىغا ئۇچرىمايدىغان تۈرلۈك 

ئاالھىدە ئىمتىيازالرغا ئېرىشتۈرۈپ، شىنجاڭنىڭ بارلىق كان بايلىقلىرى ۋە 

 ئىتتىپاقى ئۆز سوۋېتسانائهت ۋە تۈرلۈك بايلىق مهنبهلىرىنى قاتناش، 

 ئىتتىپاقنىڭ شىنجاڭدا سوۋېتشۇنداقال يهنه . كىرگۈزۈۋالغانچاڭگىلىغا 
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 ئىتتىپاقى كىشىلىرىنىڭ شىنجاڭنىڭ ھهر سوۋېتئهسكهر تۇرغۇزۇشىغا، 

    .قانداق رايونىدا ئهركىن پائالىيهت ئېلىپ بېرىشىغا رۇخسهت قىلىنغان

 ئۇرۇشى پارتلىغاندىن گېرمانىيه  - سوۋېت ئايدا  -6 يىلى -1941

 ئىگه بولۇپ، ئۈستۈنلۈككه ئارمىيىسى ئۇرۇشتا بىر مهھهل گېرمانىيه،  كىيىن

 سوۋېت« پۇرسهتپهرەس شېڭ شىسهي .  شهھىرىگه قىستاپ كهلدىموسكۋا

 ئىچىدە بولۇۋاتىدۇ، ئۇرۇش قاچاندا چېگرىسى سوۋېت ئۇرۇشى گېرمانىيه  -

 غهلىبه ئىتتىپاقى ئۇرۇشتا سوۋېت، دېيهلمهيدۇ نېمه بىر ھېچكىمىرلىشىدۇ ئاخ

 ئوخشاش شىنجاڭغا پۈتۈن كۈچى بىلهن ئىلگىرىكىگهقىلغان تهقدىردىمۇ، 

» ياردەم بېرەلمهسلىكى مۇمكىن، ئۇنىڭدىن كۆرە جياڭ جيېشىغا ئهگىشهي 

     .دەپ ئويلىغان

ق دىپلوماتىيه  كۈنى سىتالىن خهل -27 ئاينىڭ  -6 يىلى -1942

توفنىڭ شېڭ شىسهيگه يازغان خېتى وكومىتېتىنىڭ ئهزاسى دىكانىزوفنى مول

ېشىغا ئهگىشىشىنى يبىلهن بىرگه دىخۇاغا ئهۋەتىپ، شېڭ شىسهينىڭ جياڭ ج

گهرچه مولوتوف يول قويۇشنى خااليدىغانلىقىنى . ماقچى بولغانۇتوس

 دىكانىزوف شېڭ .بىلدۈرگهن بولسىمۇ، شېڭ شىسهي مىدىرالپمۇ قويمىغان

 كومپارتىيىسىنىڭ ئهزاسى، شۇڭا ماركسىزمغا سوۋېتسهن « شىسهيگه 

. دەپ تهربىيه بهرگهن» مهڭگۈ سادىق بولۇشۇڭ، تهۋرەنمهسلىكىڭ كېرەك 
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 بهشىرىسىنى ئاشكارىالپ، قىلچه –شېڭ شىسهي شۇ ۋاقىتتا ئۆزىنىڭ ئهپتى 

هلسهك سىزگه شۇنى مىنىڭ ماركسىزمغا ئىشىنىدىغانلىقىمغا ك« يوشۇرماستىن 

.  مۇمكىن بولمايدىغان ئىش  ھهرگىزمۇ ئېنىق دەپ قويايكى، بۇ ئهمدى

مىنىڭ ھۆكۈمىتىمنىڭ سىياسهتلىرىگه كهلسهك، مهن سىزگه شۇنداق 

 سادىق ھىمايىچىلىرى بولۇش سۈپىتىم مهسلهكنىڭئېيتااليمهنكى، مهن ئۈچ 

  . دېگهن» هن  ھاكىمىيهت قۇرۇپ چىقىمدېموكراتىكبىلهن، مهن شىنجاڭدا 

 قايتا تېنىۋىلىشى، جۇڭگو  -شېڭ شىسهينىڭ ۋەدىسىدىن قايتا 

ڭ فانىڭ شېڭ ېكوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق ۋەكىلى د

شېڭ « شىسهيگه بهرگهن مۇنداق باھاسىنى يهنه بىر قېتىم ئىسپاتلىدى 

نى قا، ئىدىيىسىتشىسهينىڭ كېلىپ چىقىشىنى تهلۋە، ئاچكۆز مىللىتارس

 ئهتمىشىنى قۇترىغان –، ئۇنىڭ قىلمىش  يهرلىك خاقانغا

    .» ئوخشىتىشقا بولىدۇ چىلبۆرىگه

ېشىغا سادىق ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن، شېڭ شىسهي يجياڭ ج

سوۋېت ئىتتىپاقىغا بولغان پوزىتسىيىسىنى زور دەرىجىدە 

كۈنى، شېڭ شىسهي سوۋېت -5 ئاينىڭ  -10 يىلى  -1942.ئۆزگهرتتى

ىتتىپاقنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق باش كونسۇلى پۇشكىن ئارقىلىق سوۋېت ئ

ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتىگه بىر پارچه ئهسلهتمه يولالپ، سوۋېت ئىتتىپاقى 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 204 

ھۆكۈمىتىدىن شىنجاڭدىكى دىپلوماتىيه خادىملىرىدىن باشقا بارلىق 

ئۈچ ئاي ئىچىدە ) ھهربىي خادىمالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ( خادىملىرىنى 

     .چېكىندۈرۈپ چىقىپ كېتىشىنى تهلهپ قىلىدۇ

سىتالىن باشتا شىنجاڭدىن ئهسكهر چېكىندۈرۈشنى ئويلىمىغان، ئهمما 

 ئايدا گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ۋەزىپىگه تهيىنلىگهن  -4 يىلى -1943

ئهمهلدارالرنىڭ شىنجاڭغا كېلىپ ۋەزىپىگه ئولتۇرۇشى سهۋەبىدىن، جياڭ 

ۇپ قېلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، سوۋېتنىڭ  توقۇنۇشبىۋاسىتهجيېشى بىلهن 

شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق ئهسكهرلىرى ۋە مهسلىههتچىلىرىنى چېكىندۈرۈپ 

 ئايدا، گومىنداڭ قوشۇنلىرى قۇمۇلغا كىرىپ  -6. چىقىشتا قوشۇلغان

سىتالىن شىنجاڭ ۋەزىيىتىنى ئوڭشىۋېلىشقا كۆزى يهتمىگهندىن . ئورۇنالشقان

شېڭ شىسهينىڭ سوۋېت .  چېكىندۈرگهنكىيىن بۇيرۇق چۈشۈرۈپ قوشۇننى

ئىتتىپاقى بىلهن بولغان مۇناسىۋىتى شۇ ۋاقىتتىن باشالپ تهلتۆكۈس 

 يىلى، شېڭ شىسهي گومىنداڭ پارتىيىسىگه ئهزا -1943. ئاياقالشقان

گومىنداڭنى ھىمايه قىلىش، ئۇنىڭغا سادىق بولۇش، « بولغان ھهمدە 

. ا ئىپادە بىلدۈرگهنتوغرىسىد» رەھبهرلىكىگه قهتئىي بويسۇنۇش 

شۇنىڭدىن كىيىن، شېڭ شىسهي ئالته چوڭ سىياسهتنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، 

     .ئالته يۇلتۇزلۇق بايراقنى گومىنداڭ بايرىقىغا ئالماشتۇرغان
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 نام بىلهن دېگهن» شىنجاڭ خانى «مىنگو مهزگىلىدىكى شېڭ شىسهي 

ارتىيه، گومىنداڭ ئۇ شىنجاڭنى كومپ. شىنجاڭدا ھۆكۈمرانلىق قىلىپ كهلگهن

، ھهمدە ئۆزىنى »جۇڭگودىكى ئۈچ چوڭ سىياسىي گۇرۇھ «بىلهن بىرگه 

دەپ » ئۈچىنچى چوڭ داھىي «كومپارتىيه، گومىنداڭ رەھبهرلىرىدىن باشقا 

 شېڭ شىسهي يهنه ئۆزىنى سىتالىن، روزۋېلىت، چېرچىل، ماۋ. ئاتىغان

دۇنيادىكى « يۇپ زېدۇڭ، جياڭ جيېشى قاتارلىقالر بىلهن بىر ئورۇندا قو

. دەپ ئاتىۋالغان»  لىنىيىسىدىكى ئالته داھىي كۈرەشفاشىزمىغا قارشى 

بولۇۋېلىشىغا قهتئىي » داھىي «ئهمما گومىنداڭ شېڭ شىسهينىڭ 

گومىنداڭنىڭ شىنجاڭدىكى ئهسكىرى كۈچى ئاجىز ۋاقىتتا، . قوشۇلمايتتى

سىيۆ   تاۋشېڭ شىسهينى كۈچىنىڭ بېرىچه ئۆزىگه تارتقان، گومىنداڭنىڭ

ۋىزىيىسى دىخۇاغا كىرگهندىن كىيىن، ې د3قوماندانلىقىدىكى قوشۇنىنىڭ 

  . شېڭ شىسهينىڭ ئۆڭى ئۆچۈپ كهتكهن

بۆرىنى قوتانغا باشالپ « شېڭ شىسهينىڭ گومىنداڭغا تايىنىشىنىڭ 

شۇڭا شېڭ . تهك ئىش بولىدىغانلىقىنى خىيالىغىمۇ كهلتۈرمىگهن» كىرىش 

اسهتلىرىنى تۈزۈپ چىقىپ، گومىنداڭ كۈچلىرىنى شىسهي تاقابىل تۇرۇش سىي

 ئاينىڭ  -8 يىلى -1944. شىنجاڭدىن قوغالپ چىقىرىشقا تهييارالنغان

 سېكرېتارى كۈنى، شېڭ شىسهي گومىنداڭنىڭ شىنجاڭدا تۇرۇشلۇق -11
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ڭ رۇجىن ۋە قۇرۇلۇش نازارىتىنىڭ نازىرى لى جىيۇڭنى تۇتقۇن قىلىش اخۇ

  . نۋەقهسىنى كهلتۈرۈپ چىقارغا

   

                             http://www.sina.com.cn  تهرجىمه قىلىندىدىن.   
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مىللىتارست شېڭ شىسهي دەۋرىدە ھهر مىللهت زىيالىيلىرىنىڭ 

 سۈرگۈن قىلىنىش ئهھۋالى توغرىسىدا ئهسلىمه

 خالىق ساقى

 iltebir: يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=199  

 يىلالردا شىنجاڭ ئاسمىنىنى قارا بۇلۇتالر قاپالپ تۇمانالر بېسىشقا -40

ھاۋارايىدا ئۇشتۇمتۇت ئۆزگىرىش بولغىنىدەك كۈتۈلمىگهن بىر . باشلىدى

ھاننى قاپالپ، شىنجاڭدىكى  جا-ۋاقىتتا پهيدا بولغان قارا تۇمان پۈتۈن يهر

ھهممىال . ھهر مىللهت خهلقىنىڭ تىنچ ھاياتىنى ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراتتى

 ئهۋج ئېلىپ ھهر مىللهت، ھهر ساھه تېررورلۇقيهرنى ۋەھىمه قاپلىدى، ئاق 

زاتلىرى ۋە زىيالىيلىرى ئوخشاش بولمىغان دەرىجىدە زىيانكهشلىكلهرگه 

نزىلهر ئويدۇرۇلۇپ چىقىپ مىڭلىغان ھهر خىل يالغان ئه. ئۇچرىدى

 چاقىلىرى -زىيالىيالر تۇتقۇن قىلىنىپ تۈرمىلهرگه تاشالندى، ئۇالرنىڭ باال

شۇ تۈپهيلى ھهر بىر كىشى ئۆزىنىڭ . چهت جايالرغا سۈرگۈن قىلىندى

 قالدى، بولۇپ گۇمانلىنىدىغان بولۇشىدىنئهتىكى تهقدىرىنىڭ قانداق 
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بىر قىسىم كىشىلهر ئارىسىدا . ۇزۇلدىجهمئىيهتنىڭ نورمال ئهخالقى ب

