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 ئىستىقبال سهۋدالىرى 
 )  كهينىدە -مهھمۇت سىجاڭنىڭ چهتكه چىقىپ كېتىشىنىڭ ئالدى ( 

  مۇھهممهت ئىمىن قۇربانى
  

 يىلى شىنجاڭ خهلقى بولۇپمۇ قهشقهر خهلقى ئۈچۈن تازىمۇ ياراشمىغان بىر يىل بولدى ، -  1937

غا قارىغاندا قاتتىق سوغۇق بولۇشى خهلق ئاممىسىغا ئېغىر كۈلپهتلهرنى ئېلىپ ھاۋانىڭ باشقا يىلالر

 كهينىدىن - بۇنى ئاز دىگهندەك ، كىشىلهر قهلبىنى ۋەسۋەسىگه سالىدىغان خهۋەرلهر كهينى . كهلدى 

 دىۋىزىيه -  6بۇ خهۋەرلهرنىڭ بىرى ، قهشقهردە تۇرۇشلۇق ئۇيغۇر ئاتلىق قىسىم . تارقالدى 

. مهھمۇت سىجاڭنىڭ جالالت شېڭشىسهي تهرىپىدىن ئۈرۈمچىگه چاقىرتىلىشى ئىدى قوماندانى 

مهھمۇت سىجاڭ ئۈرۈمچىگه كېتىپ قايتىپ كهلمىگۈدەك دىگهندەك خهۋەرلهر بىردىنال قهشقهر 

.  پۇچقاقلىرىغا تارقىلىپ ، كىشىلهرنىڭ يۈرىكىگه سوغۇق سۇ سېپىلگهندەك بولدى - شهھىرىنىڭ بۇلۇڭ 

چاقىرىتىلىشنىڭ مهزمۇنىدىن ئۇنىڭ سىجاڭلىق ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىنىدىغانلىقى گهرچه بۇنداق 

ئاشكارىالنمىغىنى بىلهن ، ئۇنىڭ ھهربىي قوشۇندىن ئايرىلىدىغانلىقى ھهمدە ئۇنىڭغا قانداقتۇر بىر 

غۇن چۈنكى ، ئۇنىڭدىن بۇرۇن نۇر. خىل شۇملۇقنىڭ يېقىنالپ كېلىۋاتقانلىقى ئېنىق بىلىنىپ تۇراتتى 

دەپ تونۇپ " تېرەك " خهلق ئۆزلىرىگه . كىشى مۇشۇنداق چاقىرتىلىش ئارقىلىق قهتلى قىلىنغاندى 
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 بىرىگادىدىن سالىه لۈيجاڭ بىلهن مۇئاۋىن لۈيجاڭ ھهمدەم -  1 قېتىمدا ، -  1كهلگهن كىشىلهردىن 

ن قاتارلىقالر  بىرىگادىدىن لۈيجاڭ پازىل بهگ بىلهن مۇئاۋىن لۈيجاڭ توختى ئاخۇ- 2بهگ ھاجى ، 

بۇ تۆت كىشى قۇمۇل قوزغىلىڭى ۋە . مۇشۇنداق ئۇسۇل بىلهن ھهربىي قوشۇندىن ئاپىرىۋېتىلگهنىدى 

ئۇنىڭ جهنۇبىي شىنجاڭدىكى كۈرەش يالقۇنىنى تونۇشتۇرغۇچىالر بولۇپ ، قۇمۇلدىن تارتىپ 

ى ئۇرۇشالردا ، قهشقهرگىچه بولغان ئارىلىقتىكى كهڭ ۋادىدا زالىم جىنشۇرىن ئىستىبداتىقا قارش

شۇنىڭدەك ، باسقۇنچى ماجوڭيىڭغا قارشى كۈرەشلهردە جانپىدالىق بىلهن كۈرەش قىلغان ھهمدە 

قوزغىالڭچى كۈچلهرنى باشالپ ، خهلقنىڭ نومۇس ۋە ئىپتىخارىغا مۇناسىۋەتلىك زورلۇق زومبورلۇقالرغا 

  . دادىل قارشى تۇرغان قهھرىمانالر ئىدى 

  

 چىققان باش ئاۋانگارتالردىن سالىه دورغا بىلهن پازىل دورغا ۋە تۆمۈر قۇمۇل قوزغىلىڭىنى قوزغاپ

