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  ۋە باشقا ئىشالر توغرىسىدا ئهسلىمه " ئالتاي نهشرىياتى " 
  

  خېۋىر تۆمۈر                                       
  

 يىلىنىڭ ئاخىرلىرى غهربىي شىمال مهمۇرىي مهھكىمىسىنىڭ باشلىقى جاڭ جىجوڭ -  1945

سا بهگ قاتارلىق ئۈچ كىشى ئهپهندىنىڭ تهكلىپى بىلهن مهسئۇت سهبرى ، مهمتىمىن ھهزرەت ، ئهي

چوڭچىڭدىن ئۈرۈمچىگه كهلدى ، شۇ ۋاقىتتىكى ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت ئۇالرنى شىمالىي دەرۋازىنىڭ 

  .اسىغا ئورۇنالشتۇرۇپ كۈتۈۋالدى سىرتىدىكى ھهربىي مهكتهپ بىن

  : قىچه تهرجىمىهالى تۆۋەندىكىچه بۇ ئۈچ ئهپهندىمنىڭ قىس

 يىللىرى تۈركىيىگه - 1934 -  1933ئۇيغۇر ، تهخمىنهن مهسئۇت سهبرى ، شىنجاڭ غۇلجىلىق ، 

  . ن ئۆز ۋەتىنىگه قايتىپ كهلگهن  يىلى تۈركىيىدى-  1937. چىقىپ كهتكهن 

 يىلى ئىنىسى شامهنسۇر بىلهن بىرلىكته -  1933. مهمتىمىن ھهزرەت ، شىنجاڭ خوتهنلىك ، ئۇيغۇر 

 ئهتىيازدا يېڭىساردىكى ئۇرۇشتا -  1934 . قۇرغان"  خوتهن ھۆكۈمىتىنى" خوتهندە غهليان كۆتۈرۈپ 

  . ت ئافغانىستانغا قېچىپ كهتكهن مهمتىمىن ھهزرە. شامهنسۇر ئۆلگهن 

يېڭىسارنىڭ ئامبىلى . ئۇ كىچىكىدە خهنزۇچه ئوقۇغان . ئهيسا بهگ ، قهشقهر يېڭىسارلىق ، ئۇيغۇر 
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هيىنلهنگهندە ، ئهيسابهگ چېندىلى جۇڭگونىڭ ئهنجان ۋە تاشكهنتته تۇرىدىغان كونسۇلى بولۇپ ت

 يىلى چېندىلى شىنجاڭغا قايتقاندا ئهيسا بهگ -  1931. كونسۇلخانىدا تهرجىمانلىق قىلغان 

  . كهتكهن ئائىلىسىنى شىنجاڭغا قايتۇرۇۋېتىپ ئۆزى نهنجىڭگه 

شېڭشىسهي ئۇنى .  يىلى ئهيسا بهگ ، لوۋېنگهن بىلهن بىرلىكته ئۈرۈمچىگه كهلگهن -  1933

ڭغا كۆنمهستىن نهنجىڭگه لىپ بىرلىكته ئىشلهشكه تهكلىپ قىلغان ئهمما ئۇ ، ئۇنىشىنجاڭدا قې

  .كهتكهن 

 19 يىلى گومىنداڭ ھۆكۈمىتى - 1937ياپون باسقۇنچىلىرىغا قارشى ئۇرۇش پارتلىغاندىن كېيىن ، 

ۇپ ئىسالم دۆلىتىگه ۋەكىللهر ئۆمىكى ئهۋەتكهندە ، ئهيسا بهگ بۇ ئۆمهكنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى بول

بۇ ئۆمهك تۈركىيىگه بارغاندا مهسئۇت ئهپهندىنى ، ئافغانىستانغا بارغاندا مهمتىمىن . بارىدۇ 

ئۇ ئىككىسىمۇ بۇ تهكلىپنى . ھهزرەتنى ئۇچراشتۇرىدۇ ھهم ئۇالرنى ۋەتهنگه قايتىشقا تهكلىپ قىلىدۇ 