، تۆھمهتخورلۇق، ھهسهتخورلۇق، ئىشهنمهسلىك، خىيانهتكارلىق

ئادالهت، ھهققانىيهت، راستچىللىقنى تهشهببۇس . سۇخهنچىلىك بازار تاپتى

 ئۇكا، - باال، ئاكا-كىشىلهر ئارىسىدا ئاتا. قىلىش جىنايهت ھېسابالندى

 بىرىگه ئىشهنمهيدىغان، قېرىنداشلىق - بۇرادەرلهر بىر- سىڭىل، يار-ئاچا

 -  بىرىنىڭ ئۆيلىرىگه بېرىش-بويى بىر مۇناسىۋەتلىرىنى ئۈزىدىغان، يىل

 مائارىپ، -مهدەنىي. كېلىش قىلمايدىغان كهيپىيات بارلىققا كهلدى

 سهنئهت ئىشلىرى ئېغىر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، بۇ ساھهدە -ئهدەبىي

لهت زىيالىيلىرى تۈرلۈك ئىشلهپ خىزمهت كۆرسهتكهن ھهر مىل

كهمسىتىشلهرگه ئۇچرىغاندىن تاشقىرى، چهتكه قېقىلىپ ھهرخىل تهھدىت 

 - قىشالقلىرى ئىشپىيون-شىنجاڭنىڭ پۈتۈن شهھهر، يېزا. ئاستىغا ئېلىندى

 ھهر مىللهت، ھهر ساھه كۆپلۈكىدىنئۇالرنىڭ . جاسۇسالر بىلهن تولدى

بۇ ۋاقىت دەل .  كېلىپ قالدى سىدىر قىاللمايدىغان ھالهتكه-خهلقى مىدىر

مىللىتارست شېڭ شىسهي ئۆزىنىڭ ساختا نىقابىنى يىرتىپ تاشالپ، جياڭ 

  .جيېشى قوينىغا ئۆزىنى ئېتىشقا زېمىن ھازىرالۋاتقان ۋاقىت ئىدى

ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال ئىنقىالبقا ئاسىيلىق قىلىپ بىردىنال ئۆز 

 يىلىدىن -1938ە ئۇ تۇنجى قهدەمد.  بهشىرىسىنى ئاشكارىلىدى-ئهپت

باشالپ شىنجاڭغا ياردەم بېرىش ئۈچۈن كهلگهن جۇڭگو كوممۇنىستىك 
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 قورقۇپ، ئۇالرنى ئۆلگۈدەكپارتىيىسىنىڭ مۇنهۋۋەر ئهزالىرىدىن 

تارقاقالشتۇرۇش ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئۇالرنىڭ ئۈرۈمچىدىكى خىزمهت 

 چهت  مائارىپ سېپىدىن ئاجرىتىپ-  مهدەنىيبولۇپمۇ، ئورۇنلىرىدىن

مهسىلهن، سابىق . ۋىاليهت، ناھىيىلهرگه يۆتكهش ئىشىنى ئېلىپ باردى

 ئىلمىي مۇدىرى لىن جىلۇنى ۋەزىپىسىدىن دارىلفۇنۇنىنىڭشىنجاڭ 

زىلياڭنى   ئوتتۇرا مهكتهپ مۇدىرى لى-1؛ ئۆلكىلىك كۇچارغاقالدۇرۇپ 

جيهنپىنى قارا شهھهرگه  مهكتهپ مۇدىرلىقىدىن قالدۇرۇپ قهشقهرگه؛ ساۋ

يۆتكىدى ۋە باشقىالر؛ ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال بۇ كىشىلهرنى بارغان يېرىدە 

 ئېيتىپ يۇقىرىدائۇنىڭدىن باشقا . نهزەربهند قىلىپ ئاخىرى قولغا ئالدى

ئۆتكىنىمىزدەك تۈرلۈك يالغان ئهنزىلهرنى ئويدۇرۇپ چىقىپ، ھهر 

پ ئۇالرنىڭ  تۈركۈملهپ قولغا ئېلى-مىللهتنىڭ ئىلغار زىيالىيلىرىنى تۈركۈم

ئهينى ۋاقىتتا بىرەر مىللهتنىڭ ئىچىدىن .  مۈلۈكلىرىنى مۇسادىرە قىلدى-مال

چىققان زىيالىي بىرەر خىزمهتكه كۆتۈرۈپ تهيىنلهنسه بىر قانچه كۈندىن 

كىشىنىڭ مهلۇم ئهنزىگه چېتىلىپ تۈرمىگه چۈشۈشىدىن دېرەك  كېيىنال ئۇ

 يۇقىرىقى شېڭ شىسهي . ئهھۋال ئىدىئومۇمى دەۋردىكىبۇ شۇ . بېرەتتى

 تهدبىرلهرنى قولالنغاندىن تاشقىرى يهنه يالغان ئهنزە پهيدا قىلىپ -چارە

 چاقىلىرىنى - كىشىلهرنىڭ باالتونۇلغانقولغا ئالغان ياكى گۇمانلىق دەپ 

 ئۈرۈمچىدە تۇرۇشىنى ئۆزى ئۈچۈن خهۋپ بولۇپمۇئۆز يۇرت ماكانلىرىدا، 
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ئالتاي، چۆچهك قاتارلىق دەپ بىلىپ، شىمالى شىنجاڭنىڭ ئىلى، 

ۋىاليهتلهرگه تهۋە شهھهر، ناھىيىلهرگه سۈرگۈن قىلىش، نازارەت ئاستىدا 

 تېررورلۇقبۇ .  ۋەھىمىلىك سىياسهت يۈرگۈزدىپايدىلىنىشتهكئۇالردىن 

بىر : تۆۋەندىكىچهبۇنىڭ ئۆتمۈشى .  يىلى قىش پهسلىدە باشالندى-1939

) نلىق ساقالش باشقارمىسىئاما(كۈنى ئاياز قىشتا گۇڭئهن گۈەنلىچۇ 

تهرىپىدىن مۇناسىۋەتلىك ئۆيلهرگه سۈرگۈن قىلىنىدىغانلىق توغرىسىدا 

بىر كۈن ئۆتكهندىن كېيىن ئۇقتۇرۇش . ئۇشتۇمتۇت ئۇقتۇرۇش قىلىنىدۇ

ھهر . قىلىنغان ئۆينىڭ ئالدىغا ئۈستىگه كىگىز قاپالنغان قارا ماشىنا كېلىدۇ

، ئۇالر سۈرگۈن قىلىنىدىغان بولۇپ بىلله  تۆتتىن ماشىنىالر-بىر ماشىنىدا ئۈچ

 پۈتمىگهنلىكىگه قارىماستىن مهجبۇرىي -كىشىلهرنىڭ تهييارلىقى پۈتكهن

 تاقلىرىنى ماشىنىغا باستۇرۇپ نازارەت قىلىش ئارقىسىدا -رەۋىشته يۈك

خائىنالرنىڭ «بۇ تۈركۈمدە ماڭغان ئاتالمىش . ئۈرۈمچىدىن ئېلىپ ماڭىدۇ

) خۇييۈەن(ئىككى كۈن يول يۈرۈپ سۈيدۈڭ »  تاۋابىئاتلىرى-ئائىله

ئۇ يهردە جاڭ فامىلىلىك بىر ئهمهلدارنىڭ ئىلگىرى . ناھىيىسىگه كېلىدۇ

. ئورۇنالشتۇرۇلىدۇگازارما قىلغان، ئهتراپى سېپىل بىلهن ئورالغان يامۇلىغا 

 -  چوڭبولۇپ تاۋابىئاتالر ھهر مىللهتتىن -بۇ قېتىم سۈرگۈن قىلىنغان ئائىله

 -بۇرھان شهھىدىنىڭ باال: بۇالر.  گه يېقىن كىشى ئىدى700كىچىك 

 - چاقىلىرى، خوجىنىياز ھاجىمنىڭ ئايالى، مهھمۇت سىجاڭنىڭ باال
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 - پنىڭ ئىنىسى مهرغۇپ ۋە ئائىلهوچاقىلىرى، مهرھۇم ئهسئهت ئىسهاق

، رومانه خانىمنىڭ ئانىسى، ئۇيغۇر سايرانىنىڭ ئائىلىسى ۋە تاۋابىئاتلىرى

 تاۋابىئاتلىرى، - شىمۇچىڭ ۋە ئائىلهموڭغۇلالردىن بىر تۇغقانلىرى،

 ئاخۇن، رۇزى ئاخۇن، ھوشۇرئۇنىڭدىن باشقا ئۈرۈمچىدىكى 

، رۇسپالتابايۇۋالرنىڭ پۈتۈن ئائىلىسى قاتارلىق ئۇيغۇر، خهنزۇ، تاتار، 

  . ئۆز ئىچىگه ئالىدۇموڭغۇلالرنى

كۇر يامۇلنىڭ مهز.  تۇرىدۇرېجىمىدابۇالر پهقهتال شهكلى ئۆزگهرگهن تۈرمه  

بۇالرنىڭ .  كۈندۈز قوراللىق ساقچى پوست قىلىدۇ-دەرۋازىسىدا كېچه

ئهگهر سىرتقا چىقىش .  قىلىشىغا رۇخسهت قىلىنمايدۇھهرىكهتئىختىيارى 

توغرا كهلسه ساقچىنىڭ رۇخسىتى بىلهن بىر ئائىلىدىن بىر كىشى چىقىپ، 

 - ق يېمهكچهكلهنگهن ۋاقىت ئىچىدە كۈندىلىك تۇرمۇشقا ئېهتىياجلى

بۇالرغا ھۆكۈمهت تهرىپىدىن پهقهتال ئۇن، . ئىچمهك سېتىپ ئېلىپ كېلىدۇ

 ياش قاتارلىق - ياغ، ئوت-قالغان قۇشۇمچه گۆش. بېرىدۇگۈرۈچ 

كۈندىلىك تۇرمۇش الزىمهتلىكلىرىنى ئۆزلىرى سېتىۋېلىپ تهمىنلىنىدۇ، شۇ 

چهكلىرىنى ېك -سهۋەبلىك بۇالرنىڭ باشقا كىرىمى بولمىغاچقا ئۆيۋاق، كىيىم

 ئۆسمۈر بالىلىرى -بۇالرنىڭ ياش. سېتىپ كۈن كهچۈرۈشكه مهجبۇر بولىدۇ

 -يۈزلىگهن ھهر مىللهت ياش. ئۈچۈن ئېچىپ بېرىلگهن مهكتهپ يوق



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 212 

ئۇالر ئهنه شۇنداق شهكلى ئۆزگهرگهن تۈرمه . ئۆسمۈرلىرى ئوقۇشسىز قالىدۇ

  . ھاياتىنى بىر يېرىم يىل ئۆتكۈزىدۇ

ە بىر كۈنى ئائىلىنىڭ سىلىڭى ياۋ سىلىڭ كېلىپ،  يىلىغا كهلگهند-42

ئۇالرنىڭ مهزكۇر قورغان ئىچىدىن ئازات قىلىنىپ، ئىلى رايونىنىڭ ئالته 

لېكىن ئالته .  رۇخسهت قىلىدۇكهچۈرۈشىگهناھىيىسىگه تارقىلىپ ھايات 

.  مهنئى قىلىدۇقهتئىي يۆتكىلىپ كېتىشنى ئورۇنالرغاناھىيىدىن تاشقىرى 

 بويىچه بۇالر تارقىلىپ ھهر قايسى ناھىيىلهرگه ورۇنالشتۇرۇشئشۇنىڭ بىلهن 

  . رۇنلىشىپ، ھايات كهچۈرۈشكه باشاليدۇوئ

.  ئايدا بولىدۇ-1 يىلى -1939ئىككىنچى قېتىملىق سۈرگۈن 

بۇنىڭدىمۇ گۇڭئهن گۈەنلىچۇ تهرىپىدىن مۇناسىۋەتلىك سۈرگۈن 

ىنىپ، بىر نهچچه  كىشىگه ئۇشتۇمتۇت ئۇقتۇرۇش قىل80 -70كتىلىرىدىن ېبوئ

كۈن ئىچىدىال ساقچىالرنىڭ نازارىتى ئاستىدا يهنه ئىلى، ئالتاي، چۆچهك، 

 پىڭۋۇ، سهي نبۇالردىن ئالتايغا بارغانالر خه. ساۋەنلهرگه سۈرگۈن قىلىنىدۇ

ئۈچ ۋىاليهت رەھبهرلىرى بىلهن ئايروپىالن ۋەقهسىدە بىلله (جىڭسىڭ، لوجژ 

ىڭلىڭ، نۇسرەت شهھىدى، نېكۇالي ، دىڭ خايهن، ليۇ چ)قۇربان بولغان

، چۆچهككه قهدەر بولۇپ زىيالىيسىدىن چۇڭچهن قاتارلىقالر شىبهبىچكۇپ، 

قارا ماشىنىدا بېرىپ، چۆچهكتىن ھارۋا بىلهن قاتتىق سوغۇقتا تارتمىغان 
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 ئالتايغا يېتىپ بارىدۇ، دېگهندە ئالته كۈن -ئازابالرنى كۆرۈپ، بهش

