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 ئ خوجىنىياز  ئىمىننىياز ر دو ۇل ق ۆتكهن ئ ۇملۇقتا ق هۋالد ئ ۈچ هاجى  غىسى
 . هلگهن ك ۇنياغا يىلى د  1889 ە ئائىلىسىد

 ك هربىيىسىنى ت ه ئائىل ئۇ  دورغا ېيىن ئالغاندىن  ئىمىننىياز  دادىسى
 ق  ت ۇلالردىن خوجىنىيازنى  ق ۈچۈن ئ ۇتۇش يىراق  ق هۋەتىپ ئ ۇمۇلغا ،  ۇمۇل ،

 ب ( ، ېرىدۇ ب ۇشقا ئوق هدرىسكه خانلىق م ههىرىدىكى ش  شاه هدرىسته م ۇ خوجىنىياز
 جىنىياز خو .) ۇيدۇ ئوق ه بىرگ هن بىل ە شاهزاد ېشىر ب هۋرىسى ن هخسۇتنىڭ م

 ت ۆز س هم كىچىكىدىن ك  ز ېلىدىغان ئاچچىقى ك ېز ،  ئ ېرەك ،  ، ه هادىس ۇچرىغان ،
 ئ لهيدىغان ۈلگۈرە قىلىپ ئ ههلىل ت ېز ت ۋەقهلهرنى  قا ۆتكۈر ،  ۈرەكلىك ي هم ه ۋۇل ،

 ئ ۇۋاتقان ئوق هكتهپته م ۇ ئ . ېتىلىدۇ ي ۇپ بول  سوئال ۆپ ك ۇستازىدىن چاغلىرىدا
 . سورايتتى
 ق هلگىلىمىلهر ب ۋاڭلىق  كىرگ 18 باللىرىنى ۇلالر ،  تىزىمغا ۋاڭغا هندە ياشقا

 ئ ېيىن ك ۇنىڭدىن ش . ئىدى ېرەك ك ۇرۇشى ئالد  قىش ې ب ۇلغا ق ېلىنغان تىزىمغا
 ت ۋا چار ۈچۈن ئ  ۇلالر ق ڭ ئىمىننىياز دورغا ئوغلىنى . ېرىلهتتى ب هر ي ۈچۈن ئ ېرىش ،

 ق ه تىزىملىكىگ  ۋىراخۇن سا ېشىدىال ي 17 ۇنى ئ هنسىرەپ ئ ېلىشىدىن كىرىپ
 ئ ۇلنىڭ ق ېگهن د  ئايدا – 1 يىلى – 1907 ، ېرىدۇ ئايرىپ ب ۆيىنى ئ ۆيلهپ قىزىغا

 ۇن ئوت ېرىكلىرىگه چ ۆكۈمهت ه ڭشىڭشيادىكى شى ه ئائىلىسىگ ۇن ئىمىننىياز ئاخ
 سامان ئاپىرىپ ب  ئاخ ېلىدۇ ك ۋىڭى ئال ېرىش ،  ئىمىننىياز  ئوغلى ۋانغا ئال ۇ ش ۇن ،

 . هۋەتىدۇ خوجىنىيازنى ئ
 ج ۈگىتىپ ت هيسىنى س خوجىنىياز  يولىدا  . ۇ قالىد ۇپ بول ۇدۇن قايتىش

 ئ هيسىچىلهر س  ن ېلىپ ق ېزىپ يولدىن  ئ ۋە ەم ئاد ۇرغۇن ، ،   ۆلۈپ ئ ېشهكلهر ئات
 ب هسئۇل م ۋانغا ئال ۇ ب . ېتىدۇ ك  ئوردا  بىل ېگى بولغان  خوجىنىياز هن ئىسهاق

 ئ  قالىد ۈچ قاتارلىق  هايات  چازىغا هر ي ېگهن د ۇ ئاچچىقس ۇالر ب . ۇ كىشى  دىكى
 گ هلگهندە ك  هپهر ن 20 هن بىل ۋىكهش هار ېلىۋاتقان ك ۋىدا هار هرەپتىن ت هنسۇ ،
 ۇ ب همهلدارالر ئ ېرىك چ رغان ۇ چازىدا ت ۇ ب . ۆرۈدۇ ك ۆلگهنلىكىنى ئ ڭالپ تو ېرىكنىڭ چ
 ب هلدى ك ۇقتۇرۇش ئ ۇقىرىدىن ي ‹‹ : ۇرۇپ ت ۆرسىتىپ ك ۆلۈكلهرنى ئ  ۇالرنىڭ ،
 ت ه س 50 ، هپىيۇن ئ ڭ ئىككى جى ېنىدا ي  ئىك هڭگه ر  ل هن بار  ۇالرنىڭ بىز ئ ېكىن ،
 ت هكشۈرسهك ت ېنىنى ي  ك هر سىل ۇنى ب . ۇرىدۇ يوق ەپ د ›› ېتىپسىلهر ئوغرىالپ
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 ئ  باشلىق  ت كىش ۈچ خوجىنىياز  ڭ خوجىنىيازنى هتىجىدە ن . هكشۈرىدۇ ىنى
 ئ ېنىدىن ي  خىراجىتى  يول  س هرگهن ب ۈچۈن دادىسى  . ۇ چىقىد ۇل پ هڭگه ت هر بىر
 قويى ۆرۈپ ك ۇنى ب ېرىكلهر چ  باشقىالرنى  ت ۋېتىپ ،  خوجىنىيازنى  ېلىپ ق ۇتۇپ ،

 . ۇ سالىد همگهككه ئ ېغىر بىر ئاي ئ همدە ه ۇ قىستايد ۇرۇشقا تاپش ۇلالرنى قالغان پ
 ك  چ ۇ ب ېلىپ ك هرەپتىن ت ۇمۇل ق ى ۈن بىر  ‹‹ ۇمۇلدا ق ۋىكهشلهر هار ۈشكهن چازىغا

 قوزغىلى  ب ›› ڭى تورپاقالر ،   كۈنىگه – ۈندىن ك ڭنىڭ قوزغىال ۇ بولغانلىقىنى
 . ېيتىشىدۇ ئ ۇرغانلىقىنى قىلىش ئالدىدا ت ۇجۇم ه هههرگه ، ش ۈچىيىپ ك

 بىر هرنىڭ ۋىكهشل هار ېچىسى ك ۇ ، ش ېيىن ك ڭلىغاندىن ئا هۋەرنى خ ۇ ب خوجىنىياز
 بارماي ، قوراي ۇرتىغا ي ۆز ئ ېچىپ ق هن ئوغرى يولى بىل – تاغ ئىچى ېلىپ ئ ېتىنى ئ
 . ېلىدۇ ك ېزىسىغا ي

 ي خوجىنىياز  قورايدىكى ېزىسىغا قوراي ،   ئارت 300 بارغاندا  كىشى ۇق دىن
 ق  ه ۋاڭ – ههىرىگه ش ۇمۇل توپلىشىپ  قىلىشقا ۇجۇم ئوردىسىغا

 ه هييارلىنىۋاتقانىدى ت  خوجىنىياز  ب ،  قىلىد ڭغا قوزغىال ۇ اجى  . ۇ ئىشتىراك
 هاجىنى  ئ ڭ خوجىنىياز  قابىللىقى ،  – اب تارتقان ئاز ۋە پاراسىتى – هقىل ياش ،

 ج ۇبهتلىرى ئوق  ۇستههكهملىكىنى م ڭ قىلىش ئىرادىسىنى ڭ قوزغىال ۈملىدىن ،
 ، ۇ قىلىد ۆرمهت ه ۇنىڭغا ئ . ۇ ئالىد ۇنغا خوجىنىيازنى قوش ڭچىالر قوزغىال ۆرگهن ك
 . ۇ قاتارىغا قويىد ەتلىرى ئاد ۇهىم م ڭنىڭ غىال قوز ۇنى ئ

 تاش ڭ ئوردىسىنى ۋاڭ قوزغىالڭچىالر  . ۇ تاقايد هن بىل ېسهك ك – ئىشىكىنى
 ۇپ بول هغلۇپ م ۇچراپ ئ ۇجۇمىغا ه هسكهرلىرىنىڭ ئوردا ئ ۇالر ئ ۈتۈلمىگهندە بىراق ك
 م . ۇرۇلىدۇ باست ڭ قوزغىال  ههۋالىنى ئ ڭچىالر قوزغىال ۋاڭ هخسۇت شاه

 خوجىنىيازنى ېيىن ك ن هكشۈرگهندى ت  ئادىمى ۇهىم م ڭنىڭ قوزغىال ۇ ب ڭ ،
 ئ هنلىكىنى ئىك  ئامالسىز قالغان ۇتالماي خوجىنىيازنى ت . هيدۇ ئىزل ۇنى بىلىپ ،
 تاشاليد ۇنىڭ ئ  زىندانغا  دورغىنى  ئىمىننىياز  ت . ۇ دادىسى  ۇتۇش خوجىنىيازنى

 . ۇ چىقىرىد ېالن ئ ۇنداق توغرىسىدا م
 ت ‹‹  ق ېغىدىن ت ۇ تارات – ېغى خوجىنىيازنى شارال  ۇ ئ . ئوغلى ۇلنىڭ ئىمىننىياز
 ئىككى هڭگه ت هر س 50 ۆكۈمهتنىڭ چازىسىدىن ه ۇ يولى ئاچچىقس ڭشىڭشىيا شى ، 
ئوغرىالپ ، قورايدىن هرسىلهرنى قاتارلىق ن .... ۇۋا بىر ج ۋە ، بىر ئات هپىيۇن ئ ڭ جى
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 ۈگىلهك ، د ز ۈ ي ۇمىالق پاكار بوي ، ي ۇ ئ . قاتناشقان ڭىغا چىققان تورپاقالر قوزغىلى
 قارا قاش ئاد ۆز ك  ئ ەم ،  ۇتۇپ ت . ئات ۈچ ياكى ئ ۇ يامب ۈچ ئ ېگۈچىلهرگه د ۆردۈم ك ۇنى ،
 ب 12 ياكى ۇ يامب 12 ه كىشىگ هرگهن ب  ئىنئام  ېالن ئ ›› ... ېرىلىدۇ ئات

 ك  ئىزدىگ ېيىن چىقىرىلغاندىن  . ۇ باشاليد ۆپىيىشكه ك ۈچىلهر خوجىنىيازنى
 بىل ڭ ئانىسىنى زنى خوجىنىيا  ئىسهاق ېرىپ ب ۇرپانغا ت ۇرۇن يوش هن ياردىمى ، 

 بىل ېگهن د  م هدرىسىدە م ه ئاستان هن نام  يىل  م ۇهتى م هخسۇت بىر  ههمۇت ،
 . ۇيدۇ ئوق ه بىلل هن بىل ۇهتىالر م

 ت ۋاڭنىڭ هخسۇت م شاه  ېتىپ ي ۇرپانغىمۇ ت هرىكىتى ه ۇتۇش خوجىنىيازنى
 هجىگه ه ى ۇن ئاخىرى ئانىسى ئ . ۇ ئاراملىق بولمايد ۇنىڭغا ئ هردىمۇ ي ۇ ب . ېلىدۇ ك

 . ۇ يولغا سالىد هرەمگه ، ه ۇپ بارىدىغانالرغا قوش
 جايدىكى بىر ۇ بولمىغاچقا ، ش ۇلى پ ېلىشكه ، قايتىپ ك ۇپ قىلىپ بول هج ه ئۇ
 ۋەتهنگه يول خىراجىتى هازىرالپ ئاندىن هپ يىل ئىشل 3 خورمىزارلىقىدا ڭ باينى

 دۇ ېلى قايتىپ ك ۇرتىغا ي ۆز ئ ېشىدا ب ڭ يىلنى  1912 . ېلىدۇ قايتىپ ك
. 

*                            *                        *                            * 

 ق 1912 ،   م ۋاڭى ۇمۇل يىلى  ەپ د هتهرلىك خ ۈچۈن ئ ۆزى ئ هخسۇت شاه
 سالىد ۈرۈمچىگه ئ ېلىپ ئ هسكهرلىككه ئ ەملهرنى ئاد ېسابلىغان ه  ۇ ب . ۇ يولغا
 ئ ۇپ بول هلىپىمۇ خ ۆمۈر ت ە ئىچىد هسكهرلهر ئ  ئ ۇ ،  باشچىلىق هسكهرلىرىگه يولدا

 قوزغىال قىلىپ  قورا ېلىپ باشالپ ك ۇننى قوش ۇ ئ . ۆتۈرىدۇ ك ڭ ،  ۇچىنى ئ لنىڭ ،
 ڭغا قوزغىال ۇ ب هلقى خ ۇمۇل ق هككهن ئازاب چ . ۇ قارىتىد هخسۇتقا شاه م ۋاڭى ۇمۇل ق

 هاجىنى ۋاقىت ۇ ب . ۇ ئاكتىپ قاتنىشىد  هلگهن قايتىپ ك ۇرتىغا ي ڭ خوجىنىياز
 ب ۇپ بول ۋاقتى  هاجى  خوجىنىياز  بولىد پىدائى ڭغا قوزغىال ۇ ،  قانچ هم ه ۇ ي  ه بىر

 ۆمۈر ، ت ە د – ۆرۈنىدۇ ك ۆزگه قىلىپ ، ك ۇرۇش ئ هن بىل ەت جاسار هڭدە ج ېتىملىق ق
 خوجىنىياز هاجى بىر ت ۇلىدۇ قوش ېپىگه س ۇرالر بات ۇندىكى قوش هلىپه خ  هرەپتىن ،
 بىر ت ۇرۇشقا ئ ،   ۆمۈر ت . ۇ بولىد هسلىههتچى م هلىپىگه خ ۆمۈر ت هرەپتىن قاتناشسا
 هاجى هن بىل ›› ۈلىه س ‹‹ ڭى قوزغىلى هلىپه خ  خوجىنىياز ۆز ئ تىنجىتىلغاندا
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 ئ ۇرتىغا ي  مىلتىق ،   – 9 يىلى – 1913 . ۇ قارىتىد ۈشمهنگه د ۇچىنى قايتىپ
 ق ېيىن ك ۆلتۈرۈلگهندىن ئ هلىپه خ ۆمۈر ت ۈنى ك – 6 ڭ ئاينى  ۆمۈر ت ۋاڭى ۇمۇل ،

 . هۋەتىدۇ ئ ۇن قوش ۇقۇتۇشقا قىسىملىرىنى  ي ۇق قالد هلىپىنىڭ خ
 قوش خوجىنىياز  تاغدىكى  م ېتهكچىلىك ي ۇنالرغا هاجى  بىر ،   هزگىل قىلىپ

 ب ڭ ياراغنى – قورال . ۋامالشتۇرىدۇ دا ۇرۇشنى ئ  سان ج ۇلىشى ناچار  ئاز هههتتىن ،
 ۆزىال ئ ۋېتىپ تارقىتى ۇنالرنى ، خوجىنىياز هاجى قوش ۈپهيلى ت هۋەبلهر س ۇشتهك بول
 . ۇ قالىد هككه ي

 چار ۋاڭ هخسۇت م شاه  س ى هدبىرلهرن ت ە بارلىق  خوجىنىياز ېلىپ ئىشقا ، 
 . ۇ كىرىشىد ۇتۇشقا هاجىنى ت

*                            *                        *                            * 

 ۇنىڭدىن ب . ۆلتۈرۈلدى ئ هلىپه خ ۆمۈر ت ۈنى ك – 6 ڭ ئاينى – 9 يىلى 1913
 ئىچىگ ۇشاللىقى خ  م ه ئىچ  شاه  قالغان  قالغان ۋاڭ هخسۇت سىغماي

