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  نۇسخىسى                     تۈزىتىلگهنيېڭى 
  

  ئىشلهنسه، دېگهن تهكلىپنى  بويۇنچهمۇشۇ 

 !بېرىمهن

كىتابنىڭ مۇقاۋىسىدا داۋاملىق ساقلىنىپ  رهسمىيئاخۇنوپنىڭ . ئهمما

  .قىلىۋېرىدۇ

  !رهھمهت

  كېرىمىئابدۇرېشىت ھاجى : ھۆرمهت بىلهن

  

  ئاپرىل- 25يىلى- 2013                 

  
ستوكھولم - شىۋېتسىيه
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  كېرىمىئابدۇرېشىت ھاجى 

  
  

 

 جهڭ قاراجۈلدىكى
  يولىدا كۈرهش  ستهقىللىقمۇ

  
  
  
  
  
  
  

  يمهركىزى خهلقئارا قهلهمكهشلىرى ئۇيغۇر 
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   كېرىمىئابدۇرېشىت ھاجى : ئاپتور

  ئاپرېل - 20يىل - 2013          
 سىتوكھولم –شىۋېتسىيه           
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تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى،  شهرقىي
مهرھۇم قوماندان  سېكرېتارىباش  يۇروسىنىڭىبقهشقهر 
ۋه شېھىت بولغان ۋه رىيازهت چهككهن بارلىق  ئاخۇنوپ

  . بېغىشاليمهنخاتىرىسىگه  ئهزىزسهپداشلىرىمنىڭ 
 
ۋهتىنىم مېنى سۆيمىسه، مهن ۋهتىنىمنى سۆيىمهن، «

  ».، مهن خهلقىمنى تونۇيمهنتونۇمىساخهلقىم مېنى 
  ئاپتوردىن -

 
  جهڭ   جۈلدىكى   قارا

  مۇستهقىللىق يولىدا كۈرهش 
   كېرىمىئابدۇرېشىت ھاجى : ئاپتورى

  ئاتاخانكۈرهش : مهسئۇل مۇھهررىرى
  قىلدى نهشرئۇيغۇر قهلهمكهشلىرى مهركىزى 

  ـ ئاي12ـ  2012

  شىۋېتسىيه                  



5 
 

 	
	5 	

	 	

  
  مۇھهررىردىن

ئىنقىالبنىڭ يىلالردىكى مىللىي - 40ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهنلهر،   

داۋامى سۈپىتىده تىلالردا داستان بولۇپ كهتكهن بولسىمۇ، خىتاي 

سهۋهبىدىن تېررورلۇقى تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ چېكىدىن ئاشقان ئاق 

خاتىرىلىنىش ھازىرغىچه تارىخچىلىرىمىز تهرىپىدىن تولۇق 

يىلالردىكى مۇستهقىل - 60، ۋه - 50كهلگهنئېرىشهلمهي پۇرسىتىگه 

بېرىلغان  ئېلىپتۈركىستان جۇمھۇرىيىتىمىز ئۈچۈن  شهرقىي

كىتابنىڭ دېگهن » قاراجۈلدىكى جهڭ«ئهتتۈرۈلگهن ئهكس كۈرهشلهر 

ئىككىنچى قېتىملىق نهشرى سىز بىلهن يۈز كۆرۈشۈش ئالدىدا 

  .تۇرۇۋاتىدۇ

ئاكتىپ ئىنقىالبنىڭ شۇ يىلالردىكى مىللىي  كىتاب بۇ

يىلالپ خىتاي زىندانلىرىدا  10ئىشتىراكچىلىرىدىن بىرى، 

پېشقهدهم بىرى، ئىنقىالبچىلىرىمىزنىڭ ئىزتىراپ چهككهن مىللىي 

رىمى ئهپهندى تهرىپىدىن قهلهمگه ئۇستازىمىز ئابدۇرېشىت ھاجى كې

تۈركىيهدىكى تهكلىماكان نويابىردا يىلى - 2006نغان بولۇپ، ئىلى

قىلىنىپ،  نهشرئۇيغۇر نهشرىياتى تهرىپىدىن بىرىنچى قېتىم 

خهلقىمىزنىڭ قىزغىنلىق بىلهن سىرتىدا ۋهتهن ئىچى ۋه 

  .ئوقۇشىغا سازاۋهر بولغانىدى

مهزكۇر كىتابنىڭ لىنىپ قى نهشرئىستانبۇلدا - تۈركىيهكىتاب 



6 
 

 	
	6 	

	 	

كىتابنى ھازىرالنغىچه بولغان ئارىلىقتا،  نهشرگهيېڭى نۇسخىسى 

مۇئهللىپى كهڭ ئوقۇرمهنلهردىن كىتابنىڭ قىلغان ئورۇن ۋه  نهشر

ھهققىده نۇرغۇن ئىجابىي ئىنكاسالرنى كىتاب بىر تهرهپتىن 

تولۇقالپ يېزىش كىتابنى تاپشۇرۇپ ئالغان بولسا يهنه بىر تهرهپتىن 

- بېرىش ھهققىده ئاز بولمىغان پىكىر ئېلىپتۈزىتىشلهر ۋه ئايرىم 

  .تاپشۇرۇۋالدىتهلهپلهرنى 

 ئوتتۇرىغائابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى ئهپهندى مۇئهللىپى كىتابنىڭ 

تهكلىپلهرنى نهزهرده تۇرۇپ، ئۇشبۇ - چۈشكهن ھهر تۈرلۈك پىكىر

 نهشرگهى قېتىم تولۇقالپ يېزىپ چىقتى ۋه ئىككىنچكىتابنى 

  .ھازىرلىدى

ھهققىده پارتىيىسى ئىنقىالبى تۈركىستان خهلق  شهرقىيكىتاب بۇ 

  شهرقىيئاتالمىش مهدهنىيهت زور ئىنقىالبىي   ئومۇمىي بايان؛

تۈركىستاندا؛ قهلهم بىلهن ھۇجۇم قىلىپ، ئهلهم بىلهن 

قوراللىق  يۈزلۈكتۈركىستاندا ئومۇمىي  شهرقىي قوغدىنىش؛

تۈركىستاندا قوراللىق  شهرقىيقوزغىالڭغا ھازىرلىنىش؛ 

قوزغىالڭنىڭ باشلىنىشى؛ تاجاۋۇزچى خىتاي زىندانلىرىدا؛ 

بابتىن سهپداشلىرىمنى ھهسرهت بىلهن ئهسلهيمهن قاتارلىق يهتته 

ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى ئهپهندىنىڭ ئۇزاق يىللىق  ئاپتورباشقا، 

، دوستى يۈنۈس سهپدىشىجىگهر - انجهريانىدىكى جئىنقىالب 

ھهققىده يازغان  ئىنقىالب ھاجىم قهشقىرىنىڭ شۇ يىلالردىكى 
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يىلالردىكى قوراللىق قوزغىالڭنىڭ - 60تۈركىستاندا  شهرقىي

تهشكىللىنىشى ۋه مهغلۇپ  بولۇشى ھهققىدىكى تارىخىي 

قايتا كىتابنىڭ يىلتىزىنىڭ ئهسلىمىسى؛ داڭلىق يازغۇچى ئۈمىد 

 قاتارلىقالر،  سۆزى، ازغان كىرىشينهشرىگه 

 ئۇنىڭدىن باشقا تاجاۋۇزچى خىتاي مهنبهلىرىدىكى شۇ قېتىمقى

 ماتېرىيالھۆججهتلىك ھهققىدىكى مۇھىم  ئىنقىالب

شىنجاڭدا مىللىي بۆلگۈنچىلىككه قارشى تۇرۇش «ھېسابلىنىدىغان

  .تاپتىتهركىب قاتارلىقالردىن ماقاله دېگهن » كۈرهش تارىخى

  

ئىككىنچى جۇمھۇرىيىتىمىز دهۋرىده مىللهتپهرۋهر ۋه كىتابتا بۇ   

ئازادلىقى تهرىپىدىن قۇرۇلۇپ، ۋهتهننىڭ ئىنقىالبچىالر ۋهتهنپهرۋهر 

شقان، مىللىي مۇناپىقالرنىڭ ئۈچۈن غايهت زور تۆھپىلهرنى قو

، خهلقئارا جاھانگىر كۈچلهرنىڭ تىل بىرىكتۈرۈپ ساتقۇنلۇقى

زىيانكهشلىك قىلىشى نهتىجىسىده ۋهتهن مۇنقهرز قىلىنغاندىن 

 شهرقىيكېيىن يهر ئاستى پائالىيهت قىلىشقا مهجبۇرالنغان 

تۈركىستاننىڭ مۇنهۋۋهر ئوغلى، مىللىي قهھرىمان مهمتىمىن 

غا كهلتۈرۈش ئىمىنوف لېدىرلىكىده ۋهتهننىڭ مۇستهقىللىقىنى قول

يولىدا تىلالردا داستان بولىدىغان تارىخ سهھىپىلىرىنى قالدۇرۇپ 

نىڭ  » پارتىيىسىئىنقىالبىي تۈركىستان خهلق  شهرقىي«كهتكهن 

بارغان خىتاي  ئېلىپتهڭرىتېغىنىڭ جهنۇبىنى مهركهز قىلىپ 
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بېرىپ قالغان   گىردابىغا تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى ئۇنتۇلۇپ كېتىش 