  . گۈن قىلىنىدۇساۋەنگه ئۇيغۇر سايرانىالر سۈر

بۇ .  يىلى مايدا باشالندى-1940 قېتىملىق سۈرگۈن ئۈچىنچى

، ھهر بىر بولۇپنۆۋەتتىكى سۈرگۈن ئاساسهن زىيالىيالرغا قارىتىلغان 

شۇ يىلى .  زىيالىيلىرىدىن تهركىب تاپتىكۆرۈنگهنمىللهتنىڭ كۆزگه 

 ئايالرنىڭ بىر كۈنى مهن شىنجاڭ شۆيۈەنىدە ئۈچىنچى -ئىككىنچى

ۇۋاتاتتىم، ئۇشتۇمتۇت مهكتهپ ئىلمىي باشقارمىسىدىن بىر ئانكىت ئوق

  .تارقىتىپ، دەرھال راستچىللىق بىلهن تولدۇرۇپ بېرىشنى تاپشۇردى

 ئۇنىڭدا سورالغان سوئال بولۇپبۇ ئانكىتنىڭ ئاساسى قىسمىدا بىر گرافا 

قانلىرىڭدىن جىنايهت غ تۇۋاسىتىلىك ۋە بىۋاسىتهئاساسهن سېنىڭ 

قولغا ئېلىنغانالر بارمۇ، ئۇالر كىم؟ ئۇنىڭ بىلهن سېنىڭ قانداق ئۆتكۈزۈپ 

شۇ بويىچه تولدۇرۇپ . مۇناسىۋىتىڭ بار؟ دېگهنلهردىن ئىبارەت ئىدى

بىر نهچچه ئاي ئۆتمهستىنال شۇ يىلى ماينىڭ ئون نهچچىنچى كۈنى . بهردۇق

ن پنى، ئىمىو ئابباسئابدۇكېرەمئىلمىي باشقارما تهرىپىدىن مېنى، مهرھۇم 

نىياز لهيسۇفنى، خهنزۇ ساۋاقداشالردىن ۋۇ شىڭۋۇ، گوجو قاتارلىقالرنى 

چاقىرىپ، شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن شىنجاڭ ۋاقتى سائهت ئۈچته گۇڭئهن 

، بولۇپ ھهيران ھهممىمىز. گۈەنلىچۇغا بېرىشىمىزنى ئۇقتۇرۇش قىلدى

ۇ نېمه  بىرىمىزگه يهر ئاستىدىن قارىشىۋالغان بولساقم-تهشۋىشته قېلىپ، بىر



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 214 

ۋاقىت . ئۈچۈن؟ دېگهن سوئالنى سوراشقا ھېچ قايسىمىز جۈرئهت قىاللمىدۇق

قاپقا ئالدىدا . توشتى، دەل سائهت ئۈچته گۇڭئهن گۈەنلىچۇغا باردۇق

ھازىرقى پارتىيه مهكتىپىنىڭ . (تۇرغان ساقچىالر بىزنى زالغا باشالپ قويدى

، زالغا )زال قهۋىتىدىكى -2سول تهرەپتىكى ئۈچ قهۋەت ئىمارەتنىڭ 

 -1كىرسهك يالغۇز بىرال ئهمهس، ئۆلكىلىك سىپهن مهكتىپى، ئۆلكىلىك 

 بولۇپئوتتۇرا مهكتىپى، ئۆلكىلىك قىزالر ئوتتۇرا مهكتىپى، شىنجاڭ شۆيۈەن 

 جهمئىيهتلهردىن ھهر مىللهت ياش ئوقۇغۇچى، -بىر قانچه مهكتهپ، ئىدارە

پالنغانىكهن،  چه كىشى تو200 جهمئىيئوقۇتقۇچى، كادىرلىرىدىن 

ئارىدىن يېرىم سائهت ئۆتكهندىن كېيىن مىلىتارىست شېڭ شىسهينىڭ 

ئازادلىقتىن كېيىن ئۆلۈم جازاسى (ساقچى ژاندارمىسىنىڭ باشلىقى لى يىڭچى 

ھهربىيچه يهڭسىز چاپاننى يېپىنچاقلىغان قىياپهتته پهيدا ) بېرىلگهن

يېغىن باشلىنىپ، لى يهنه بىر ساقچى ژاندارمىنىڭ رىياسهتچىلىكىدە . بولدى

سىلهرگه شۇنى ئۇقتۇرىمىزكى، سىلهر «: ئۇ ئۆز سۈزىدە. يىڭچى سۆز قىلدى

 پهرزەنتلىرى، گهرچه سىلهرنىڭ بىۋاسىتهقولغا ئېلىنغان خائىنالرنىڭ 

 ھۆكۈمىتىمىزگه قارشى جىنايهت تۇغقانلىرىڭالرئاتاڭالر، ئاكاڭالر ۋە باشقا 

ولسىمۇ، سىلهرگه ھۆكۈمىتىمىز يهنىال ئۆتكۈزۈپ، قولغا ئېلىنىپ جازاالنغان ب

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭدىن كېيىنكى ئىستىقبالىڭالرنى . غهمخورلۇق قىلىدۇ

كۆزدە تۇتۇپ، سىلهرنى ئۇ خائىنالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچراتماسلىق 
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 چېگرالىرىڭالرنى ئاجرىتىپ، -، سىلهرنىڭ ئۇالردىن چهكيۈزىسىدىن

كۆرسىتىشىڭالرنى، ھۆكۈمىتىمىزگه ساداقهت بىلدۈرۈپ، خىزمهت 

ھۆكۈمىتىمىزنىڭ ئىشهنچىسىنى قولغا كهلتۈرۈپ، بۇنىڭدىن كېيىن خاتىرجهم 

.  كۆزدە تۇتۇپ، سىلهرگه چىقىش يولى بهرمهكچىكهچۈرۈشۈڭالرنىتۇرمۇش 

سىلهر بۇنىڭدىن كېيىن بارغان خىزمهت ئورنۇڭالردا ھۆكۈمىتىمىزگه سادىق 

ىڭ ئىستىقبالى ياخشى  ياخشى خىزمهت قىلساڭالر ئۆزلىرىڭالرنبولۇپ

 گۇناھىنىڭ يهڭگىللهپ تۇغقانلىرىڭالرنىڭبولغاندىن تاشقىرى، قاماقتىكى 

 بولۇپئهگهر ھۆكۈمىتىمىزگه سادىق . بوشىتىلىشىغا ھهسسه قوشقان بولىسىلهر

 تۇغقانلىرىڭالرنىڭخىزمهت قىلمىساڭالر سىلهرنىڭمۇ تهقدىرىڭالر قاماقتىكى 

. ۇ سىلهرگه قىلىنغان چوڭ غهمخورلۇقب. تهقدىرى بىلهن ئوخشاش بولىدۇ

 شهرتسىز بويسۇنۇپ، ئورۇنالشتۇرۇشىغاشۇنىڭ ئۈچۈن ھۆكۈمهتنىڭ 

دەپ سۆزىنى » رۇنلىشىشالرنى ئۇقتۇرىمهنو بېرىپ، ئئورۇنالرغاتېگىشلىك 

 تاڭ -كۆپچىلىك بۇ ئۇشتۇمتۇت شۇم خهۋەرنى ئاڭالپ، ھاڭ. ئاياغالشتۇردى

 بىر تهقسىمات بولۇپسهھنىگه ھازىر قالدۇق، يهنه بىر ساقچى ئهمهلدار 

تىزىملىكىنى ئوقۇپ كىمنىڭ قهيهرگه بارىدىغانلىقىنى ۋە قايسى كۈنى 

سۈرگۈن قىلىنىدىغان . مېڭىش رەسمىيىتىنى ئۆتهيدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى

، گۇچۇڭ، ماناس، ساۋەن غۇلجا ئاساسهن ئالتاي، چۆچهك، ئورۇنالر

نىدىن مهن، ئىمىننىياز لهيسوف، ، شىنجاڭ شۆيۈەبولۇپ ئورۇنالرقاتارلىق 
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 ئوتتۇرا -1خهنزۇ ساۋاقداشالردىن ۋۇشىڭ ۋۇ، گوجۇالر، ئۆلكىلىك 

مهكتهپتىن ياسىن خۇدا بهردى، غهنى ھهسىنى، مهھهممهت نهزەرلهر، 

 مهسۇمى، ئابدۇكېرەم مهخمۇدى، ئهسمىتۇلالئۆلكىلىك سىپهن مهكتهپتىن 

 ئابباسوپ ۋە ئابدۇكېرەمه، خهنزۇ ساۋاقداش جاڭ ۋىيالر ئالتاي ۋىاليىتىگ

باشقىالر ساۋەنگه، باھاۋىدىن نۇرى قاتارلىق بىر قانچه ساۋاقداشالر 

  . چۆچهككه تهقسىم قىلىندۇق

 ئىككى بېرىلگهنشۇنىڭ بىلهن شهرتسىز بويسۇنۇپ، تهييارلىق ئۈچۈن 

 بويىچه ئورۇنالشتۇرۇشكۈنلۈك ۋاقىت ئىچىدە تهييارلىق قىلىپ، 

.  جهم بولدۇققورۇسىغاگۇڭئهن گۈەنلىچۇنىڭ شىڭلىلىرىمىزنى ئېلىپ 

 قويغىنى بويىچه بىر ساقچى ئهمهلدارىنىڭ نازارىتى ئورۇنالشتۇرۇپئاندىن 

ئاستىدا قارا ماشىنىغا ئولتۇرۇپ ئالتاي قاتارلىق جايالرغا بىر ۋاقىتتا يۈرۈپ 

 - قېرىنداش، يار-قوۋم، تۇغقان -ئۈرۈمچىدىكى ئۇرۇق. كهتتۇق

ىپ، ئۇزىتىپ قۇيۇشقىمۇ جۈرئهت قىاللمىدى، ئۈرۈمچىدىن بۇرادەرلىرىمىز كېل

  .ئايرىلىش جىددىي ھهم سۈرلۈك بولغانىدى

 ئابباسوپمۇ بىز ئولتۇرغان ماشىنىغا ئابدۇكېرىممهرھۇم ساۋاقدىشىمىز 

بۇ . بېرىلدىئولتۇرۇپ، ساۋەنگه بارغاندا ساقچى ئورنىغا تاپشۇرۇپ 

بىز ئالتايغا . ىمدىن كهتمهيدۇئېچىنىشلىق جۇدالىق تا ھازىرغىچه كۆز ئالد

، چۆچهك شهھىرىگه قونۇپتهقسىم قىلىنغانالر ئۈرۈمچىدىن چىقىپ بىر 
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يىتىپ باردۇق، بىزنى چۆچهك ۋىاليهتلىك ساقچى ئىدارىسىگه چۈشۈرۈپ، 