 چىقىرىپ ، هشكهر ل هههرگه ش هش تاغ ، ب 12 ۈچۈن ئ ېسىقتۇرۇش ب ڭچىالرنى قوزغىال
 ئ  ب ڭ قوزغىال ېرىپ ب ېلىپ تىنىتىش  ېسىقتۇرۇشقا ئىشتىراكچىلىرىنى

 هاجىنى ېمىنىدا ز ۇمۇل ق ۈتۈن پ . ىشتى كىر  ئايىغى ەسسهشكه د ڭ خوجىنىياز
 . قالمىدى ۇق بوشل ۇدەكمۇ تىنىقى چىقق هلكى ، ب همهس ئ

 بارىك خوجىنىياز  ب ۆل هاجىم    ئالتايغا  مو ېرىپ ئارقىلىق  ڭغۇلىيىگه تاشقى
 ەپ ئىسهاق د هنه ئىسمىنى ي هنال بىل ېرىش ب ۆلگه ، بارىك ە د – پىالنلىدى ېرىشنى ب

 . ۈردى ي ەپ ، د هيمهن ئىزل ۇنى ئاكام بار ، ش ڭگىلىدە ئاتاپ ، ئالتاي چى
 ېگهن ، يولدا قامزا د ېيىن هاجىم ئالتايغا قاراپ يولغا چىققاندىن ك خوجىنىياز

 ئ ۇچرىشىپ ئ هن بىر قازاق يىگىتى بىل  ئ ( بولدى ، همراه ه ۇنىڭغا ،  هسلىدە قامزا
 ب ۆل بارىك ،   ئوغرىلىق  ئارىلىقىدا  ئالتاي  ۇغۇللىنىدىغان ش هن بىل ۇالڭچىلىق ،
 خوجىنىياز هاجىم ۇدا بىر قونالغ ۈستىدىكى يول ئ ) . ئوغرى ئىدى ڭدار دا  قامزا ، 
 پ ۇخالپ ئ  ئ ۇرسهتتىن قالغان  ئ ۇنىڭ پايدىلىنىپ  ، ئوغر ېتىنى ياخشى  ىالپ
ېلىپ خوجىنىياز هاجىم ئامالسىز ق . ېتىدۇ بايتىلىنى تاشالپ ك ۇر توك ۆزىنىڭ ئ
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 ئوكورداينى  باقىد ۋۇلىدا ئا ڭ ئالىپ  قوي  يىل  شاه هن بىل ېڭشىن ز ڭ يا . ۇ بىر
 ت ه بويىچ ېلىشىمى ك ۆز ئ ۋاڭ هخسۇت م  هاجىنى  خوجىنىياز  قارارىنى ۇتۇش ،
 ڭ تاغلىقالر ئالىپ ئوكورداينى . ۇ د تارقىتى ېالن ئ هك ت هرگه ي هممه ه . ۆزگهرتمهيدۇ ئ

 ئىسهاقتىنم  هاجىمنى ۆت ت هتتا ه ۇمانلىنىدۇ گ ۇ مالچىسى    يىگىتى  قازاق
 ب . ېلىدۇ ك ۇتقىلى ت  هاجىم  ېلىپ ق ېزىپ س هرىكىتىنى ه ۇالرنىڭ خوجىنىياز

 ئ ېتىنى بىر ئ ڭ ئالىپ ئوكورداينى  هختكه ب . ۇ قالىد ېتىپ جايدىن ك ۇ مىنىپ ،
 ۆچهككه چ ۈرۈپ جاپالىق يول ي ۈن ك ه بىر قانچ ۇ ئ . ۇ قالىد ە پىياد ۆلۈپ قارشى ئات ئ

 . ېلىدۇ ك
 د هزگىلدە بولغان م ۆچهكته هاجىم چ خوجىنىياز ،   . ۇ ئاتايد ەپ ئىسمىنى قامزا

 هاجىم كىيىم ۇ ب ۈنكى چ  خوجىنىياز  گ ېچهك ك – چاغدا  هههتته ج ۆز س  هپ ،
 ۇيغۇر ئ ېگهن د ي ۇتبا خوجىنىياز هاجىم مام ۈنلهردە ك ۇ ئ . قازاقلىشىپ بولغانىدى

 ب ۆزىگه ئ ۇتباي مام . ۇ باقىد ېلىنى م ۋىچىنىڭ چار  غا ›› قامزا ‹‹ ماالي ۇ سادىق
 قويالرنى بورتاالنى ە د – ۇ باغاليد هنچ ئىش  ئاپىرىپ ېرىگه ي ېگهن د ۇلتۇز قىزىل ي ڭ ،
 هرەپتىن بىر ت ېيىن خوجىنىياز هاجىم بورتاالغا بارغاندىن ك . ۇ تاپىاليد ېقىشنى ب

 ۇ ش . ۇ قىلىد ۋچىلىق ئو هن قورال بىل هرگهن ب ۈچۈن قوغداش ئ قويالرنى ۇتباي مام
 ۋلىغان ئو ۆزى خوجىنىياز هاجىم ئ . ۇ قىلىد هشىقى م ېتىش قارىغا ئ بىلهن ه باهان

 ۇنىڭدىن ب ۇتباي مام . ېرىدۇ ب ۇتبايغا مام ۈڭگۈزىنى م ) ۆكهن ب ( بورقان ه دان ۈچ ئ
 بولىد ۇ تولىم  هاجىم ۋە ۇ رازى  ي ) قامزا ( خوجىنىياز  دورا – ئوق هرلىك ېت نى
 هاجىمنى . ۇرىدۇ ت همىنلهپ ت هن بىل  ۋ ئو ۈنلىرى ك لچىلىق ما ڭ خوجىنىياز

 شايكىلىرىنى ۆز ئ هخسۇت شاه م . ۆتىدۇ ئ هن بىل ېتىش قارغا ئ ۋە چىلىق قىلىش
 ت    هاجىنى  سالغانىدى هرەپكه ت – هرەپ ت ۈچۈن ئ ۇتۇش خوجىنىياز  ۇالر ئ . يولغا
 . ۇ قىلىد هلۇم م ۋاڭغا بىلىپ ىنى هنلىك ئىك ۆچهكته چ ڭ خوجىنىياز هاجىمنى

 م  ش ۇنلۇق توخس ۋاڭ هخسۇت شاه  نى ) هاكىم ېرىم ي – هنزۇ ش ( هنزۇ نىياز
 . هۋەتىدۇ ئ ېلىشكه ك ۇتۇپ خوجىنىياز هاجىمنى ت

 ب خوجىنىياز  خ ۇ هاجىم  ك هۋەر ئىشتىن  چىقىپ ۋەتهندىن ېيىن تاپقاندىن
ۇ بارىد ىگه ۇسىي چار ر ۆتۈپ ئ ېگرىدىن ، چ ە د – ۇ بولىد هجبۇر م ېتىشكه ك
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 هر ي – رايونى ۇيغۇر ئاسىيادىكى ئ ۇرا ئوتت ۆتۈپ ئ ېگرىدىن هاجىم چ خوجىنىياز
 ئور ۇراقالشقان ئولت ۇيغۇرالر ئ ۋە ۇ بارىد هنتكه ك  قىشالققا  ۇزۇن ئ . ۇنلىشىدۇ بىر
 ئ ۇ ش ۆتمهي ئ  ق ۇيغۇر جايدىكى  قازاق  ك چى هن بىل ېرىنداشالر ،  . ېتىدۇ قىشىپ
 خوجىنىياز هاجىم . ۇ باشاليد ۆپىيىشكه ك ېرى بارغانس ۇرادەرلىرى دوست ب ۇنىڭ ئ
 ئو ۆتۈش ئ ېگرىدىن چ  بورتاالدىن ،   قانچ ۋلىغان ئالدىدا  ۈڭگۈزىنى م ۆكهن ب ه بىر
 ب . ېلىۋالغانىدى ئ ۈلگۈرەلمهي ئ ېرىشكه ب  هاجى  هر ي ۈڭگۈزلهرنى م ۇ خوجىنىياز
 ۋەلى . ېرىدۇ ب ېتىپ س ه ئاتلىق كىشىگ ېگهن اي د ب ۋەلى ۇلجىلىق بازىرىدا غ هنت ك

 م  بىل هن بىل ۇناسىۋەت م ۇشۇ باي  هاجى  ۇنىڭ ئ هم ه ۇشىدۇ تون هن خوجىنىياز
 ۋە ئات ، تايغان ، ياخشى قورال ۇرۇشىغا ت ۇغۇللىنىپ ش هن بىل ۋچىلىق ئو ۋاملىق دا

 ب  هاجىنى . ېرىدۇ ئوق دورا  ۋچىلىق ئو ۇ ئ . ۇ شارائىتى ياخشىلىنىد ڭ خوجىنىياز
 ر هن بىل ئىشى  قانچ ۇسىيىنىڭ چار  ش – ڭ چو ه بىر  هههرلىرىنى كىچىك

 ېڭىلىقالرنى ي . ۇ بولىد ۆهبهتته س هن بىل هر كىشىل ۆپلىگهن ك . ۇ چىقىد يلىنىپ ئا
 چار . ۈشىنىدۇ هاياتنى چ ۋە همئىيهت ، ج ۆسىدۇ ئ هۋىيىسى س ڭ ئا . ۇ قىلىد ۇل قوب
 ئىجتىمائىي ۇسىيىنىڭ ر ،   ، سىيا ڭنىڭ شىنجا ۋەزىيىتىنى سىياسىي  سىي

 تىپتىكى قورال لغار ئى ۇسىيىدىكى چار ر . ېلىشتۇرىدۇ س ۋەزىيىتىنى ئىجتىمائىي
 – 1912 ۋە ›› ڭى تورپاقالر قوزغىلى ‹‹ يىلىدىكى – 1907 ، ۆرۈپ ياراغالرنى ك –

 ، 10 ، 9 ۋە قارا مىلتىق هتكهن دا ئىشل ›› ڭى قوزغىلى هلىپه خ ۆمۈر ت ‹‹ يىلىدىكى
 ئ 12 ، 11  مىلتىقالرنى  چاغالردا ۇ ش هگهر ئ هتتهڭهي ه ‹‹ ، ېلىپ ئ هسكه ئاتار
 ت ولىمىزدا قورالالر ق ۇشۇنداق م  ، ۇپ بول هل ئاللىقاچان ه هقدىرىمىز بولغان بولسا ،
 خ ۇسرەت ن ۇدا خ ېلىمۇ ه ..... ، ۇلۇركهنمىز ئاتا قىلغان ب ۇلۇمغا ز ،   هلقىم ئاتا قىلسا

 . ەيدۇ د ›› .... ېتهرمهن ي هقسهتكه م ه بىرلىكت هن بىل
 ئىنقىالبى پارتالپ غ ۆكته ئ سىيىدە ۇ يىلى ر 1917–  . ېرىشتى ئ هلىبىگه بىر 

 ۋە هلق خ ېزىلگۈچى ئ ۇنيادىكى د ۈتۈن پ هلىبىسى غ ڭ ئىنقىالبىنى ۆكتهبىر ئ
 خارى هت چ ۇسىدا بويى ئىنقىالب ئارز ۆمۈر ئ ەك ئويغاتقاند هتلهرنى مىلل  – جايالردا

ۆڭلىدە ك نىڭ ۇ ئ . ئويغاتتى ۇ خوجىنىياز هاجىنىم هچۈرۈۋاتقان ك ۇرمۇش زارلىقتا ت

http://www.orkhun.com/bbs


www.orkhun.com/bbs - رى ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو 8 بهت 

 ! ئورخۇن مۇنبىرى سىزنى قارشى ئالىدۇ خوجىنىياز ھاجىمنىڭ ئىش پائالىيهتلىرى

 ئىنقىالبنى  ئ ڭ يانغان  بىل ۇنى ئوتى  ن ۇشۇش تون هن قورالالر  هربىي ه ۇقتىلىق ،
 همهلگه ئ ۇسى ئارز ۇ ب ۇنىڭ ئ ۆتمهي ئ ۇزاق ئ . ۈندىدى ئ ېلىشقا ئ هربىيه ت  هلىم ت

 . ئاشتى
 غ ئۆكتهبىر  ر ېيىن ك هلىبىسىدىن ئىنقىالبى  ۈتۈن پ ۆكۈمىتى ه ۇسىيه ،

 هققىدە الزىملىقى ه ېرىش ب ېلىپ ئ هربىيه ت  م هلى ت هربىي گراژدانلىرىغا ه ۇسىيه ر
 ه . قىلدى ېالن ئ ۇراجهتنامه م  هاجىم  هربىيه ت – هلىم ت هربىي خوجىنىياز

 هاجىمنى ىياز ، خوجىن ۈرۈپ بىلد هت هىمم ۋەلىباي . ۈردى ئالىدىغانلىقىنى بىلد
 ۇرۇش ئ هريانىدا ج هربىيه ت هلىم ت – هربىي ه ۇ ، ئ ۇردى ئوغلى نامىدا تىزىمغا ئالد ۆز ئ
 قورالالر ، ېنىك ي ېغىر بارلىق ئ . ئوبدان ئىگىلىدى هزەرىيىسىنى ن ۇنىيهتلىرى ن قا
 هن دورىالر بىل ۇچ پارتالتق ۋە ەمبىرەكلهر كىچىك تىپتىكى توپ ز – ڭ چو هرخىل ه
 ق ېن ز هتتا ه . ۇشتى تون  پىلىموتقا  كونا ۆزىنىڭ ئ ۇ ئ . چىقتى ۇشۇپ تون هدەر ىت
 ئ هن بىل هرگهنلىكى م  بول ېتىش قارغا  هربىيىنى ت – هلىم ت . قالدى ۇپ ماهىرى

 هربىيه ت – هلىم ت هربىي خوجىنىياز هاجىم ه . ۇردى ئاياغالشت هن بىل هتىجه ئالىي ن
 ر ،   قانچ ۇسىيىنىڭ ئالغاندىن  كونا . قىلدى ېكسكۇرسىيه ئ هههرلىرىنى ش ه بىر

 ۇرا ئوتت ۇسىيىنىڭ ر هن بىل ۋاستىسى ۇهتىنىڭ م هخسۇت م ۋاقدىشى سا
 هشكىالتى چاپانالر ت ه كالت ‹‹ ۇرۇلغان ق ەسلهپ د هڭ ئ ە ئىچىد ۇيغۇرالر ئاسىيادىكى ئ

 ڭ نى ›› ئىتتىپاقى ۇيغۇرالر ئ ‹‹ ۋە ›› هشكىالتى ت هدەنىيهتپهرۋەرلهر م ‹‹ ، ››
 ر  ۋەكىلى ۇيغۇر ئ ڭ سىئونالنى ېرنات ئىنت ۈچىنچى ئ همدە ه ەهبهرلىرى ئاساسلىق

 ۇپمۇ بول . بولدى ۆهبهتته س ۋە ، ۆرۈشتى ك هن قاتارلىقالر بىل ۇ ، روزى باقىي ۇلال ئابد
 ش ۆپرەك ك هرلهر سودىگ ڭلىق شىنجا  ز همهي بولغان  قارا ەيسان ، ،   توقماق ، 
 ، ۇچرىشىپ ئ هن بىل هرلهر سودىگ ڭلىق ، شىنجا ېرىپ قاتارلىق جايالغا ب ....... قول

 تون ه بىل ۇالر ئ  سا . ۇشتى ن  ۇهتىالر م ههمۇت م ۋە ۇهتى م هخسۇت م ۋاقدىشى كونا
 شىنجا ېرىپ ب ېلىپ ئ كىرە ۇزا م هققىدە ه ۋەزىيىتى ڭ شىنجا هن بىل  ۋېت سو ڭدا ،
 ئ ه بويىچ ۋاقلىرى سا هجرىبه ت ڭ ئىنقىالبىنى ۆكتهبىر ئ  ېرىش ب ېلىپ ئىنقىالب