  .پائالىيهتلىرى خېلى ئهتراپلىق يورۇتۇپ بېرىلگهنبىر قاتار 

يىلالردا  - 60ۋه  - 50كىتاب ناملىق بۇ » قاراجۈلدىكى جهڭ«  

ئىنقىالب تۈركىستان مىقياسىدا يۈز بهرگهن  بۈيۈك  شهرقىيپۈتۈن 

يېزىلغان تۇنجى ئهسهر بولۇش سۈپىتى سىرتىدا ھهققىده ۋهتهن 

لگهن شۇ يىلالردىكى دۇچ كهخهۋپىگه بىلهن،  ئۇنتۇلۇپ كېتىش 

ۋهقهلهرنى قايتىدىن جانالندۇرۇپ، بىر پۈتۈن تارىخىمىزنى يورۇتۇپ 

  . بېرىشته تارىخچىالر ئۈچۈن بىرىنچى قول ماتېرىيال بولۇپ قالدى

، ئاخۇنوپقوماندان مهشھۇر كىتاب ناملىق بۇ » قاراجۈلدىكى جهڭ«

ئىمىن مۇھهممهد يۈرهك  ئارسالنمىللىي قهھرىمان مىجىت ساقى، 

ۋه ئۇالرنىڭ  ئىنقىالبچىلىرىمىز قاتارلىق  مىللىي  قادىر

دهۋردىكى بېسىپ ئۆتكهن شانلىق كهچۈرمىش ۋه شۇ سهپداشلىرى 

ئاجايىپ ۋهقهلهر  ئارقىلىق، خهلقىمىزنىڭ بولۇپمۇ ياش 

 ئىدىيىسىنىئهۋالدلىرىمىزنىڭ ۋهتهنپهرۋهرلىك ۋه مىللهتپهرۋهرلىك 

ئىپتىخارلىق تۇيغۇسى ۋه جاسارهت  كۈچلهندۈرۈپ، ئۇالرنىڭ مىللىي

قهدهم تهشرىپ قىلىشى ھهرىكىتىمىزگه بىلهن مۇستهقىللىق 

  .ئۈچۈن پايدىلىق بولغان مۇھىم ئوقۇشلۇقالرنىڭ بىرى بوالاليدۇ

ئارقىلىق شۇنى كىتاب ناملىق بۇ » قاراجۈلدىكى جهڭ«

تاجاۋۇزچىلىرى كۆرهلهيمىزكى، ئىككىنچى جۇمھۇرىيىتىمىز خىتاي 

قىلىنغان بولسىمۇ، مۇنقهرز يىل ئىلگىرى  60تهرىپىدىن 
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، - 30.ياشاش ئىرادىسىنى سۇندۇرالمىدى ھۆرمىللىتىمىزنىڭ 

كۆتۈرگهنلهر  مهشئىلىنىئىنقىالب يىلالردىكى  - 60ۋه  - 50، - 40

ۋه ئۇالرنىڭ نۆۋهتتىكى ئىز باسارلىرى  خىتايالرغا تهسلىم 

. ى دۇنياغا جاكارالۋاتىدۇبولمىغانلىقىنى، تهسلىم بولمايدىغانلىقىن

كۈنگه كۈچىيىپ بېرىۋاتقان مىللىي  -كۈندىنكىتاب بۇ 

قانداق قىلىپ قانات سىرتىدا ۋهتهن ئىچى ۋه  ھهرىكىتىمىزنى

، تهشكىالتالرنى تهشكىالتلىنىىشيايدۇرۇش، قانداق شهكىلده 

كۆتۈرۈش،  سهۋىيىگهقانداق قىلىپ بىر ئىزدا توختاپ قالمايدىغان 

ئىتتىپاقلىشىپ، كىملهرگه قارشى كۈرهش قىلىش  كىملهر بىلهن

كېلهچهك  مهشئىلىنىئىنقىالب قالغان ئهجدادلىرىمىزدىن ۋه 

داۋا جهھهتلهرده قانداق يهتكۈزۈش قاتارلىق ئهۋالدالرغا 

  .ئهجهبئهمهسبولۇپ قالسا دهرسلىك ئىجابىي  قوشىنىمىزدىكىلهرگه

  

  )ئاتاخان .ك(

  

  نويابىر   گېرمانىيه   -12يىل -2012               
  

.  
 
  



10 
 

 	
	10 	

	 	

  
  
  كىرىش سۆز نهشرگهقايتا كىتابنىڭ  

  يىلتىزئۈمىد 
  ئارماندىن،- كۆيهر دىل دهردۇ ۋهتهن ھالىڭنى ياد ئهتسهم،

  .شىكايهت ئهيلىبان ئۆتتۈڭ، بۇچهرخى كاج دهۋراندىن

  .جاندىن ئهزىزقىزالر  - سېنىڭ بهختىڭ ئۈچۈن كهچتى ئوغۇل

  سۇغۇرۇلدى قارا تۇپراق، تۆكۈلگهن اللىرهڭ قاندىن، 

  بىۋاخ يهتكهن زىمىستاندىن  خازان بولدى يېشىل گۈلباغ،

  " ۋهتهن"  - غېرىبى 

    

نۇسخىسى ناملىق كىتابنىڭ تولۇقالنغان » قارا جۈلدىكى جهڭ« 

مهن بۇ . تۇرۇۋاتىدۇخهلقىمىز بىلهن تهكرار يۈز كۆرۈشۈش ئالدىدا 

زور قىزىقىش ۋه ھاياجان ئىچىده ئوقۇپ قېتىم ئهسهرنى يهنه بىر 

  .چىقتىم

 ئاكتىپ، بىۋاسىتهمهن، ئۇ مهزگىللهرده يۈزبهرگهن ۋهقهلهرنىڭ 

بولغۇنۇم، ئهسهرده گۇۋاھچىسى ئىشتىراكچىلىرىدىن بولمىساممۇ، 

ئىسمى زىكىر قىلىنغان كىشىلهرنىڭ بىر قىسمىنى ئۇزاقتىن، 

، بهزىلىرى بىلهن دوست، ھهمسۆھبهتته تونۇغانلىقىميېقىندىن 

مۇناسىۋهتلهرده ئاالقه  ئىجتىمائىي بولغانلىقىم، ئىش ۋه باشقا 
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ئاالقىدار ۋه ئۇالرنىڭ كېيىنكى بىۋاسىته  ياكى ۋاسىتىلىك

ئهھۋالىنىڭ بىر قىسمىدىن خهۋهردار بىر كىشى بولۇش سۈپىتىم 

قاينىمىغا چۆكۈپ يهنه خاتىرىلهر ئوقۇۋېتىپ بىلهن ئهسهرنى 

  .....كهتتىم

ئۇالرنىڭ ھهرىكهت ... ھادىسىلهر، ئادهملهر  - ئۇ ۋهقه   

ئاقىۋىتى،  - سۆزلىرى، تهققى تۇرقى، تهقدىرى  - پائالىيىتى، گهپ

 - كۆز ئالدىمدىن بىرلېنتىسىدهك ھهممه، ھهممىسى خۇددى كىنو 

. پهش دېگۈچه قىرىق نهچچه يىل بوپتۇ - مانا ھهش. بىرلهپ ئۆتتى

  بوالمدۇ؟  ئۇنۇتقىلىئۇالرنى . تۇيۇلىدۇ تۈنۈگۈندهكالمما، ئادهمگه ئه

رايونىدىكى ۋهتىنىم شهرقي تۈركىستان، جۈملىدىن قهشقهر 

ئهمهلىيهتته ۋه ( » مهدهنىيهت زور ئىنقىالبىپرولېتارىيات «ئاتالمىش 

) »ئىنقىالبىبهتنىيهت «خهلق ئاغزىدىكى تهبىر بويۇنچه ئېيتقاندا  

ىسىدىن ئېچىنىشلىق ئاقىۋهت بىلهن تامامالنغان، جهريانى، ئارق

ئهمما، خهلق قهلبىده مهڭگۈ ئۇنتۇلماس مىللىي ئازادلىق 

ھهرىكىتىنىڭ، قىسقىچه قانلىق تارىخىنى بايان قىلغان بۇ 

نهچچه مىڭ  ۋهتهندىنئهسهرنىڭ، ئۆز تۇپرىقىمىزدا ئهمهس، 

 شهھىرىده سىتوكھولمنىڭ  شىۋېتسىيهئۇزاقتىكى كىلومېتىر 

تهسهۋۋۇرىمىزغا سىغماس قىلىنىشى،  نهشرنىپ ئىلىقهلهمگه 

بۇ ھهقته بهلكى ۋهتهنده يېزىلغان ئهسهرلهر، خاتىرىلهر، . ئىدى

مۇنداق بىر . مۇمكىن بۆلىشى ئارخىپلىرىداھۆججهتلهر ھۆكۈمهت 
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قىلىشى، خهلق  نهشرئۇالرنىڭ شارائىتتا رېئال ھهقىقهتنى ھازىرقى 

بۇ ئهسهرنى . ئهمهس ئىدىمۇمكىن ئهسال  كۆرۈشتۈرۈشىبىلهن يۈز 

تهقدىم پهقهت ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى يېزىپ بىزلهرگه 

  .ئېتىۋاتىدۇ

 شاھىتلىرى ھهقىقىيبۇ تارىخى ۋهقهلهرنىڭ ئىشتىراكچىلىرى،   

بۇندىن ئاڭلىغان  - ئالهمدىن ئۆتكهنده ئهۋالدلىرىمىزغا، ئۇندىن 

ئېغىزغا،  - غىز دىن ، رىۋايهت بولۇپ ئېھېكايىلهرياتا  - يېرىم 

قۇالققا ئاڭلىنىپ تارىخى مىراس شهكلىده، ئهسلى  - قۇالقتىن 

  .ئىدىمۇمكىن ئۆزگهرگهن ھالدا ساقلىنىپ قېلىشى 

قىلىنىشى،  نهشرئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى يازغان بۇ ئهسهرنىڭ 

، دېگهن بېرىدۇقىسمهن بولسىمۇ خاتىمه  يۇقىرىقى ئېھتىمالغا،

  . ئۈمىدتىمهن

بىلهن  ۋاستىالربۇ كىتابنىڭ ھهرخىل يول ۋه چۈنكى،   

، ئوقۇرمهنلهرنىڭ خهۋهردار ئۇلۇشۇپ ۋهتهنداشلىرىمىزغا

  ! بولىدىغانلىقىغا ئىشهنچىم كامىل

ئۇيغۇر  تىنچىماس«، »زېمىنكۆز يېشى بىلهن نهملهنگهن «   

ۋه باشقا سۈپهتلهر بىلهن تهرىپلهنگهن ئانا ۋهتىنىمىز »  دىيارى

ھوقۇق دهپسهنده  - ھهق « شهرقي تۈركىستان ئىسمىنىڭ ئالدىغا 

ئالتۇن « ، »تۇپراقالرسىڭگهن قان «، »ماكان يېگانهقىلىنىۋاتقان 

دېگهندهك بىر .... »ئۈستى ئوچۇق تۇرما« ، »تاۋاقلىق دىۋانه يۇرت
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  .رىلهرنى ئىالۋه قىلساق ھېچ مۇبالىغه قىلغان بولمايمىزمۇنچه ئىبا