 كىرىپ يېرىمىزگهبىر كىچه قوندۇردى، ئهتىسى بىرقانچه ساقچى ياتقان 

قىنى ئۇقتۇرۇپ، ھهممىمىزنىڭ  تاقلىرىمىزنى تهكشۈرۈپ كۆرىدىغانلى-يۈك

.  بىرلهپ ئاختۇرۇپ چىقتى- كۆرپىلىرىمىزنى بىر-چامادان، سومكا، يوتقان

بۇ .  ئۈچۈن مۇنداق ئىنچىكىلهپ ئاختۇرۇشنىڭ سهۋەبىنى بىلهلمىدۇقنېمه

ئىش ئاياغالشقاندىن كىيىن يهنه ئۈرۈمچىدىن بىزنى نازارەت قىلىپ 

استىدا ئالتايغا قاراپ يولغا كهلگهن ساقچى ئهمهلدارىنىڭ نازارىتى ئ

ۋىاليهتلىك ساقچى .  ئالتاي شهھىرىگه يىتىپ باردۇققونۇپچىقىپ، بىر 

 بىزنى ئالتۇن كان بويىچه ئورۇنالشتۇرۇشىئىدارىسىنىڭ ئالدىن 

 ئىككى كۈن دەم ئالغاندىن كىيىن -ئىدارىسىگه چۈشۈرۈپ قۇيۇپ، بىر

  .تهقسىم قىلىنىدىغانلىقىنى ئۇقتۇردى

 ئىككى كۈندىن كىيىن ئالتاينىڭ سىلىڭيۈەنى ياڭ دەكدېگهنراست 

). بۇ كىشىنى شېڭ شىسهي قولغا ئېلىپ تۈرمىدە ئۆلتۈرۈۋەتكهن(داشاڭ 

 ئىلگىرى بولۇشتىنئالتايغا مۇئاۋىن ۋالىي (مۇئاۋىن ۋالىي چو فىڭمىڭ 

ئالتاي ۋىاليهتلىك مائارىپ ) ئۆلكىلىك سىفهن مهكتىپىنىڭ سابىق مۇدىرى

يجاڭى فۇ جۈيجاڭ دېگهنلهر بىز تۇرغان ئالتۇن كان ئىدارىسىنىڭ جۈ

ئىدارىسىگه كېلىپ بىزدىن ھال سورىغاندىن كېيىن، تهقسىماتنى ئېالن 

رۇنلىرىمىزدا وبىزگه ئالتاينىڭ ۋەزىيىتى ئۈستىدە سۆزلهپ، ئۆز ئ. قىلدى
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بۇ . كېتىشتىساداقهتلىك بىلهن خىزمهت قىلىشىمىزنى تهۋسىيه قىلىپ قايتىپ 

ايدىكى قازاق قېرىنداشالر شېڭ شىسهي ھاكىمىيىتىنىڭ چېكىدىن ۋاقىت ئالت

ئاشقان زۇلۇمىغا قارشى قوراللىق قوزغىالڭ قىلىپ، پارتىزانلىق ئۇرۇشى 

مهن بىلهن ئىمىن نىياز لهيسۇفنى ئالتاي . قىلىۋاتقان چاغ ئىكهن

ۋىاليهتلىك ئۇيغۇر باشالنغۇچ مهكتهپكه مۇئهللىم، جاڭ ۋىنى مائارىپ 

. ه، ئابدۇكېرىم مهھمۇدىنى قابا ناھىيىسىگه تهقسىم قىلدىئىدارىسىگ

يولداش ياسىن خۇدابهردى، غهنى ھهسنى، مهھهممهت نهزەر، ئهسمهتۇلال 

مهسۇمى، ۋۇشىڭ ۋۇ، گوجۇ قاتارلىقالرنى ئالتۇن كان ئىدارىسىگه تهقسىم 

بۇالردىن ياسىن خۇدابهردى، ئهسمهتۇلال مهسۇمنى ئالتاينىڭ . قىلدى

يونىدىكى ئالتۇن كانغا، مهدەنىيهت تهشۋىقات خىزمهتچىسى تويتۇغۇچ را

قىلىپ تهيىنلىگهندىن تاشقىرى، قالغانالرنىڭ ھهممىسى بازاردىن ئالتۇن 

ئالتايغا كهلگهندىن كىيىن، . ئورۇنالشتۇرىدۇكان ئىدارىسىنىڭ ئۆزىگه 

ئاستىرتىن ئۇققان ئهھۋالىمىزغا قارىغاندا، ئالتاي شهھىرىدىكى مهدەنىي 

مىللهت كادىرلىرىنىڭ  ىپ ۋە باشقا ئىدارىلهردە ئىشلهۋاتقان ھهرمائار

خېلى كۆپ قىسمى بىرقانچه قېتىملىق سۈرگۈن جهريانىدا سۈرگۈن قىلىنىپ 

بۇ ۋاقىتتا بىزگه قۇيۇلغان شهرت، . كهلگهنلهر ئىكهنلىكى مهلۇم بولدى

 تاۋابىئاتى سهۋەبلىك سۈرگۈن قىلىنىپ -ئۆزىمىزنىڭ خائىنالر ئائىله

 مهخپى تۇتۇش قهتئىيگهنلىكىمىزنى ھهر قانداق كىشىگه ئېيتماسلىق، كهل
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شۇنداقال ئۆز ئارا مۇناسىۋەت باغالپ، بۇ مهخپىيهت ئۈستىدە پىكىر . ئىدى

 چهكلهنگهنلىكتىن، ساقچى ژاندارمىلىرىنىڭ قاتتىق قهتئىيئالماشتۇرۇش 

 ھهر ئۇنىڭدىن باشقا. نازارىتى ئاستىدا ھهقىقهتهن مهخپى تۇتۇپ كهلدۇق

ھهپتىدە دېگۈدەك ساقچى ئورۇنلىرىغا ئۆزىمىزنىڭ ئىدىيه ئهھۋالىمىزدىن 

دوكالت قىلىپ تۇرۇش، ساقچىنىڭ رۇخسىتى بولمىغان ئهھۋال ئاستىدا 

دەر ھهقىقهتهن . ئالتاي شهھىرىدىن ئايرىلماسلىقتهك رېجىم ئورنىتىلغانىدى

قاتارىدا كۈن  بىزلهرنى مۇۋاپىق خىزمهتلهرگه قۇيۇپ، باشقىالر كۆرۈنۈشته

، لېكىن بىزنىڭ ھهر تهرەپلىمه بولسىمۇ بېرىلگهنئېلىش پۇرسىتى 

پهقهتال تهشكىلنىڭ خىزمهت . ئهركىنلىكىمىز مهخپى ھالدا چهكلهنگهنىدى

ئېهتىياجى بىلهن تۈرلۈك خىزمهت گۇرۇپپىلىرىغا قاتنىشىپ، باشقا ناھىيه، 

 بولۇشدە  قىشالقالرغا بېرىپ، تۈرلۈك تهشۋىقات خىزمهتلىرى-يېزا

  . ئىمكانىيىتى بار ئىدى

سۈرگۈن قىلىنغان ياشالر گهرچه ئۆزلىرىنى رېجىم ئاستىدا خىزمهت 

 كىشىلهر دەپ ھېس قىلسىمۇ، لېكىن ئۇالر ئهينى ئهركسىزقىلىۋاتقان 

ئوقۇغۇچىلىق ۋاقتىدا ئۇلۇغ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىنىڭ شىنجاڭ 

 بىۋاسىتهممۇنىستالرنىڭ خىزمىتىگه ياردەم قىلىش ئۈچۈن كهلگهن كو

، ئۇلۇغ ئۆكتهبىر سوتسىيالىستىك ئىنقىالبنىڭ تهربىيىلهنگهنلىكىتهربىيىسىدە 

 قىلغانلىقى تۈپهيلى بۇالردا ئوخشىمىغان قوبۇلتهسىرىنى بىر قهدەر چوڭقۇر 
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دەرىجىدە ۋەتهنپهرۋەرلىك، ئىنقىالبىي روھ ۋەتىنىمىزنىڭ كېلهچىكىگه 

ولغاچقا، شېڭ شىسهي مۇستهبىت  بئۈمىدۋارلىقبولغان يۈكسهك 

 نهزەر، ئۇلۇغۋار قهتئىي بولۇشىدىن تۈزۈمىنىڭ قانداق ھاكىمىيىتىنىڭ

، سىياسىي مۇشهققهت -ۋەتهنپهرۋەرلىك روھىنى جارى قىلدۇرۇپ، جاپا

، پۇرسهتنى قولدىن بهرمهي، ئۆز بېرىپ بهرداشلىق تهھدىتلهرگه

 - ىتىنىڭ مهدەنىي ئاڭلىق خىزمهت ئىشلهپ، ئالتاي ۋىاليئورۇنلىرىدا

 ئۈچۈن مهلۇم خىزمهتلهرنى قىلغاندىن قۇرۇلۇشلىرىمائارىپ، ھهر ساھه 

تاشقىرى، ياپون جاھانگىرلىكىگه قارشى ئۇلۇغ ۋەتهن ئازادلىق ئۇرۇشى 

ئۈچۈن كهڭ خهلق ئاممىسى ئىچىدە ھهرخىل شهكىللهر ئارقىلىق تهشۋىقات 

لۈك خىزمهتلهرنى ئېلىپ بېرىپ، ئالدىنقى سهپكه ياردەم يىغىشتا ئۈنۈم

 قىلىپ، ئهكسىيهتچىلهرنىڭ كۈرەشلهرنىقىلغانىدى، بۇ يولدا باتۇرانه 

مهسىلهن، .  ئۇچراپ ئىنقىالب يولىدا قۇربان بولغانالرمۇ بولدىسۈيىقهستىگه

، ياپون جاھانگىرلىكىگه قارشى ياردەم يېغىش ڭچىڭلى ساۋاقدىشىمىز ليۇ

تى بىلهن ئالتاينىڭ ئۈچۈن تهشۋىقات گۇرۇپپىنىڭ بىر ئهزاسى سۈپى

ايالۋسىدا تهشۋىقات خىزمىتى بىلهن ي ناھىيىسىنىڭ كۆكتوقاي

 بۆلۈم بىر يوشۇرۇنغانشۇغۇللىنىۋاتقان بىر كۈنى ئۇشتۇمتۇت خهلق ئىچىگه 

ئهكسىيهتچى قاراقچىالر باستۇرۇپ كېلىپ، مهزكۇر تهشۋىقات 

بۇ . گۇرۇپپىسىدىكى بارلىق يولداشالرنى ۋەھشىيانه نابۇت قىلىدۇ
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ۋەتهنپهرۋەر ساۋاقدىشىمىزنىڭ ئۆچمهس ئىنقىالبى روھى بىزنىڭ قهلبىمىزدە 

ئۇنىڭدىن باشقا ياسىن خۇدابهردى، ئهسمهتۇلال . مهڭگۈ ساقلىنىپ كهلمهكته

 -مهسۇمى، تويتۇغۇشتىكى كان رايونىدا ھهر مىللهت ئىشچىلىرىنىڭ مهدەنىي

ەرلىك روھىنى مائارىپ ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈشته، ئۇالرنىڭ ۋەتهنپهرۋ

ئۇرغۇتۇپ، ئىشلهپچىقىرىشتا يۈكسهك نهتىجىلهرنى قولغا كهلتۈرۈپ، كهڭ 

 -  ئۆستۈرۈش يولىدا تۈرلۈك چارەسهۋىيىسىنىئىشچىالرنىڭ تۇرمۇش 

تهدبىرلهرنى قوللىنىپ، كان رايونىدا بىر يېڭى ۋەزىيهت يارىتىپ، ھهر 

ۇ ۋاقىتتا قازاق دەل مۇش.  ھىمايىسىگه ئىگه بولغانىدىئىشچىلىرىنىڭمىللهت 

قېرىنداشالر شېڭ شىسهينىڭ زۇلۇمىغا قارشى قوزغىلىپ چىققانلىقى ئۈچۈن، 

مۇستهبىت شېڭ شىسهي ھاكىمىيىتى مهزكۇر زىيالىيالرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن 

خهۋپ دەپ بىلىپ، بۇالرنىڭ ئۈستىدە يالغان ئهنزە ئويدۇرۇپ، قولغا 

  . اباليدۇئېلىپ ئالتاي تۈرمىسىدە بىگۇناھ ئىككى يىلدەك ئاز

سۈرگۈن قىلىنغان بۇ ھهر مىللهت زىيالىي ياشلىرى، گهرچه ئهنه 

شۇنداق ھهرخىل تهھدىت ئاستىدا كۈن كهچۈرۈشكه مهجبۇر بولغان 

بولسىمۇ، ئۇالر ئۆز خىزمهت ئورۇنلىرىدا خهلق ئۈچۈن پايدىلىق ئىشالرنى 

ەر قىلغانلىقى ئۈچۈن كهڭ خهلق ئاممىسىنىڭ ھىمايىسىگه، ھۆرمىتىگه سازاۋ

  . بولغانىدى
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بهختكه يارىشا شېڭ شىسهي ھاكىمىيىتى ئاغدۇرۇلۇپ، شۇنىڭ بىلهن 