 ك  ئ ېكىن ل . ېلىشتى قارارىغا  ي هرىكهت ه ۇالرنىڭ شارائىتى  ار قىلىشىغا
 هزگىلدە م ۇ ، ب ۇپ بول ۇسىيىدە ر ه يىلىغىچ – 1923 خوجىنىياز هاجى . هرمهيتتى ب
 پىك ۆتكۈر ئ  ي سىياسىي ،  – هقىل ئ ه ئىگ ەتكه ماهار هربىي ه ۈكسهك ىرلىك
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 . ېتىلدى ي ۇپ بىر كىشى بول هتلىك پاراس
 ڭلىق شىنجا ېيىن بارغاندىن ك ېلىپ ئ ۇرۇش ئىچكى ئ ۇسىيه يىلى ر 1923 

 باشلىدى ۋەتهنگه هرلهر سودىگ  هاجىم ۇ ب . قايتىشقا  خوجىنىياز  ۋەلىباي ۇ چاغدا
 هن بىل ۇشتۇرۇشى تون ۋەلىباينىڭ لدە هزگى م ۇرغان ئىلىدا ت . هلدى ئىلىغا ك هن بىل
 . ۇچراشتى ئ لهن خوجىدار بى هگ ب هكىم ه ۋە ۇبباي هاجىم ، ياق ۈسهنباي ه

*                            *                        *                            * 

 ر خوجىنىياز  ك ۋەتهنگه ۇسىيىدىن هاجىم  بىر ېيىن ك هلگهندىن قايتىپ
 . ۇردى ت ۈرۈمچىدە ، ئ پ ېلى قايتىپ ك ۈرۈمچىگه ئ ېيىن ك . ۇردى ئىلىدا ت هزگىل م
 ت ۋە هشكىللىك ت هزگىلدە م ۇرغان ت ۈرۈمچىدە ئ  هالدا  هشكىللهش پىالنلىق

 بىل  ي هرقايسى ه ڭنىڭ شىنجا . ۇغۇلالندى ش هن خىزمىتى  ۇرت جايلىرىدىكى
 پىكىرلىك كىشىل  ئىلغار  ۇالرنىڭ ئ . باغلىدى ۇناسىۋەت م هن بىل هر كاتتىلىرى

 هلقنى خوجىنىياز هاجىم خ . هردى ب ەم يارد ۆسۈشىگه ئ ېڭىنىڭ ئىنقىالب قىلىش ئ
 سو  ئىشلىرىدا  ئ ۋېت ئويغىتىش  سوتسىيالىستىك ۆكتهبىر ئىتتىپاقى

 ه  س ېكايه ئىنقىالبنى  ( هردى ب ۆزلهپ قىلىپ  هرنىڭ كىشىل ېشقهدەم پ .
 كىشىل ېيتىشىغا ئ ،   ئ ۇسىيىدە ر هر قارىغاندا  هقهت پ ۆزگىرىشلهرنى بولغان

 هاجىمنى  ئا ڭ خوجىنىياز  ب ىنى ڭلىغانلىق ئاغزىدىن  ۆزلهرنىڭ س ۇنداق ب ۇرۇن ،
 ، ۇن ، توقس ۇرپان ، ت ۇمۇل ق ۇرۇپ ت ۈرۈمچىدە ئ ۇ ئ ). ېيتقان يوقلىقىنى ئ ۈرۈمچىدە ئ

 ه ،   ئارلىقتى هنگىچه خوت هتتا ئالتاي  ، ۆزىتىدۇ ك ۋەزىيهتنى سىياسىي كى بولغان
 . هيدۇ ئىگىل ههۋالىنى ئ ڭ جايالنى

 م ڭ يىلىنى 1927  هن بىل ۇهتىالر م ههمۇت م ۋە ۇهتى م هخسۇت ئاخىرلىرىدا
 هاجىم ق ېلىشىپ ك  خوجىنىياز  م ۇمۇلدا ،  ڭ قوزغىال ۇرپاندا ت ۇهتىالر م هخسۇت ،
 ك ۆتۈرۈش ك  هاجىم ڭ يىلىنى  1927 . ېلىدۇ قارارىغا  خوجىنىياز  ئاخىرىدا

 ۇرسهتتىن پ ۇشۇ م هم ه ۇ بارىد ۇمۇلغا ، ق ڭالپ ئا هۋىرىنى بولغان خ ۋاپات ڭ دادىسىنى
 . ۆزىتىدۇ ك ههۋالىنى ئ ئىجتىمائىي ۇمۇلنىڭ پايدىلىنىپ ق
ئورنىغا ئوغلى ۆلۈپ ئ ۋاڭ هخسۇت ، شاه م ۈنى ك  16 ڭ ئاينى  5 يىلى 1928 
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 هن ن ۋ يا هن ، ف ېڭشىن ز ڭ يا ۈنى ك – 7 ڭ ئاينى – 7 يىلى  1928 . ۇ بولىد ۋاڭ هزەر ن
 هن ف ۇرىن جىن ش هن بىلگ هنىيمهت غ ۇرسهتنى پ . ۆلتۈرۈلىدۇ ئ ېتىپ ئ هرىپىدىن ت
 . ۇ ىد ۋال تارتى هتنى هاكىمىي ۈپ ۆلتۈر ئ ېتىپ ئ هننى ن ۋ يا

 ڭ قوزغىال ۆزگىرىشلهر ئ ۇ ب ۋاتقان بولى ە ئىچىد ۋاقىت قىسقىغىنا
 . ۇ چىقىرىد هلتۈرۈپ ك ېرىلىشىنى ب ېلىپ جىددىي ئ ڭ هازىرلىقنى
 ۈزۈمىدە ت ۇمهۇرىيهت ج ‹‹ هنال چىقىش بىل ېشىغا ب هت هاكىمىي ۇرىن ش جىن
 هۋجۇت م هرسه ن ېگهن د ڭلىق ۋا ېيىن ك ۇنىڭدىن ، ب ۇرۇلغان قالد همهلدىن ئ ۋاڭلىق

 ۋاڭنى هزەر ن . هلگهن ك ېلىپ ساالمالرنى ئ – ۋغا سو ۇرغۇن ن ۆزىگه ئ . ەيدۇ د ›› همهس ئ
 . هلگىلهيدۇ اسى قىلىپ ب هز ئ ۆكۈمهت ه ۆلكىلىك ، ئ ېلىپ ق ېلىپ ئ ۈرۈمچىدە ئ

 ت ۇميۈزلۈك ئوم شىنجاڭدا  ه ناهىيىگ 3 ۇمۇل ق . ۇ ئورنىتىلىد ۈزۈم هاكىملىق
 تاهىر ۋە ۇهتى م هخسۇت م ېيىن ك ۋاقىتتىن ۇشۇ م . ۇ قىلىنىد ە ئىدار ۆلۈپ ب
 ت ڭ ئىتتىپاقىنى ۋېت سو ) يىلى  1929 ( هگلهر ب  ئىنقىالب  ۋە هجرىبىسى ئىلغار

 م هن پ  ئىلىم  ت – هدەنىيهت ،  ، ئۈچۈن ۆگىنىش ئ هجرىبىسىنى مائارىپ
 قاتارلىق ۋا ئىتتىپاقىغا چىقىپ ، موسك ۋېت سو هن باهانىسى بىل هرچىلىك سودىگ

 . ۇ بارىد ېلىپ ئ ۆگىنىش ئ هلهردىن ساه هر ه . ۇ ولىد جايالدا ب

*                            *                        *                            * 

 ۋاڭنىڭ ۇمۇل ق ېگهندەك د ›› ۇتۇلدۇم ت ۋاسقا يول ۇتۇلۇپ ق ۆرىدىن ب ‹‹
 ۋە ۇرىن جىن ش – جالالت هر هىيلىگ هلق ئويلىغان خ ەپ ، د ۇتۇلدۇق ق ۇلۇمىدىن ز
 قالىد ۇلۇمى ز هشهتلىك ە د همهلدارلىرىنىڭ ئ ېرىك چ ۇنىڭ ئ  جىن . ۇ ئاستىدا
 ك – قول ۇنىڭ ئ ۋە ۇرىن ش  – تاجى ‹‹ بۇ قالغان ېلىپ چوماقلىرى ئاسانال قولغا
 ‹‹ ۇ ب ۇالر ئ ۇڭا ش . ېلهتتى ياخشى ب ۈرمهيدىغانلىقىنى س ەۋر د ۇزۇن ئ ڭ نى ›› هخت ت

 ئ ›› هت ئام  پايدىلىنىش  ئال ۈشۈرۈپ چ ۇيرۇق ب ۈچۈن دىن  ياساقالرنى – ۋان ،
 خ ۇغۇللىنىپ ش هن بىل ۇق پارىخورل هتچىلىك خىيان . ۆپهيتتى ك  ئازابالش هلقنى ،
 نارازى ۇنىڭدىن ب هلق خ . ۇرۇشتى تولد ۆنتهكلىرىنى چ ۆز ئ هدىلىگه ب  قاتتىق

 كىشىل ۋاقىتتا ۇ ش . بولدى  باچ ۇنىماي ئ ېچهنگه چ ‹‹ : ە ئىچىد هر ئايرىم هنگه ،
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 ۋاڭ ۆكۈمهتتىن ه اق ۇند ؟ ب ۇن بولس ۆكۈمهت ه ېڭى قانداق ي ۇ ب ‹‹ ، ›› ؟ ۇندۇقمۇ ئ
 ب ۇ ب هلقنىڭ خ . بولدى ڭالرمۇ پارا ېگهن د ›› ؟ هنغۇ ياخشىك  هزىلهر ئىنكاسى

 قىلىشى بولماستىن هلهپ ت هشنى قايتا تىكل هلقىنىڭ خ ۇمۇل ق هرگىز ه ېگهندەك د
 . ئىدى هت قىلىنغان شىكاي ۈستىدىن هاكىمىيىتى ئ ۇرىن جىن ش هكسىچه ئ
 يول ۇرسهتتىن پ ۋاقىتتا بۇ  پىكىرنى ۇ ب هلقنى خ س ۋا پايدىالنغان  ڭ خىل

 ن ە د – ۇۋالىدۇ هىمايىچىسى بول  ب ۈچۈن بولمىغانلىقى ئ ۇمۇلدا ق ۋاڭ هزەر ،  ېشىر ،
 قىلىپ ۋاڭ ) ئىدى ، ەتچىسى ئىشالر نازار هربىي ئوردا ه ۋاقىتتا هينى ئ ( شاهزادىنى

 ئ هپ تىكل  ب ۆزى ،  ش ۇمۇ ق . ۇۋالىدۇ بول ېگى ئوردا  جىن  ۆكۈمرانلىقىدىن ه ۇرىن ل
 ۋە ېشىر ب ېكىن ل . هۋەتىدۇ ئ هسىههتكه ن ۇالرغا ئ هزەرنى ن ۇرىن جىن ش . ۇ ئايرىلىد

 . ۆلىدۇ ئ ۆتمهي ئ ۇزۇن ئ هزەر ن . ۇ سالمايد ۇالق ق ېپىگه گ هزەرنىڭ ن ۋاسالر يول
 ۋانالرغا تاغلىق پال ه ، ئوردا قائىدىسى بويىچ ېيىن بولغاندىن ك ۋاڭ ە شاهزاد بېشىر

 ئ  مىلتىق  تال  بىر  تارقىتىپ  ب ئىككى ۈچۈن مىلتىق  ۈڭگۈزى م ۇغا دانىدىن
 خوجىنىياز ۋانغا ئال ۇلغان قوي ېغىغا ت ۇ تارات ېتىم ق ۇ ب . قويدى ۋىنى ئال ۇرۇش تاپش

 هاجىم . قاتناشتى ۇ هاجىمم  دان بهرگهن ۋاڭ خوجىنىياز  مىلتىققا ه ئىككى
 ئالت هقسهتلىك م  ۋاڭ ېشىر ب ۆرگهن ك ۇنى ب . ۇردى تاپش ۈڭگۈزى م ۇغا ب ه دان ه هالدا
 هرگهن بىر م ېغىدا ت ۇ تارات ‹‹ : ۇرغانالر سورىغاندا ، مال تاپش ى ههۋالن ئ ۇپ بول هيران ه

 دەپ ، ›› ۇتۇاللمايدۇ ق ېچىپ ق ۇشالرمۇ ق ۇچار ئ . هتمهيدۇ ك ه چىقتى ، ئاتقان ئوقى زاي
 ئ ڭ كىشىنى ۇ ئ ۋاڭ . هرىپلهيدۇ ت  بىز ،   سورىغاندا  ەپال د ۋان پال ‹‹ ۇنى ئىسمىنى

  ›› هن كىشى ئىك ۇغان ئوق ه بىلل ه هدرىست م هن بىل ۆزلىرى ، ئ ڭلىساق ئاتايمىز ، ئا
. ەيدۇ د

 ب ۈرۈشتۈرۈپ س ۋاڭ بېشىر  ئىك ڭ كىشىنى ۇ ،  هاجىم  هنلىكىنى خوجىنىياز
 . ۇ قىلىد هكلىپ ئوردىغا ت ۇنى ئ ۋە ۇ بىلىد

*                            *                        *                            * 

 دوستلۇق  ۋە  ساۋاقداشلىق  بولغان  بىلهن  هاجىم  خوجىنىياز  ۋاڭ  بېشىر
بولۇپ خوجىنىياز هاجىمنىڭ قابىل مهرگهنلىكىگه خۇشتار بولۇپمۇ سىدىن ، يۈزى
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 قىلىدۇ  تهكلىپ  ئوردىغا  ئورنىغا . ئۇنى  هاجىمنى  خوجىنىياز  ۋاڭنىڭ  بېشىر
 قىلىشتىكى  ئىدى مهقسىتى تهكلىپ  پايدىلىنىش  تاالنتىدىن  . ئۇنىڭ

 بهگلىرىدىن يۈسۈپ بهگ چىقىپ  هاجىم ئوردا  كلىپ قېتىم ته – 3 خوجىنىياز
 ناهايىتى بهك هۆرمهت  ۋاڭ هاجىمنى  بېشىر ،   كېلىدۇ  ئاندىن ئوردىغا  قىلغاندا

 . قىلىدۇ
 هاجىمىڭ  ۋاڭ  ۋاڭ مهرگهنلىكنى بېشىر ،   چىقىدۇ  ئوۋغا  ئۈچۈن  كۆرۈش

 ئاتىدۇ ئۇچرىغان  ئوق  نىشانسىز  تهگمهيدۇ . جانلىقالرغا  بىرەرسىمۇ  . ئوقنىڭ
 تۇرۇپ  ئارقىدا  هاجىم  ۋە ئۇچرىغان خوجىنىياز  يىقىتىدۇ  ۋاڭ ‹‹ : جانلىقالرنى

 ئۆزلىرى ئاتقان ئوق دەل تهگدى  ۋاڭ بۇنىڭدىن بهكمۇ . دەيدۇ  ، ›› ئالىيلىرى ،
 بولىدۇ  كۈچىيىشكه – بارا . خۇشال  ئىشهنچىسى  بولغان  ۋاڭنىڭ هاجىمغا  بارا

 جۈملىدىن خوجىنىياز هاجىم ئۈستىدىن توالراق شىكايهت قىلىدىغان . باشاليدۇ
 بازار بېگى قىلىپ ههسهتخو  بهگلىگىدىن قالدۇرۇپ ،  بېگى يولۋاسنى ئوردا  ر ئوردا
 تهربىيىلىگۈچى خوجىنىياز هاجىمنى ئوردا بېگى ههم ئوردا پالۋانلىرىنى . قويىدۇ

 – خوجىنىياز هاجىم ئوردا بېگى بولغان مهزگىللهردە راههت . قىلىپ تهيىنلهيدۇ
 ئهمهل ،   ئىت – پاراغهت ،   بېرىلمهي  ۋاڭغا هاكىمىيهتكه ىبىدات مهنسهپگه  ههم