، ئىجتىمائىي، بۇ سۈپهتلهرنىڭ ھهر بىرىنى تارىخى، بۈگۈنى، ئهجهبا

 جهھهتلهردىنقانۇنى، سىياسىي، ئىقتىسادى ھوقۇق، مهدهنىيهت 

قانچه توم كىتاب بوالر؟ شۇنداقال ئۇنىڭ  ئىزاھلىساقئايرىم  - ئايرىم

جهريانى، سهۋهب ئامىللىرىنى  زدىكىكۈنىمىرېئال ئۆتمۈشى، 

 يۈرىكىنىقىلغان تهقدىرده، ئىنساننىڭ  تهتقىقئىنچىكىلهپ 

، ئهپسۇسالر ئىسىتلهر، ۋاھالرـ  ئاھ ئېچىشتۇرىدىغان پۇشايمانلىقالر،

  iقوشۇمچه قىلسىڭىزچۇ؟ الرنى... ۋه كاشكى 

ۋهتهن سۆيۈش ئىمان (» ئىمان مىنهلۋهتىنى  ھۇببۇل«  

ئامان بولسا،  ئىلىڭتۇغقان «ۋه ) شىرىپھهدىس . جۈملىسىدىندۇر

دېگهن ئۇيغۇر خهلق ماقالىلىرىنىڭ » سامان بولماس رويۇڭرهڭگى 

ئهھمىيىتىنىڭ نهقهدهر ئۇلۇغ، شۇنداقال بىر مىللهتنىڭ مهنىۋى 

ئىگه ئىكهنلىكىنى تارىخ  كۈچكهمهۋجۇدىيىتىده نهقهدهر ھاياتى 

  !ئىسپاتالپ تۇرۇپتۇ

  ،شانىدۇرۋهتهن ۋه مىللهتنى سۆيمهك ئهھلى ئىسالم 

  .پهرمانىدۇربۇ ھهقىقهت، بۇ ئادالهت، تهڭرىنىڭ 

  )ئابدۇل ئهزىز مهخسۇم شېئىرلىرىدىن( 

  

، ئۆتمۈشىئىنسانالر ياشىغان، ياشاۋاتقان، ئۇزاق تارىخى  - ۋهتهن   

 - ئارمانلىرى، خۇشاللىق، قايغۇ  - ، ئارزۇ كېلهچهك ئۈمىدلىرى
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، ئهجدادلىرىنىڭ تارىخى تۆھپىسى - مېھنىتى ھهسرهتلىرى، 

تهپهككۇر خهزىنىسىنى باغرىدا  - مىراسلىرى، ئهقىل - مهدهنىي 

، ئاسرىغان ۋه ئۆزىدىن كېيىنكى نهسىللهرگه بېيىتقانساقلىغان، 

  .ماكانىدۇر ئهۋالدالرنىڭئامانهت قىلغان 

بىر مىللهتنىڭ ئهبهدىي پارچىسىنىڭ زېمىن بۇ  - بۇ ماكان   

ئۇنىڭ ئۈچۈن  - ۋه مهزمۇت تۇرۇشى مهۋجۇت ۋهتىنى بولۇپ 

جانلىرىنى پىدا قىلغان قهھرىمان ئوغالنلىرىنىڭ ھىممهت، 

  . جاسارىتى، تۆكۈلگهن قانلىرىنىڭ بهدىلىگه باغلىقتۇر

ان بۇنى قهلبىده ۋهتهن، مىللهت سۆيگۈسى بولغان ھهربىر ئىنس

  . الزىم ئۇنتۇماسلىقىھېچبىر زامان 

 ئهبهدىيهتمىللهتنىڭ . جان ھهم قاندۇر، روھتۇر - چۈنكى، ۋهتهن   

  . ئانىسىدۇر -  غهمگۇزاركاپالىتى، مىللهتنىڭ  - مهۋجۇتلۇقىنىڭ

يىلى قۇرۇلغان جۇمھۇرىيهت زامانىدا  - 1933يېزىۋېتىپ قۇرالرنى  بۈ

مىر سالىھ بېسىلغان  گېزىتىگه» ئىستىقالل«قىلىنغان نهشر

كۇپلېت قهسىدىسىدىن بىر » ۋهتهن سۆيگۈسى«  مهخدۇمنىڭ

  :قىستۇرۇپ ئۆتۈشنى مۇۋاپىق كۆردۈم

  ،ۋهتهن ئىشرهت ئهيشۇۋهتهن  ۋهتهن جهننهت، ۋهتهن راھهت،

   .دۆلهتۋهتهن باغۇ، ۋهتهن گۈلشهن، ۋهتهن غهيرهت ۋهتهن 

  . شهرهپ ئىنسان ئۈچۈن ئۇ كهلتۈرهر ئىززهت - ۋهتهن شانۇ 

  .قېنى باق قىممهت تېپىلغايۋهتهنسىز قايسى مىللهتته 
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  بولسا، ۋهتهن دىلدىن ئورۇن ئالغان،  تهندىالجانىمىز  

  .ئىمانئىشهنچ ، بىزده بار كىۋهتهن سۆيمهك بولۇر دىندىن 

  

سهندىن ئايرىلىپ، دۇنيانىڭ ھهر تهرىپىگه تارقالغان ! ئاھ، ۋهتهن  

پهقهت سېنىڭ ھهسرىتىڭ بىلهن  پهرزهنتلىرىڭنىڭباغرى قان 

كۆيۈپ يانغان يۈرهكلىرىده، پهقهت ساڭا تهئهللۇق مۇھهببهت، 

ئۇالرنىڭ سېغىنىش  - بۇ مۇھهببهت ۋه سۆيگۈ . سۆيگۈسى باردۇر

بۇ . سسىتىپ كهلمهكتهبىلهن تولغان قهلبىنى ئى ھېسسىي

  .شۇرىمىزدۇرۋه غۇرۇرىمىز بىزنىڭ 

 -زامان تارىخىغا نهزهر سالساق، بوران  قىيېقىنۋهتىنىمىزنىڭ   

چاپقۇنلۇق، قانلىق كۈرهشلهر، ئىككى جۇمھۇرىيهتنىڭ قۇرۇلۇشى، 

يوق قىلىنىشى ۋه پهرده ئارقىسىدا چوڭ دۆلهتلهرنىڭ ئويۇنلىرى 

... مىكىرلهر - ھىيله ، خائىنلىقالر، رساتقۇنلىقال، كۆلهڭگىلهرقارا 

، بىر تهرهپته سېرىق يولۋاس، بوز ئېيىق، ئهجدىھابىر تهرهپته 

 بهختسىز تهمتىرهپ ئاخىرى يهم قىلىنغان چارىسىز ئوتتۇرىدا 

  !بۇنى ئۇنۇتقىلى بوالرمۇ؟... ئۇيغۇرالر

بولغان نهۋقىران شېھىت تۆكۈلگهن قانالر، ھاياتىنىڭ باھارىدا  

قىيىن قىستاق،  تۈرمىلىرىدهياشالر، خىتاينىڭ ئۆلۈم قۇسقان 

شوك، ئىنساننىڭ ئهقلىگه  ئېلېكترلىكتوقماق،  - تاياق 

 گۆدهكبىلهن ئۆلتۈرۈلگهن  ئىسكهنجىلهر قىيناقكهلمهيدىغان 
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  !بۇنى ئۇنۇتقىلى بوالرمۇ؟ ...ياشتىكى بالىالر، قىزالر، قېرىالر

تارىخى يۇقىرىقى ، كۇپلېت شېئىرىبىر شائىرنىڭ تۆۋهندىكى بىر 

  .ئهتتۈرگهنئهكس رېئاللىقنى ئىخچام، ئهمما قىسمهن 

  جهڭلهر ئارا،شېھىت ، بهردۇق جىھادقان تۆكۈپ قىلدۇق 

  .»چاالتهگكۈزدۇق ئوقنى ! دهرىخا ۋا« ! ئاھ، نادامهت

  لهر ئارىسىدا مىسلى مالدهك سېتىلىپ،» سودىگهر« 

  .»ساال –سۈلھى ھهممىدىن يامان ئىكهن « ھالىمىز بۇ 

  )زۇنۇن شېئىرلىرىدىنمهمتېلى (

  

يۇمدۇم، كۆزۈمنى . نى ئوقۇۋاتىمهن» قاراجۈلدىكى جهڭ«  

ئهنه، ئهمدىال ئون يهتته : خىيالىمدا ھهممه خاتىرىلهر جانالندى

 -بولغان باال شېھىت دۈشمهننىڭ ئوقىدا ۋهھشىي ياشقا كىرگهن، 

  .نىزامىدىننىڭ ئوچۇق كۆزلىرى

تۇپراقتا بۇلدۇقالپ ئاققان قىزىل قان، ئهنه يۇلغۇنلۇق  يارىسىدىن

ئاخۇنوپ، قوماندان مهريهمنىڭ جانسىز بهدىنى، ئهنه  ئۇزالغان

بىرىگه گۆره سالغان ھالدا ئۆزلىرىگه  - ئوسمانجان، خهيرۇلالنىڭ بىر 

گه نهپرهت، قورال تهڭلهپ يېقىنلىشىۋاتقان خىتاي ئهسكهرلىرى

ۋه بېقىشلىرى قىساس ئوتلىرى يانغان كۆزلىرى بىلهن  ،ئۆچمهنلىك

... ئارقىدىن ئوسمانجاننىڭ قولىدىكى بومبىنىڭ پارتلىغان ئاۋازى

  ....گۈمبۈرلىدىقېتىم بۇ ئاۋاز قۇالقلىرىمدا يهنه بىر 
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دهپ يهر چىشلىگهن دۈشمهن ئهسكهرلىرى ۋه غولى » !ئهييا« ئهنه 