مهسئۇت . شتۇرىدۇ جۇڭگو ھۆكۈمىتى ئۇالرنى نهنجىڭگه ئېلىپ كېلىپ مۇۋاپىق ئورۇنال. ماقۇل كۆرىدۇ 

ئهپهندىنى تهپتىش پاالتاسىنىڭ ئهزاسى ، مهمتىمىن ھهزرەت بىلهن ئهيسا بهگنى قانۇن تۈزۈش 

  .سىنىڭ ئهزاسى قىلىپ تهيىنلهيدۇ پاالتا

 يىلىنىڭ باشلىرىدا گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ رۇخسىتى ،جاڭ جىجوڭ ئهپهندىنىڭ تهشهببۇسى 1945

مهسئۇت ئهپهندى شىنجاڭ تهپتىش مهھكىمىسىنىڭ . هلدى بىلهن بۇ ئۈچ ئهپهندى ئۈرۈمچىگه ك

  . نىڭ ھهيئىتى بولۇپ ئورۇنالشتى قالغان ئىككىسى ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت. باشلىقى بولدى 

ئهيسا . ئهيسا بهگ بىلهن ئىمىن ھهزرەت ئىككىسى ئائىلىسى بىلهن ياڭخاڭ تهرەپته ئولتۇراتتى 

.  ژورنالالرنى تىزغاندى -ە بېسىلغان نۇرغۇن كىتاب بهگ بىر ئېغىز مېهمان كۈتۈش ئۆيىگه تۈركىيىد

شۇ يىلالردا شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت زىيالى .  ژۇرنالالر بار ئىدى- ئىمىن ھهزرەتنىڭ ئۆيىدىمۇ كىتاب 

كىتابىدىن باشقا ھېچقانداق " سهنمىنجۇيى " بىلهن " شىنجاڭ گېزىتى " ياشلىرىنىڭ كۆرىدىغان 

يالىيالر ، ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىدە بىرمۇنچه يېڭى كىتابالرنى شۇڭا ، زى. كىتابى يوق ئىدى 

شۇ سهۋەپتىن بىر تۈركۈم ئاز سانلىق مىللهت زىيالىيلىرى ئاسانال . كۆرەلىگهنلىكىگه خېلى رازى ئىدى 

  . هندىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرىغانىدى بۇ ئۈچ ئهپ

التاي نهشرىيات  يىلىنىڭ ياز ئايلىرى ئىمىن ھهزرەت بىلهن ئهيسا بهگ ئىككىسى ئ- 1945

. ئىدارىسى قۇرۇشنى ئوتتۇرىغا قويغاندا ، كۆپلىگهن زىيالىيالر بۇ تهشهببۇسنى قولالپ قۇۋۋەتلىدى 

 ئايلىرىدا ئالتاي نهشرىياتى قۇرۇشقا تهييارلىق كۆرۈش كومېتىتى تهسىس - 5 يىلىنىڭ - 1946

 ، سالىس مۇئاۋىن مۇدىر ئهيسا بهگ بۇ نهشرىياتنىڭ مۇدىرى بولدى، ئىبراھىم مۇتىئى. قىلىندى 

باش مۇھهررىرلىككه ئىمىن ھهزرەت ، مۇئاۋىن باش مۇھهررىرلىككه پوالت قادىر قاتارلىقالر . بولدى  

  . دىن ئارتۇق ئىدى 80ھهيئهتلىرى . تهيىنلهندى 

 كۈنى گومىنداڭ ھۆكۈمىتى ۋەكىلى بىلهن ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى -  1 ئاينىڭ - 7 يىلى -  1946
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.  ماددىلىق بىتىم ئىمزالىنىپ ، ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت ئۆزگهرتىلىپ قۇرۇلدى 11وتتۇرىسىدا ۋەكىللىرى ئ

ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت رەئىسلىكىنى جاڭ جىجوڭ ئهپهندى قوشۇمچه ئۈستىگه ئالدى ، مۇئاۋىن 

بۇ چاغدا ئالتاي نهشرىياتى . رەئىسلىككه ئهخمهتجان قاسىمى ۋە بۇرھان ئهپهندىلهر تهيىنلهندى 

ئهسلىدە قولالپ قۇۋۋەتلىگهن ۋە ھىمايه قىلغان نۇرغۇن زىيالىيالر .لهتكه چۈشۈپ قالغاندى يىتىم ھا

ئالتاي نهشرىياتى قۇرۇشقا . ئالتاي نهشرىياتىدىن چهتنهپ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى يولىنى تاللىۋالدى 

ۆتكۈر ، ئابال نامان تهييارلىق كۆرۈش ھهيئىتىدە پهقهتال ئىبراھىم مۇتىئى ، پوالت قادىر ، ئابدۇرېهىم ئ

يېڭى .  سانائهتچىلهرال قالدى -، خېۋىر تۆمۈر قاتارلىق كىشىلهر ۋە بىر قىسىم ياشالر بىلهن سودا 

ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندىن كېيىن ، ئىمىن ھهزرەت ئۆلكىلىك تهمىنات نازارىتىنىڭ نازىرلىقىغا 

 ئايدا ھهر ساھهدىكى -  7شۇ يىلى . ، ئهيسا بهگ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت ئهزالىقىغا تهيىنلهندى 

 دىن ئارتۇق كىشىنىڭ ئىشتىراكى بىلهن ئالتاي نهشرىياتىنىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمى 30زاتالردىن 

مهسئۇت سهبرى .  دىن ئارتۇق ھهيئهت ۋە دائىمىي ھهيئهتلهر سايالندى 20بۇ يىغىندا . ئۆتكۈزۈلدى 

ئالتاي نهشرىياتىنىڭ مۇدىرلىقىغا ، مۇتىئى ئالتاي نهشرىياتىنىڭ پهخرى رەئىسلىكىگه ، ئهيسا بهگ 

مۇئاۋىن مۇدىرلىققا ، ئىمىن ھهزرەت باش مۇھهررىرلىككه پوالت قادىر بىلهن ئۆتكۈر ئىككىسى 

مۇئاۋىن مۇدىرلىققا سايالندى ھهمدە ئالتاي نهشرىياتىنىڭ نىزامنامىسى تهستىقالندى ، بۇ بىر 

. ت تهستىقلىغان ۋە ئېتىراپ قىلغان نهشرىيات ئىدى ئىجتىمائىي تهشكىالت بولۇپ ، ئۆلكىلىك ھۆكۈمه

بۇ .  ئايدا بېسىپ تارقاتتى - 8ژورنىلىنىڭ  بىرىنچى سانىنى " ئالتاي" ئۇالر ئىشقا كىرىشىپ 

  .ۇراالرنىمۇ بېسىپ تارقاتقانىدى نهشرىيات يهنه كىچىك دىنىي بىراش

ى ئهگهشتۈرۈپ سهنمىنجۇيىچى  ئايلىرىدا ئهيسا بهگ بىر تۈركۈم كىشىلهرن- 8 يىلىنىڭ -  1946

ئالتاي نهشرىياتىدىكى مۇتىئى ۋە . ياشالرنىڭ لۇشهندە ئېچىلغان مهملىكهتلىك قۇرۇلتىيىغا كهتتى 

  . دىرالرمۇ شۇ يىغىنغا كهتكهندى پوالت قا

شۇ . باش مۇھهررىر ئىمىن ھهزرەت بىلهن ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ مۇناسىۋىتى بىرقهدەر ياخشى ئىدى 

. مهتجان قاسىمى ۋە باشقا رەھبهرلهر ئالتاي نهشرىياتىغا غهمخورلۇق قىالتتى سهۋەپتىن ئهخ