 بولىدۇ  ئارزۇسىدا  كۆتىرىش  ئىسيان  سىرتىدىكى . قارشى  ۋە  ئىچى  ئوردا
 مهخسۇت . قويۇقالشتۇرىدۇ بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى كىشىلهر مۇناسىۋەتلىك

 ههم توقسۇنلۇق توختى لۈيجاڭ  مههمۇت مۇهتىالر  ، ) توختى ئېلى ( مۇهتى ۋە
 هادى ئهلهم قاتارلىقالر ههم ههر قايسى ) مۈر سىجاڭ تۆ ( كۇچالىق تۆمۈر ئېلى ، 

 مۇناسىۋەتته  بىلهن  كاتتىلىرى  يۇرت  هازىرلىقىنى بولۇپ جايالردىكى  قوزغىالڭ
 . ئىلگىرى سۈرىدۇ

،   ئالتايدىن  شىمالدا ،   ئارلىقتا جهنۇبتا دېمهك  بولغان  ههرىكهت خوتهنگىچه
 . ئېلىپ بارىدۇ

 ب  1929  هۆكۈمىتى  شۇرىن  جىن  قايتا يىلى  ۋاڭغا  ئادەم – ېشىر  قايتا
 ئۆلكىگه بوي سۇنۇشنى تهلهپ قىلىدۇ  بېشىر ۋاڭ ۋاڭلىقنى ساقالپ . ئهۋەتىپ ،

 قاراشلىق ئۈمىدىدە قېلىش  قۇمۇلغا  شهههردىن 12 ،  بهش  ۋە  مهرگهن ① تاغ
 ههربىي  ئىشقا مهشىق تالالپ  بۇ  هاجىمنى  خوجىنىياز  ئۈچۈن  بېرىش ئېلىپ
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 تاغ ۋە 12 بىلىپ غهنىيمهت از هاجىم بۇ پۇرسهتنى خوجىنىي . مهسئۇل قىلىدۇ
 بىلهن مۇناسىۋەتنى كۈچهيتىدۇ  دېمهك خوجىنىياز . بهش شهههردىكى كىشىلهر

 يىلنىڭ بېشىغىچه بولغان بىر يىلدىن  1931 يىلنىڭ ئاخىرىدا  1929 هاجىم
 كۆپرەك ۋاقىت ئىچىدە ئوردا ئىچى ۋە سىرتىدا كۆپ قوزغىالڭ هېسداشچىلىرىنى

 . ا كهلتۈرىدۇ قولغ

 . سومقاغا ، توغۇچى ، الپخۇق ، ئاستانه ، قارا دۆۋە  قاتارلىقالر ئىدى – بهش شهههر ①

*                            *                        *                            * 

 چىققاندىن كېيىن ياڭ ز هاكىمىيهت جىن شۇرىن  شىن دەۋرىدە ېڭ بېشىقا
 ئهمهلدارال  مهمۇرىي  ۋە  ههربىي  قىلغان  خىزمهت  ههممىسىنى قۇمۇلدا  رنىڭ

 يېقىنلىرىنى باج كىرىمى ئهڭ تۇغقانلىرى  ئۆزىنىڭ ئۇرۇق . ئالماشتۇرىدۇ  ۋە
 قايسى ئىقتىسادىي ئورۇنالرنى قامال ئورۇنالرغا كۆپ بولغان  ههر  ئورۇنالشتۇرۇپ ،

 ئاسان قولغا كهلگهن بۇ مهقسىتى جىن شۇرىننىڭ بۇنداق قىلىشتىكى . قىلىدۇ
 . ئۆزىنى بېيىتىش ئىدى پايدىلىنىپ هاكىمىيهتتىن

 جاڭ گۇ خۇانى ئارا تۈرۈك تۇغقىنى يىلى جىن شۇرىن ئۆزىنىڭ يېقىن  1931
 باج ئهمهلدارى قىلىپ ئهۋەتىدۇ  . ناهىيىسىنىڭ شوپول دېگهن يېرىدىكى چازىغا

 تاشقى  بىلهن  شىنجاڭ  جاي چېگرىسىدىكى موڭغۇلىيه بۇ  باج بولۇپ مۇهىم
 ئىدى كىرىمى  ئۈستۈن  گۇ . ئهڭ  خىزمهت جاڭ  كېلىپ  جايغا  بۇ  خۇا

 ئۆيلىنىمهن دەپ  قىزنىڭ تۇرىۋالىدۇ ئىشلىگهندىن كېيىن بىر ئۇيغۇر قىزغا  ۋە
 ئىشلىتىدۇ  بېسىم  قۇراللىق  سىرىت  قويۇشتىن  ئادەم  زۇلۇم . ئاتىسىغا

 خهلق قانچه . دەستىدىن جېنىدىن جاق تويغان خهلق قاتتىق غهزەپكه كېلىدۇ
 جاڭ ،   شۇنچه ههددىدىن ئاشىدۇ ئېغىر بېسىقلىق قىلسا  ئۆزىنىڭ پاك . گۇ خۇا

 قېنى ۋە نهسلىنى بۇلغاشقا يول قويمايدىغان ئۇيغۇر خهلقى جاڭ گۇ خۇاغا قارشى
 بۇ ( تونۇيدۇ خهلق بۇ قوزغىالڭغا خوجىنىياز هاجىنى يېتهكچى دەپ . قوزغىلىدۇ

نىڭ بۇ خوجىنىياز هاجىم ) . يهردە باشقا يۇرت كاتتىلىرى ئۈستىدە توختالمايمىز
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 قىلىدۇ  تهلهپ  قىلىشىنى  رەهبهرلىك  ۋە  قاتنىشىنى  تهكلىپ . قوزغىالڭغا  بۇ
 بېرىدۇ  يارىتىپ  شارائىت  ئوڭۇشلۇق  ئۈچۈن  هاجىم  نهتىجىدە . خوجىنىياز

 . قوزغىالڭ جاڭ گۇ خۇا ئۈستىدىن باشلىنىدۇ

*                            *                        *                            * 

 سالى ك – 18 ئاينىڭ – 2 يىل  1931 ،   مىراپ  ئابدۇنىياز ،   ، ۈنى  دورغا  خ
 هاجىم  قاتارلىق يۇرت كاتتىلىرى ئاچقان قوزغىالڭ كۆتۈرۈش ....... خوجىنىياز

 كۈنى – 20 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1931 . ئاياغلىشىدۇ غهلىبىلىك پىالن يىغىنى
 ناغرا – داقا ،   باشالنغان – دۇمباق  بىلهن  ههممه » توي « سۇنايالر  مۇراسىمى
 33 دېگهن ۋەدە بويىچه » قىزنى بېرىمىز « جاڭ گۇ خۇا . قىلىدۇ جهلپ ىنى كىش

 يېتىپ كېلىدۇ  بىلهن توي مهيدانىغا  قوراللىق ئهسكهر  كهچ قۇرۇن جاڭ . نهپهر
 قىز  خۇا  قىلىنىدۇ هۇجرىسىغا گۇ  كىرىش . تهكلىپ  هۇجىرىغا  خۇا  گۇ  جاڭ

 يىگىت  ياسانغان  قىزچه  ئىسمايىل ( بىلهنال  ئۆزىنى ئۈستىگه نىڭ ) ئىمىن
 بۇ . ئىمىن جاڭ گۇ خۇانى قۇچاقالپ ئالغان پېتى جايىدىال ئۇجۇقتۇرىدۇ . ئاتىدۇ

 خۇانىڭ  گۇ  جاڭ  يىگىتلهر  تۇرغان  مهيدانىدا  توي  ئهسكىرىنى 33 چاغدا  نهپهر
 تۇرۇشلۇق . بېسىقتۇرىدۇ  خۇا  گۇ  جاڭ  دەرهال  يىگىتلهر  بولغان  ئىگه  قورالغا

 ئاتلىنىدۇ  قاراپ  ئاستىدا . قورغانغا  ياردىمى  ئابدۇنىيازنىڭ  ئهمهلدارى  قورغان
 « ئوڭۇشلۇق ئېلىپ بېرىلغان . دىن ئارتۇق چېرىك يوقىتىلىدۇ 100 قورغاندىكى

 يۇرت . دىكى بۇ غهلبه قوزغىالڭچىالرنىڭ تهشكىللىنىشىگه تۈرتكه بولىدۇ » توي
 خ ،   دورغا  باقىنىياز ،   مىراپ  ئابدۇنىياز ،   دورغا  سادىق  وجىنىياز كاتتىلىرىدىن

 قۇرمانالر  ئىبراهىم ،   ئىمام  يههيا ،   پالۋان  قاسىم ،   يېتهكچىلىكىدە هاجىم
 شهههردىكى نۇرغۇن 5 تاغ ، 12 بۇ قوشۇندا . قوزغىالڭچى قوشۇن تهشكىللىنىدۇ

 قاتنىشىدۇ  قوماندانى . كىشىلهر  ههربىي  قوشۇننىڭ  بۇ  هاجىم  خوجىنىياز
 ياڭ ز بولۇپ قزادە جىن شۇرىن بۇ ئىشتىن ئىنتايىن ئاال . بولىدۇ  تۆمۈر شىن ېڭ ،

 هىيلىسىنى ئىشلىتىپ ،  . ئادەم ئهۋەتىدۇ سۈلهىگه خهلىپىگه ئىشلهتكهن كونا
 ؛  هاجىم  خوجىنىياز  خهلقىگه « سۆهبهتته  قۇمۇل  ئامانلىقى قۇمۇلنىڭ
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 جىن شۇرىن ۋەكىللىرى . دېگهن پىكىردە چىڭ تۇرىدۇ » ...... الزىم تاپشۇرلىشى
 . نهتىجىدە ، كېلىشىم ئورنىغا ئۇرۇش بولىدۇ . بۇنىڭغا قوشۇلمايدۇ

*                            *                        *                            * 

 ، – 20 ئاينىڭ – 2 يىلى – 1931  باشالنغان » توي « كۈنى  مۇراسىمى
 جىن شۇرىن قۇمۇلدا . قىلىۋەتتى ئاالقزادە قوزغىالڭ جىن شۇرىن هۆكۈمىتىنى

 بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ، ڭغا شىزى ليۇ ) سىجاڭى قۇمۇل ( تۇرۇشلۇق ههربىي قوماندانى
 بولدى  باستۇرماقچى  قوشۇن . قوزغىڭالنى  باشچىلىقدا  يولۋاس  شىزىڭ  ليۇ

 قىسىمى . ئهۋەتتى  كۆپ  ئهسكهرنىڭ  قوشۇندىكى  قىلغان  باشچىلىق  يولۋاس
 كېلهلىدى  ساق  نهچچىسىال  بىر  ئۆلۈپ  ئۇرۇش . ئۇرۇشتا  قوشاقتىن  تۆۋەندىكى

 . بولىدۇ كۆرۈۋالغىلى ئههۋالىنى
 . سايالر ئارا چېرىك چىقتى

 ، دىڭگايتىپ ئهلىمىنى
 . چهنلهپ ئاتتۇق ، دۈشمهن قاچتى

 ، قىڭغايتىپ مۈرىسىنى

 چىقىپ كهلگهن چېرىكلهر ،
 . تاڭنى – ئاتتى تاڭ ئارىالپ

 تاغچىالر يامان ئىكهن ،
 . تارتىۋالدى جۈن چاڭنى

 قوزغىالڭچى  ئهسكهرلهر  چىقىرىلغان  قېتىم  قانچه  زەربه بىر  تهرىپىدىن  الر
 كېيىن ليۇ شىزىڭ ئۇچرىغاندىن يولۋاس باشالپ چىققان قىسىم زىيانغا . يېدى

 تى باتالىيون كوماندىرى جىڭ ئهن بىلهن بىر باتالىيون  شو  ئېلىپ كو  ئهسكهر
 چىقىدۇ  پىششىق . داۋىنىغا  بىلهن  شارائىتى  ئۇرۇش تاكتىكىسغا تونۇش يهر ، 

 ن  ئۈچ  هاجىم  خوجىنىياز  يولىنى ئۇستا  بۇ كونترول اهىيىنىڭ  قىلغان
جىڭ . جاينىڭ ئهمهلىي ئههۋالىغا ماسلىشىپ جهڭ قىلىدۇ ئىستراتېگىيىلىك
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 بىر  بۇ  باشچىلىقىدىكى  هاجىم باتالىيون ئهن  خوجىنىياز  ئهسكىرى  دۈشمهن
 تهل  تهرىپىدىن  يوقىتىلىدۇ – قوشۇنلىرى  قىسقىچه . تۈكۈس  ئۇرۇشنىڭ  بۇ
 قتىن ئاڭالڭ ؛ ئههۋالىنى تۆۋەندىكى قوشا

 خويمۇ ئوبدان جهڭ بولدى ،
 . كو شو تى دېگهن جايدا

 جىن ئهن باشلىق چېرىكلهر ،
 . تامام ئۆلدى شۇ جهڭدە

 ئۇرۇشالر  قېتىملىق  قانچه  دۈشمهن غهلىبىلىك بىر ،   بېرىلىپ  ئېلىپ
 بولىدۇ  مهغلۇپ  دەرهال . قىسىملىرى  يولۋاس  پايدىالنغان  پۇرسهتتىن

 چىڭخهي مۇشۇ كۈنلهردە گهنسۇ ، . قوشۇلىۋالىدۇ بېرىپ قوزغىالڭچىالر قوشۇنىغا
 بۇالپ  خهلقنى  ماجۇڭيىن – ئهتراپلىرىدا  فاڭدىن قېچىپ يۈرگهن  بۇ  ما ،   تاالپ

 ئاتلىق 200  چىقىدۇ ئهسكىرى دەك  قۇمۇلغا  هاجىم . بىلهن  خوجىنىياز
 هۇجۇم  قورشاپ  شههىرىنى  قۇمۇل  قوشۇن  قوزغىالڭچى  قىلغان  باشچىلىق

 قوشۇلۇپ جهڭ قىلىدۇ قىلىۋاتقاند  جۇڭيىن قوزغىالڭچىالرغا  ما ،   ئۇرۇشتىن . ا
 يېڭى « قوزغىالڭچىالر . كېيىن ما جۇڭيىن خهلق تهرىپىدىن قارشى ئېلىنىدۇ

 شهههر « ۋە » شهههر  مۇددەت » كونا  ئۇزۇن  شهههرنى  ئىككى  بۇ  ئىبارەت  دىن
 قىلىپ ئااللمايدۇ  جۇڭيىن گهپ . مۇهاسىرە  ىرىنى بارى سۆزسىزال قوشۇنل – ما

 كېتىدۇ  يۆتكهپ  جىڭگو . كۆلگه  دۇ  لۈيجاڭ  ئهۋەتكهن  شۇرىن  جىن  كېيىن
 د  الۋ  بىلهن  ئهسكهرلهر  دېگهن ۇ باشچىلىقىدىكى  چهن  چېڭلۇ  يېرىدە ڭنىڭ

 لۈيجاڭ  دۇ  قىلىدۇ سوقۇشۇپ  مهغلۇپ  كېيىن ئۇرۇشتىن بۇ . قىسىملىرىنى
 تۆۋەندىكى قوشاقالر توقىلىدۇ ؛

 الۋ دۇڭدىكى سوقۇشتا ،
 . ىيۈەنچهنگه ئات سالدۇق ي

 دۇ لۈيجاڭنىڭ چېرىكىنى ،
 . چېڭلۇ چهندە قاق سالدۇق

، بولۇپ خوجىنىياز هاجى باش
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 . بىزنى جهڭگه باشلىدى
 دۇ لۈيجاڭنىڭ چېرىكى ،
 . قوراللىرىنى تاشلىدى