  ....مهزمۇت قارىغايدهك يىقىلغان ئۈچ ئهزىمهت گهۋدهھهرىلهنگهن 

ئهنه مۇھىم ئىشالردا جهسۇر ۋه كهسكىن قارار ئاالاليدىغان، گهپتىن 

ھهرىكىتى بىلهن خهلقنىڭ ئالقىشىغا سازاۋهر  ئهمهلىيكۆپرهك 

بولغان مىجىت سېلىڭ، شىددهتلىك جهڭلهرده باتۇرلۇقنى نامايان 

ئهگمىگهن، بېشىنى ى كېرىپ، قىلغان، ئۆلۈم ئالدىدا كۆكرىكىن

ئۆزىنىڭ ) ياشقا توشمىغان ئىدى 24تېخى ( ھاياتىنىڭ باھارىدا 

بولغان شېھىت ۋهتهن ئازادلىقىدىن ئىبارهت ئۇلۇغۋار غايىسى ئۈچۈن 

كۆپ ئازابىنى ، قىيىن قىستاق، تۇرما مۇھهممهد ئىمىن قادىر

ن قىلىنغاشېھىت چهككهن ۋه ئاخىرى زالىم خىتايالر تهرىپىدىن 

  ...روزى ھېكىم

بىرى ئېچىلمىغان جهسۇر جهڭچى،  ئهمدىال گۈلىنىڭ ئهنه، ئون 

يىگىرمه ياشقا كىرگهن يۈسۈپ قادىر داۋۇتنىڭ جانسىز گهۋدىسى، 

دهپ ئۆزىنى جهسهتنىڭ » ۋاي ئاكام« قىلىنغاندىن كېيىنشېھىت 

دهپنه يان  - بىلهن يانمۇ سىڭلىسى ياشلىق  16ئۈستىگه ئاتقان 

يۈرىكىنى ئهزگهن  ئۇرۇغتۇغقانالرنىڭئانا،  - ىكى ئاتا قىلىنغان چاغد

  ...يىغا زارى

 بىڭتۈهننىڭئىدارىسىنى قولغا ئالغان  تۈرمىلهرنىڭئهنه، 

گهپ چىقىرىپ ئاۋازىڭنى « قولىدا  خىتايلىرىنىڭقاتىل ۋهھشىي 

كۆزىنى    الرنىڭدېگهن باھانه بىلهن ھهم باشقا مهھبۇس ،»قىلدىڭ
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كالتهك، مىلتىقنىڭ پاينىكى، رېزىنكه قورقۇتۇش ئۈچۈن توكلۇق 

ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلگهن دا ىكارىدورپهشۋا بىلهن تۇرما  -  مۇش، كهمهر

، قهددى قامىتى كېلىشكهن ۋاسكېتبولچىيىگىرمه بهش ياشلىق 

ھالدا ھوشسىز ( يىگىت ئىمىن توختىنىڭ ئېچىنىشلىق ئۆلۈمى، 

 ئارسالنخانتاشالپ قويۇپ، كېچىچه جان ئۈزۈپ كهتكهن ۋه كامېرغا 

ش ئىلى دېرىكىنى، ئۇنىڭ ئىز )كۆمۈۋهتكهن جهسىتىنى  مازارلىقىغا

ئۈچۈن مهكىتتىن كېلىپ، يولالردا سهرسان بولۇپ، قهشقهرده ئۆلۈم 

قايتقان مهرھۇمنىڭ بىھوش زارى بىلهن  - ئاڭالپ يىغا خهۋىرىنى 

... يامغۇردهك كۆز ياشلىرى ھۆرىگۈلنىڭۋهدىلهشكهن قىزى 

 -، يهنه قانچه پاۋانتوختى، ھاۋۇت سىدىق ، مۇنىرئهخمهتجان 

، بۇ ۋهتهن، بۇ تۇپراقالر ئۈچۈن، ھهممىدىن ئۈستۈن قانچىلىرى

مىللىتى ئۈچۈن، پهقهت ئهركىنلىك، ھۆرلۈك  ئهزىزكۆرىدىغان 

  ...ئۈچۈن جانلىرىنى پىدا قىلدى

  ؟مۇمكىنمۇ كېتىشبۇالرنى ئۇنتۇپ 

ئهتراپىدا پهرۋانىدهك ئايلىنىپ، . ئۇالرنىڭمۇ ئائىلىسى بار ئىدى

ئاغرىپ قالسا ئۇخلىماي بېشىدا تۈنىگهن شهپقهتلىك پىداكار 

تىللىق ئوماق بالىلىرى، شېكهر ئاتىلىرى، مېھرىبان ئانىلىرى، 

دهيدىغان » سهن ئۈچۈن جېنىمىز پىدا« ۋاپادار ئاياللىرى،

مهھهللىسى بار  - تلىرى، ئهھلى قېرىنداشلىرى، تۇغقانلىرى، دوس

 - يهيدىغان ئېشى، خهجلهيدىغان پۇلى، قىلىدىغان ئىش . ئىدى
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ئۇالر ئۈچۈن . جايىدا ئىدىھوشى  - ئهقلى . ھهرىكهتلىرى بارئىدى

مۇھىم بولغىنى ئۆزىنىڭ كېچىك ئائىلىسى ئهمهس، شۇ ئائىلىنى 

ش بىلى بارلىقىنىئالغان تېخىمۇ چوڭ بىر ئائىلىنىڭ  ئىچىگهئۆز 

  قىلىش، ھېس ۋه بۇ ئائىلىنىڭ مهسئۇلىيىتىنى ئۆز زىممىسىده 

دهپ ئاتالغان بۇ چوڭ ئائىلىنى قوغداش، قۇتقۇزۇش، ئۇنى » ۋهتهن«

ئۆزىدىن كېيىنكى ئهۋالدالرغا مۇستهقىل، باي، ئاۋات، 

شارائىتى بىلهن ئامانهت قىلىش، گېزى  - شهرت  ياشىيالىغۇدهك

چۈشهنگهن، كېرهكلىكىنى ھاياتىنى قۇربان قىلىش  بۇيولداكهلسه 

  .جهسۇر ئىنسانلىرى ئىدى ئوت يۈرهك ياشلىرى،دهۋرنىڭ شۇ 

  قېنى يهرده قالمىغاي، شېھىتنىڭئهرك ئۈچۈن ئۆلگهن 

  .ئۇنتۇلمىغاينامى تارىخ بهتلىرىگه يېزىلىپ 

  ھىممهت بىلهن،» كهچمىسهڭيهتمىگهي جانانغا جاندىن « 

  .كېلىپ قۇتقازمىغايزۈڭ، ھېچكىم قىلمىساڭ جۈرئهت ئۆ

 

  )»مهرسىيهدىن پارچه« ( 

  

ئۈچۈن جانلىرىنى پىدا قىلغان نومۇس دىن، ۋهتهن، مىللهت،    

 ئالالھجايى جهننهت ئىكهنلىكى، جهننهتته ئۇالرنىڭ  شېھىتالرنىڭ

قۇرئان ئايهتلىرى  ئۆلۈمسىزلىكى، رىزىقالندۇرۇلىدىغانلىقىتهرهپتىن 

جان بهرگهنده  شېھىتالردۇنيادا بىز ئۈچۈن  پانى. بىلهن سابىتتۇر
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، ئۇنتۇماسلىقئۇالرنى ھېچبىر زاماندا . ئهمهس، ئۇنتۇلغاندا ئۆلىدۇ

، ئۇالر ھاياتىنى ئۇنۇتتۇرماسلىق، ئهۋالدالرغا ھهم ئهسلهشدائىم ھهر 

ئۇلۇغۋار غايىگه ۋارىسلىق قىلىش، ئۇالرنىڭ كۈچلۈك بېغىشلىغان 

، ئۇالرنىڭ روھىغا دۇئا شىمىزئىلىئۆرنهك ئېتىقادىدىن ئىرادىسى 

  .ۋىجدانى بۇرچىمىزدۇرقىلىشىمىز ھهممىمىزنىڭ 

ئىنسان، ئۆزىگه، ئۆزى مهنسۇپ بولغان مىللهتكه ۋه بۇ مىللهت 

ياشاۋاتقان ۋهتىنىگه پايدىلىق، مهنپهئهتلىك بولغان ھهرقانداق بىر 

چه ئهكسى. قىلىشى، مۇجادىله قىلىشى الزىمكۈرهش شهيئى ئۈچۈن 

بۇنىڭدا ئهڭ مۇھىم نهرسه . بولغاندا ئۆمۈر بويى پۇشايماندا قالىدۇ

دانىشمهنلهر خۇددى كۈرهشته بۇ . مۇستهقىللىقىدۇرۋهتهننىڭ 

ئهسكهر، قالغان توققۇزى  بىرىئون نهرسه الزىم، «ئېيتقاندهك 

  .»مىللهتسۆيهرلىك، ۋهتهنپهرۋهرلىكتۇر

. وختالدىمشۇنىڭ ئۈچۈن ۋهتهن سۆيگۈسى ھهققىده كۆپرهك ت

شۇ ۋهتهن يولىدا مىللهت ئۈچۈن قىممهتلىك  شېھىتلىرىمىز

  ؟!بېغىشلىمىدىمۇھاياتىنى 

پات  - تۈركىيهده دۆلهت ئهركانلىرى ۋه خهلق ئارىسىدا پات

بىر جۈمله قوللىنىدىغان تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان ئاتا سۆزى ئورنىدا 

  : سۆز بار

  .»الپتۇر گهپنىڭ ماۋزۇسى ۋهتهن ئىكهن، قالغىنى قۇرۇق« 

ئهسىرنىڭ  - 19. ئوقۇغان ئىدىمھېكايه شۇنداق بىر كىچىك 
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رۇسالربىلهن ( ئۇرۇشىدا  سېۋاستىپولكېيىنكى يېرىمىدا يۈزبهرگهن 