سىجاڭنىڭ قول ئاستىدىكى ئاتاقلىق سهركهردىلهردىن بولغان ھهمدەم بهگ ھاجى بىلهن توختى 

 دىۋىزىيه قۇرۇلغاندا يۇقىرىقى ئىككى بىرىگادىنىڭ بىرىگادىرلىق خىزمىتىگه مهسئۇل -  6ئاخۇن 

ۇالرنىڭ رەھبهرلىكىدىكى جهڭچىلهر ماجوڭيىڭ باندىتلىرىغا قارشى ئۇرۇشتا قىلىنغاندى ، لېكىن ب

  . پهۋقۇلئاددە كېمىيىپ كهتكهنلىكتىن ، ئىككى بىرىگادىدا پهقهت بىرنهچچىال ئادەم قالغاندى 

  

ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇپ ، بۇ تۆت باشلىق " قورچاق بىرىگادا "  ئايغا كهلگهندە ، بۇ - 3 يىل -  1936

ىزمهتكه ئورۇنالشتۇرۇلدى ، بۇ كىشىلهردىن قۇمۇللۇق سالىه دورغا ئاقسۇ ۋىاليىتىگه مهمۇرىي خ

ۋالىيلىققا تهيىنلهندى ، قۇمۇللۇق پازىل دورغا پىچان ناھىيىسىگه ھاكىم قىلىندى ، توقسۇلۇق 

مۇئاۋىن لۇيجاڭ ھهمدەم بهگ ھاجى شايار ناھىيىسىگه ھاكىم قىلىندى ، توقسۇنلۇق مۇئاۋىن لۇيجاڭ 

ئىدارىسىگه باشلىق قىلىندى ، ) ساقچى ( ختى ئاخۇن قهشقهردە قۇرۇلغان قارا كالتهكلىك پولتسىيه تو

  .ئۇزاق ئۆتمهيال بۇ كىشىلهر شېڭشىسهي تهرىپىدىن ئۈرۈمچىگه چاقىرتىپ كېتىلدى 

  

نجاڭ ەپوالت تۈ. نجاڭ چاقىرتىپ كېتىلدى ە قېتىمدا دىۋىزىيهنىڭ قهھرىمانى بولغان پوالت تۈ- 2

ئۇ تۇرپاندا . پانلىق كىشى بولۇپ ، تۇرپان قوزغىلىڭىدىن بۇرۇن خاڭدا ئىشچى بولۇپ ئىشلىگهن تۇر

ئىنقىالپ پارتلىغاندا ، ئىشچىالرنى تهشكىللهپ خاڭنى ئىدارە قىلغۇچى ئهزگۈچىلهر ئۈستىدىن ئىسيان 

كۈرەشلهردە كۆتۈرۈپ غهلىبه قازانغان ۋە تۇرپاندىكى بارلىق ئۇرۇشالردا ، جىمىساردىكى قانلىق 

 دىۋىزىيه - 6. بولۇپمۇ ماجوڭيىڭغا قارشى كۈرەشلهردە ئىنتايىن باتۇرلۇق كۆرسهتكهنىدى 

تهشكىللهنگهندە ئۇ يهكهندە تۇرۇشلۇق پولكنىڭ باشلىقى بولغان ھهمدە ئالدىنقى سهپ ئاتالغان 

 - 1936 .يهكهن دەرياسىنى قوغداشتا قاراۋۇللۇق ۋەزىپىسىنى ناھايىتى ياخشى ئورۇندىغانىدى 

 پولكقا يۆتكىلىپ ، بۇ پولكقا - 32 پولكتىن قهشقهردىكى - 34يىلىغا كهلگهندە ، ئۇ يهكهندىكى 
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ئۇ قهشقهرگه يۆتكىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال ، شېڭشىسهي تهرىپىدىن . باشلىق بولۇپ تهيىنلهندى 

  .ئۈرۈمچىگه چاقىرتىلىپ قوشۇندىن ئايرىۋېتىلدى 

  

 كاتىپ نىزامىدىن ئهپهندى ، تهرجىمه باشقارمىسىنىڭ باشلىقى  قېتىمدا ، باش شىتابىدىن باش- 3

تاب باشلىقى ىئهييۇپ بهگ ، ھهربىي سوت باشقارما باشلىقى ئابدۇل مۆمىن ھاجى ، مۇئاۋىن باش ش