 مۇهاسىرىسىدە  قۇمۇلنىڭ  ۋە  يوقۇتۇلغانلىقىنى  قوشۇنىنىڭ  لۈيجاڭ  دۇ
 ش  جىن  ئاڭلىغان  زىخۇي قالغانلىقىنى  شىڭ  شىسهي ( ۇرىن  نىڭ ) شىڭ

 ئهسكهرلىرىنى قۇمۇلغا ) ، شىبه ، رۇس موڭغۇل ( بىر لۈي ئاتلىق قوماندانلىقىدا
 شىڭ شىسهي قوشۇنى بىلهن ئۇ . ئهۋەتىدۇ  دۇڭدا  هاجى الۋ  . رۇشىدۇ خوجىنىياز

 سهپته – 2 سهپته ، ما جۇڭيىڭ قىسىملىرى  1 خوجىنىياز هاجى قىسىملىرى
 ئۇرۇش كۈن 3 . ئىدى  قورشاپ  شىسهي  شىڭ ،   كېيىن  ئۇرۇشتىن  لۈك

 چېكىنىدۇ ................ قىلىدۇ  گهنسۇغا  باشالپ  قىسىملىرىنى  جۇڭيىن  . ما
 كېتىدۇ  ئېلىپ  تاراتۇغا  قىسىملىرىنى  ئۆز  هاجىم  جۇڭيىن . خوجىنىياز  ما

 تاالڭ قىلىدۇ ، قۇمۇل ۋاڭ – گهنسۇغا چېكىنىش ۋاقتىدا قۇمۇل خهلقىنى بۇالڭ
 . دىسىغا ئوت قويۇپ بېرىدۇ ئور

 سۆهبىتىگه سۈلهى ، شىڭ شىسهي خوجىنىياز هاجىمنى پهيتته دەل مۇشۇ
 قىلىدۇ  كېلىدۇ . تهكلىپ  سۆهبهتكه  هاجىم  كۈنلۈك 4 لېكىن . خوجىنىياز

 وجىنىياز هاجىمنى ئۆزى مهقسىتىگه بوي سۇندۇرالمىغان ياۋۇز شىڭ سۆهبهتته خ
 خوجىنىياز هاجىم دەرهال . ى تۇتۇپ قالىدۇ قوللىنىپ ، ئۇن ۋاسىته شىسهي رەزىل

 تاغقا  ئالداپ  قىسىملىرىنى  ئۇنىڭ  ۋە  شىسهي  شىڭ  سېلىپ  ئىشقا  ئهقلىنى
 چىقىدۇ  كهلگهندە . ئېلىپ  جايغا  بار  شىڭ غايىب قوزغىالڭچىالر  ۋە  بولىدۇ

 شىڭ  كېيىن  زەربىدىن  بۇ ،   بېرىدۇ  زەربه  ئهجهللىك  ئهسكهرلىرىگه  شىسهي
 قوزغىالڭچىالرنى شىسهي ،   چىقىپ  تۇغا  تارا  توپالپ  قوشۇنلىرىنى  بارلىق

 100 ئهمما ئۇرۇش خۇمار قوزغىالڭچىالر شىڭ شىسهينىڭ . باستۇرماقچى بولىدۇ
 . بۇنى كۆرگهن شىڭ شىسهي تىكىۋېتىدۇ . دىن ئارتۇق ئهسكىرىنى ئۆلتۈرىدۇ

*                            *                        *                            * 

 ئههۋالنى يى – 1931  ئومۇمىي  هاجىم  خوجىنىياز ،   كۈزدە  كهچ لى
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 كىشىنى كۆزەتكهندىن  قىسىم  بىر  ۋە  سالىدۇ  تهرتىپكه  قىسىمالرنى ،   كېيىن
 شىنجاڭنىڭ  چىگىرغا موڭغۇلىيه باشالپ  دېگهن  مىنگاڭ  تۇتۇشىدىغان  بىلهن

 ئارقىلىق . بارىدۇ  سۆزلىشىشى  ۋەكىللهرنىڭ  يهردە  هۆكۈمىتى موڭغۇلىيه ئۇ
 ئ  ، بىلهن  كېيىن  قىلغاندىن  چۈشىنىش هاسىل  هۆكۈمىتى موڭغۇلىيه ورتاق

 قولاليدۇ  قوزغىلىڭنى  دېهقانالر  قۇمۇل  باشچىلىقىدىكى  هاجى  . خوجىنىياز
،   ئوسمانشاه ،   دورغا  سادىق ،   هاجى  ئىسمايىل ،   ئوسمانباي  هاجىم  خوجىنىياز

 ۋە  قىلىپ سهمهتئاخۇن يولۋاس  ۋەكىل  كىشىلهرنى  ه موڭغۇلىيىگ قاتارلىق
 ئاباي موڭغۇلىيه . ئهۋەتىدۇ  ئۇنىڭ خوتۇنى تهن شىڭلى ) قازاق ( هۆكۈمىتىمۇ  ۋە

 بهدى ) موڭغۇل (  دىلنۇس ،  ئۇالرنىڭ خوتۇنى  ۋە  شېرىپ ئاخۇن  قاتارلىق غوجا ،
 ئهۋەتىدۇ  يېنىغا  هاجىم  خوجىنىياز  مۇشۇ . ۋەكىللهرنى  هاجىم  خوجىنىياز

 مىلتىق  بىلهن  يهنه 120 بهزىلهر ( مۇناسىۋەت  دەيدۇ 70 بهزىلهر دانه  20 ) دانه
 ئوق  ساندۇق  ،  نهچچه  ، 500 دورا  پاختىلىق كىيىم  چىگرىن جۈپ 600 قۇر

،   يامغۇرلۇق 100 ئۆتۈك  نهرسىلهرنى .... جۇۋا 500 ، چاپان دانه  قاتارلىق
،   تالالپ  كىشىلهرنى  قىسىم  بىر  ئىچىدىن  قىسىملىرى  ئۆز  ههم  سېتىۋالىدۇ

 قورال ههربىي ،   ۋە رېمونت اراغ ي – شوپۇرلۇق  ساقچى ،   دوختۇرلۇق ،   قىلىش
 . ئوقۇشقا ئهۋەتىدۇ ساههلهرگه ههربىي رازۋېت قاتارلىق

 سۆز [  يۇرتىدا – 1928 : قىستۇرما  ههددىدىن ئېشىپ ،  زۇلۇم  يىلى شىنجاڭدا
 قايسى جايلىرىدىن كهلگهن  شىنجاڭنىڭ ههر  ئىمكانىيىتى قالمىغاندا  تۇرۇشقا

 تاشق 180  كىشى  ئارتۇق  باشقا موڭغۇلىيىگه ى دىن  ۋە  هۈنهر ،   ئوقۇش ،   بېرىپ
 شۇغۇلالندى  بىلهن  ئاخۇن . ئىشالر  تۇردى  مهخسۇم ) تۇرپانلىق ( بۇالردىن  ئابال ، 

 ئاخۇن ، جامال قارى ، ئاست ئاخۇن ئهۋەيدۇل ، خامى نىياز ، هوشۇر ، ) قهشقهرلىك (
 يۈسۈپ  ئىمىن ئهپهندى ،  هاۋدىن ساۋۇت موڭغۇل مهتنىياز ئاخۇن ،  قاتارلىق ... ،

 كېيىن موڭغۇلىيهگه كىشىلهر  تاقالغان موڭغۇلىيهگه بارغاندىن
 ئىدىيىنى  ئۆگهنگهن . قىلغانىدى قوبۇل سوتسىيالىستىك  يېڭىلىق  ، ئۇالر

 خوجىنىياز هاجىم ئهۋەتكهن . ئىنتېرناتسىئونالغا قاتناشقان ئىدى  3 بهزىلىرى
 مۇڭغ  تاشقى  ۋە  سهمهتئاخۇن ،   هاجى  تالىپ  تۇرۇشلۇق كىشلهردىن  ۇليىدە

ئۇيغۇرالردىن بىر قانچىسى بۇلۇپ ، شوپۇرلۇقنى ئۆگهنگهن ؛ خېۋىر ئاخۇن ، هۇشۇر

http://www.orkhun.com/bbs


www.orkhun.com/bbs - رى ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو 19 بهت 

 ! ئورخۇن مۇنبىرى سىزنى قارشى ئالىدۇ خوجىنىياز ھاجىمنىڭ ئىش پائالىيهتلىرى

 ] ئاخۇن قاتارلىق بىر قانچه كىشى قۇرۇقلۇق ئارمىيه ئۇنىۋېرستېتىدا ئوقۇغان
 بىر . خوجىنىياز هاجىم قالغان قىسىملىرىنى داۋاملىق مهشىق قىلدۇرىدۇ

 شېرىپخان  ئالتايدىكى  مهخسۇت تهرەپتىن  تۇرپاندىكى  تهرەپتىن  بىر  يهنه ،   تۆرە
 رەسمىيلهشتۈرىدۇ  پىالنىنى  قوزغىالڭ ،   قىلىپ  مهسلىههت  بىلهن  . مۇهتىالر

 هاجىم قوشۇنلىرىنى باشالپ – 1932  خوجىنىياز  يىلنىڭ دەسلهپكى يېرىمىدا
 خوجىنىياز هاجىمنىڭ چېگراىدا قانچىلىك ئۇزاق . ئۆز يۇرتى تاراتۇغا يۆتكىلىدۇ

 غانلىقىغا مۇنۇ شېئىر گۇۋاه بوالاليدۇ ؟ تۇر
 ئالتهئاي ياتتۇق مىنگاڭدا ،
 . سوكسوك بىلهن ئوت قاالپ
 كۆزنىڭ گۆهىرى ئاقتى ،

 . قۇمۇل يولغا قاراپ

 بىزلهر ئۆلۈپ كهتسهكمۇ ،
 . ئهل يۇرتالر ئامان قالسۇن
 بىزنى دېگهن يارانالر ،

 . ئۆلمهستىن ئامان قالسۇن
 خو ،   قارىغاندا  تۇرۇپ بۇنىڭدىن    چېگردا  يىلدەك  يېرىم  هاجىم  جىنىياز

 تهربىيىلىگهن  چېگرىسىدىكى . ئهسكهر  مۇڭغۇلىيه  هاجىمنىڭ  خوجىنىياز
 يهتته    سانى    ئادەم  قۇشۇننىڭ  قارىغاندا،  ئاشسا  هازىرلىقىغا  يۈزدىن  سهككىز

 . كېرەك
 هاجىم  چېگرىدىن  قايتىپ  يۇرتى  تاراتۇغا  كهلگهندىن كېيىن ، خوجىنياز

 دەم ئادۇرۇپ ، ئائىله تاۋابىئاتلىرى  بىلهن  كۆرۈشتۈرۈپ  ، ۋاقىت ئهسكهرلهرنى ئاز
 . كېيىنكى ئشالر ئۈچۈن جددىي هازىرلىق كۆرىدۇ

 زېمىندا بۇ چاغدا  ئالتايدىن  خوتهنگىچه  ، قۇمۇلدىن تاشقورغانغىچه بولغان كهڭ
 س  هۆكۈم  يىل    ئۇزۇن  شىنجاڭدا   ،   بۇلۇپ  يانغان  ئۇچقۇنى  ۈرگهن ئىنقىالب

 قۇمۇرلۇپ  چىقسىال  شامال  گويا ،   بوشاپ  يىلتىزى  هۆكۈمهتنىڭ    مۇستهبىت
. كېتىدىغان يانتاققا ئوخشاپ قالغانىدى
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* * *                         * 

 قوزغىالڭچىالر  6 يىلى  1932 ،     اش قوماندان هاجىمنى ب خوجىنىياز ئايدا
 . قىلىپ بهلگىلهيدۇ
 يىغىن خوجىنىياز  تاراتۇدا ،   كېيىن  بولغاندىن  قوماندان  باش  هاجىم

 دورغا ،سالى دورغا ، سالى مهتنىياز  دورغا ، ئابدۇنىياز قۇربان بۇ يىغىنغا . چاقىرىدۇ
 ئۆلهن قورمال ،   ،   يۈسۈپ دورغا    ناسىر مۇسىتىپ ،   ،   دورغا  باقى نىياز  مىراب ،

 ، ىن توخسۇن مىراب ئىم  سادىق قورمان     ، خوجىنىياز ،  ئاخۇن   خوجا   ،   باي 
 . قاتارلىقالر  قاتنىشىدۇ

 قارشى تۇرۇشنى ئىتتىپاقلىشىپ : يىغىن  هاكىمىيىتىگه  جىن شۇرېن 
 ، ئاسا  تاشقى بىرلىككه س قىلغان هالدا ،   بويسۇنۇش    ،   قوماندانلىققا  كهلگهن 

 مۇ  بولغان   بىلهن   باقى نىياز ( ناسىۋەتنى كۈچهيتىپ موڭغۇلىيه ،   سالى دورغا
 ئۇالردىن – قۇرال ) دورغىالرنى ئهۋەتىپ    ۋە  ياردەم  سوراش ، ياراغ سېتىۋېلىش 

 بۆلگۈنچىلىك    ماجۇڭيىڭنى قىلىشىنىڭ يولۋاسنىڭ   ،     ئېلىش    ئالدىنى
 زەربه بېرىشنى  ئىككى تهرەپتىن   قىلىپ جىن شۇرېن  قىسىملىرىغا  تهكلىپ 

 . دەپ ئاتالدى بۇ  تاراتۇ  يىغىنى . قارار  قىلدى
 تاشقى    كېيىن  ئادەم موڭغۇلىيه يىغىندىن  ئهنشىگه    . ئهۋەتىلىدۇ ۋە

 جامسىن دورغا  ،  ئاباۋ ،  نىياز  ،  قاسىم ئهپهندى  ، موڭغۇليىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي
 ، ك كىشىلهر قاتارلىق زەرىدىن ، ئىسمايىل  ۈمىتىنىڭ هۆك موڭغۇلىيه ېلىپ 

 ههمدە    بىلدۈرىدۇ    قولاليدىغانلىقىنى    قوزغىلىڭىنى    دېهقانالر    500 قۇمۇل
 ، 70 كىيىم ، ههربىي كىشىلىك  مىلتىق   پۇل 40 تال   سهر  مىڭ 

 . ياردەم  بېرىدۇ
 ئۇرۇشى  1932    پىچان    ئاخىرىدا    يىلى  1933 . باشلىنىدۇ يىلنىڭ

 ك  قوزغىالڭ    خوجىنىياز – 2 يىلى  1933 . ۆتۈرۈلىدۇ توخسۇندىمۇ  ئايدا
 شىڭ شىسهي  تاپقان  خهۋەر  بۇنىڭدىن ،   چىقىدۇ  تۇرپانغا  ئاق هاجىم  بۆلۈم  بىر

 ئۇرۇس ئهسكهرلىرىنى باشالپ لۈكچۈنگه كېلىپ خوجىنىياز هاجىم بىلهن ئۇرۇش
بۇ كۈنلهردە مههمۇت مۇهىتى بىلهن خوجىنىياز هاجىم ئۇچرىشىپ بىر . قىلىدۇ
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 ، كۆكيار ئارقىلىق مورى ، گۇچۇڭ تهرەپكه ئۆتۈپ ئۈرۈمچىگه ىر يىغىن چاقىرىپ ب
 بولىدۇ  قىلماقچى  شىنجاڭغا . هۇجۇم  ماجۇڭيىڭ  دەل  قېتىم بۇ  ئىككىنچى

 ئۇ گۇچۇڭنى ئىشغال قىلىپ بىر قانچه مىڭ تال قورالغا بولۇپ چىققان ۋاقىت ، 
 ق خوجىنىياز . بولۇۋالىدۇ ئىگه  هۇجۇم  دۈشمهننى قورال ىلىپ هاجىم جىمسارغا

 بىلهن  ماجۇڭيىڭ دۈشمهن قىسىملىرى  مهجبۇرلىغاندا،  ئاستىرتىن تاپشۇرۇشقا
 قورال ،   باغالپ  ئۆزى – مۇناسىۋەت  كۈچىنى ئىگىلىۋېلىپ ياراغنى  ئهسكىرىي