ئون  چاۋۇشتۈرك ئهسكهرلىرىدىن خېلىل ) ئوسمانلى ئارمىيىسى

قىلىپ ئوپېراتسىيه دوختۇر يارىدار بولىدۇ، ئېغىر بېشى 

ھوشىغا خېلىل چاۋۇش . ىقىرىدۇچكۆكرىكىدىن بىر تال ئوقنى 

كۆز يېشى قىلىپ يىغالۋاتقان بىر بېشىدا كارىۋىتىنىڭ كېلىپال 

يانچۇقىنى شهرهت  كۆڭلىكىنىڭئىبراھىم چاۋۇشقا يۇرتلۇقى 

، چىقىدۇئورالغان بىر تال ئوق  التىغا ئۇيانچۇقىدىنقىلىدۇ، 

قان يۇقى چىقىرىلغان چاۋۇش ئۇنى ئۆزىنىڭ كۆكسىدىن  خېلىل

 بىرتالبۇ « بېرىپ ئوق بىلهن بىلله قوشۇپ ئىبراھىم چاۋۇشقا 

بولغان ئىكهن بۇنى دادام ماڭا ساقالش شېھىت ئوق بىلهن دادام 

ئۈچۈن ئهۋهتكهن ئىكهن، مانا ئهمدى بۇ ئوق ئىككى تال بولدى، 

سهن بۇنى مېنىڭ ئوغلۇمغا بهر، بۇ ئىككى تال ئوق ئۈچ تال 

ڭ جهننهت ماكان ۋهتىنىمىزگه ئاياغ بولسۇنكى دۈشمهن بىزنى

  . دهپ جان ئۈزگهن ئىكهن - »!باسقۇچى بولمىسۇن

 زهيبهك« نىڭيئاناتولىبولۇپ ھازىرغىچه تېكىستى بۇ بىر ناخشا 

مانا بۇ  !مانا بۇ ۋهتهن سۆيگۈسى. دا ئوقۇلۇپ كهلمهكته» ھاۋاسى

  .......ۋهتهنگه بولغان مۇھهببهت

خىتاينىڭ تۆمۈر تاپىنى  بىزنىڭ تۇغۇلغان ۋهتىنىمىز زالىم

ئاستىدا مهھكۇم، ۋهتهندىن ئۇزاق دۇنيانىڭ ھهر تهرىپىگه تارقىلىپ 

دهردىنى تارتىۋاتقان يۈزمىڭالرچه  دۆلهتسىزلىكنىڭمۇساپىرچىلىق، 
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ۋهتهن ئهۋالدى، ھېچبىر زامان ۋهتىنىنى ئۇنتۇپ قالمىدى ۋه 

! زچۈنكى، بىز ئۇنداق مىللهتلهردىن ئهمهسمى. ئۇنتۇپ قالمايدۇ

ۋهتهنده، ئۇ يهرده بولۇپ ئۆتكهن كىچىككىنه قۇلىقىمىز كۆزىمىز، 

  .كۆرسىتىدۇ كۈچىنىئىشمۇ بىزنىڭ نهزهر دائىرىمىزده تهسىر 

  ، خوتهن،يهكهنگۈزهل يار ئوينىغان قهشقهر، كۇچار، ! ئاھ

  ...، ئىپالس ئاياقتا پاك ۋهتهنكىننېمىلهر بولدى

  )نىمشېھىت شېئىرلىرىدىن( 

  

 مۇئامىلىسىگهخهلقىمىز ئۆز ۋهتىنىده ۋهتهنسىز، ئهسىر 

خىتايالر خهلقىمىزنى دىن ۋه تىل ئهنئهنىسىدىن، . ئۇچرىماقتا

شهرهپلىك تارىخى بار  - ، شان ئۇزاقالشتۇرۇپمىللىي كىملىكىدىن 

. ئۇرۇنماقتا سۈپۈرۈۋېتىشكهبىر مىللهتنى دۇنيا سهھنىسىدىن 

 ئۇنتۇماسلىقىدۇنيا . سئهمما، بۇ ئۇنچىلىك ئاسان ئىش ئهمه

ھهمىشه «، »تۈلكىنىڭ سورىقىغا، خورازنىڭ جاۋابى بار«  ،كېرهككى

، بېرىلمهسلىكئۈمىد بىلهن ياشاش، ھېچقاچان چۈشكۈنلۈككه 

  .پىلۇر لۇتسدهيدۇ  ،- »ئادهمنىڭ پهزىلىتىدۇرمهرد  ھهقىقىي

  پارالق بولۇر، كهلگۈسىڭئهي دىلىم قايغۇرمىغىن كۆپ، 

  .ئاق بولۇرروشهن نىسپىي ئاي قاراڭغۇ بولسا، نىسپىي 

  )شېئىرلىرىدىننىمشېھىت ( 
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گهرچه . ئهۋالدىمىزمهرد ئهجدادالرنىڭ بىز ئهنه شۇ ئۈمىدۋار، 

ئۈچۈن،  ئهتىمىزئهپسۇس ھهسرهت بىلهن ئۆتـسىمۇ،  بۈگۈنىمىز

        !ئۈمىد ئارزۇالرغا تولغان ساپ سهمىمىي قهلبىمىز بار

  ئىكهن ئۆچمهيدىغان،ۋهتهن ئوتى چوغ 

  .كۆچمهيدىغانچوڭقۇر بهكمۇ يىلتىزى 

  بوستان،بېغى ۋهتهن تۇپرىقى ئالتۇن، 

  .ياتالر چهيلهپ يۈرسىمۇ ئۆڭمهيدىغان

  )ئىسمهت نۇردىنوۋ شېئىرلىرىدىن( 

  

كېلهچهك پهقهت ئۆتمۈشنى ئهسلهش ئهمهس، بهلكى  - تارىخ 

انداق بىر ھهرق. ھازىرالشنىڭ دهستۇرىدۇر ھۈلىنىئىستىقبالىنىڭ 

تارىخى بىلهن  ھهقىقىي، ئۆزىنىڭ ئۇزاقالشسامىللهت ئۆز تارىخىدىن 

، ئۇنۇتسا، ئۆز تارىخىنى ئۆز قهلىمى بىلهن يازمىسا، يۈزلهشمىسه

باشقىالرنىڭ ئويدۇرما ۋه بۇرمىالنغان ھالدا يېزىپ بهرگهن تارىخى 

بىلهن قانائهت قىلسا، دۇنيادا ئۆزىنىڭ بارلىقىنى ساقالپ قىلىشى 

  . ئهمهسمۇمكىن ئهسال كۆتۈرۈشى ۋه قهد 

تارىخ ھهققىده  خالدۇن ئىبنىتارىخچىسى ئهرهب مهشھۇر 

ۋهقهلهردىن  كۆپ كىشىلهرنى ئۆتكهن - تارىخ « : شۇنداق دهيدۇ

ۋاقىپ قىلىدۇ، ئايرىم كىشىلهرنى يوشۇرۇن سىرالردىن خهۋهردار 

قىلىدۇ، تارىخ ماۋزۇسىدا ئالدىنىپ قىلىشنىڭ ئالدىنى ئىلىش 
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  .»كېرهك 

قالدۇرغان مىراسى، ئهجدادالرنىڭ ئهۋالدالرغا  - ھهقىقهتهن تارىخ 

تۆھپىسى، ئىبرهت ئهينىكى، يول خهرىتىسى، تهجرىبه ساۋاق 

  .قامۇسىدۇر

بويۇن ئهگكهن، زۇلۇمغا، ھهقسىزلىق،  مهھكۇمىيهتكه

ھوقۇقسىزلىققا سۈكۈت قېلىپ رازى بولغان، مىللىي كىملىكىنى 

دۇنيا تارىخ - ، نادان مىللهتنىڭخاراب مهنىۋىيىتىيوقاتقان، 

  !مۇقهررهردۇر يوقىلىشىسهھنىسىدىن 

تارىخىنى، غالىبالر «  شوپىنخائۇئىر پهيالسوپگېرمانىيهلىك 

  .دېگهن ئىكهن - »مهغلۇپالرنىڭ دۈمبىسىگه يازىدۇ

دۈمبىسىنى تۇتۇپ « بىرى ئهدىبلىرىمىزدىن بىزنىڭ ياش 

  .دهپ يازغان ئىدى - » بهرمىگهنلهر مهغلۇپ سانالمايدۇ

دهپ » ئهزهلدىن«  تارىخىمىزنىھهقىقهتهن خىتايالر بىزنىڭ 

دهيدىغان  »...تىن كېيىن ئازادلىق « باشلىغان مۇقهددىمىدىن 

خاتىمىسىگه قهدهر ئويدۇرما، ساختا پاكىتالر بىلهن تولدۇرۇپ 

ئۆچمهس قارا سىياھ  پېشانىمىزگهئهمهس، بهلكى  دۈمبىمىزگه

  .كهلمهكته ئۇرۇنۇپبىلهن يېزىشقا 

بۇيان خىتاي  تارىخىدىنئهمما، ئۇيغۇر خهلقى 

پېشانىسىنى مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ قهلىمىگه نه دۈمبىسىنى، نه 

بېشىغا نېمه پاالكهت كهلسه كهلسۇن، . تۇتۇپ بهرگهن ئهمهس
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سۆڭهكلىرى ئاپئاق ، سىڭگهنقىزىل قانلىرى ئهجدادلىرىنىڭ 