  .نېمىتۇلال خهلفهت قاتارلىق كىشىلهر شېڭشىسهي تهرىپىدىن ئۈرۈمچىگه چاقىرتىپ كېتىلدى 

  

چارلىق بولۇپ ، شۇ مۇھىتتىكى زىيالىيالردىن بولۇش سۈپىتى بىلهن بۇالردىن نىزامىدىن ئهپهندى كۇ

، مارالبېشى ) جام ( تۆمۈر سىجاڭغا ماسلىشىپ كۇچانىڭ ئازاد بولۇشىغا كۈچ چىقارغان ھهمدە ئاقسۇ 

الردىكى ئۇرۇشالردا خىزمهت كۆرسهتكهن ، كېيىنكى كۈنلهردە قهشقهردە تۆمۈر سىجاڭغا ) تۇمشۇق ( 

  . ئىشلىگهن باش كاتىپ بولۇپ

  

ئهييۇب بهگ باي ناھىيىسىدىن بولۇپ ، خهنزۇچه ئوقۇغانلىقى ئۈچۈن ياڭ زىڭشىن ، جىنشۇرىن 

دەۋرىدىكى بىلىملىك كىشىلهردىن ھېسابلىناتتى ، ئۇ ئۇلۇغچات قاتارلىق ناھىيىلهرگه ھاكىم بولغان 

. اندا ئاڭلىق ئىدى كونا ئهمهلدارالردىن بولسىمۇ ، لېكىن سهبدىشى ياقۇپبهگ الۋسىالرغا قارىغ

نىياز ھاجى قېشىدا جهنۇبىي شىنجاڭ ىىالبتا خىزمهت كۆرسهتكهن ۋە خوجكېيىنكى كۈنلهردە ئىنق

 ئايدا قهشقهر - 9 يىل - 1933مۇھاپىزەت قوماندانلىق شىتابىدا بىر مهزگىل خىزمهت قىلغان ، 

باشقارمىسىنىڭ باشلىقى  دىۋىزىيهدە تهرجىمه -  6ۋىاليىتىگه ۋالىي بولۇپ تهيىنلهنگهن ، كېيىن 

  . بولۇپ ئىشلىگهن 

  

بۇ پېشقهدەملهر ئۈرۈمچىگه چاقىرتىلىپ كېتىش بىلهن بىرگه ، ئۇالرنىڭ ئورنىغا مهخسۇس 

  . بېكىتىلگهنىدى " يېڭى قانالر " تهربىيىلهنگهن 

  

 دىۋىزىيىنى ئۆزى -  6 شارائىتنىڭ ئۆز رايىغا مايىللىشىۋاتقانلىقىنى سهزگهن شېڭشىسهي - شهرت 

 دىۋىزىيىدىن ئايرىتىش يولىدا ھهر خىل چارە - 6خالىغانچه باشقۇرۇش ئۈچۈن ، مهھمۇت مۇھىتىنى 

  . تهدبىرلهرنى قولالندى -

  

تاب ئاپپاراتىنى قىسقارتماقچى بولدى ، مهھمۇت سىجاڭنىڭ قهشقهر ى قهدەمدە  دېۋىزىيه باش ش- 1

پ تۇرۇپ ، ئۇنىڭ يېڭىشهھهردىكى ۋىاليىتىنىڭ گارنىزون مۇئاۋىن قوماندانلىقىنى تۇتقا قىلى

گارنىزون قوماندانلىق شىتابىغا قايتىپ چىقىشنى ، دېۋىزىيه شىتابىنى گارنىزون قوماندانلىق شىتابى 



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

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

4

  .بىلهن بىرلهشتۈرۈشنى ئوتتۇرىغا قويدى 

  

 -  34، -  33 ،- 32 ،-  31 بولكالرنى -  4 ، -  3 ، - 2 ، -  1 دېۋىزىيهگه قاراشلىق - 6 قهدەمدە - 2

 دېۋىزىيه تهركىبىدىن ئاجرىتىۋەتمهكچى ياكى بولمىسا -  6كالرغا ئۆزگهرتىپ ، بۇ پولكالرنى پول

شېڭشىسهي . ئۈرۈمچىگه قاراشلىق بىۋاسته پولك ياكى مۇستهقىل پولك قىلىپ تهشكىللىمهكچى بولدى 