 شىڭ شىسهي . هاجىم ناهايىتى نارازى بولىدۇ خوجىنىياز بۇنىڭدىن . كۆپهيتىدۇ
 تاپقاندىن  خهۋەر  ئههۋالدىن  بىلهن بۇ  هاجىم  خوجىنىياز  ماجۇڭيىڭغا كېيىن

 كۈچ يوشۇرۇن  ئىككى ،   ئهۋەتىپ  سېلىپ ئوتتۇرىسىغا ئهلچى  بۆلگۈنچىلىك
 . پهيدا قىلىدۇ زىددىيهت

 بولۇپ سوۋېت  ئىگه  قوۋۋەتلىشىگه  قولالپ  ۋە  ياردىمىگه  ئىتتىپاقىنىڭ
 ۈمچىدە ئىتتىپاقىنىڭ ئۈر سوۋېت كېلىۋاتقان قۇمۇل دېهقانالر قوزغىالڭچىلىرى

 مۇرەسسه  كونسۇلىنىڭ  شىسهي ئارقىلىق ىلىشى ق تۇرۇشلۇق  بىلهن شىڭ
 شىڭ بولۇپ ئايلىرى – 6 يىلنىڭ – 1933 بۇ . دوستلۇق كېلىشىمى تۈزىدۇ ، 

 بېشىغا هاكىمىيهت ئۆزگىرىشىنى قىلىپ ›› ئاپرېل  12 ‹‹ شىسهي ئاتالمىش
 ۋاقىت ئىتتىپاقى بىلهن دوستلۇق مۇناسىۋىتى ئ سوۋېت چىقىۋالغان ،  ورناتقان 

 . ئىدى
 . شۇ يىلالردىن كېيىن ، خوجىنىياز هاجىم قهشقهرگه قاراپ يولغا چىقىدۇ

 ماشىمىڭ قىسىملىرى ماجۇڭيىڭ قىسىمىدىن بولغان . ئۇ ئۇششاقتالغا بارغاندا
 قىلىدۇ  هۇجۇم  توسۇپ  ئالدىنى  غهلبه . ئۇنىڭ  ئۇرۇشتا  بۇ  هاجىم  خوجىنىياز

 قاراپ  كۇچاغا  مافۇيۈەنگه . هيدۇ ئىلگىرىل قىلىپ  ئاستىدىكى  قول  ماشىمىڭ
 قهشقهرگه بېرىپ يېڭى شهههردە قامىلىپ  خوجىنىياز هاجىم بىلهن ئۇرۇشۇش ،

 . قالغان ماجهنساڭ قىسىمىنى قۇتۇلدۇرۇشقا بۇيرۇق بېرىدۇ
 مافۇيۈەنگه بىر 3000 خوجىنىياز هاجىم ،   گه يېقىن ئادىمى بىلهن ئالدىدا

 . ئارقىدىن جهنۇبى شىنجاڭغا قاراپ ماڭىدۇ بىلهن قانچه يۈز كىشىلىك قوشۇنى
 ۋەزىيهت  بىر  ماڭغان  قوغالپ  مافۇيۈەن ،   قاچقان  هاجىم  خوجىنىياز  كۆرۈنۈشته

. شهكىللىنىدۇ
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 كېيىن  كهلگهندىن  ئاقسۇغا  هاجىم  ئىتتىپاقىدىن سوۋېت خوجىنىياز
 قهشقهرد – قورال  ئاقسۇغا خوتهن قىسىملىرى ،  ئۇ چاغدا  ىكى تۆمۈر ياراغ ئالىدۇ ،

 ئاقسۇدىكى باي سىجاڭ قىسىمى سىجاڭدىن  بهش مىڭغا بولۇپ قالغان قىسىم ،
 . يېقىن كىشىلىك قىسىم توپالنغانىدى

 خهلق يىغىن  تۇرغان مهزگىلدە  پهن ى خوجىنىياز هاجىم ئاقسۇدا  ئېچىپ ،
 قىلدۇرۇش  تهرەققىي  سۆزلهيدۇ مائارىپنى  نۇتۇق  ههققىدە  ئېچىش  مهكتهپ ، . 

 يېزا بۇنىڭ تهسىر  شهههر ،  مىللىي مائارىپ يولغا قويۇلۇپ ،  ىدە پۈتۈن شىنجاڭدا
– ،   كېتىدۇ كهنىتلهرگىچه قىشالق  باشلىنىپ  سېلىش  مهكتهپ  . شهخسىي

 تهشهببۇسى خوجىنىياز  يىلغىچه – 1944 يىلىدىن  1934 هاجىمنىڭ
 . ئۇلىنى قۇرۇشقا تۈرتكه بولغانىدى شىنجاڭدا قۇرۇلغان مهكتهپلهرنىڭ

 يېتىپ خوجىنىي  قهشقهرگه  هاجىم  قىسىملىرىغا بېرىپال از  ماجهنساڭ
 ئۇرۇش ئۇزۇنغا ،   قوزغايدۇ  شىددەتلىك بولىدۇ سوزۇلىدۇ هۇجۇم  ئهسنادا . ۋە  شۇ

 چېكىنىپ  ئۈرۈمچىدىن  ۋە  قىسىملىرى  مافۇيۈەن  كهلگهن  يېتىپ  ئارقىدىن
 قهشقهرگه كهلگهن ماجۇڭيىڭ قىسىمى بىرلىشىپ خوجىنىياز هاجىمغا هۇجۇم

 چېكىنىپ . لىدۇ قى  تاغلىرىغا  ئاغۇ  ئاتۇش  هاجىم  خوجىنىياز  نهتىجىدە
 بېرىپ ئىسهاق بهگنى  چېگرا بهگ ئىهساق ( ئهركهشتامغا  ئهركهشتام  چاغدا  ئۇ

 ئىدى  پهيجاڭ  بىلهن سوۋېت قىلىپ ، ۋاسىته ) قىسىمىدا  ۋەكىلى  ئىتتىپاقى
 باشلىغۇچى ( . كۆرۈشىدۇ  يول  بولغان  بىلله  چاغدا  . ئىدى تاش قاسىم شۇ ( 
 ئىشىنى قولالش سوۋېت  هاجىمنىڭ ههممه  ئىتتىپاقى هۆكۈمىتى خوجىنىياز

 پهخرى  هۆكۈمىتىگه  دامولال  ساۋۇت  ئۇنىڭ  بىرگه  جۇمهۇر ‹‹ بىلهن  ›› رەئىس
 داموللىنى . ئهيىبلهيدۇ بولغانلىقىنى  ساۋۇت  هۆكۈمىتىدىنمۇ  شىسهي  شىڭ

 ۋە  ئېلىش  ئىسالم ‹‹ قولغا  تۈركىستان  نى ›› يىتى جۇمهۇرى شهرقىي
 ساۋۇت  هاجىم  خوجىنىياز ،   تۇرىدۇ  كېلىپ  بۇيرۇق  ههققىدە  تارقىتىۋېتىش

 تۇتۇپ  نهزەردە  باشباشتاقلىقىنى    هۆكۈمىتىنىڭ  تهرەپته يهكهن ، دامولال
 بۇيرۇق  ئېلىش ههققىدە  قولغا  دامولالمنى  ساۋۇت  سىجاڭغا  مههمۇت  تۇرۇۋاتقان

 بىلهن . چۈشۈرىدۇ  تۈركىستان ‹‹ بۇنىڭ  گه ›› جۇمهۇرىيىتى ئىسالم شهرقىي
. خاتىمه بېرىلىدۇ
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 ئهركهشتامدىن  هاجىم  ماجۇڭيىڭ يهكهنگه خوجىنىياز  كهلگهندە
 بۇ چاغدا خوجىنىياز هاجىم . قىسىملىرى قۇتراپ يهنه هۇجۇم قىلىشقا ئاتلىنىدۇ

 سىجاڭالر  مههمۇت  كېلىدۇ يهكهن ۋە  يېتىپ  ئاقسۇغا  بويالپ  . دەرياسىنى
 ) گارنىزون قوماندانى ( ›› باۋئهن سىلىڭ ‹‹ ى شىنجاڭ خوجىنىياز هاجىم جهنۇب

 . ئۇنۋانى بىلهن ئاقسۇدا بىر مهزگىل تۇرىدۇ
 شىڭ شىسهي خوجىنىياز  تۇرۇۋاتقان مهزگىلدە  هاجىم ئاقسۇدا  خوجىنىياز
 شۇ ،   تهيىنلهپ  قىلىپ  رەئىسى  هۆكۈمهتنىڭ  ئۆلكىلىك  شىنجاڭ  هاجىمنى

 هۆكۈمىتىن  مهركىزىي  گومىنداڭ  ئۆتكۈزۈپ ۋاقىتتىكى  تهستىقىدىن  ىڭ
 قىلىدۇ  تهكلىپ  قىلىپ . ئۈرۈمچىگه  رەت  تهكلىپنى  بۇ  هاجىم  خوجىنىياز

 . مههمۇت سىجاڭ قاتارلىقالرمۇ قوشۇلمايدۇ . ئاقسۇدا تۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ
 تۇرۇشلۇق كونسۇلى ئهفرىسوف سوۋېت بۇ چاغدا  ئىتتىپاقىنىڭ ئۈرۈمچىدە

 شۇنىڭ بىلهن خهنزۇچه ، رۇسچه ، . كاپالهت بېرىدۇ تولۇق ئاتايىف ئاقسۇغا بېرىپ
  8 يىلى – 1934 خوجىنىياز هاجىم . خىل يېزىقتا توختام تۈزۈلىدۇ 3 ئۇيغۇرچه

 هازىرقى  ئۈرۈمچىگه كېلىپ ،  ئىدارىسى – 2 ئايالردا  ئالدىدىكى سودا  دوختۇرخانا
 جايلىشىدۇ قورۇسىغا  لۈيجاڭ . چۈشۈپ  ئاتلىق ئهسكه 200 هامتىخان  رنى دەك
 . ئايالردا يېتىپ كېلىدۇ – 9 باشالپ

*                         *                            *                                  * 

 كېيىن،  ئۆتكهندىن  ۋاقىت  ئاز  كېلىپ  ئۈرۈمچىگه  هاجىم  سوۋېت خوجىنىياز
 خوجىنىياز  سىياسىي كونسۇلخانىسى  بۇ دەرس هاجىمغا  مهنسۇر س دەر ئۆتتى،

 بهلكىم  سىيىت هاجىمالر تهرىپىدىن ئۆتۈلگهنلىكىگه قارىغاندا،  سوۋېت ئهپهندى،
 مۇمكىن تارىخىدىن ئىنقىالب سوتسىيالىستىك  بولىشى  بېرىلگهن  . لېكسىيه

 ئايالر  كېلىپ  ئۈرۈمچىگه  هاجىم  خوجىنىياز  بولمىسۇن،  قانداقال  مهيلى
 قورۇق جازىغا بولۇپ ›› مهلدار ئهسكهرسىز قوماندان، هوقۇقسىز ئه ‹‹ ئۆتكهنسېرى

 ئاخىرقى  بولغانلىقى،  دەسسهپ هېسابتا ئىگه  ئورنىغا  خهلىپه  تۆمۈر  ئۆزىنىڭ
 قىلىدۇ  هېس  قالغانلىقىنى  قالغانلىقىغا – ئالدىنىپ  كېلىپ  ئۈرۈمچىگه دە،
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 قىلىدۇ  تهدبىرلهر . ئۈمىدسىزلىنىدۇ . پۇشايمان  قانچه  بېرىلىپ  شاهماتقا  ئۇ،
 ك  يۆتكهپ  ئۇرۇق  شاهنى بىلهن  . قۇتۇلدۇرالمايدۇ مۇهاسىرىدىن ۆرسىمۇ

 قولىدىكى ئهمهلىيهتتىمۇ  دەرىجىلىك ئىشهنچلىك ئۇنىڭ  يۇقىرى  بولغان
 قوماندانلىقىدا ئهمدىلىكته ئوفىتسېرالر  شىسهينىڭ  . قالغانىدى بولۇپ شىڭ

 تارتىپ شهخسىي ئىش بىلهن  ئىشتىن ئۆزىنى  هاجىم ههممه  خوجىنىياز  شۇڭا
 بۇنداق خوجىن . شۇغۇللىنىدۇ  هاجىمنىڭ  ئىش ئهجهبلىنهرلىك بولۇشى ىياز

 : ئهمهس ئىدى، چۈنكى
 ، توستى يولۇم رەقىب دوستى ‹‹

 ›› ۋاپا تاشنى ئىرغاتتى،
 ئامالسىزلىقتىن  ئاقىۋىتىمۇ  ئاقىلنىڭ  قانداق  ههر  شارائىتتا  مۇشۇنداق  مانا

 بۇ دىن ئېشىپ چۈشىدىغان، ›› هىيله 36 ‹‹ شىڭ شىسهينىڭ . خالىي بواللمايدۇ
 ‹‹ هېسابتا خوجىنىياز هاجىمنى ئاخىرقى هىيلىسى سۇيىقهستلىك سىياسىي

 – 10 يىلى – 1937 دېگهن تۆهمهت بىلهن ›› قۇيرۇقى جاهانگىرلىكىنىڭ ياپون
 . كۈنى قاماشقا ئېلىپ باردى – 12 ئاينىڭ

 مال  ئۇنىڭ  بىلهن  ئېلىنىش  قولغا  هاجىم  مۈلۈكى – خوجىنىياز
 خ . پېچهتلىنىدۇ  هاجىمنىڭ ئاتالمىش گېزىتلهردە  ›› جىنايهتلىرى ‹‹ وجىنىياز

 قىلىنىدۇ  يېزىلغان . ئېالن  نامىدا  سهيدۇلال  ئوغلى  مېنىڭ ‹‹ ماقالدا ههتتا  ئۇ
 خائىن،  ئۇ  ئهمهس،  سۆزلهر ›› ... قۇيرۇقى جاهانگىرلىكىنىڭ ياپون دادام  دېگهن

 . بېسىلىدۇ
 ئالغا ياپون تۇغۇلۇپ جۇڭگودا  تهربىيىسىنى  شىڭ جاهانگىرلىكىنىڭ  ن

 هاجىمنى  خوجىنىياز  ئۆسكهن  تاغدا  تۇغۇلۇپ  شىنجاڭدا  ياپون شىسهينىڭ
 دېگهنلىكى  خائىن،  قۇيرۇقى،  شۇ جاهانگىرلىكنىڭ  ئۇنى بوهتان ،  بىلهن

 چىقىرىشىغا  خۇالسه  توغرا  كۆرۈشكه  ئويالپ  ئاممىنىڭ  ئهپكار  ئۆلتۈرگهنلىكى
 . ئهرزىيدۇ

 بولغان، ئهينى ۋاقىتتا شىڭ بىز بىلهن ئۇزۇن يىل ئهمگهك تهربىيىسىدە بىلله
 باشقارمىسىنىڭ  ساقچى  كاتىپى شىسهي  ۋە  شى بولۇپ تهرجىمانى  ئىشلىگهن

نىڭ خوجىنىياز هاجىمنىڭ قولغا ئېلىنىشى، سوراق جهريانى ۋە ) شىبه ( يۈەنپۇ

http://www.orkhun.com/bbs


www.orkhun.com/bbs - رى ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو 25 بهت 

 ! ئورخۇن مۇنبىرى سىزنى قارشى ئالىدۇ خوجىنىياز ھاجىمنىڭ ئىش پائالىيهتلىرى

 مهخپىي سوتنىڭ هۆكۈم ئههۋالى قاتارلىق ئىشالر توغرىسىدا سۆزلهپ بهرگهن ۋە
 يازغ  ههققىدە  سوت  ئهسلىمىسىدە مهخپىي  قاتارلىق ② : ان  هاجى  خوجىنىياز