 - تىرىشىپكۆمۈلگهن بۇ تۇپراقالردا ئۆز مهۋجۇدىيىتىنى ساقالپ، 

  !تىك تۇرۇپ كهلمهكتهتىرهجهپ يىقىلماي تىرمىشىپ، 

ولغان خهلق دېمهك، تارىخنى ئۇنىڭ ھهقىقىي قهھرىمانلىرى ب

كۈرهشكه نېمه ئۈچۈن ئهجدادلىرىنى ئۆزىنى  يازغاندىالئۆزى 

نهتىجىلىرىنى دۇنياغا سهۋهب غايىسىنى،   ،ئاتالنغانلىقىنى

دا ئهركىنلىك ئۈچۈن جان پى - قالماي ھۆرلۈك  بىلهنالتونۇتۇش 

ئۇالرنىڭ مۇبارهك نام  شېھىتلىرىنى  ،قىلغان ئهزىمهتلىرىنى، غازى

بىلهن ياد ئېتىپ ئۇالرنىڭ ئېھتىرام ھۆرمهت  شهرپلىرىنى - 

ئۈچۈن خهلق قهلبىده گۈزهل  تۇرۇلماسلىقىىتئۇن، ئۇنتۇلماسلىقى

مانا بۇ ھهقىقىي مىللىي . ۋه يىقىلماس بىر ئابىده تىكلهيدۇ

  .تارىخنىڭ رولى

يۈزبهرگهن  تارىخىمىزدايېقىنقى زامان  - » قاراجۈلدىكى جهڭ« 

بىر  خاراكتېرلىككۈرهشنىڭ رايون قوراللىق قېتىملىق بىر 

شۇ مهزگىلده يۈز بهرگهن ۋهقهلهرنىڭ  ،بولۇپكارتىنىسى  تراگېدىك

ئهۋالدالرغا كېلهچهك جهريانى، ئاقىۋىتى، ئهسلى ماھىيىتى ھهققىده 

  .بېرىدۇمۇھىم بىر تارىخ دهرسى 

مۇھىم سىياسىي رول  تارىخىمىزدازامان يېقىنقى شۇنداقال 

نىڭ  »تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى شهرقىي«ئوينىغان

نغان بولسىمۇ، بۇ ئىلىقىسمهن پائالىيهتلىرى تار دائىرىده تىلغا 
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چۈشهنچىلهر يېڭى چۈشهنچىسىگه ھهقته خهلقىمىزنىڭ ئهسلى 

  .قاتىدۇ

، ئىنچىكه مۇالھىزىلهر تهتقىقات، ئهتراپلىق چوڭقۇربۇ كىتاب، 

ئهمهس ياكى رومان ىخى بىلهن يېزىلغان تارىخى ئهسهر ياكى تار

بىلهن قۇراشتۇرۇلۇپ، ئوبرازالشتۇرۇلغان ئۇسلۇب بهدىئىي 

ئېيتقىنىدهك، پهقهت ئاپتورىنىڭ . ئهمهسھېكايىسىمۇ قهھرىمانالر 

بولغان  شاھىتيېقىن ئۆتمۈشتىكى ئۆزى شهخسهن قاتناشقان ياكى 

ئاڭلىغان بىۋاسىته  ئاغزىدىنياكى ۋهقه ئىشتىراكچىلىرىنىڭ ئۆز 

ۋه بۇ ۋهقهلهرده رول ئوينىغان  سهرگۈزهشتىتارىخى ۋهقهنىڭ 

پائالىيهت جهريانىنى رېئال ئهكس ئهتتۈرگهن  شهخسلهرنىڭ

  .تارىخى ئهسلىمىدۇر خاراكتېرلىكشهجهره  بىئوگرافىك

  تۈركىستان ۋه ئۇيغۇر تارىخ ھهققىده ئىزدىنىپ، ساناقسىز  شهرقىي

قىزىققان تېپىشقا جاۋاب  رگهله» ؟نېمه ئۈچۈن« ، »؟نېمىشقا« 

 ھادىسىلهريىلالردىكى  - 70ۋه  -60 ياشلىرىمىزغا ھهۋهسكارتارىخ 

قول يازما ماتېرىيال سۈپىتىده سۇنۇلغان بۇ بىرىنچى ھهققىده 

ئۇيغۇر ياشلىرىنىڭ تولۇق ئوقۇپ چېقىشىنى پۈتۈن ئهسهرنى 

  .تهۋسىيه قىلىمهن

سۇنۇش، ئۇالرنىڭ ھۇزۇرىغا بىر كىتاب يېزىپ ئوقۇرمهنلهرنىڭ 

 ھېسسىنىتهقدىرىنى قازىنىش، ئۇالرنىڭ كۆڭلىده قايىللىق 

قىلىش خىتاب ، تهپهككۇرىنى ئېچىپ ئاڭ تۇيغۇلىرىغا ئويغىتىش
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  .ئوڭاي ئىش ئهمهستۇر

بىر كىتابنى قانچه كۈنده ئوقۇپ بولۇشنى « شۇنىڭ ئۈچۈن 

 - »الزىمچۈشىنىشىمىز ئهمهس، قانچه يىلدا يېزىلغانلىقىنى 

  .پىكىر ھهقىقهتهن توغرا دېگهن

، غهيرهت تىرىشىپقارىماي، قېلىشىغا  چوڭىيىپيېشىنىڭ 

ھۇزۇرىغا ئالىمىده بۇ كىتابنى يېزىپ مىللهت  مۇھاجىرهتقىلىپ، 

تهشهككۈر ئاالھىده  كېرىمىگهئۈچۈن ئابدۇرېشىت ھاجى  سۇنغانلىقى

  !، ئامىنئاتاقىلسۇنئۇزۇن ئۆمۈر  ئالالھ. ئېيتىمهن

ناملىق مۇخهممهسنىڭ » ۋهتهن«ئاخىرىدا دېمهكچى بولغانلىرىمنى 

  .ئاياغالشتۇرايبىلهن كۇپلېتى ئاخىرقى 

  بۇ مىللهت، زۇلۇم پهريادى كۆز ياشتىن، ئهتمهسمۇپاراغهت 

  »نى باشالر كهتتى سهۋدادىن، بۇ سهۋدا كهتمىدى باشتىن« 

  كۆكته كۆك بايراق لهپىلدهر، كېلهچهكتىنئۈمىد ئۈزمه 

  .»تاشتىن ئالۇرجاپانى كىم توال چهكسه، گۆھهرنى شۇ « 

  شاندىن، - توي، زهپهر  ئۇكۈنكى، شادالنغايروھى  شېھىتالر

 

  )خهلق ناخشىلىرىدىن(

       

  تۈركىيه. يىلى -       2011
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  باب بىرىنچى 

ئىنقىالبى تۈركىستان خهلق  شهرقىي

                  پائالىيهتلىرى پارتىيىسىنىڭ 

    ھهققىده ئومۇمىي بايان

  
  :ئهلهيكۇم ئهسساالمۇئهلهيكۇم

  !ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن، ئهزىز قېرىنداشلىرىم

ناملىق بۇ كىتاب، » قارا جۈلدىكى جهڭ« سىز ئوقۇۋاتقان 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى، قهشقهر  شهرقىي

ئاخۇنوپ ۋه سهپداشلىرىمنىڭ خىتاي  سېكرېتارىباش  سىنىڭبىيۇرو

ۋهتهننىڭ  تاجاۋۇزچى گۇرۇھىغا قارشى مىللهتنىڭ ئازادلىقى،

 قوزغىلىڭىنىڭبارغان قوراللىق  ئېلىپمۇستهقىللىقى ئۈچۈن 

كهينىدىكى ھادىسىلهر ھهققىدىكى ئهسلىمه  - جهريانى ۋه ئالدى 

كۈنى،  - 23ئاينىڭ  - 8يىلى  - 1969  نېگىزىبولۇپ، ۋهقهنىڭ 

ىرقى قىزىلسۇ قىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى ئاتۇش ناھىيىسىنىڭ ھاز
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  .يېزىسىدا يۈز بهرگهن قاراجۈل

مهن شۇ ۋهقهنىڭ ھاياتتا قالغان بىۋاسىته ئىشتىراكچىلىرىدىن 

بولۇش سۈپىتىم بىلهن ئهينى زاماندا كهڭ  شاھىتىبىرى ۋه 

جامائهتچىلىككه مهلۇم بولغان ۋه خىتاي دائىرىلىرى تهرىپىدىن 

بۇ ۋهقهلىكنى بىرىنچى قول ھۆججهتلىك  والشتۇرۇلغاندېل

-2005ئاساسىدا رهتلهپ كىتاب قىلىپ يېزىپ چىقىپ ماتېرىيالالر 

دا » تهكلىماكان ئۇيغۇر نهشرىياتى« يىلى تۈركىيه ئىستانبۇلدىكى 

  .قىلدۇرۇپ ئېالن قىلغانىدىم نهشر

كىتاب نهشردىن چىققاندىن كېيىن ۋهتهن ئىچىدىكى ئاز 

بولمىغان سهپداشلىرىم ئىچىده مۇنازىره غۇلغۇال پهيدا بولۇپ كىتابتا 

ئىسىملىرى،  شهخسلهرنىڭبهزى  ئاكتىيۇرلىرىدىنۋهقهنىڭ ئهسلى 

پائالىيهتلىرى، قهھرىمانلىق ئىش ئىزلىرىنىڭ تىلغا 

ىده قانائهتلىنهرلىك ئىلىنمىغانلىقىنى، بهزى ھادىسىلهر ھهقق

دهلىللهرنىڭ يېتهرسىزلىكى، ئهتراپلىق يورۇتۇپ  - ئىسپات 

 نهشربېرىلمىگهنلىكى شۇنىڭ ئۈچۈن كىتابنىڭ قايتا تولۇقالپ 

، پىكىرلهر تهۋسىيىلهرقىلىنىشنىڭ الزىملىقى ھهققىده بهزى 

يازما  خاراكتېرلىكشۇنداقال بىر قىسىم ئهسلىمه . كهلدى

فوتوگرافالرنى تاپشۇرۇپ  - ر قانچه پارچه رهسىم ماتېرىيالالرنى ۋه بى

  .ئالدىم

بۇ قېتىم ئاشۇ ماتېرىيال ۋه رهسىملهرنى كىتابقا كىرگۈزۈپ 
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نهشرىنى قايتا تولۇقالپ چىقىپ كىتابنىڭ تولۇقالنغان ئىككىنچى 