تېرىياللىرىنى شۇنىڭدەك بىزنىڭ نهشرىياتمۇ ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ ئىشلىرىنى قىلىپ تهشۋىقات ما

  . بېسىپ بېرەتتۇق 

سىم ۋەكىللىرى  ئايالرنىڭ ئاخىرلىرىدا شىنجاڭدىن بارغان ياشالر ئۆمىكىنىڭ بىر قى- 11 يىلى - 1946

بۇ چاغدا ئهيسا بهگ قورچاق گومىنداڭ ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەكىللهر . ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلدى 

  .نىشىش ئۈچۈن نهنجىڭدە قالغاندى قۇرۇلتىيىغا قات

ئالتاي . قورچاق خهلق قۇرۇلتىيى ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئهيسا بهگ ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلدى 

گېزىتى نهشر قىلىنماقچى " ئهرك " ش بولۇپ ، نهشرىيات قارىمىقىدا نهشرىياتى خىزمىتىدە ئىلگىرىله

  .گېزىتى نهشر قىلىنىشقا باشلىدى " ئهرك "  يىلى يازدا -  1947. بولدى 
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 يىلى ئالتاي نهشرىياتىنىڭ خىزمىتى ئهڭ ئالدىراش ، ئادىمى ئهڭ كۆپ بولغان يىلالر -  1947

چه نهپهر ئىشچى يالالپ ئىشلىتىلدى ، نهشرىيات مىخ مهتبهئه ۋە تاش مهتبهئهگه ئون نهچ. ئىدى 

ھازىر ( ، رەھمىتۇلال جارى ) ھازىر غهربىي گېرمانىيىدە ( تهھرىر بۆلۈمىدە ئۆتكۈر ، ساتتار مۇخپۇل 

) تېتىدا ھازىر شىنجاڭ ئۇنىۋېرسى( ، رەۋەيدۇلال ) شىنجاڭ ئهدەبىيات سهنئهتچىلهر بىرلهشمىسىدە 

  .قاتارلىقالر بار ئىدى 

ت ئۆلكه رەئىسى ، ئهيسا بهگ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتكه باش كاتىپ بولغاندا بۇ ئىككىسى مهسئۇ

ئىمىن ھهزرەت . ئىككى تهرەپتىن ئالتاي نهشرىياتىغا پۇل ۋە مهبلهغ ئاجرىتىپ ياردەم بېرەتتى 

بۇنىڭدىن تاشقىرى ئالتاي نهشرىياتى ئۆز ئالدىغا بىر . تهمىنات نازارىتى تهرەپتىن ياردەم قىالتتى 

يهنه نهشرىياتنىڭ كىنو قويۇش ئهترىتى بولۇپ ئۈرۈمچىدە كىنو . دۇكان ئېچىپ تىجارەت يۈرگۈزدى 

كىنو قويۇش ئهترىتى ئامېرىكىدا ئىشلهنگهن بىرقانچه فىلىمگه ئىگه . قويۇپ كىرىم قىالتتى 

تۆلىمهي ئهمما ، نهشرىيات ھهق . بۇ فىلىمنى قايسى فىلىم شىركىتى بهرگهنلىكى نامهلۇم . بولغاندى 

بۇ تىجارەتلهر  . بۇنىڭدىن تاشقىرى يهنه باسما زاۋۇتنىڭ كىرىمى بوالتتى . كىنو قويۇپ كىرىم قىالتتى 

  .  بارغانسېرى بېيىغىلى باشلىدى ئارقىلىق ئالتاي نهشرىياتى

غا ھاۋاله قىلىپ " يوڭشىياڭ كىتاب نهشرىياتى "  يىلى ئالتاي نهشرىياتى شاڭخهي - 1947

لۇشتهك ىر يۈرۈش ھهرپ قېلىپى زاكاس قىلىپ ئالدۇرۇپ ، ھهرپ كهمچىل بومااليسىيادىن ب

  .قىيىنچىلىقنى ھهل قىلدى 

گېزىتى قاتارلىقالرنى نهشر قىلغاندىن تاشقىرى " ئهرك " مهجمۇئهسى ، " ئالتاي " ئالتاي نهشرىياتى 