 هۆكۈمى 108  ئۆلۈم  هاجى موسكۋادىن كىشىنىڭ  هاشىم  ③ تهستىقالنغان،
 ئۇالرنى  گۇرۇپپىسى  جازا  بوغۇپ سېلىپ سىيرىتماق باشچىلىقىدىكى

 . ئۆلتۈرگهنلىكىنى  بايان قىلدى
 . بېتىگه قاراڭ – 11 كىتابنىڭ شۇ . ئېالن قىلىنغان ىسمىدا ق – 1 ›› ماتېرىياللىرى شىنجاڭ تارىخ ‹‹ شى يۈەنپۇنىڭ ئهسلىمىسى ②
 ئۇزۇن يىل شىڭ شىسهي ج خ مۇتهخهسسىسى كهلگهن ئاخبارات قىلىپ ئىتتىپاقىدىن تهكلىپ سوۋېت هاشىم هاجى شىڭ شىسهي ③  ئۇ ، 

 . باشقارمىسىدا تۇرغان، كېيىن ۋەتىنىگه قايتقان

*                                  * *                         * 

 شىنجاڭ ئۆلكىلىك هۆكۈمهتنىڭ ‹‹ : يىلى جالالت شىڭ شىسهي – 1937
 هاجىمنى  ئىسمائىل  ئادىمى  يېقىن  هاجىم  خوجىنىياز  رەئىسى  مۇئاۋىن

 جاهانگىرلىكىنىڭ  ياپۇن ،   ئهۋەتىپ  مهخپىي  باشلىقى سۇييۇەنگه  جاسۇسالر
 بىر  تىل  بىلهن  قۇرۇشقا شۇپتيهن  دۆلىتى  ئىسالم  شىنجاڭدا ،   ىكتۈرۈپ

 ئاينىڭ – 10 دېگهن تۆهمهت ئهنزىنى كۆتۈرۈپ چىقىپ ، شۇ يىلى ›› .... ئۇرۇندى
 . كۈنى خوجىنىياز هاجىم باشلىق مۇهىم ئادەملهرنى قولغان ئالدى  12

 قىيىن  دەهشهتلىك  بېرىلغان  ئېلىپ  ئۈستىدە  هاجىم  – خوجىنىياز
 س  سوراقالر    ۋە قىستاقلىق  ياقۇپ ،   سىميونوۋ  كهلگهن  ئىتتىپاقىدىن  وۋىت

 . هاشىم هاجىالر باشچىلىقىدا ئېلىپ بېرىلىدۇ

*                         *                            *                                  * 

 ئاتماس كېچىدەك تۈتهك ئىس  تاڭ  مهڭگۈ  گويا    ئاسمىنىدا  ئۈرۈمچى  قاپلىغان
 ، پهرياد ، قايغۇ ماتهمگه تولغان – ئىچى ئاهۇ ④ تۈرمه – 2 ئۈرۈمچى . هتتى بىلىن

 تېمىپ  تۇتقان جالالتالرنىڭ كۆزىدىن قان  ئارقان  سىم  يوغان كالتهك ۋە  قولىدا
 ...... تۇرۇشاتتى

 چىرايى تاتارغان هالدا ئىشىككه نهپهر ياۋۇز ئهبلهخ 9 ئىشخانا ئىچىدە نومۇرسىز
دە – كهكه ساقال بىر كىشى ئىشىكتىن كىردى . قاش يۇق قو . قاراپ ئولتۇراتتى

http://www.orkhun.com/bbs


www.orkhun.com/bbs - رى ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تو 26 بهت 

 ! ئورخۇن مۇنبىرى سىزنى قارشى ئالىدۇ خوجىنىياز ھاجىمنىڭ ئىش پائالىيهتلىرى

 سوراق ئۈستىدە تۇرغان بىر پارچه قهغهزگه كۆز تاشلىدى ، ، ئۆتكۈر كۆزلىرى بىلهن
 : كاتتىۋاش ئۈستهل ئۈستىدىكى قهغهزنى قولىغا ئالغان بىر

 . دەپ سورىدى  ئىسىمىڭ نېمه ؟ 
 ›› جاۋابكار ‹‹ دېدى  ؟ لهتتىڭغۇ ى ب ههي ، سهن مېنىڭ ئىسمىمنى 
 . بىلسهممۇ قائىدە بويىچه سورايمهن 
 ›› جاۋابكار ‹‹ بهردى جاۋاب دەپ  خوجىنىياز ، ! هه 

 ، بولۇپ ئوقۇپ هۆكۈمهتنامىنى كاتتىۋاش  دېگهندە ،   بېرىلدى  جازاسى  ئۆلۈم
 هاجىم  خوجىنىياز  كۈلگهن  ئۈچۈن ‹‹ : قاقاقالپ  مهن  ئۆلۈم  بۇ  كهلگهن  ماڭا

 ئهمهس  بولغان مه . يېڭىلىق  ئۆلۈپ  كۈنىال  كهلگهن  ئۈرۈمچىگه  ئالدىنىپ  . ن
 مهن ئۆلگهن بىلهن خهلقىم ! لومودىغا دېگهن خۇمپهر دوبهن شىڭ ! ئېيتىپ قوي

 .... تۈگىمهيدۇ ئىنقىالب ! ئۆلمهيدۇ  ئۆلۈم ›› !  هاجىمنىڭ  خوجىنىياز  بۇ
 . ئالدىدىكى سۆزى ئىدى

 سوراق خوجىنىياز – 1937  ئاياغالشقان  كۈزدە  باشلىق قۇمۇل يىلى  هاجىم
 ، باقى نىياز هاجى گوسۇل دېهقانالر قوزغىلىڭىنىڭ رەهبهرلىرىدىن سالىخ دورغا ،

 ، شېرىپخان قاتارلىقالر ههم  ، زۇڭشىن خۇاڭ ، ماشاۋۋۇ ، ماۋۇنلۇ ، يۇنۇسبهگ تۆرە
 تۇرسۇن بوغدا ، پۇزىۋاڭ مۇههممهت ،   تۇردى ههسهنپاڭگاڭ ، بابا باي  ، ئاخۇنباي ،

 ئىسمايىل داخهن نىياز جاڭ شهن سوپى  تۆمۈر داتۇ ، ،   ئهپهندى  ههيدەر  ، غالى ،
 رەقىت جېلىل ، بوقان زەيدىن كارۋان كامال ئهپهندى ، ئابباس ئهپهندى ، ، سوپزادە
 گۇۋاڭچهن ، جاڭ ئادەمنى بوغۇپ ئۆلتۈرۈپ 108 قاتارلىق دەنلى ، چىڭ شېن جاڭ

 . دۇ غهربىدىكى تاغقا كۆمى سايوپۇنىڭ مهسئۇللىقىدا
 . هازىرقى ئوتتۇرا سوت ئورنىدا ئىدى : تۈرمه – 2 ④

*                         *                            *                                  * 

 كوچىلىرى ئاپئاق ئاينىڭ مهلۇم بىر كۈنى ئۈرۈمچى شهههر  4 يىلى – 1947
 ئورىغان  باغلىغان مويىسپىتلهر سهلله  ئاق  هۈنهرۋەن – ئىشچى ، ،   خىزمهتچى

 كۆتۈرگهن پالكات رەت تىزىلىپ – كاسىپالر ، ئاق لېچهك سالغان مهزلۇمالر ، رەت
 ئارمىيىسىنىڭ ئوقۇغۇچىالر  مىللىي  ۋىاليهت  ئۈچ  تاقىغان  بهلگىسى  ماتهم

 تولغانىدى  بىلهن  ئوماق بالىالر  ۋە    تۇرۇشلۇق ۋەكىللىرى – كوچا . ئۈرۈمچىدە
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 ئ  ئايىغى  مهيدانىغا كوچىدىن  مۇراسىمى  ماتهم  توپى  خهلق  چىقىۋاتقان  ۈزۈلمهي
 . قاراپ ئاقماقتا ئىدى

 مهيدانىدا  مۇراسىمى  ماتهم  توپالنغان  ئادەم  مىڭ  يىغا نهچچه  پىغانلىق
 . ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇراتتى

 مهرهۇم خوجىنىياز هاجىم ‹‹ : پالكاتقا رەئىس سههنىسى ئۈستىگه تارتىلغان
 . دەپ يېزىلغان ئىدى ›› ىلهرنىڭ ماتهم مۇراسىمى تۆر شېرىپخان ۋە

 ، ئۆلكه بىرلهشمه رەئىس سههنىسىدە ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىنىڭ رەهبهرلىرى
،   ۋەكىللىرى  ياشالر  ئىنقىالبىي ،   ئهزالىرى  ههيئهت  ، ههربىيلهر هۆكۈمهتنىڭ

 ناشقان ، ئهينى ۋاقىتتا قۇمۇل دېهقانالر قوزغىلىڭىغا قات ئوقۇغۇچىالر ۋەكىللىرى
 . كىشىلهر ماتهم بىلدۈرۈپ سۈكۈتته تۇراتتى

 رەهبىرى  ئىنقىالبىنىڭ  ۋىاليهت  ئۈچ  مۇراسىمى  ماتهم  ئهخمهتجان بۇ
 قاسىمىنىڭ رىياسهتچىلىكىدە ئېچىلغانىدى ،

 تهزىيه  قاسىمى  خوجىنىياز نۇتقىدا ئهخمهتجان  ۋە  ئىنقىالبى  دېهقانالر  قۇمۇل
 ئۆلكىمىزدە ىچه توختالغاندىن كېيىن ، هاجىمنىڭ پائالىيىتى توغرىسىدا قىسق

 سۈرگهن  هۆكۈم  ئۇنىڭ ئهسىرلهپ  ۋە  تۈزۈم  ئىستىبداتلىق  فېئوداللىق
 ياڭ  بولغان  جىن زېڭشىن ئىجراچىسى  ئىستىبدات شۇرىندىن ،  ئىبارەت

 كهلتۈرگهن بااليى هاكىمىيهتنىڭ  قارشى قوزغالغان ئاپىتى – خهلققه  زۇلۇمغا ، 
 جىن  خهلقىنىڭ  ئاغدۇرۇپ هاكىمىيىتىنى ئىستىبدات ڭ شۇرىننى قۇمۇل

 ئىگه تاشلىغانلىقى  مېۋىسىگه  ئۇنىڭ  شىسهينىڭ بولۇۋالغان ،  شىڭ  جالالت
 تۇرغان هاكىمىيهت  كهلتۈرگهن 10 بېشىدا  خهلققه  جهريانىدا  – ئازاب يىل
 توختىلىپ ئوقۇبهتلىرى  فېئودال : ئۈستىدە  ئىنقىالبى  دېهقانالر  قۇمۇل
 بۇ ئىنقىالب زۇ هاكىمىيهتنىڭ ئىستىبدات  قارشى قوزغالغان ئىنقىالب ،  لۇمىغا

 ئىلغار  ئىنقىالبتىن  قانداق  ههر  تارىخىدىكى  زامان  دەۋر شىنجاڭنىڭ يېقىنقى
 خهلقىمىزنىڭ . ئىنقىالبتۇر بۆلگۈچ ،   قارشى هاكىمىيهتكه ئىستىبدات ئۇ

 ئىنقىالب ، خهلقمىز بۇ ئىنقىالبنى مهڭگۈ قهدىرلهيدۇ ، باشلىمىسى كۈرىشىنىڭ
 هاجىم مهڭگۈ يو  خوجىنىياز ،   ئهسلهيدۇ  قۇربان بولغان شېهىتلهرنى مهڭگۈ  لىدا

قىلدى ، خىتاب دەپ ئۈنلۈك ! هايات
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 شوئارالر قارشى توۋالنغان غهزەپلىك هاكىمىيهتكه شىڭ شىسهي ۋە ئىستىبدات
 . لهرزىگه كهلتۈردى ئۈرۈمچىنى ساداسى ›› ئامىن ‹‹ ۋە

 بىلهن  هاجىم  هازىرقى ( ۆرىنىڭ جهسىتى شامالباغ ت شېرىپخان خوجىنىياز
 ، دىكى ) يېنى ئىستانسى رادىئو  مېڭىلدى  ئېلىپ  قاراپ  40 شېهىتلىككه

 هاجىم  خوجىنىياز  جاي  بۇ ،   بۇيان  نام مۇقهددەس دېگهن شېهىتلىكى يىلدىن
 كهلمهكته  ئاتىلىپ  دۇئا . بىلهن  ۋە  ، – زىيارەت  قالماي  ئايرىلىپ  تهكبىردىن
 . قۇر ئورۇن ئېلىپ كهلدى خهلقىمىز قهلبىدىن چوڭ

 مهرهۇم بىراق ، ئون يىللىق قااليمىقانچىلىق دەۋرىدە خهلقىمىزگه ئوخشاشال
 هازىر . خوجىنىياز هاجىمنىڭ ههيۋەتلىك گۈمبىزىمۇ زىيانكهشلىككه ئۇچرىدى

 قهبرىگاه  ياد خارابىيلىققا بۇ  ئۇنى  خهلقىمىز ،   بولسىمۇ  تۇتقان  يۈز  ئايلىنىشقا
 – بۇ قوغدىلىدىغان ئاسارە . گه كهلتۈرۈش تهرەددۇتىدا بولماقتا ئهسلى ئهتمهكته ۋە

 . ئهتىقه ، ئهلۋەتته

*                         *                            *                                  * 

 – 19 هازىرقى ئىتتىپاق يولى ، ( خۇاڭچىڭ يىلى ئهتىياز ، ئۈرۈمچى – 1953
 ئاق باغلىغان زاراتگاهلىقى دىكى ) ئوتتۇرا مهكتهپ ئورنى – 14 ،  6 باشالنغۇچ ۋە
 ئاق ⑤ . ، ياشالر ۋە ئاق لېچهك سالغان ئايالالر بىلهن تولغانىدى مۇيىسپىتلهر

 . يىلى ئۈرۈمچى شهههرلىك هۆكۈمهت مهزكۇر جايدىكى قهبرىلهرنى يۆتكهش ئۇقتۇرۇشى ئېالن قىلغان – 1953 ⑤

 ئورىغان  ئهر باغالپ سهلله  توپالنغان  يهرگه  بۇ  شهيخ  ئۇرۇق – كېرەم  – ئايالالرغا
 ... كۆرسىتىپ بېرەتتى توغرىسىز تۇغقانلىرىنىڭ جهسىتى كۆمۈلگهن قهبرىلهرنى

 ۋە  ماتا  سۆڭهكلىرى  جهسهت  ئېلىنغان  جىنازىغا ئورۇلۇپ خهسىلهرگه ئېچىپ
 بىلهن شامالباغ  ماتهم  قايغۇ  ئىستانسىسىنىڭ ئار ( سېلىنىپ ،  ) قىسى رادىئو

 ئېلىپ دىكى  قاراپ  قهبرىگاهقا  قويۇلغان  جهسىتى  هاجىم  خوجىنىياز
 ... مېڭىالتتى

 قايغۇ ۋە سۈكۈت ئىچىدە كېتىۋاتقان نهچچه ئون جىنازا ئىچىدە يېشىل يوپۇق
 كىشىلهرگه  جىنازا  بىر  قويۇلغان  سهلله  ئىككى  تهرىپىگه  باش ،  يېپىلىپ
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 كۆرۈنهتتى  كهلگهن نهچچه يۈزلىگهن كىشى خالىس جهسهت يۆتكهشكه . ئاالهىدە
 ئۈچۈن سۈكۈت بىلدۈرەتتى  ئېلىپ بېرىلىپ شېهىتگاهلىققا جىنازا ... بۇ جىنازا

 بۇ يهردە ئىككى شام گۆر تهييار . خوجىنىياز هاجىم مهقبهرىسى يېنىغا قويۇلدى
 ئۈستىگه قويۇلغان ئىككى سهلله ئىككى لهههتكه ئېلىپ كىرىپ  جىنازا  ئىدى ،