 -، ھهرقايسىلىرىمىز ئۆز يۇرتبېرىلىپسۈرگۈن ھاياتىغا خاتىمه 

ئهپسۇسكى . ماكانلىرىمىزغا قايتىپ كېتىش پۇرسىتىگه ئىگه بولدۇق

 ئوغرىدىن قۇتۇلۇپ، قاراقچىغا تۇتۇلغاندەك، شىنجاڭ خهلقىنىڭ بهختىگه

گومىنداڭ ھاكىمىيىتى شېڭ شىسهي . قارشى گومىنداڭ ھاكىمىيىتى تىكلهندى

 سىياسىتىگه ۋارىسلىق قىلىپ، شىمالى شىنجاڭ تېررورلۇق ھاكىمىيىتىنىڭ

رايونىدىن سۈرگۈنلۈكتىن قۇتۇلۇپ، جهنۇبى شىنجاڭدىكى يۇرتىغا قايتقان 

 پاچاقالر ھهر مىللهت زىيالىيلىرىنى سىلهر ئۈچ ۋىاليهتتىن كهلگهن قىزىل

. دەپ ئۇالرنىڭ ئهركىنلىكىنى چهكلهپ، تۈرمىلهرگه تاشلىدى ۋە ئازابلىدى

، ئۇلۇغ جۇڭگو بولۇپ يىلى شىنجاڭ تىنچلىق بىلهن ئازات -1949پهقهتال 

 ھاكىمىيهت دېموكراتىككوممۇنىستىك پارتىيىسى رەھبهرلىكىدىكى يېڭى 

ىپ، ئۇزۇن يىلالردىن  ئازادلىققا ئېرىشھهقىقىيتىكلهنگهندىن كېيىنال بۇالر 

دېگهن قالپاق » ئاسىيالر تاۋابىئاتلىرى«بېرى بېشىمىزغا كىيدۈرۈلگهن 

شۇنىڭ بىلهن بۇ زىيالىيالر ئىنقىالبقا . كهتسه كهلمهسكه چۆرۈپ تاشالندى

 شىنجاڭ رايونىدىكى بىرىنچى ئهۋالد قوشۇنىمىزنىڭئاتلىنىپ، ئىنقىالبىي 

، سوتسىيالىستىك يېڭى شىنجاڭ لۇپبوئىنقىالبىي خادىملىرىنىڭ بىر قىسمى 

  .قۇرۇشنىڭ ھهرقايسى سهپلىرىدە زور تۆھپىلهرنى قوشتى ۋە قوشماقتا
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ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى مهزگىلىدىكى مائارىپ ئىشلىرى ھهققىدە 

 ئهسلىمه

 ھاكىم جاپپار

 niyazdixan: يوللىغۇچى تورغا

 :ئادرېسى كىىتورد

http://www. orkhun. com/BBS/ShowPost. asp?ThreadID=110  

 ئايدىن باشالپ ئىلىدا گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرىگه – 9 يىل – 1944

 ناھايىتى تېزال ئالتاي، ھهرىكىتىقارشى قوزغالغان مىللىي ئازادلىق 

ئىلى، ئالتاي، تارباغاتايدىن ئىبارەت ئۈچ . تارباغاتايالرنى ئازاد قىلدى

ىلغان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ۋىاليهتتىكى ھهر مىللهت خهلقى ئىلىنى مهركهز ق

 يىلغىچه بولغان قىسقىغىنه بهش يىلدا – 1949 يىلدىن – 1944. قۇردى

 - ئۈچ ۋىاليهتنىڭ ھهر ساھهدىكى ئىشلىرىدا، جۈملىدىن مهدەنىيهت 

  .مائارىپ ئىشلىرىدا ئومۇميۈزلۈك يۈكسىلىش ۋەزىيىتى بارلىققا كهلدى

 1945تمهي، يهنى  قۇرۇلۇپ ئۇزۇن ئۆھۆكۈمىتىئۈچ ۋىاليهت ۋاقىتلىق 

 – 108 كۈنى ئۈچ ۋىاليهت ھۆكۈمىتىنىڭ – 15 ئاينىڭ – 10 يىل –

شهھهر، ناھىيه مهركهزلىرىدە تولۇقسىز «  ھهيئهتلهر يىغىنىدا  سانلىق
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 قىشالقالردا باشالنغۇچ مهكتهپ مهجبۇرىي مائارىپىنى يولغا –مهكتهپ، يېزا 

نال ئوقۇغۇچىالردىن ماقۇلالندى ۋە ئارقىدى» قويۇش توغرىسىدىكى قارار 

) دارىلئېتام(  مهكتهپلىرىنى يېسىرالر –ئوقۇش بهدىلى ئالماسلىق، يىتىم 

، تولۇقالش ۋە تهربىيىلهشياخشى يولغا قويۇش، ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنىنى 

ئوقۇتۇش ساپاسىنى ئۆستۈرۈش قاتارلىق بىر مۇنچه مهسىلىلهردە تهدبىرلهر 

 مائارىپ جهمئىيهتتهارقىلىق پۈتۈن بۇ ئ. تۈزۈلۈپ، بهلگىلىمىلهر چىقىرىلدى

 پهنگه يۈرۈش قىلىشتهك يېڭى ۋەزىيهت –ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلۈش، ئىلىم 

ئۈچ ۋىاليهت ئومۇمهن ئۇرۇش ۋە ھهربىي ھالهت ئهھۋالىدا . شهكىللهندى

 مائارىپ ئىشلىرىغا ناھىيىلهرگهبولسىمۇ، ھهر دەرىجىلىك ئورۇنالر ۋە 

م ئىشالر قاتارىدا تۇتۇش مهسئۇلىيىتى ئهستايىدىل قاراش ۋە ئۇنى مۇھى

ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىقى ئۈچ ۋىاليهت رەھبهرلىرى . يۈكلهندى

ئۇالر مهيلى . ئۆزلىرى ئۈلگه بولۇپ مائارىپ ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلدى

 قىشالقالرغا بارسۇن ياكى يول ئۈستىدە –خىزمهت تهكشۈرۈپ شهھهر، يېزا 

 ئىگىلهپ بىۋاسىتهۇش ئهھۋالىنى بولسۇن، مهكتهپلهرگه بېرىپ ئوقۇت

تۇراتتى ۋە بۇ جهرياندا مهكتهپلهرنىڭ ئوقۇتۇش ئىشلىرىدىكى ئهمهلىي 

مهسىلىلهرنى ھهل قىلىپ تۇراتتى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى پارتلىغاندىن 

ئۈچ ۋىاليهت ) زىيالىيالر( كېيىن، ناھايىتى نۇرغۇن ئوقۇتقۇچىالر 

مانا شۇ چاغدا ۋاقىتلىق . ئاتالندىئارمىيىسىگه قوشۇلۇپ ئالدىنقى سهپكه 
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بۇ چاغدا ( ھۆكۈمهت كهسكىن تهدبىر قوللىنىپ، ئارمىيه سېپىگه قاتناشقان 

كېيىنكى .  بولۇشى زۆرۈر ئىدىزىيالىيالرنىڭئارمىيه سېپىدىمۇ مۇشۇنداق 

ۋ، ئامانتۇر بايزاقوۋ، وقوماندان ۋە سىياسىي رەھبهرلهردىن مهرغۇپ ئىسهاق

ۋۇدۇن نۇرىيوۋ قاتارلىقالر شۇ چاغدا ئارمىيه سېپىدە ھهمدۇلال قۇربان، با

زور بىر تۈركۈم ئوقۇتقۇچىالرنى مائارىپ سېپىگه قايتۇرۇپ ) قالغانالر ئىدى

  كهلدى،

 – 1945 يىلنىڭ ئاخىرىدىن – 1944 تۈپهيلىدىنئۇرۇش ھالىتى 

بۇ . يىلنىڭ بېشىغىچه بىر مهزگىل مهكتهپلهردە ئوقۇش توختاپ قالدى

 يېتىشتۈرۈش تهربىيىلهپيدىلىنىپ، جايالردا ئوقۇتقۇچىالرنى پۇرسهتتىن پا

 ئايدىن باشالپ مهكتهپلهردە – 9 يىل – 1945. كۇرسلىرى ئېچىلدى

 ئوقۇش ئورنى يۇقىرىمۇشۇ چاغدا ئىلىدىكى . ئومۇميۈزلۈك ئوقۇش باشالندى

چۈنكى . بولغان ئىلى مىللهتلهر گىمنازىيىسىدىمۇ ئوقۇش توختىغانىدى

ىتىدە ھهممه نهرسه ئالدىنقى سهپ ئۈچۈن قارىتىلغانلىقتىن، ئۇرۇش ۋەزىي

ئىلى گىمنازىيىسىنىڭ ئورنى ئۈچ ۋىاليهت پارتىزانلىرىنىڭ، كېيىنچه ھهربىي 

لېكىن .  ئارقا سهپ تهمىنات بازىسى بولۇپ تۇردىشتابىنىڭقوماندانلىق 

 يىلدىن باشالپ ئىلى مىللهتلهر گىمنازىيىسى قايتىدىن ئهسلىگه – 1946

ئىلى مىللهتلهر گىمنازىيىسىنىڭ ھهربىي . ېلىپ يهنه ئوقۇش باشلىدىك

سهپكه قاتناشقان ئامانتۇر بايزاقوۋ، ھهمدۇلال قۇربانوۋ قاتارلىق ئاز 
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ساندىكى ئوقۇتقۇچىلىرىدىن باشقىلىرى قايتۇرۇپ كېلىندى ۋە يېڭىدىن 

ىالر خهمىت ۋەكىلى قاتارلىق بىر تۈركۈم بىلىملىك، قابىل كىشىلهر ئوقۇتقۇچ

  .قوشۇنىغا قوشۇلدى

ئۈچ ۋىاليهتتىكى مهكتهپلهردە ئومۇميۈزلۈك تۆت يىللىق، يهتته 

شهھهرلهردە ئون يىللىق، . قويۇلغانىدىيىللىق، ئون يىللىق تۈزۈم يولغا 

 شارائىتى ياخشىراق رايونالردا يهتته يىللىق، كهنت قىشالقالردا –شهرت 

باشقۇرۇش ۋە ئوقۇتۇش شۇ چاغدا . تۆت يىللىق تۈزۈم يولغا قويۇلدى

ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈشكه پايدىلىق بولسۇن ئۈچۈن، چوڭراق يېزىالردا 

 قىشالقالردا شۆبه –مهركهزلهشكهن مهكتهپ، ئهتراپتىكى كهنت 

قىسقا ۋاقىت ئىچىدە شهھهرلهردە تولۇقسىز . مهكتهپلىرى تهسىس قىلىنغانىدى

تۆت يىللىق ) سىرتىدا يىراق جايالر بۇنىڭ –چهت  ( يېزىالردامهكتهپ، 

ئۈچ ۋىاليهت دائىرىسىدە . ئومۇمالشقانىدىمهجبۇرىي مائارىپ ئاساسهن 

 قىشالقالردىكى ھهر مىللهت – بولۇپمۇ يېزا   ھهر مىللهت ياشلىرىنىڭ،

 مهكتهپ، سىنىپالردا ئوقۇپ بىلىم ئېلىشى ئۈچۈن يۇقىرىراقياشلىرىنىڭ 

 مهركىزىدە بىردىن اھىيىنىڭن ھهر بىر مهقسىتىدەئاسانلىق تۇغدۇرۇپ بېرىش 

بۇ . ياتاقلىق، مهركهزلهشكهن ئوتتۇرا مهكتهپلهر تهشكىل قىلىنغانىدى

مهكتهپلهردە تولۇقسىز سىنىپتىن باشالپ تولۇق ئوتتۇرا سىنپالرغىچه دەرس 

بۇ مهكتهپلهرگه شۇ ناھىيه تهۋەسىدىكى ئوقۇتقۇچىالردىن تالالپ . ئۆتۈلهتتى
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نى ) بىلىم يۇرتى( اتتى، ئىلى گىمنازىيه ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنى تولۇقلىن