قاتارلىق " هك ئۆرن"  سوۋېت دوستلۇق جهمئىيىتىنىڭ - ، باشقا ئورۇنالرنىڭ ، مهسىلهن ، جۇڭگو 

گېزىتى ئۈرۈمچى " ئهرك " بىلهن " ئالتاي مهجمۇئهسى . " ماتېرىياللىرىنى بېسىپ بېرەتتى 

شهھىرىدە تارقىتىلغاندىن تاشقىرى جهنۇبىي شىنجاڭنىڭ ھهرقايسى ۋىاليهت ، ناھىيىلىرىگه ، نهنجىڭ 

شاڭخهي ، تيهنجىن ، لهنجۇالردىكى يۇرتداشالر ئۇيۇشمىلىرىغا ھهم ھىندىستان ، پاكىستان ، ، 

  .كى يۇرتداشالرغا ئهۋەتىلهتتى تۈركىيىدى

  دەرنهك                                                            

جهمئىيىتىنى تهسىس قىلىپ ،  يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا ئالتاي نهشرىياتى تارىخ تهتقىقات ئىلمىي -  1947

بۇ ئىلمىي .  جۇغراپىيه تهتقىقاتى ۋە تىل ئهدەبىيات تهتقىقاتى دەپ ئىككىگه ئايرىدى -ئۇنى تارىخ 

جهمئىيهتكه مهسئۇت سهبرى ، ئىمىن ھهزرەت ، ئهيسا بهگ قاتارلىقالر باشلىق ، مۇتىئى بىلهن 

بۇ .  كىشىدىن تهركىپ تاپتى 15ر گۇرۇپپا ھهر بى. چىڭگىزخان داموللىالر باشلىق بولۇپ تهيىنلهندى 

  . دۇلال داموللىمۇ قاتناشقانىدى ئىلمىي جهمئىيهتكه ئابلىز مهخسۇم ، ئهسئه

دەرنهك . بۇ ئىلمىي جهمئىيهتنىڭ يېتهكچىلىكى ئاستىدا دەرنهك كونفېرېنسىيىسى بارلىققا كهلدى 

. ئىسىمنى مۇتىئى تهقدىم قىلغان مهنىسىدە بولۇپ ، بۇ ) كونفېرېنسىيه ( سۆزى سۆھبهت ، دوكالت 
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بهزىدە . ئۇنىڭ ئورنى ئۈرۈمچى مهركىزىي ئۇيغۇر مهدەنىي ئاقارتىش ئۇيۇشمىسىنىڭ كۇلۇبىدا بوالتتى 

دەرنهك ئولتۇرۇشى ھهر .  قىرغىز مهدەنىي ئاقارتىش ئۇيۇشمىسىنىڭ كۇلۇبىدىمۇ ئۆتكۈزۈلهتتى -قازاق 

ھهر مىللهت زىيالىي . ق يېمهكلىكلهر تهييارلىناتتى ھهپتىدە بىر قېتىم ئۆتكۈزۈلۈپ ، ئاددى سوغا

دەرنهككه كۆپىنچه ئۇيغۇر ، ئۆزبېك ، تاتار .  سهنئهتچىلهر تهكلىپ قىلىناتتى - ياشلىرى ۋە ئهدەبىي 

دوكالت . ھهر قېتىم دوكالت بهرگۈچىگه ئالدىن ئۇقتۇرۇش قىلىناتتى . زىيالىيلىرى قاتنىشاتتى 

ئېسىمدە قېلىشىچه مهسئۇت سهبرى بىر . ئېيتىلىپ ، ئۇسسۇل ئويلىناتتى ئاخىرالشقاندىن كېيىن ناخشا 