  .سۇندۇم ھوزورۇڭىزالرغا

بولۇپ ئۆتكهن ئىشالرنى، يۈز بهرگهن قېتىم مهن ۋهتهنده شۇ 

باتۇرلۇق ئىش  قهھرىمانلىرىمىزنىڭتارىخى ۋهقهلىكلهرنى، مىللىي 

ئالغان  چېلهكتىن ئىزلىرىنى، ۋهتهن سۆيهر ئهزىمهتلىرىمىزنى،  - 

  .بىر تامچه سۇ سۈپىتىده ئهسلهپ ئۆتتۈم

كۆپ ئىشالرغا مهن . مهن بۇ ئىشالرنىڭ بىردىنبىر شاھىتى ئىدىم

اتناشقان ۋه بىلگهن ياكى مېنىڭ ھايات قالغان ئۆزۈم ق

مهن تارىخى چىنلىققا . سهپداشلىرىمدىن ئاڭلىغان ئىشالر ئىدى

ھۆرمهت قىلىش ۋه ئاشكارىالشقا بولمايدىغان مىللىي 

مهخپىيهتلىكىمىزنى قوغداش يۈزىسىدىن شىر يۈرهك 

ئىزلىرىدىن - ئهزىمهتلىرىمىزنىڭ تىلالردا داستان بولغان تاالي ئىش

قىلىنىپ هقهت خىتاي دائىرىلىرى تهرىپىدىن پاش بولۇپ دېلو پ

تۇرغۇزۇلغان قىسمىنىال خهلقىمگه تونۇشتۇرۇش مهقسىتىده بۇ 

  .قالدۇردۇمكىتابنى يېزىپ 

  :يېزىلغاندهك كىتابىداخۇددى بىر 

  بولماس، غهلهتسىزئىنساننىڭ يازغىنى «

  .»غهلهت تېپىلماس يازمىشتىنتهقدىرگه 

، چوڭىيىپيېشىم  قهلهم قۇۋۋىتىم ئاجىز،سهۋىيهم تۆۋهن، 

كۈنگه زهئىپلىشىۋاتقان بىر  - ئهسته تۇتۇش ئىقتىدارىم كۈندىن 
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باشتىن بىۋاسىته ھالدا قۇدرىتىمنىڭ يېتىشىچه غهيرهت قىلىپ 

ھادىسىلهرنى  - ۋهقه  مهلۇملۇقكهچۈرگهن سهرگۈزهشت ۋه ئۆزۈمگه 

  .بايان قىلىشقا تىرىشتىم

ھايات  شاھىتلىرىدىنتىراكچىلىرى، ۋهقهلهرنىڭ بىۋاسىته ئىش

ۋه مۇۋاپىق بولمىغان  كامكوساياشاۋاتقانالر يازغانلىرىمنىڭ 

تولۇقلىسا مىننهتدارلىقىمنى قىلىپ تهرهپلىرى بولسا قوشۇمچه 

  .بىلدۈرىمهن

مېنىڭ يازغانلىرىم بىر دهۋرده يۈزبهرگهن تارىخى ھادىسىلهرنىڭ   

نىمىزنىڭ ھهرقايسى ئهسلىده ۋهتى. پهقهت بىر پارچىسى خاالس

ۋىاليهت، شهھهر، ناھىيه، يېزىلىرىدا ئۆچمهس ئىز قالدۇرغان 

  .قالتىس ۋهقهلهرنىڭ بولۇپ ئۆتكىنى شۈبھىسىز بۇنىڭدىنمۇ

 -باشقىالرنىڭمۇ قىممهتلىك پىكىرلىرى، خاتىرىلىرى، تهۋسىيه

تېخىمۇ مۇكهممهل تارىخى ئهسهرلهر مهيدانغا  سايىسىداتهكلىپلىرى 

شى، ئىلىۋاقىپلىنىش، دهرس  ئهۋالدالرنىڭگۈسى چىقسا ۋه كهل

ساۋاقالرنى يهكۈنلهپ، توغرا يول يېڭى ئۇپۇقالرنىڭ  - تهجرىبه 

ئهينى زاماندىكى تارىخى ۋهقهلهرنىڭ  ئېچىلىشىغا تۈرتكه بولسا،

بېشىدىن  شاھىتلىرى، بىۋاسىته قاتناشقۇچىلىرى، ۋاسىتىلىك

ىنى ئۆز قهلىمى ئۆتكۈزگهن سهرگۈزهشتلىرىنى، جهريان ۋه يهكۈن

بىلهن يېزىپ قالدۇرسا، يازالمايدىغانالر ئۆزى ئىشهنگهن قهلهم 

، ياكى ئۆز يازدۇرساقابىلىيىتى بار، زېھنى ئۆتكۈر ياشالرغا 
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ئهۋالدلىرىغا سۆزلهپ بهرسه، ئۇالر قهلهم تهۋرىتىپ يېزىپ چىقسا، 

 -مۇۋاپىق شهرت  )ئېالن قىاللمىسا(ھازىر ئىمكان بولمىسا 

ھازىرالنغاندا كهڭ خهلق ئاممىسى بىلهن يۈز كۆرۈشتۈرسه شارائىت 

  .نېمه دېگهن ياخشى بوالتتى، دهپمۇ ئوياليمهن

مهرھۇم شائىر ۋه يازغۇچى ئابدۇلال تالىپنىڭ بىر كۇپلېت  شۇئاندا

  .كېلىپ قالدى ئېسىمگهرۇبائىيسى 

  كۆزۈم بار دېمه، كۆزيۇمۇپچىنلىققا 

  .ھهق سۆزنى قىاللماي، سۆزۈم بار دېمه

  ئهلگه بىر ياخشىلىق قىاللماي ياشاپ،

  .تارىخنىڭ ئالدىدا يۈزۈم بار دېمه

. مهن ۋهتىنىم، خهلقىم ئۈچۈن ھېچ ئىش قىلىپ بېرهلمىدىم

مانا . ئهپسۇسكى ئۇلۇغۋار غايه، كۆڭۈل ئارزۇلىرىم ئهمهلگه ئاشمىدى

 قېرىلىقىمچاچ ساقاللىرىم ئاقىرىپ،  .دىن ئاشتى 70يېشىم 

ھهممىدىن يامىنى  .پۇت قوللىرىمدا مادار قالمىدى. ۋايىغا يهتتى

تۇغۇلغان ۋهتهندىن ئۇزاق، يات دۆلهتتىكى مۇساپىرچىلىق، 

  . تولىمۇ ئېغىر تۇيۇلماقتا يالغۇزلۇق،

ئهڭ چوڭقۇر  قهلىمىمنىڭمهن بۇ ئهسلىمىنى يېزىۋاتقىنىمدا 

مىمدىن قاتلىمىدىن ئۇرغۇپ چىقىۋاتقان دهردلىك ئاھلىرىم، قهلى

جۈمله شهكىلده - سۆز  بېتىگهيېزىق بولۇپ تۆكۈلۈپ، ئاق قهغهز 

بۇالق سۈيىدهك بۇلدۇقالپ تۆكۈلگهن . نهقىش بولۇپ ئۇيۇماقتا
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ھهسرهتلىك كۆز يېشىم، قهلىمىم سىياسىيغا قوشۇلۇپ باشقا بىر 

  ...تهبىئىي رهڭ ھاسىل قىلماقتا ئىدى

جان ئۈزۈش ئۇ قانلىق جهڭده شېھىت بولغان سهپداشلىرىمنىڭ 

 ھۈركۈرتۈپكېلىۋېلىپ، مېنى  كۆزئالدىمغاۋاقتىدىكى ھالىتى 

ئۇالر شېھىت بولدى، مهن . ئىدى ئېزىلمهكته يۈرىكىم. يىغالتماقتا

تهقدىرىگه باغلىماستىن باشقا يهنه  نىڭھئالالبۇنى  .ھايات قالدىم

  نېمه چاره ئىمكان بولسۇن؟

نهسىللهرنى كىم بىلىدۇ؟ بهلكى، ئۇ ھادىسىلهرنى كېلهچهك 

ياۋىداق  - ھهقىقهتنى بىلدۈرۈش، يالغان  خهۋهردار قىلىش،

 - ئهپسانىلهر، بۇرمىالشالر، قهستهن ئويدۇرمىالر، ھاقارهت، پىتنه 

رهددىيه بېرىش، ئىشنىڭ ئهسلىنى چۈشهندۈرۈش ئۈچۈن،  ئىغۋاالرغا

ئهمگهك بىلهن «قىستاق، -قاراڭغۇ، جاپالىق تۇرما، قىيىن

ئېغىر ئهمگهك، ئاچلىق  الگېرىدىكىالغان جازا ، دهپ ئات»ئۆزگهرتىش

 - ئۆلمهي ھايات قالغانلىقىم بىر تهقدىرى  بىسىمالردائازابى، روھى 

  .ئىالھى قىسمهتتۇر

چىقارغىنىمىزدا، ئېيتقان غايه،  خۇالسهتارىخى تهجرىبىلهردىن 

، بىر مىللهتنىڭ قېنىدا شوئارھۆرلۈككه ئىنتىلىش ۋه مىللىي 

ڭغا قارشى چىققان، ئۇنى يوق قىلىشقا مهۋجۇت ئىكهن، ئۇنى

ھهرقانداق بۈيۈك كۈچمۇ ئامالسىز قالىدۇ ۋه ئاخىرى  ئۇرۇنغان

  . مهغلۇپ بولىدۇ
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ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ۋاقتى كهلگهنده دۈشمهنگه » قاراجۈلدىكى جهڭ«