 كېي  ئايرىم . ىن قويۇلغاندىن  سۆڭهكلىرى  لهههتكه – جهسهت  ئىككى  ئايرىم
 ئېلىپ كىرىلدى ، توپا تاشالپ قىرائهت باشالش ئالدىدا مهرهۇم سهلهي خهلپىتىم

 بۇالرنى شهيخ كېرەم ‹‹ ): دىنىي زات پېشقهدەم ئۆتكهن سهنشىخاڭزىدا ئۈرۈمچى (
 قالسۇن  بىلىپ  جهس شهيخ كېرەم . دېدى ›› .... كىشىلهر  ئىككى  هتنى بۇ

 هۆكۈمهت ‹‹ : تونۇشتۇرۇپ  قارا  دەۋرىدە  ئىنقىالبى  شىنخهي  كىشى  چىڭ ( بۇ
 ۋە شاه مهخسۇت ۋاڭغا قارشى تۇرغان قۇمۇل دېهقانلىرىغا ) سۇاللىسىنى دېمهكچى

 بولىدۇ  كىشى  دېگهن  خهلىپه  تۆمۈر  بولغان  چاغدا . باش  شۇ  كىشى  بىر  يهنه
 ئاستانه  تۇرپان  كۆرسهتكهن  قارشىلىق  قوزغىلىڭىنىڭ دېهقانالر ئوخشاشال
 ئايدا – 3 يىلى – 1913 بۇالر . باشچىلىرىدىن بىرى بولغان مويدىن ئاخۇن بولىدۇ

 سۈلهى  زېڭشىننىڭ  ياڭ  جالالت  ئىستىبدات  ئالدىنىپ هىيلىسىگه كونا
 كېلىپ  يىلى ) يىڭجاڭ ( كوماندىرى باتالىيون ئۈرۈمچىگه  شۇ ،   – 9 بولغان

 ياڭ زېڭشىننىڭ – 6 ئاينىڭ  مىلتىق كۈنى  خهلىپه  تۆمۈر  بىلهن  پىالنلىشى
 ۋەقهدىن كېيىن . ئۆلتۈرۈلگهن ئېسىلىپ بىلهن ئېتىلغان ، مويدىن ئاخۇن دارغا

 جهسىتى ئىككىسىنىڭ جامائهتلهرنىڭ تهلىپى بىلهن بۇ پېشقهدەم ئۈرۈمچىدىكى
 دەپنه قىلىنغان زاراتگاهلىققا ئېلىپ چىقىلىپ داغدۇغىلىق ماتهم بىلهن ئاشۇ

 جامائهت بۇ قهبرىنى ئاسراشنى دادام  قۇربان . ⑥ ) ياشتا ئىدىم 8 ۇ چاغدا مهن ش (
 ئانامنىڭ ئاكىسى  ۋە  ۋاپات شهيخلهرگه شاجىمهن شهيخ   ئۇالر  بولۇش تاپشۇرغان ،

 تاپشۇرغانىدى  ماڭا  ئاسراشنى  قهبرىنى  بۇ  ياڭ ئائىلىمىزمۇ بىزنىڭ . ئالدىدا
 سا  ئۆچمهنلىك  ئوخشاشال  خهلقىمىزگه  جازا . قاليدۇ زېڭشىنغا  زېڭشىن  ياڭ

 سۆرىتىپ  ئاتقا ،   ئېسىش  دارغا ،   كېسىش  پهينى ،   كېسىش  قولىنى  قانۇنىدا
 چاپارمىنى ( قىلىش ئاختا ، ئۆلتۈرۈش  جازاالرنى  خىل  ماتىتهي مافۇشىڭ بۇ

 قولالنغان  كۆپ  قوللىنىپ مىڭلىغان ) قهشقهردە  ههرىكهتلهرنى  ياۋۇز  قاتارلىق
 ۋە  جېنى  ئادەمنىڭ  بولغان بىگۇناه  زامىن ئائىلىمىزدىنمۇ بىزنىڭ . تېنىگه
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،   قويۇپ  ئېسىپ  باغالپ  قولىدىن  كىشىنى  ئىككى  دېگهن  مۆمىن ،   ئىسمايىل
 ، ئۈزۈۋەتكهن باغالنغان يهرگه سوغۇق سۇ قويۇپ مۇزلىتىپ ، قوللىرىنى ئۈششۈتۈپ

 هايات  هېلىمۇ  بىرى  زۇلۇمىنى . ئۇالرنىڭ  بۇ  زېڭشىننىڭ  ياڭ  خهلقىمىز
 جهزىرىلهردە بىلهن ئۆلگهن بۇ ئىككى زات ۋە تاغ ياۋۇزلۇقى اندەك ، ئۇنىڭ ئۇنتۇلمىغ

 مهڭگۈ  جهڭچىلهرنى  شېهىت  قالغان  ۋە . ئۇنتۇيالمايدۇ جهسىتى  جامائهت  مهن
 دادامدىن ( يىل 40 يهرلىكىنى دادامنىڭ تاپشۇرۇشى بىلهن بۇ ئىككى كىشىنىڭ

 ماۋۇ ئىككى شام گۆرنى . ئاسرىدىم ) يىلىغىچه – 1953 يىلىدىن  1913 باشالپ
 بىلهن  ئارزۇ  دېگهن  ياتىمهن  ئايىغىدا  هاجىمنىڭ  خوجىنىياز  بۇرۇنال  خېلى

 قويغانىدىم  كوالپ  ئاتاپ  تۆمۈر ئىرادىسى ئالالهنىڭ . ئۆزۈمگه  بۈگۈن  بىلهن
 بىرگه  يىل  ئۇزۇن  جهسىتى  خوجىنىياز ئىنقىالب خهلىپىنىڭ  قىلغان

 كېلىنىپ  ئېلىپ  زاراتگاهلىقىغا  جهم هاجىمنىڭ  جهسهتنىڭ  ئىككى ، 
 خۇشال  نهپسىمدىن بولۇپ بولغانلىقىغا  ئۆز  دەپ  تۇرسۇن  يېقىنراق  تېخىمۇ

 بۇنىڭدىن رازى . دەيدۇ ›› قىلدىم ههدىيه كېچىپ ، بۇ لهههتنى بۇ ئىككى زاهىتقا
 كېرىم  جامائهت  قىلىدۇ شهيخنىڭ بولغان  دۇئا  ئوقۇپ  رەهمهت  . هىممىتىگه

 كېرىم  بولغان  رازى  شۇ شهيخ جامائهتتىن  هاياتىنى  كېيىن  شۇنىڭدىن
 ۋەدە  قىلىدىغانغا  مۇهاپىزەت  بويى  ئۆمۈر  قهبرىلهرنى  بۇ  ئۆتكۈزۈپ  زاراتگاهلىقتا
 ئۆي سېلىپ ئائىلىسى بىلهن كۆچۈپ چىقىپ ئۆمۈرىنى  ههم قهبرىگاهقا  بېرىدۇ

 . ئاياغالشتۇرىدۇ شۇ يهردە
 ئابىخان – 80  كېرىم قارى نهچچه ياشلىق سادىق ناۋاي ،  خوتۇنى شهيخنىڭ ،

 بارال ئىككى ئادەم شهيخ ههمراخان ۋە قىزى ئايتىلال خانالرنىڭ ئېيتىشىچه كېرىم
 دەپ بۇالرنىڭ تارىخى هاياتىنى هېكايه ›› ... ئىككى جهسهت جهم بولدى ‹‹ جايدا

 . قىلىپ سۆزلىگهن
. ىدا ۋاپات بولغان يېش 62 كۈنى – 18 ئاينىڭ  2 يىلى – 1967 يىلى تۇغۇلغان ، 1905 – شهيخ كېرىم ⑥
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*                         *                            *                                  * 

 ئاسارىتىدە  قۇللۇق  فېئودال  بۇيان  ئهسىردىن  قانچه  بىر  بۇ  بولۇپ يۇرتىمىز
 قارشى كۈرەشلىرىمىز ئىستىبدات كۈچلهرنىڭ زوراۋانلىقى ،  تارىختىكى زۇلۇمغا

 – 30 . بېسىقتۇرۇلدى ئىچكى ساتقىنالرنىڭ خائىنلىقى تۈپهيلىدىن پاجىئهلىك
بولغان خوجىنىياز هاجىم باشچىلىقىدىكى ئىنقىالب بۆلگۈچ دەۋر يىلالر تارىخىدا

 ئاخىرقى  قوزغىلىڭىمۇ  دېهقانالر  ئاياغالشتى هېسابتا قۇمۇل  بىلهن  يول  . شۇ
 يىلالر  ئۇزۇن  يۇرتىمىزدا  قوزغىالڭ  بۇ  قارا لېكىن  ئىستىبدات  سۈرگهن  هۆكۈم

 ئاپرېل سىياسىي – 12 ‹‹ ئاتالمىش . غۇالتتى هېسابتا ئاخىرقى هاكىمىيهتنى
 ئوينىدى نىڭ ›› ئۆزگىرىشى  رول  تۈرتكىلىك  مۇئهييهن  كېلىشگه  . مهيدانغا

 ئويغاتتى  بۇ . خهلقىمىزنىڭ  تۇتاشقان  خوتهنگىچه ئىنقىالب قۇمۇلدىن  ، ئوتى
 ئالت  تاغلىرىدىن  مىسلىسىز پامىر  زېمىندا  كهڭ  بولغان  تاغلىرىغىچه  اي

 مهشئهل  تۇپرىقىدا  شىنجاڭ  زۇلمهتلىك  يالقۇنجاپ  بۇ . ياندى بولۇپ ۋولقاندەك
 قهدىرلهيدۇ  دەۋرىمىز  ۋە  خهلقىمىز  ئالتۇن . قوزغىالڭنى  بىباها  ئۆزىنىڭ  تارىخ

 . بهتلىرىدىن ئورۇن بېرىدۇ ، ئهلۋەتته
 دېهقانال  قۇمۇل  بۇيان  ئۇزۇندىن  رەهبىرى مهن  ئۇنىڭ  ۋە  قوزغىلىڭى  ر

 قىلغان ، ئارزۇ خوجىنىياز هاجىم توغرىسىدا ئىزدىنىپ بىرەر خاتىرە قالدۇرۇشنى
 تارىخى  ۋە  كهچۈرگهن  كۆزدىن  هۆججهتلهرنى  تارىخى  نۇرغۇن  جۈملىدىن

 داخىل شهخسلهرنىڭ  قالدۇرغانىدىم بولۇپ سۆهبىتىگه  تۆت ‹‹ . خاتىرە
 ههممىدىن ئايرىلدىم هۆكۈم سۈرگه ›› گۇرۇه كىشىلىك  . ن قااليمىقان يىلالردا

 ئومۇمىي يىغىنىدىن كېيىن – 3 نۆۋەتلىك مهركىزىي كومىتېتى – 11 پارتىيه
،   كېلىپ  ، ئېسىمنى ئهسلىمگه  توغرىسىدىكى ئىنقىالب يىغىپ  تارىخى

 خوجىنىياز  پهقهتال ،   قالدۇرۇپ  يېزىشىغا  يولداشالرنىڭ  باشقا  تهپسىالتنى
 . ئۈستىدە توختالدىم تهرجىمىهالى هاجىمنىڭ شهخسىي

 ۋەتهن ،   قىلغان  كۈرەش  ئۈچۈن  هۆرلۈك ،   ئازادلىق  هاجىم  خوجىنىياز
 قههرىمان  مىللىي  قوغدىغۇچى  مهڭگۈ . بىرلىكىنى  بىلهن  ئۇنىڭ  خهلقىمىز

 ئهسلىمىسىدە . پهخىرلىنىدۇ  كىشىلهر  نوپۇزلۇق خوجىنىياز ‹‹ بهزى
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 هۆكۈمهت تهرىپىدىن تهستىقالنمىغان مهركىزىي رەئىسلىكى هاجىمنىڭ مۇئاۋىن
 لېكىن كۆپلىگهن پاكىت ۋە تارىخىي . دېگهندەك سۆزلهرنى قىستۇرۇپ ئۆتكهن ››

 هاجىمنىڭ  خوجىنىياز  قارىغاندا  ئۇنۋانى بىلهن مايورلۇق گېنېرال خاتىرىلهرگه
 ، خوجىنىياز هاجىمنىڭ ئۇنۋانى لېيتېنانتلىق گېنېرال مههمۇت مۇهىتىنىڭ

 ، لىكى رەئىس مۇئاۋىن  تهستىقالنغان  تهرىپىدىن  هۆكۈمىتى  مهركىزىي  جۇڭگو
 هۆكۈمهت  مهركىزىي  كېيىن  ئۆلتۈرۈلگهندىن  هاجىم  خوجىنىياز  جۈملىدىن

 تهكشۈرۈش ئۆمىكى  خوجىنىياز ) باشچىلىقىدا لېفۇ چېن ( ئاالهىدە  ئهۋەتىپ ،
 قىسىمىغا  ئاخىرقى  خۇالسىنىڭ  ۋە  چىقارغان  خۇالسه  توغرىسىدا  ‹‹ : هاجىم

 ئۆلتۈرمىسىمۇ جىنىياز هاجىنى ئۆلتۈرۈپ يامان قىلغان ، لېكىن شۇ ۋاقىتتا خو
 قىستۇرغان ›› ..... بولمايتتى  جۈملىنى  بىسلىق  ئىككى  بۇنىڭدىن . دېگهن

 ۋاقىتتا  ئهينى  هۆكۈمهتنىڭ  مهركىزىي  توغرىسىدا خوجىنىياز جۇڭگو  هاجىم
 . ئىككى پهللىدە چىڭ تۇرغانلىقىنى كۆرگىلى بولىدۇ

 1931 توغرىسىدا ماتېرىيالالر ئائىت بۇ تهرجىمىهالىغا ىياز هاجىمنىڭ خوجىن
 موڭغۇليىدىن يىلىغىچه هاجىم بىلهن بىلله بولغان تاشقى – 1937 يىلدىن –

 ئهپهندىدىن  قاسىم  ئىسهاق – 1941 كهلگهن  گېنېرال  ئۈرۈمچىدە  بېك يىلى
 كۆپ قېتىم ئاڭلىغانىدىم ،  ئۈرۈمچى شىڭ يىلى – 1943 بىلهن بىلله تۇرغاندا

 سالىخ دورغا رەهبهرلىرىدىن قوزغىلىڭىنىڭ شىسهي تۈرمىسىدە قۇمۇل دېهقانالر
 ئىسمائىل  ، داتۇ ،  ئاڭلىغانىدىم  بهرگىنىدىن  سۆزلهپ  باشقىالرغا  دېگهنلهرنىڭ

 قۇمۇللۇق سېيىت باتۇرنىڭ ئېيتقانلىرىنى ،   نهمهت خهلىپه  كېيىنكى يىلالردا
 قېتىم  ئاخىرقى ،   ساقلىغان  ئهسلىمىسىدىن سوپاخۇنالرنىڭ ۋە قۇربانوۋ ئهسته

 ئهلۋەتته . پايدىالندىم  خوجىنىياز هاجىم هاياتىنىڭ ئازال بىر قىسىمى ،  . بۇالر ،
. موهتاجمهن باشقىالرنىڭ ياردىمىگه
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 دېگهن ›› شهخسلهر شىنجاڭ يېقىنقى زامان تارىخىدىكى مهشھۇر ‹‹
 . ئېلىندى كىتابىدىن

 . ىخى تور بېكىتى سىزنى قارشى ئالىدۇ ئورخۇن ئۇيغۇر تار

 . ئورخۇن ئۇيغۇر تارىخى تور بېكىتىگه كىرىڭ قىزىقسىڭىز ئۇيغۇر تارىخىغا
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