مهن . پۈتتۈرگهن بىر قىسىم ياخشى ئوقۇغۇچىالر تهقسىم قىلىنىپ سهپلىنهتتى

) چىلپهڭزە( ۋە قورغاس ) ھازىرقى قورغاس(  يىلى سۈيدۈڭ – 1948

ناھىيىلىرىدىكى مهركهزلهشكهن مهكتهپلهرنىڭ ئوقۇتۇش ئهھۋالىنى 

 ئوقۇتۇش ساپاسى ھهقىقهتهنمۇ غۇلجا تهكشۈرۈپ كۆرگىنىمدە، ئۇالردىكى

ئوقۇتقۇچىالر ئۆز خىزمىتىگه . شهھىرىدىكى مهكتهپلهردىن قېلىشمايدىكهن

ئىنتايىن كۆيۈنۈپ جاپاغا چىداپ تىرىشىپ ئىشلهيدىكهن، شۇ چاغدىكى 

ئوقۇتقۇچىالر قوشۇنىدا ئالىي مهكتهپ ياكى ئالىي تېخنىكومنى پۈتتۈرگهن 

ىفهن، تولۇق سولۇپ، ئاساسهن ئوتتۇرا  بدېيهرلىكئوقۇتقۇچىالر يوق 

ئوتتۇرا، بهزىلىرى تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهن بولسىمۇ، لېكىن 

ئۇالر ئىنتايىن تىرىشچان ئىدى، ئۆز خىزمىتىگه قارىتا مهسئۇلىيهتچانلىق 

 دىل بىلهن تىرىشىپ ئىشلهيتتى، –تۇيغۇسى كۈچلۈك بولغاچقا، جان 

چ ۋىاليهت ئىنقىالبى مهزگىلىدە ھهر يىلى يازلىق ، ئۈئۆگىنهتتىقېتىرقىنىپ 

تهتىلدە جايالردا ئوقۇتقۇچىالرنى تهربىيىلهش كۇرسلىرى، باشقا ۋاقىتالردا 

 ئوقۇتقۇچىالر بىلىم كۇرسالرداكۇرسلىرى ئېچىالتتى،  بىلىم ئاشۇرۇش كهچ

 يىلدىن باشالپ غۇلجا شهھىرىدە كهچكى چوڭالر – 1947. ئاشۇراتتى

دى، بۇ مهكتهپته تولۇق ئوتتۇرا سىنىپلىرى، بهزىلىرىدە ئالىي مهكتىپى قۇرۇل

 يىللىقلىرىدا ئۆتۈلىدىغان دەرسلهر تالالپ – 2، - 1مهكتهپنىڭ 
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گىنىلهتتى، دەرسنى بىلىم يۇرتىنىڭ ئوقۇتقۇچىلىرى ئۆتهتتى، بۇنىڭغا ۆئ

  .ئاساسهن ئوقۇتقۇچىالر كېلىپ بىلىم ئاشۇراتتى

رسلىكلهر، ئاساسهن، تهبىئىي پهن ئۈچ ۋىاليهت مهكتهپلىرىدىكى دە

بۇ خىل . دەرسلىكلىرى ۋە تۈرلۈك كۆرسهتمىلىك قورال، خهرىتىلهر ئىدى

دەرسلىكلهردە سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئالمۇتا، تاشكهنتتىكى نهشرىياتلىرى 

مهخسۇس نهشر ) ئهرەب يېزىقىدا( تهرىپىدىن ئۇيغۇر، قازاق تىللىرىدا 

ئىي پهن دەرسلىكلىرىنى ئوقۇتقۇچىالر قىلىنغاندىن باشقا، بهزى ئىجتىما

ئۈچ . ئۆزلىرى تۈزەتتى ۋە ئۇنى شافىگىرافتا بېسىپ تارقىتىپ پايدىلىناتتى

ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ دەسلهپكى مهزگىللىرىدە ئوقۇتقۇچىالرمۇ ئىدارە 

كادىرلىرىغا ئوخشاش بهزى ئايالردا ئىش ھهققى ئالماي، ئايلىق ئىش 

 روھتا خالىسانه پىداكارانه،  ردەم قىلىپھهققىنى ئالدىنقى سهپكه يا

  .ئىشلهپ كهتكهن چاغلىرى بولغانىدى

 ماددىلىق 11: مۇنداق بىر مهسىله مېنىڭ ئېسىمدىن زادى چىقمايدۇ

بىتىم تۈزۈلۈپ، ئۆلكىلىك بىرلهشمه ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندىن كېيىن، 

 گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرى ئۈچ ۋىاليهتكه بېسىم ئىشلىتىپ، ئىقتىسادىي

جهھهتتىن قىستى ۋە قامال قىلدى، شۇ مهزگىلدە ئوقۇتقۇچىالرغا بىر قانچه 

 100دى، مۇشۇ چاغدا غۇلجا شهھىرىدىكى ىئاي ئىش ھهققى تارقىتىلمىغان
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دىن ئارتۇق ئوقۇتقۇچى توپلىنىپ، بارلىق ئوقۇتقۇچىالرغا ۋەكىل بولۇپ، 

مۇشۇ چاغدا . كهلگهنىدىئىلى ۋالىي مهھكىمىسىگه ھال ئېيتىپ 

وقۇتقۇچىالرغا بېرىدىغان پۇل يوق، ھهر بىر ئوقۇتقۇچىنىڭ ئائىلىسى ئۈچۈن ئ

دىن ) ھېسابلىناتتى قاداق 40بىر خو تۆت پۇت، بىر پۇت ( ئىككى خو 

بۇغداي بېرىلگهندە، شۇنىڭغىمۇ رازى بولۇپ، ئۆز خىزمىتىنى قىلىشقانىدى، 

نچه جاپالىق خىزمهت ۋە تۇرمۇشتىكى قىيىنچىلىق تۈپهيلىدىن بىر مۇ

ئوقۇتقۇچىالر ئۆپكه كېسىلىگه گىرىپتار بولغانىدى، بۇالردىن بهزىلىرى شۇ 

شۇڭا ئهخمهتجان . كېسهل بىلهن ئالهمدىن ئۆتكهنلىكى ئېسىمدە

 يىلى غۇلجا شهھىرىدىكى مهكتهپ ئوقۇتقۇچىلىرىغا قىلغان – 1948قاسىمى

الىق ئوقۇتقۇچى مېهنىتىنىڭ قانچىلىك جاپ.... « مۇھىم تارىخىي نۇتقىدا 

 ئوقۇتقۇچىنىڭ مېهنىتىدىن جهمئىيىتىدەكىشىلىك . ئىكهنلىكىنى بىلىمهن

، يازغۇچى، مۇتهخهسسىسچۈنكى ئالىم، . پهخىرلىنهرلىك مېهنهت يوقتۇر

قوماندان، جهمئىيهت ئهربابى ۋە باشقىالر ئوقۇتقۇچى مېهنىتىنىڭ مهھسۇلىدۇر 

.... « يهنه دەپ، ئوقۇتقۇچىلىق كهسپىگه يۈكسهك باھا بېرىش بىلهن » 

 ئورۇننى ئىشغال دېگهن بىز ئويلىغان ۋە بىز تهربىيىچىلهرمۇشۇ 

 شارائىت يارىتىپ –قىاللمايۋاتىدۇ، بىز ئۇالرغا ياخشى شهرت 

بېرەلمهيۋاتىمىز، بۇ بولسا بۈگۈنكى شارائىتىمىزنىڭ شۇنداق بولغانلىقىدىندۇر 

  .دىىدەپ ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئورۇن ۋە تۇرمۇشىغا كۆيۈنگهن» 
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ۈچ ۋىاليهتنىڭ مائارىپ ئىشلىرىدا ئىقتىسادىي جهھهتته ئهنه ئ

شۇنداق بهزى قىيىنچىلىقالر بولسىمۇ، لېكىن ھهر مىللهت خهلق ئاممىسى 

مائارىپ ئىشلىرىنى قىزغىن قولالپ، ھهر جهھهتتىن ياردەم قىلىپ كهلدى، 

 –ئۈچ ۋىاليهتتىكى مهكتهپلهردە ئومۇميۈزلۈك ھالدا مهكتهپ يېنىدا ئاتا 

 ئانىالر كومىتېتلىرىغا شۇ مهھهلله –بۇ ئاتا . قۇرۇلغانىدىنىالر كومىتېتلىرى ئا

بۇ .  زاتالر، يۇرت مۆتىۋەرلىرى قاتنىشاتتىتهرەققىيپهرۋەركهنتلهردىكى 

.  يۆلهنچۈكى ئىدى–كومىتېتالر مهكتهپلهرنىڭ چوڭ بىر غهمخورچىسى 

نى، جۈملىدىن مهكتهپلهرنىڭ بىنا قۇرۇلۇشى، رېمونت قاتارلىق مهسىلىلىرى

ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلىرى، نامرات ئوقۇغۇچىالرنىڭ 

ئوقۇش خىراجىتى قاتارلىق مهسىلىلىرىنى شۇ كومىتېت ئۈستىگه ئېلىپ ھهل 

 قهرەللىك ھالدا مهكتهپ مهسئۇلىنىڭ كومىتېتلىرى ئانىالر –ئاتا . قىالتتى

ىدىن خهۋەر ئېلىپ دوكالتنى ئاڭالپ، مهكتهپلهرنىڭ ئومۇمى ئهھۋال

تۇراتتى ۋە جىددىي ھهل قىلىشقا تېگىشلىك مهسىلىلهر بولسا كۆپچىلىككه 

 ئانىالر كومىتېتلىرىنىڭ -مۇشۇنداق ئاتا . تايىنىپ ھهل قىلىپ بېرەتتى

ياردىمى، مائارىپپهرۋەر زاتالرنىڭ قوللىشى بىلهن سېلىنغان مهكتهپ 

مهن .  قىشالقلىرىدا تېپىلىدۇ–بىنالىرى ئۈچ ۋىاليهتنىڭ ھهممه ناھىيه، يېزا 

سىتالىن «  كۆرگهن بىلگهن مهكتهپلهردىن غۇلجا شهھىرىدە بىۋاسىته ئۆزۈم

، ئايدۆڭ مهكتهپ، ئۆزبېك مهكتهپ، قارا دۆڭ ) ئوتتۇرا– 7( مهكتىپى 
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مهكتىپى ھهمدە بۇ » شهرق « ، »روشهن مهكتىپى « مهكتهپ، 

 قاتارلىق نۇرغۇن مهكتهپلهرنىڭ شۆبه مهكتهپلىرىدىن تاتار مهكتىپى

 ئانىالر كومىتېتلىرىنىڭ –مهكتهپلهرنىڭ بىنالىرى ئهنه شۇنداق ئاتا 

  .سېلىنغانىدىرەھبهرلىكى، خهلق ئاممىسىنىڭ كۈچى بىلهن 

ئهينى يىلالردا ئۈچ ۋىاليهت دائىرىسىدە، بولۇپمۇ غۇلجا، چۆچهككه 

ىرى،  شارائىتى بار جايالردا كهچكى بىلىم ئاشۇرۇش كۇرسل–ئوخشاش شهرت 

 – كۇرسلىرى بهس ئۆگىنىشچوڭالر كهچكى مهكتهپلىرى، چهت ئهل تىلى 

بهسته ئېچىلىشقا باشلىغانىدى، ھهتتا غۇلجا شهھىرى قاتارلىق جايالردا 

 قىزالر ئۈچۈن كهشته تىكىش، كىيىم تىكىش قاتارلىق –ئائىلىدىكى خانىم 

    .قۇرۇلغانىدى كهسپىي مهكتهپلهر ئۆگىتىلىدىغانھۈنهرلهر 

 ۋىاليهت ئىنقىالبى دەۋرىدە ئومۇمىي خهلق ساۋات چىقىرىش ئۈچ

 قىشالقالردا ساۋاتسىزلىقنى –شهھهر، يېزا . تۇتۇلغانىدىخىزمىتىمۇ چىڭ 

تۈگىتىش كۇرسلىرى ئېچىلىپ، كۆپلىگهن كىشىلهر ساۋات چىقارغانىدى، بۇ 

كۇرسالرغا شۇ جايدىكى مهكتهپ ئوقۇتقۇچىلىرى دەرس بهرگهندىن تاشقىرى، 

 بار ياشالر جهلپ قىلىنىپ سهۋىيىسىايدىكى ساۋاتلىق ۋە مهلۇم بىلىم شۇ ج

 مهسئۇل كومىتېتلىرىبۇ خىزمهتكه ئومۇميۈزلۈك مهھهلله . دەرس ئۆتۈلهتتى

 يىلدىن كېيىن، شىنجاڭدا تىنچلىق ۋە خهلقچىللىقنى – 1948بولغانىدى، 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 232 