ئهمهس " ئالته ئاي " سۆزىنىڭ مهنىسىنى يېشىپ ، ئالتاي سۆزى " ئالتاي " قېتىم بهرگهن دوكالتىدا 

ئىمىن ھهزرەت بىر قېتىم ئاتوم بومبىسى ۋە ئاتوم . دېگهن سۆز دەپ ئىزاھلىغانىدى " ئۇزاق  "  ،

 توغرىسىدا ، ئىبراھىم مۇتىئى ئۇلۇغ شائىر ناۋايى ۋە ئۇنىڭ ئىجادىيهتلىرى توغرىسىدا ، ئېنېرگىيىسى

. بۇرھان ئهپهندى سىبىرىيىدىكى تۈرك مىللهتلىرى توغرىسىدا دوكالت بهرگهنلىكى ئېسىمدە 

دەرنهكنىڭ كېيىنكى باسقۇچلىرىدا شېئىر مۇسابىقىسى ئۇيۇشتۇرۇلۇپ ھهر كىم يازغان شېئىرىنى ئۆزى 

 دەرىجىلىكلهرنى باھاالپ -  3 ، - 2 ، -  1شۇ مهيداندىال . ىكالماتسىيه قىلىپ ئوقۇپ بېرەتتى د

. شۇ ۋاقىتتا بىرقانچه شائىرالر ئالتۇن مېدال مۇكاپاتى ئالغانلىقى ئېسىمدە . مۇكاپات بېرىلهتتى 

دا ئىشلهنگهن ئامېرىكى( مۇكاپات ماتىرىياللىرى ئىچىدە شىۋىتسارىيه سائىتى ، پاركېر قهلهملىرى 

بار ئىدى ، بۇ مۇكاپات بۇيۇملىرى ئهسلىدە سهنمىنجۇيىلىق ياشالر ئۆمىكىدىن قېلىپ قالغان ) قهلهم 

دەرنهكنىڭ ئهڭ . بولۇپ ، ئهيسا بهگ بۇ نهرسىلهرنى دەرنهك كونفېرېنسىيىسىگه ئىشلهتكهن 

گىرىش بولغاندىن  يىلى ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتته ئۆز- 1949.  يىلى ئىدى - 1948گۈللهنگهن ۋاقتى 

  .ېنسىيىسى ئاخىرلىشىشقا باشلىدى كېيىن دەرنهك كونفېر

  ئالتاي نهشرىياتىنىڭ كېيىنكى مهزگىلى                                   

ئالتاي ) شىنجاڭ تىنچلىق بىلهن ئازات بولۇش ھارپىسىدا (  كۈنى - 9 ئاينىڭ -  9 يىلى - 1949

 ئهيسا بهگ ۋە ئىمىن ھهزرەت باشچىلىقىدا بىر تۈركۈم كىشىلهر .نهشرىياتى ئۆز كهسپىنى توختاتتى 

 مۈلكى ، مهتبهئه ماشىنىسى ، قوغۇشۇن - چهتكه قاچماقچى بولۇپ ئالتاي نهشرىياتنىڭ  بارلىق مال 

ھهرپ ، ھهرپ قېلىپى ، قهغهز قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىنى تهلئهت بايغا ، نهشرىياتنىڭ قورۇسىنى 

 1949بىز چهت ئهلگه چىقىش رەسمىيهتلىرىنى ئۆتىگهندىن كېيىن . ىپ بهردى ئىبراھىم مۇتىئىغا سېت

 كۈنلىرى ئىككى تۈركۈم بولۇپ جهنۇبىي شىنجاڭ ئارقىلىق - 21 كۈنى ۋە -  18 ئاينىڭ -  9 يىلى -

بىزدە بىر دانه كىچىك جىپ ، بىر دانه بىر يېرىم توننىلىق ماشىنا ، بىر . ھىندىستانغا قاراپ ماڭدۇق 

دىن ئىبارەت ) دادوجى ماشىنىنى ماچىڭشياڭ بهرگهن ھهربىي ماشىنا ئىدى ( ادوجى ماشىنا دانه د