ۋىزىيهگه  دې- 6" بۇ ئىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ، ھهربىر پولكقا تامغا ئهۋەتتى ، بۇ تامغىالردا 

  . دېگهن خهت ئېلىپ تاشالنغانىدى " قاراشلىق 

  

 دېۋىزىيه تهشكىلىنى ساقالپ - 6لېكىن مهھمۇت سىجاڭ بۇ ھهرىكهتلهرگه قهتئىي قارشى چىقىپ ، 

بۇنىڭ بىلهن ئۈرۈمچى دائىرلىرى پولك تامغىلىرىنى قايتىدىن يهڭگۈشلهشكه ۋە دېۋىزىيه . قالدى 

ئىش مۇشۇ خىلدا بولغان بولسىمۇ ، شېڭشىسهي . شقا مهجبۇر بولدى شىتابىنىڭ ئورنىنى ساقالپ قېلى

يهنىال ئۆز ھوقۇقىنى يۈرگۈزۈپ ، دېۋىزىيه باشقارمىلىرىنىڭ دەرىجىسىنى گارنىزون قوماندانلىق 

 يىلى - 1935شىتابىدىن بىر دەرىجه تۆۋەنلهتتى ، كادىرالرنىڭ مۇئاشىنى بىر دەرىجه چۈشۈرىۋەتتى ، 

 يىلى يهنه قايتا قوللىنىپ ، - 1936ۇنالرنىڭ شىتاتىنى رەتلهش چارىسىنى يولغا قويغان قوش

 غا 610 دىن 720بىرنهچچه خىل قىسىمنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ پولكتىكى ئهسكهرلهرنىڭ سانىنى 

  . قىسقارتتى 

  

بۇ قېتىم مهھمۇت سىجاڭ ئۈرۈمچىگه كۆرۈنۈشته . ئهمدى نۆۋەت مهھمۇت سىجاڭغا كهلگهندى 

جىلىك رەھبهرلهر بىلهن كۆرۈشۈش ۋە ئۇالر بىلهن بهزى مهسىلىلهرنى مۇزاكىرىلىشىشكه يۇقىرى دەرى

چاقىرتىلغان بولسىمۇ ، لېكىن بۇنداق چاقىرىتىلىشتىن خهۋەر تاپقان قهشقهر خهلقى بۇ چاقىرىتىلىشنىڭ 

ىڭغا قاتتىق كهينىگه قانداقتۇر بىر خىل شۇملۇقنىڭ يوشۇرۇنغانلىقىنى دەرھال پهرەز قىلىپ يهتتى ۋە بۇن

نارازىلىق بىلدۈرۈشكه باشلىدى ، خهلق ئىچىدە ، شېڭشىسهي مهھمۇت سىجاڭنى قهشقهردىن ئېلىپ 

كهتسه ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆزىنىڭ تهربىيىلىگهن ئادەملىرىنى بېكىتىپ ، مهھمۇت سىجاڭنىڭ ئۆزىنىمۇ  

ۇ رەھبهرلىك قىلىۋاتقان قوشۇننىمۇ پالهچ ھالغا چۈشۈرۈپ قويىدۇ ، يهنىال بىز يامان كۈنگه قالىمىز ئ

  .دېگهنگه ئوخشاش گهپلهر يامراپ كهتتى 

  

 نهيرەڭلىرىنى بولۇپمۇ - دېۋىزىيهگه ئىشلهتكهن تۈرلۈك ھىيله -  6مهھمۇت مۇھىتى شېڭشىسهينىڭ 

كونا قورالالرنى پۈتۈنلهي ھۆكۈمهتكه " ئوتتۇرىغا قويغان  دېۋىزىيىنى قورالسىزالندۇرۇش ئۈچۈن -  6

توغرىسىدىكى بۇيرۇقىنى ئىجرا قىلمايال " تاپشۇرۇپ ، يېڭى زامانىۋى قورالالرنى تاپشۇرۇۋېلىش 

قالماستىن ، بهلكى شېڭشىسهينىڭ ئالدى بىلهن قورالسىزالندۇرۇپ ئاندىن يۇتۇۋېتىشتهك 
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لېكىن شېڭشىسهي . خهلقى بۇنىڭغا بارىكالال ئېيتىشتى قهشقهر . سۇيىقهستىنى ئېچىپ تاشلىدى 