ئۇل ھىمايه قىلىش ئىتتىپاقىنىڭ جايالردىكى يهرلىك تهشكىالتلىرى مهس

  .بولغانىدى

شۇنداق، ئۆتمۈشنى ۋە شىنجاڭنىڭ ھهر قايسى جايلىرىنى كۆزدە تۇتۇپ 

تهھلىل قىلىدىغان بولساق، شىنجاڭنىڭ ۋىاليهت، شهھهر ناھىيىلىرىدىن 

، يېڭىلىق تهرەققىيپهرۋەرقايسىبىر ئورۇننىڭ تارىخىدا شۇ جايدا 

لىقىنى  مائارىپ جهھهتتىكى ئىلغار–تهرەپدارلىرى، چهت ئهلنىڭ پهن 

كۆرگهن ياكى چهتئهلدە ئوقۇپ كهلگهنلهر كۆپ بولسا، شۇ جاينىڭ 

تۇرپاندا : مهسىلهن.  مائارىپ ئىشلىرى تهرەققىي قىلغان–مهدەنىيهت 

 زاتالر، ئاتۇش، غۇلجىالردا تهرەققىيپهرۋەرمۇھىتىالر باشلىق بىر مۇنچه 

دە  ئۇكا مۇسابايوۋالر، قهشقهر-ھۈسهيىن باي، باۋۇدۇنباي ــــ ئاكا

ئابدۇكېرىم مهخسۇمالرنىڭ شۇ جايالردىكى مائارىپ ئىشلىرى ئۈچۈن 

قهشقهر، ئاتۇش رايونلىرىدا تۈركىيه ۋە . قوشقان تۆھپىلىرى ناھايىتى زور

ئهرەب ئهللىرىدە ئوقۇپ كهلگهن ئهھمهد كامال، ئابدۇقادىر دامولال، 

، يېڭىلىق تهرەققىيپهرۋەرقاتارلىق ) تهۋپىق( مۇھهممهت ئېلى 

 تهۋەسىدىن كهلگهن مۇرات رۇسىيهدارلىرى، تۇرپان، چۆچهكلهردە تهرەپ

ئهپهندى، ئهلى ئىبراھىموۋ، گۈلهندەم ئاپپاي؛ غۇلجىدا مىسىردا ئوقۇپ 

 دامولالم، تۈركىيهدە ئوقۇپ كهلگهن ئابدۇراخمان نهسۇھاكهلگهن 

ئهپهندى، مهسئۇت سابىرى، مهسۇم ئهپهندى، جىرجىس ھاجى، سابىت 
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 مائارىپ –قالر ئۆز دەۋرىدە شۇ جايالرنىڭ مهدەنىيهت ئهپهندىم قاتارلى

مۇشۇنداق . ئىشلىرىنى ئىلگىرى سۈرۈشته كۆرۈنهرلىك رول ئوينىغانىدى

زىيالىيالرنىڭ تهسىرى بىلهن ئويغىنىش بولغان بۇ جايالردا يېڭىچه 

  .  قاراڭغۇ جاھالهت دۇنياسىغا زەربه بېرىلگهن  مهكتهپلهر مهيدانغا كېلىپ

 ئهسىرنىڭ – 19 ئۇكا مۇسابايوۋالر –ا ئاكا ئىلى رايونىد

. ئاخىرلىرىدىن باشالپ غۇلجىدا يېڭىچه پهننىي مهكتهپ ئاچقانىدى

 دامولالم قاتارلىقالر، نهسۇھا ئهسىرنىڭ ئاخىرى – 19شۇنىڭدىن تارتىپ 

 ئهسىردىن باشالپ ئابدۇراخمان ئهپهندى، مهسۇم ئهپهندى، – 20

مۇشۇ . باشلىۋەتكهنىدىهكتهپ ئېچىشنى جىرجىس ھاجى قاتارلىقالر يېڭىچه م

 يىللىرىدىن كېيىن غۇلجىدا ھۆسهيىن يۇنۇسوۋ، سالىه – 20ئهسىرنىڭ 

 1930.  زاتالرتهرەققىيپهرۋەرجانباي باباجانوۋ، ھۆسهيىن تارانوۋ قاتارلىق 

 ئالدى كهينىدە ئهمهتخان روزى، تېيىپ ھاجى سابىتوۋ، يىلالرنىڭ –

مجان سابىر ھاجى، ھهسىنهم پالتىبايوۋ ئابدۇرېهىمجان ھهسهنوۋ، رەھى

قاتارلىق كىشىلهر ئىلى مائارىپ ئىشلىرى ئۈچۈن، يېڭىچه مهكتهپلهرنىڭ 

 يىلالردىن – 1920غۇلجىدا . قۇرۇش ئۈچۈن كۆپ ئهجىرلهرنى سىڭدۈردى

 مهرۇپ يىلالردا ئاتاقلىق مائارىپچى شائىر – 1930كېيىن، بولۇپمۇ 

ئاتاقلىق . لغا ئېلىشقا ئهرزىيدۇسهئىدىنىڭ ئهمگىكىنى ئاالھىدە تى

مائارىپچىالردىن دامولال رازىيوۋ، ھاشىم گۆھهر باقى، ھاشىر رەززاقى، 
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، يارمۇھهممهت مهخدۇم قاتارلىق )ھۆسهيىن سامساق( ھۈسهيىن خهلپهتى 

شۇ قاتاردا ئاپرېل . كىشىلهر ئىلى مائارىپى ئۈچۈن تۆھپه قوشتى

ىدىن كېيىن سوۋېت يهتته سۇ ئۆزگىرىشىدىن كېيىن، ئۆكتهبىر ئىنقىالب

بۇ كىشى سوۋېت ( رايونىدا ئۇيغۇرالر ئۈچۈن قۇرۇلغان سوپى زارۋاتوۋ 

نامىدىكى ئوتتۇرا ) ھاكىمىيىتى قۇرۇشتا خىزمهت كۆرسىتىپ قۇربان بولغان

مهكتهپته ئوقۇپ كهلگهن ئوسمان ئهيسا، ئابدۇرېهىم ئهيسا، مۇھهممهتجان 

ئهلى . لهم ئهپهندى، ئالىم ئهيساتۇردىيوۋ، سېلىم ئاخۇن ئهپهندى، ۋې

ئهكبهر، ئۆمهرجان ئهپهندىم قاتارلىق كۆپلىگهن زىيالىيالر ئىلى مائارىپ 

بۇنىڭ بىلهن ئىلى مائارىپىدا ئاالھىدە يېڭى يۈكسىلىش . قوشۇنىغا قوشۇلدى

 . ۋەزىيىتى بارلىققا كهلدى

رنى ئۇيغۇرال) غۇلجا(  ئالغاندا، ئىلى تهرەققىياتىدىنئىلىنىڭ مائارىپ 

ئاساس قىلغان، كۆپ مىللهت توپلىشىپ ئولتۇراقالشقان جاي بولغاچقا، 

 – مىللهتلهرنىڭ ئۆزئارا ئاالقه، مهدەنىيهت سىستېمىسىدىكىتۈركىي تىل 

بولۇپمۇ . ، تهسىر كۆرسىتىش زور بولغانىدىئۆگىنىشمائارىپ ئىشلىرىدا 

 سهۋىيىسىغۇلجا شهھىرىدىكى مىللهتلهر ئىچىدە تاتار مىللىتىنىڭ بىلىم 

شۇنداقال تاتار قېرىنداشالردىن چهت .  ئىدىيۇقىرىراقباشقا مىللهتلهردىن 

شۇڭالشقا .  كهلگهنلهرمۇ كۆپرەك ئىدىئوقۇپئهلنى كۆرگهن، چهتئهلدە 

ئىلىدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللهتلهرنىڭ مهدەنىيهت مائارىپ ئىشلىرىنى 
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هام بېرىشى ناھايىتى زور قولالپ، يېڭىلىققا يېتهكلهشته ئۇالرنىڭ رولى ۋە ئىل

ئىلىنىڭ مائارىپ ئىشلىرى . بۇنى ھهرگىز ئىنكار قىلىشقا بولمايدۇ. بولدى

ئۈچۈن جاپالىق ئهجىر سىڭدۈرگهن، ئاالھىدە تۆھپه ياراتقان غارىپ 

ئهبزى، ھهبىب يۇنۇچى، مالىك بېكتېمىروۋ، پهرىخه ئهلى ئهكبهروۋا، رەپىق 

 تاتار پېشقهدەمجىيېۋا قاتارلىق ئابىدى، زەينهپ ئابىدى، ماھىنۇر سىرا

يالغۇز . مائارىپچى زىيالىيلىرىنى ھۆرمهت بىلهن خاتىرىلىشىمىزگه ئهرزىيدۇ

باشقا مهدەنىيهت، تهنتهربىيه ئىشلىرىدىمۇ . مائارىپ سېپىدىال ئهمهس

  . تهسىرى زور بولدى  تاتار زىيالىيلىرىنىڭ

شقان ئورنى شىنجاڭدىكى ئىلغار زىيالىيالرنىڭ توپال) غۇلجا( ئىلى 

بولۇپمۇ ئۈچ ۋىاليهت دەۋرىدە شىنجاڭنىڭ ھهرقايسى . بولۇپ قالدى

جايلىرىدىن ئىلغار ئىدىيىدىكى يۈزلىگهن زىيالىيالر غۇلجىغا كېلىپ 

نىم شېهىت ئارمىيه ئېلى دامولالمدىن تارتىپ ناھايىتى . توپالشقانىدى

شلىدى، مانا نۇرغۇن يازغۇچى شائىر، ئوقۇتقۇچىالر ئىلىغا كېلىپ خىزمهت ئى

بۇ كىشىلهر ئىلىنىڭ مائارىپ ئىشلىرىنىڭ تهرەققىياتى ئۈچۈن ئۆز تۆھپىسىنى 

 ئاپرېل ئۆزگىرىشىدىن كېيىن ئىلىنىڭ مائارىپ ئىشلىرى – 1933. قوشتى

شىسهي ساختا نىقابىنى ئېچىپ تاشلىغانغا  بىر مهزگىل يهنى جالالت شېڭ

  .قهدەر جۇش ئۇرۇپ راۋاجالندى
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مىللهت  تلهر گىمنازىيىسى قۇرۇلۇپ، ھهر ئىلى مىلله– 1936

ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغىچه . ياشلىرىنىڭ ئوقۇش ئارزۇسى قاندۇرۇلدى

سهككىز قارار ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىنىپ، ئىلى ئۈچۈن ۋە پۈتۈن شىنجاڭ 

 مىللهتلهر ئاشۇمهن . ئۈچۈن يۈزلىگهن زىيالىيالرنى يېتىشتۈردى

 قارارلىقى بىر يىلدا قوبۇل – 6، - 5(ىدا  قارارلىق سىنىپ– 6 گىمنازىيىسىنىڭ

  .ئوقۇغانىدىم) قىلىنغانىدى

 ئوقۇش يىلىدىن – 1941 – 1940سىدە ىئىلى مىللهتلهر گىمنازىي

 يىلدىن – 1948. ئېچىلغانىدىىفهن سىنىپى سباشالپ بىر سىنىپ ئالىي 

 مىللهتلهر ئاشۇكېيىن ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ تهشهببۇسى بىلهن 