   . بىز قهشقهرگه بارغاندا بۇ ماشىنىالرنى سېتىپ پۇل قىلدۇق. جهمئىي ئۈچ دانه ماشىنا بار ئىدى 

شقا پوالت مهمتىمىن ھهزرەت ئائىله تاۋابىئاتى بىلهن بهش جان ؛ بۇنىڭدىن با: شۇ نۆۋەتته ماڭغانالر 

يهنه .  نهچچه كىشى بار 20قادىر ، ھاجى ياقۇپ ، ئۆتكۈر ، خېۋىر تۆمۈر ، مۇستاپا ، رازىيه قاتارلىق 



   بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى----- تارىخ

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

6

ئائىلىسى بىلهن تۆت جان ؛ ) يالقۇن گېزىتىنىڭ مۇدىرى ( قۇربان قوداي : شۇ قاتاردا ماڭغانالردىن 

انى بهش جان ؛ مۇنهۋۋەر خوجا نىياز تۆت جان ؛ ئابدۇرۇپ دوختۇر توققۇز جان ؛ ئابدۇقادىر سام

ھهم ) ئۈرۈمچى ناھىيىسىنىڭ شهنجاڭى ( يهتته جان ؛ توغرۇل تۆت جان ؛ ئوشۇر شهنجاڭ تۆت جان 

. بۇ كىشىلهر ئالتاي نهشرىياتى تهۋەسىدە ئهمهس ئىدى . ئۇنىڭ ئىنىسى ھۈسهيىن ئاخۇن ۋە باشقىالر 

 ھىندىستان چېگرىسىغا بارغاندا - ممىمىز جۇڭگو بىز ھه. بۇالر يول خىراجىتىنى ئۆزلىرى چىقىم قىالتتى 

بىز بىر تۈركۈم ياشالر ۋەتهندىن . بهزەنلىرى چهتئهلگه چىقىپ كهتتى ، بهزەنلىرى قايتىپ كهلدى 

 ، ۋەتن قوينىغا قايتىپ ئايرىلىشقا كۆزىمىز قىيماي ئهيسا ، ئىمىنالردىن مۇناسىۋىتىمىزنى ئۈزۈپ

  .كهلدۇق 

  خان تهڭرى ژۇرنىلى                                                       

 يىلى ياز ئايلىرىدا ئالتاي نهشرىياتى قۇرۇلغان ۋاقىتالردا بىر تۈركۈم زىيالىي ياشالر - 1946

مۇدىرلىققا ئىبراھىم تۇردى ، مۇئاۋىن مۇدىرلىققا سالىس . خانتهڭرى نهشرىياتىنى قۇرۇپ چىقتى 

بۇ ژۇرنالنىڭ .  سوۋېت دوستلۇق جهمئىيىتىنىڭ ئۇدۇلىدا ئىدى - ڭگو ئورنى نهنلىياڭ جۇ. تهيىنلهندى 

تهھرىر بۆلۈمىگه شۇ ۋاقىتتىكى مهشهۇر زىيالىالردىن ئابلىمىت مهخسۇتوف ، نۇر سادىروف ، ھېمىت 

شۇ يىلى خانتهڭرى ژۇرنىلىنىڭ بىرىنچى سانى نهشىردىن چىقىپ . سۇلتان قاتارلىقالر قاتناشقانىدى 

كېيىن بۇ ژورنال يهنه قانچه . ىرىسىدە تارقىتىلدى ، تهسىرى ناھايىتى ياخشى بولدى پۈتۈن ئۆلكه دائ

 ماددىلىق بىتىم 11 ئايالردا - 7 ، - 6 يىلى - 1947. سان چىقتى ، بۇ مېنىڭ خاتىرەمدە قالماپتۇ 

تىپ بۇزۇلۇپ ئۈچ ۋىاليهت تهرەپتىن كهلگهن خادىمالر بىلهن ياش زىيالىيالرنىڭ ھهممىسى ئىلىغا قاي