 كهينىدىن ئهۋەتىشكه -  تېلېگراممىالرنى كهينى-ئۆزىنىڭ رەزىل مهقسىتىگه يېتىش ئۈچۈن ، چاقىرىق

ئاخىرى . باشلىدى ، خهلق بىر تهرەپتىن ئهندىشه قىلسا  ، يهنه بىر تهرەپتىن قاتتىق غهزەپلهندى 

نامايىشچىالر ئىچىدە ئىدارە . تاشالپ كوچىالرغا چىقىپ نامايىش قىلدى قهشقهر خهلقى ئۆز ئىشلىرىنى 

 ئوقۇغۇچىالر ، ھۈنهرۋەن ، -جهمئىيهت ئورۇنلىرىدىكى خىزمهتچىلهر ، مهكتهپلهردىكى ئوقۇتقۇچى 

نامايىشچىالر قوشۇنى ساھهلهر بويىچه رەتلىك تىزىلغان ھالدا ، . كاسىىپالر ھهتتا دېهقانالرمۇ بار ئىدى 

تاب ئالدىكى چوڭ سهيناغا ىىن تهييارالنغان پىالكات ۋە بايراقچىالرنى كۆتۈرۈشۈپ باش شئالد

بۇيرۇق ئهمهلدىن ! مهھمۇت سىجاڭنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشىغا قوشۇلمايمىز " كېلىپ ، 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ دۇمباقلىرىنىڭ ساداسى ، ئوقۇغان . دەپ توۋلىشاتتى !! ...." قالدۇرۇلسۇن 

بىز ئۇنى "  جهمئىيهت خادىملىرىنىڭ شوئار سادالىرى ، ئاددى پۇقراالرنىڭ -رە ناخشىلىرى ، ئىدا

يۇمىالق . " بارغۇزمايمىز دەپ يىغلىغان يىغا ئاۋازلىرى سهينانى بىر ئېلىپ كۆككه كۆتۈرۈلهتتى 

 توپ بولۇپ -دەپ ئاتالغان بۇ قورغانچه ھهركۈنى سهھهردە تاڭ ئېتىشى بىلهنال توپ "شهھهر 

 زىلزىلگه - لهر بىلهن لىق توالتتى ، كىشىلهرنىڭ شوئار سادالىرى بۇ قورغانچىنى زىل كهلگهن كىشى

تاب ئالدىغا كېلىپ ىنامايىشچىالر قوشۇنى قهلئه دەرۋازىسىدىن كىرىپال باش ش. كهلتۈرۈۋەتتى 

 ،ئۈنلۈك ۋە قايغۇلۇق ئاۋازدا مهھمۇت سىجاڭغا كۆڭلىدىكى سۆزلهرنى قىلىشاتتى ، ئوقۇغۇچىالر بولسا

دېگهن مهزمۇندىكى غهزەللهرنى ئوقۇيتتى ، ..... " ئازادلىق يولىدا سۇدەك ئاقتى بىزنىڭ قېنىمىز " 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ . بۇنى ئاڭلىغان كىشىلهر قاتتىق تهسىرلىنىپ ئۈن سېلىشىپ يىغالپ كېتهتتى 

 تاشالپ باغۋەننىڭ باغنى" قوللىرىدىكى لهۋھهلىرىنى ئېگىز كۆتۈرۈلگهندە ، ئۇنىڭغا يېزىلغان 

ناتىقالرنىڭ ئاجايىپ بهدىئىي سۆزلهر . دېگهن قۇرالر كۆزگه تاشلىناتتى ........" كېتىشىنى خالىمايمىز 

 دېكالراتسىيهلهرنىڭ ئومۇمىي مهزمۇنى -نۇتۇق ۋە شېئىر . بىلهن سۆزلىگهن نۇتۇقلىرى جاراڭاليتتى 

ئىدى ، خهلقنىڭ ئۆزىگه بولغان يهنىال مهھمۇت مۇھىتىنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشىنى توسۇشتىن ئىبارەت 

يارسىز ياشالر  ئىخالسىدىن قاتتىق تهسىرلهنگهن مهھمۇت مۇھىتىنىڭ كۆزىدىن ئىختى-كۈچلۈك ئهقىدە 