 مۇتهخهسسىسلهرئۆلكىلىك ئوتتۇرا دەرىجىلىك « اساسىدا گىمنازىيىسى ئ

ىفهن كهسپى، سبۇ بىلىم يۇرتىدا . قۇرۇلدى» يېتىشتۈرۈش بىلىم يۇرتى 

 ئىقتىساد – قانۇن، مالىيه –ئاگرونوم، چارۋىچىلىق، قۇرۇلۇش، سىياسىي 

 گه 500 سىنىپ بولۇپ، 17بۇ بىلىم يۇرتىدا . كهسىپلىرى تهسىس قىلىندى

.  قىلىناتتىقوبۇلئوقۇغۇچىالر ئۈچ ۋىاليهتتىن . غۇچىسى بار ئىدىيېقىن ئوقۇ

مهكتهپنى ياخشى باشقۇرۇش ئۈچۈن كۈچلۈك رەھبهرلىك گۇرۇپپىسى 

بهزى كهسپى دەرسلهرنى . دىىقۇرۇلۇپ، تاالنتلىق ئوقۇتقۇچىالر سهپلهنگهن

  . تهكلىپ قىلىناتتىمۇتهخهسسىسلهرئۆتۈشكه سىرتتىن 



رىئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو                            www.orkhun.com   

www.orkhun.com 237 

بۇ مهكتهپكه .  مهكتىپى قۇرۇلدىتېببىي ئىلى بىلىم يۇرتى بىلهن تهڭال

، شۇنداقال ئىلىدىكى مۇتهخهسسىسلىرى دوختۇرخانىسىنىڭئىلىدىكى سوۋېت 

 ئىنئامجانوۋ، شامىل دوختۇر، نېغمهتئاتاقلىق يهرلىك دوختۇرالردىن 

 مهكتهپ ئازادلىقتىن كېيىن، تېببىيبۇ . شهپىقه خانىمالر دەرس ئۆتهتتى

 – 1949.  مهكتهپنىڭ ئاساسىي بولۇپ قالدىببىيتېئاپتونوم رايونلۇق 

يىلنىڭ ئاخىرىدا ئهخمهتجان قاسىمى قاتارلىق رەھبهرلهر ئايروپىالن 

ئهخمهتجان « ھادىسىسى بىلهن قازا قىلغاندىن كېيىن، ئىلى بىلىم يۇرتىغا 

  .دەپ نام بېرىلدى» قاسىمى نامىدىكى بىلىم يۇرتى 

خىرىدا سابىق ئۆلكىلىك  يىلنىڭ ئا– 1951ئازادلىقتىن كېيىن، 

ھۆكۈمهتنىڭ قارارى بويىچه شىنجاڭ مىللهتلهر شۆيۈەنى قايتا رەتكه 

سېلىنىپ، ئۇنىڭ ساپاسىنى ياخشىالش، ئازادلىقنىڭ دەسلىپىدىكى كادىرغا 

بولغان ئېهتىياجنى قاندۇرۇش مهقسىتىدە ئىلى بىلىم يۇرتىدىكى مهخسۇس 

هتلهر شۆيۈەنىگه يۆتكهپ  مىلل–كهسپى سىنىپ ئوقۇغۇچىلىرى ئۈرۈمچىگه 

 مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى بولسۇن، تېببىيمهيلى بىلىم يۇرتى ياكى . كېلىندى

ئۈرۈمچىگه يۆتكىلىپ كهلگهندىن كېيىن، ئۇزۇن ئۆتمهيال ئۇالر خىزمهت 

ئېهتىياجى بويىچه ئۆلكه دائىرىسىدە خىزمهتكه تهقسىم قىلىنىپ 

  . ئورۇنالشتۇرۇلدى
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 بولىدۇكى، ھازىر ئاپتونوم  ئېيتىشقاجهزملهشتۈرۈپشۇنى 

 ئۇنۋانلىق يۇقىرىرايونىمىزدىكى ئوتتۇرا ياشتىن ھالقىغان ھهر ساھهدىكى 

زىيالىيالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىكى ئهنه شۇ گىمنازىيه ھهم بىلىم يۇرتىدىن 

  . كهلگهنلهردۇر

ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى ۋاقتىدا ھهرقايسى مىللهتلهرنىڭ مائارىپ 

يالغۇز غۇلجا شهھىرىدىال تاتار . بۆلۈنگهنىدى ئىشلىرىغا تهڭ كۆڭۈل

، خۇيزۇ  مهكتىپى، ئۆزبېك مهكتىپى، ئىلى رۇس مهكتىپى، خهنزۇ مهكتىپى

. ، بۇ مىللهت بالىلىرى ئۆز ئانا تىلىدا دەرس ئوقۇيتتىقۇرۇلغانىدىمهكتىپى 

بۇنىڭدىن باشقا، قازاق، قىرغىز، موڭغۇل قېرىنداشالرنىڭ پهرزەنتلىرىنىڭ 

ۈچۈن غۇلجىدا قازاق، موڭغۇلالرنىڭ ياتاقلىق مهكتهپلىرى تهسىس ئوقۇشى ئ

ئۈچ ۋىاليهت . قىلىنغانىدى، بۇ مهكتهپلهرگه ئاالھىدە غهمخورلۇق قىلىناتتى

 ئهخالق –ئىنقىالبى ۋاقتىدا مهكتهپلهرنىڭ ئوقۇش تۈزۈمى، تهرتىپ 

تۈزۈملىرىمۇ كۈچلۈك بولۇپ، ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچىالرغا قاتتىق تهلهپ 

، مهۋسۇمئوقۇتۇش پروگراممىسى، ئوقۇتۇش پىالنلىرى . يۇالتتىقو

 كونكرېتكۈندىلىك ئىش پىالنلىرى . چارەكلهرگه بۆلۈنۈپ تۈزۈلهتتى

مهكتهپلهردە ئومۇميۈزلۈك بهش . يېزىلىپ، ئۆز ۋاقتىدا ئورۇندىلىپ تۇراتتى

ئوقۇتۇش پروگراممىسى شۇ چاغدىكى . نومۇر قويۇش تۈزۈمى قوللىنىالتتى
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شۇڭا . مهكتهپلىرىنىڭ دەرسلىك پروگراممىسى ئاساسىدا تۈزۈلهتتىسوۋېت 

  .  ئىدىيۇقىرىئۈچ ۋىاليهتتىكى مهكتهپلهرنىڭ ئوقۇتۇش سۈپىتى خېلى 

ئۆز ئهمهلىيىتىمدىن ئۆتكهچكه، شۇنى كېسىپ ئېيتااليمهنكى، 

 يىلغىچه ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهن – 1956ئازادلىقتىن كېيىن تاكى 

تهبىئىي (  ئالىدىغان يىللىق ئىمتىهان سوئاللىرىنى ئوقۇغۇچىالردىن

سابىق سوۋېت ئىتتىپاقى مائارىپ مىنىستىرلىكى چىقىراتتى ۋە ) پهنلهردىن

شۇڭا ئازادلىقنىڭ دەسلىپىدە ئۈچ ۋىاليهت . شۇ بويىچه ئىمتىهان ئېلىناتتى

 يۇقىرىھهم ئۈرۈمچى قاتارلىق جايالردىكى مىللىي مائارىپنىڭ سۈپىتى 

بۇ بىر ئهمهلىي . هتتا مهملىكهت بويىچىمۇ ئالدىنقى ئورۇندا تۇراتتىھ. ئىدى

 – 8 يىلى يولداش ليۇ شاۋچى پارتىيىنىڭ – 1956ئهھۋال بولۇپ، بۇنى 

  .دىىقۇرۇلتىيىدا مۇقىمالشتۇرغان

ئۈچ ۋىاليهتتىكى مائارىپ ئىشلىرىنىڭ شۇنداق ياخشى يولغا 

ۈل بۆلۈشى، جۈملىدىن ھهر قويۇلغانلىقىنى ئۈچ ۋىاليهت رەھبهرلىرىنىڭ كۆڭ

دەرىجىلىك مائارىپ ئورۇنلىرىنىڭ ئوقۇتۇشقا يۈزلىنىپ تىرىشىپ 

ئىشلىگهنلىكى، تۈزۈملىرىنىڭ ئهمهلىي بولغانلىقىدىن ئايرىپ قارىغىلى 

) ئىدارە( مهن قىسقىال قىلىپ ئىلى ۋىاليهتلىك مائارىپ باشقارما . بولمايدۇ

ئۈچ : مچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتهيسىنىڭ تهشكىلىي ئاپپارات ئهھۋالىنى قوشۇ
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 مائارىپ ئىشلىرىغا نازىر سهيپىدىن ئهزىزى –ۋىاليهتنىڭ مهدەنىيهت 

ئومۇميۈزلۈك رەھبهرلىك قىالتتى، ئىلمىي باشقارمىنىڭ باشلىقى ئهنۋەر 

باشقارما تهۋەلىكىدە كاتىبات بۆلۈمى، مهكتهپلهر بۆلۈمى، . خانبابا ئىدى

 ئىشخانىسى بار ئىدى، داگوگىكاپېكادىرالر بۆلۈمى، مالىيه بۆلۈمى، 

 بار كوللېگىيىسى) مۇپهتتىشلهر( مهكتهپلهر بۆلۈمى قارمىقىدا ئىنسپىكتورالر 

خهنزۇ، شىبه، رۇس، موڭغۇل مهكتهپلىرى ئۈچۈن شۇ مىللهتتىن . ئىدى

مهن غۇلجا شهھىرىدىكى . قويۇلغانىدىبولغان مهخسۇس مۇپهتتىشلهر 

 – ئېگهرمۇپهتتىشكه بىردىن ھهر بىر . مهكتهپلهرگه مهسئۇل ئىدىم

توقۇملۇق ياراملىق ئات تهييار ئىدى، ئۇالر ھهر ئىككى ھهپتىدە بىر قېتىم 

 كه يېقىن 25مهنمۇ غۇلجا شهھىرىدىكى . مهكتهپلهرنى ئايلىنىپ كېلهتتى

  .مهكتهپنى ئايلىنىپ چىقاتتىم

مۇپهتتىشلهر بىر ئايلىنىپ تهكشۈرۈپ كهلگهندىن كېيىن، تهكشۈرۈش  

دىن دوكالت تهيياراليتتى، مائارىپ باشقارمىسىدىكى ئومۇمىي ئهھۋالى

يىغىندا تهكشۈرۈش ئهھۋالى دوكالت قىلىناتتى، يىغىندا سوئالالر قويۇالتتى، 

  . ، ئاخىرىدا بۇ دوكالت تۈزىتىلىپ گېزىتته ئېالن قىلىناتتى مۇزاكىرە قىلىناتتى

نىلقا  يىلى – 1948: بهرگهنتىشۇ چاغدا مۇنداق بىر ئهھۋال يۈز 

 مائارىپ ئهھۋالىدىكى ناھىيىسىنىڭ بارغان مۇپهتتىش نىلقا ناھىيىسىگه
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، يىغىندا دوكالت قىلىدۇ، بۇ ئهھۋال ەد-سېزىدۇبهزى كهمچىلىكلىرىنى 

گېزىتته ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، نىلقىنىڭ ئهينى ۋاقىتتىكى ھاكىمى فاتىخ 

تنى گېزىتتىن كۆرۈپ، بۇ دوكال)  بىرىباتۇرلىرىدىنئۈچ ۋىاليهت ( مۇسلىموۋ 

 مۇپهتتىش ئهمدى نىلقىغا كېلىدىغان بولسا، مازار ئاشۇ« : خاپا بولۇپ

دەپ تهھدىت » دىن ئۆتسىال ئاتىمهن ) سۇلتان ئۇۋەيس مازىرى( 

  . قورققىنىدىن بىر مهزگىل نىلقىغا بارالمىغانمۇپهتتىشبۇ . سالغانىدى

يغۇسى دېمهك، مائارىپنى تۇتۇش شۇنداق چىڭ، مهسئۇلىيهت تۇ

مائارىپ باشقارمىسىنىڭ بهنزىسى ئىخچام، . شۇنداق كۈچلۈك ئىدى

چاققان بولۇپ پۈتۈنلهي ئوقۇتۇشقا يۈزلهنگهن، ئهمهلىي ئىش . يىغىنچاق

  .قىلىدىغان، كادىرلىرى خىل، كۈچلۈك، ئىتتىپاقالشقان بهنزە ئىدى

ئۈچ ۋىاليهتته ھهر بىر ئوقۇش يىلى ئاخىرالشقاندا، يىللىق ئومۇمىي 

نهمۇنىلىك .  يىغىنلىرى ئېچىلىپ تۇراتتىخۇالسىلهشۇتۇش خىزمهتلىرىنى ئوق

مهكتهپ، مۇدىر ۋە ئوقۇتقۇچىالر تهقدىرلىنهتتى، خىزمهت، ئىش ھهققى 

ئوقۇتقۇچىالرنىڭ ئىش ھهققىنى بېكىتىشته شۇ . دەرىجىسى ئۆستۈرۈلهتتى

. تتى ئېلىناھېسابقا، سىتاژى تولۇق )ئوقۇش تارىخى( ئوقۇتقۇچىنىڭ بىلىمى 

مهكتهپلهردە ئومۇميۈزلۈك ئوقۇتقۇچىالرنى ھۆرمهتلهش، ئوقۇغۇچىالرنى 
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ئوقۇغۇچىالرغا تهن جازاسى بېرىش پۈتۈنلهي . قويۇلغانىدىسۆيۈش يولغا 

  . قىلىنغانىدىمهنئى

   سان – 1 يىل، – 1995 ژۇرنىلىشىنجاڭ تهزكىرىسى : مهنبه       

 

  

 

 

  

 
 