  .هشرىياتىدىمۇ ئىلىغا كهتكهنىدى شۇ قاتاردا خان تهڭرى ن. كهتتى 

  گېزىتى " يالقۇن "                                                        

قىسقا ۋاقىت . ئۆزى مۇھهررىر ئىدى . گېزىتىنى نهشر قىلدى " يالقۇن "  يىلى قۇربان قوداي - 1948

ىنىسى سېتىۋېلىپ ، بىرقانچه ئىشچى يالالپ ھهپتىدە ئىككى سان گېزىت ئىچىدە بىر دانه باسما ماش

 ئوچۇق قارشى - ئۇنىڭ ئاساسىي ماقالىلىرى سوۋېتكه ۋە ئۈچ ۋىاليهتكه ئوچۇقتىن .  چىقاردى 

  .جۈملىلىرى ئىنتايىن قوپال ئىدى تۇراتتى مىللهتچىلىكنى تهشۋىق قىالتتى ، سۆز 

پ ، كىچىك ۋاقتىدىال چهتئهلگه چىقىپ ھىندىستان ۋە ئهرەب قۇربان قوداي خوتهن كېرىيىلىك بولۇ

تۈركىيىدە مهلۇم . ئهللىرىدە سهرگهردان بولۇپ يۈرۈپ ئاخىرى تۈركىيىگه بېرىپ ئوقۇيدۇ 

. ئۇ ، ئوردا ، ئهرەب تىللىرىغا پىششىق ئىدى .  يىلى قايتىپ كېلىدۇ - 1946ئۇنىۋېرسىتېتنى تۈگىتىپ 

كېيىن . ر مهزگىل ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتته ئادەتتىكى ئىشالرنى ئىشلهيدۇ شىنجاڭغا كهلگهندىن كېيىن بى

ئالتاي نهشرىياتىنىڭ تهھرىر بۆلۈمىگه كېلىپال ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىغا زەربه بېرىشنى تهكىتلهپ 

" بىز ئۇنىڭ پىكرىنى قوبۇل قىلمىغاندىن كېيىن بىزدىن ئايرىلىپ چىقىپ ، ئۆز ئالدىغا . تۇرۇۋالدى 

  . گېزىتىنى چىقاردى " يالقۇن 
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گېزىتى نۆۋەتتىكى " يالقۇن "  يىلى بۇرھان شهھىدى ئۆلكه رەئىسى بولغاندىن كېيىن - 1949

ئهمما قۇربان قوداي . گېزىتىنى ياپتۇرىۋەتتى " يالقۇن " سىياسهتكه ئۇيغۇن كهلمىگهنلىكتىن 

. ناملىق گېزىت چىقاردى " ئۇچقۇن " بۇنىڭلىق بىلهن بوشاپ قالماستىن بىر ئاز ۋاقىتنى ئۆتكۈزۈپ 

شىنجاڭ تىنچلىق بىلهن ئازاد بولۇش ھارپىسىدا قۇربان قوداي ئائىلىسىدىكى تۆت جاننى ئېلىپ 

 ھىندىستان چېگرىسىغا بارغاندا ، ئۇ تهرەپكه -ئهيسا ، ئىمىنالرغا ئهگىشىپ قېچىپ ، جۇڭگو 

قتۇرۇش ھهرىكىتىدە قولغا  يىلى ئهكسىلئىنقىالبچىالرنى بېسى-  1951. ماڭماستىن قايتىپ كهلدى 

  . ئېلىنىپ ، تۈرمىگه قامالدى ، كېيىن باستۇرۇلدى 

 - 8 يىل - 2001ناملىق كىتاپ ، شىنجاڭ خهلق نهشرىياتى "  تارىخ بېتىنى ۋاراقلىغاندا : " مهنبه 

   نهشرى - 1ئاي ، 

  تۈگىدى 
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