  .........تۆكۈلدى 

مهن ھهربىي ئادەم ، بۇ چاقىرىق ھهربىي بۇيرۇق ، شۇڭا مهن بۇيرۇققا " مهھمۇت سىجاڭ كۆپچىلىككه 

 تۈزۈم ھهم مېنىڭ بۇرچۇم ، -ى ئىجرا قىلىشنىڭ ئۆزى ھهربىي قائىدە ئهمهل قىلىشىم كېرەك ، بۇيرۇقن

ئۈرۈمچىگه بارساممۇ پات يېقىندا قايتىپ كېلىمهن ، بۇنىڭ ئۈچۈن خهلقنىڭ مهندىن غهم . ۋەزىپهم 

  .دەيتتى " قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوق 

نى پهملهپ ، بىراق خهلق مهھمۇت سىجاڭنىڭ ئۈرۈمچىگه كهتسه ھامىنى قايتىپ كهلمهيدىغانلىقى

  . تىلهپ تېخىمۇ چىڭ تۇرۇۋاالتتى ئۇنىڭ كهتمهسلىكىنى

سىزلهرنىڭ پىكىر تهلهپلىرىڭىزالرنى يۇقىرىغا مهلۇم : " مهھمۇت سىجاڭ خهلققه تهسهللى بېرىپ 
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 تهلهپلىرىڭىزالرنى قوبۇل قىلىپ قاالر ، ئۇنىڭغىچه خاتىرجهملىك -قىالي ، بهلكى يۇقىرى پىكىر  

نامايىشچىالر يهنه تهلهپ خهتلىرىنى يېزىپ . يسىزلهر دەپ كىشىلهرنى قايتۇراتتى بىلهن كۈتۈپ تۇرغا

كېلىپ ، ئۇنى مهھمۇت سىجاڭغا بېرىپ بۇنى سىجاڭنىڭ يۇقىرىغا مهلۇم قىلىشىنى تهلهپ قىالتتى ، 

 نامايىشچىالر يهنه ۋالىي مهھكىمىسىگه بېرىپ ۋالىي. قورغانچىدا ئۈنلۈك شوئارالر توۋلىنىپ تۇراتتى 

بىلهن كۆرۈشۈپ ، ۋالىيغا مهھمۇت سىجاڭنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشىغا نارازىلىق بىلدۈرۈلگهن خهتلهرنى 

سۇنۇپ ، ۋالىينىڭ ۋەدىسىنى ئالغاندىن كېيىن ، بهزىلىرى مهپه ، ھارۋىلىرى بىلهن ، بهزىلىرى ئات 

ېڭىشهھهرگه  ئۇالغلىرى بىلهن ، كۆپ ساندىكىلىرى بولسا قاتار تىزىلغىنىچه پىيادە مېڭىپ ي-

دە ، گارنىزون قوماندانى لوبىن بىلهن كۆرۈشۈپ ، ئۇنىڭغا يېزىپ كهلگهن نارازىلىق - باراتتى

خهتلىرىنى سۇنۇپ ، ئۇنىڭدىن مهھمۇت سىجاڭنىڭ ئۈرۈمچىگه بارماسلىقىنى تهلهپ قىلىشاتتى ھهمدە 

ىلىرىنى گراممبۇ يهردىن قايتىپ تېلېگراف ئىدارىسىگه بېرىپ ئۈرۈمچىگه نارازىلىق تېلې

  .ئهۋەتىشهتتى 

بۇنداق نارازىلىق نامايىشلىرى قهشقهرنىڭ كونا شهھهر ، يېڭىشهھهر ، ناھىيىلىرىدە ئهۋج ئېلىپ 

قالماستىن ، بهلكى ئاتۇش ، پهيزاۋات ، يېڭىسار ھهتتا يهكهن ، مهكىت قاتارلىق جايالردىمۇ ئهۋج 

بولۇشى ، ھاۋانىڭ سوغۇق بولۇشىغا ئېلىپ كهتتى ، پۈتۈن يۇرت كىشىلىرى قوزغىلىپ يولنىڭ ئۇزۇن 

 توپ بولۇپ قهشقهر شهھىرىگه كېلهتتى ، بۇ -  ئىشهك ، ھارۋىلىرى بىلهن توپ -قارىماي ، ئات 

كونا شهھهر بىلهن يېڭى شهھهردىكى ئهمهلدارالر . ھهرىكهت يېرىم ئايغىچه داۋام قىلغانىدى 

هنه بىر توپى كىرىپ كېلهتتى ، ئهمدىال بىر توپ نامايىشچىالر قوشۇنىنى ئۇزۇتۇپ بولسا ، ي

ئهمهلدارالرنىڭ بۇ كۈنلهردىكى پۈتۈن ۋاقتى كهلگهن نامايىشچىالرنى كۈتۈۋېلىش ، ئۇالر بىلهن 

  .ا ۋەدە بېرىشلهر بىلهن ئۆتهتتى سۆھبهتلىشىش ، ئۇالرنىڭ تهلهپلىرىنى ئاڭالش ۋە ئۇالرغ

اممىلىرى ئۈرۈمچى دۇبهن مهھكىمىسى  ئارقىدىن كهلگهن نارازىلىق تېلېگر- قهشقهر شهھىرىدىن ئارقا 

بۇنىڭ بىلهن دۇبهن شېڭشىسهي چارىسىز قېلىپ ، . بىلهن ئۆلكىلىك ھۆكۈمهتنى قايمۇقتۇرۇپ قويدى 

  .جاۋاپ قايتۇرۇشقا مهجبۇر بولدى ئاخىرى قهشقهر خهلقىگه مهھمۇت سىجاڭ ھازىرچه كهلمىسۇن دەپ 

ەتكه ئېرىشكهن بولسىمۇ ، لېكىن گهرچه قهشقهر خهلقىنىڭ تهلهپلىرى بىر قهدەر ئىجاز

دېگهن جۈمله مهھمۇت سىجاڭنىڭ ھامان بىر كۈنى " ھازىرچه كهلمىسۇن "تېلېگراممىدىكى  

هلقنىڭ ئهندىشىسى شۇڭا خ. ئۈرۈمچىگه چاقىرتىلىپ كېتىدىغانلىقىدىن دېرەك بېرەتتى 

  .تۈگىمىگهنىدى 

ڭ قولىدىن قۇتۇلۇشقا كۆزى دىشه شۇنىڭ بىلهن يهكۈنلهندىكى ، قانخور شېڭشىسهينىئهنبۇ 

 كۈنى - 2 ئاينىڭ - 4 يىلى - 1937يهتمىگهن مهھمۇت سىجاڭ ئارىدىن ئىككى ئاي ئۆتۈپ 

ۋەزىيهتنىڭ سىقىشى بىلهن ۋەتهندىن ئايرىلىپ چهت ئهلگه چىقىپ كېتىشكه مهجبۇر ) جۈمه ( 

سهتكهنلهرگه كهلدى بىراق كهلگۈلۈك مهھمۇت مۇھىتىنىڭ ئۈرۈمچىگه بېرىشىغا قارشىلىق كۆر. بولدى 
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، ئۇالر ھۆكۈمهتكه ۋە ھهربىي بۇيرۇققا قارشى چىققۇچىالر دەپ قارىلىپ ئومۇميۈزلۈك جازاغا تارتىلىشقا 

ئهلگه ماڭغان كۈنىنىڭ ئهتىسىدىن باشالپ  بىر قىسمى مهھمۇت مۇھىتىنىڭ چهتئۇالرنىڭ. دى نباشال

 ئۆلتۈرۈلدى يا تىرىك ئوت قويۇپ قولغا ئېلىنىپ ، ئۇزۇن ئۆتمهيال تۇرمه مهيدانىدا ئېتىلىپ

  .  دېرەكسىز يوقىلىپ كهتتى - ئىز كۆيدۈرىۋېتىلدى ، كۆپ قىسمى 

ئۇالر گهرچه فاشىستلىق تۈزۈمنىڭ ئاسارىتى ئاستىدا ئهركىنلىكى بوغۇلۇپ ، كىشىلىك ھوقۇقى 

سهۋداسىدا دەپسهندە قىلىنىپ ، بۇ دۇنيادىن ئېچىنىشلىق ۋىداالشقان بولسىمۇ ، ئۇالرنىڭ ئىستىقبال 

  .ى تارىخىمىزدا مهڭگۈ ساقلىنىدۇ قىلغان كۈرەشلىر

 . سان -  3 يىل - 1997شىنجاڭ تهزكىرىچىلىكى ژۇرنىلى ، " مهنبه 
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