قارشى، ئۆلۈمدىن قورقمايدىغان روھى ۋه جاسارهت بىلهن شىردهك 

مىللهت ئىكهنلىكىنى يهنه بىر قېتىم  ئىلىشااليدىغان

  .ئىسپاتلىدى

مۇشۇ دهۋرگه قهدهر خهلقىمىزنىڭ مۇستهملىكىچى خىتاي 

 -باسقۇنچىلىرىغا قارشى كۆرۈشى، ھهجىمنىڭ چوڭ 

كىچىكلىكىدىن قهتئىي نهزهر ھېچ توختاپ قالمىدى ۋه 

  .توختىمايدۇ

اندا، تۈرك بالىسى، ئهجدادىنى تونۇغ« مۇستاپا كامالنىڭ  ئاتاتۈرك

تېخىمۇ بۈيۈك ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئۈچۈن ئۆزىده قۇۋۋهت 

  .، دېگهن مهشھۇر سۆزى بار»تاپااليدۇ

ھازىر خىتاينىڭ مۇستهملىكه ئاسارىتى  ئۇيغۇرىستانۋهتىنىمىز 

دۇنيا تارىخىنىڭ  - مىللىتىمىز . ئاستىدا ئىڭرىماقتا

رغان قهھرىمانلىق، مهدهنىيهت سهھىپىلىرىگه ئۆچمهس تامغا ئۇ

گىردابىغا  يوقىلىشبولسىمۇ، تهقدىرنىڭ قارا بورانلىرى ئىچىده 

  . ئىتتىرىلمهكته

بۇ  .ئهھۋالىمىز تولىمۇ خهتهرلىك باسقۇچقا كېلىپ قالدى

ئهھۋالدا مهملىكهت ئىچى ۋه سىرتىدىكى بارلىق ئۇيغۇرالر ۋه باشقا 

 ئىتتىپاقلىشىپ، ئۇيۇلتاشتهكقېرىنداشالر بىر دىل، بىر نىيهتته 

تهن، مىللهتنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن قولىمىزدىن كهلگۈچه غهيرهت ۋه
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دېيهلىشىمىز » بۇ سهپته مهنمۇ بار« چىقىرىپ  كۈچقىلىپ 

الزىمكى، دۈشمهنگه، دۈشمهن غالچىلىرى، خائىن جاسۇسلىرىنىڭ 

ئارىنى بۇزۇش، قۇتراتقۇلۇق قىلىش، بۆلگۈنچىلىك سېلىش 

ھوشيارلىقىمىزنى ھهرىكهتلىرىگه قهتئىي يول قويماسلىقىمىز، 

سهزگۈر، ئېھتىياتچان، ئهمما، جۈرئهتلىك،  ھهرزامانئۆستۈرۈپ، 

 بۆلىشىمىزمۈشكۈل ۋهزىيهتكه دۇچ كهلگهنده تهدبىرلىك، روھلۇق 

  .الزىم

، ئايدىڭالشتۇرۇۋېلىشھۆرمهتلىك ئوقۇرمهنلهرنىڭ چۈشهنچىلىرىنى   

مهقسىتىده  كېڭهيتىشئىزدىنىش، تهتقىق قىلىش مهلۇماتىنى 

نىڭ قۇرۇلۇشى، » تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى شهرقىي«

پائالىيىتى، شۇ چاغدىكى ئومۇمىي ۋهزىيهت ھهققىده قىسقىچه 

  :شهخسى مۇالھىزهمنى بايان قىلماقچىمهن

تۈركىستان تارىخىدا بوران  شهرقىييىلالر،  - 40ۋه - 30 

چاپقۇنلۇق، ئۆزگىرىشچان، شىددهتلىك ئىنقىالب ۋه ئىختىالپ 

  .هۋرى بولدىد

 »تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى شهرقىي« يىلى قۇرۇلغان - 33

بىلهن  بىرىكتۈرۈشىرۇسالر ۋه خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ تىل 

خوجا نىياز ھاجىم . ندىئىلىسابىت دامولالم قولغا . يوقىتىلدى

چهتئهلگه  مۇھىدىگېنېرال مهخمۇت . ئۆلتۈرۈلدى تۈرمىده ـ

يۈزمىڭالرچه . شۇن تارقىتىۋېتىلدىمىللىي قو .كهتتى چىقىپ
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شېھىت قانلىرى بىلهن بارلىققا كهلگهن مىللىي ھاكىمىيهت 

ۋهتهن مىقياسىدا دهھشهتلىك قهتلىئام . قولدىن كهتتى

، خاتىرجهم دۈككىده- كۈندۈز دهككه  - ئادهملهر كېچه . يۈرگۈزۈلدى

ئارامىدا ئۇخلىيالمايدىغان  كېچىلىرىھهرىكهت قىاللماي،  - ئىش 

  .ىيهت بارلىققا كهلدىۋهز

قارشى ئۇرۇش داۋام قىلىۋاتقان بولسا، گىتلېر  ياپونغاجۇڭگودا 

دۇنيا ئۇرۇشى - 2پولشاغا يۈرۈش قىلىشى بىلهن  گېرمانىيسىنىڭ

  .پارتلىدى

  

ئايدا گېرمانىيه ئارمىيىسى سوۋېت  - 6يىلى  - 1942

غان جىددىي شارائىتتا، ئومۇمىي ھهربىي يۈرۈش قىلئىتتىپاقىغا 

 لىقنىتاشقى ۋهزىيهتنى توغرا تهھلىل قىلىپ، تارىخى رېئال ئىچكى

تۈركىستان خهلقىنى نىجاتلىققا ئېرىشتۈرۈش  شهرقىيكۆزده تۇتۇپ، 

ئۈچۈن چىقىش يولى ئىزدىگهن بىر قىسىم ئاڭلىق، مىللهتنىڭ 

ئابرۇيلۇق زىيالىيلىرى، مۆتىۋهرلىرى، بۇ جاپالىق يولدا مىللهتنى 

قۇرۇلۇشىنىڭ  پارتىيىنىڭاسىي بىر سىي يېتهكلىيهلهيدىغان

 شهرقىي«شۇ ۋهجىدىن . مۇھىملىقىنى تونۇپ يهتكهن ئىدى

  .قۇرۇلغانىدى» تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى

ناملىق » شهجهرىسى شېھىتالر« ئىلتهبىرنىڭئابلىكىم باقى 

  ئهسىرىده كۆرسىتىلىشىچه،
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توختى  شهھىرىدهيىلنىڭ ئاخىرىدا ئۈرۈمچى - 1942... «

قۇربان،  مامۇتوپقاسىم زۇليار، ئهزىز قاسىم، زۇالل،  قۇربان، كهنجى

خهلق ئازادلىق « ، ئابدۇرېھىم ئۆمهر قاتارلىقالر ئىمىنجان

كۈنى،  - 7ئاينىڭ  - 12يىلى - 1945. نى قۇردى» تهشكىالتى

 شهھىرىدهتۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ مهركىزى غۇلجا  شهرقىي

نقىالبى پارتىيىسىنىڭ شۆبىسى تۈركىستان خهلق ئى شهرقىي

  .دهپ يازىدۇ ،»...رهسمىي ۋه مهخپىي قۇرۇلدى

 - 20«سور سۇلتان مهخمۇت قهشقىرىنىڭ ستۈركىيهدىكى پروفې

ئهسىرده خىتاي سىياسىي پارتىيىلىرى ۋه ھاكىمىيهتلىرىنىڭ 

تۈركىستان خهلقىگه قاراتقان سىياسىتى ۋه ئۇنىڭ ئېغىر  شهرقىي

  :قالىسىدهماناملىق » ئاقىۋهتلىرى

تۈركىستان  شهرقىيكۈنى -  5ئاينىڭ -  5يىلى - 1946«  - 

 ئاباسوۋئابدۇكېرىم  شهھىرىدهجۇمھۇرىيىتىنىڭ مهركىزى غۇلجا 

كىشى تهرىپىدىن  15يېتهكچىلىكىده ياشالردىن تهشكىل تاپقان 

» تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى شهرقىي« مهخپىي ھالدا 

قۇرۇلدى، مهركىزى كومىتېت ) »خپ« قىسقارتىلغان ئىسمى ( 

 خپ( ئاباسوۋئابدۇكېرىم، . ئهزالىرى يهتته كىشىدىن تهركىب تاپتى

، )سېكرېتارىمۇئاۋىن ( سهيپۇلاليوف، سهيدۇلال )سېكرېتارى

، ئىمىنوف، مهمتىمىن ئىسھاقوۋسهيپىدىن ئهزىزى، ئهسئهت 

  .دهيدۇ ،»ئىبارهت ئىدى زاكىروۋدىن، ئابدۇلال بابا ئهنۋهرخان
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، ماقالىسىدهسۇلتان مهخمۇت قهشقىرى يهنه شۇ  پروفېسسور

» ئۇيغۇرالر«  غوجهمبهردىنىڭۋه يازغۇچى قهھرىمان  سىياسىيون

) قهدىمكى زاماندىن ھازىرغا قهدهر بولغان سىياسىي تارىخ( 

  :كىتابىدىن تۆۋهندىكى نهقىلنى كهلتۈرگهن

يىلىنىڭ كۈز ئايلىرىدا ئۈرۈمچىده قاتتىق - 1962... - 

تۈركىستان  ۇلتايدا، شهرقىيقۇر ىيهتلىك ئىچىده ئېچىلغانپمهخ

يىلى - 1944 ،لىقىغادىرېلى پارتىيىسىنىڭ خهلق ئىنقىالب

قۇرۇلغان جۇمھۇرىيهت مىللىي ئارمىيىسىنىڭ قوماندانلىرىدىن 

بىرى، خىتاي خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ گېنېرالى، ئۇيغۇر 

 .سايالندى مۇئاۋىن رهئىسى مهمتىمىن ئىمىنوف ئاپتونوم رايوننىڭ

كىشىدىن تهركىب تاپتى، بۇالردىن بىزگه  25كومىتېت  يمهركىزى

 پاتخان، )تاتار( ئىسھاقوۋئهسئهت  بولغانالردىنئىسمى مهلۇم 

، زاكىروۋئابدۇلال  ،)قازاق( جاكۇلىن، ئهنۋهر )قازاق(  سۇغۇربايېۋ

، ئىبراھىم )ۋىن باشلىقىشىنجاڭ گېزىتىنىڭ مۇئا( توختى قۇربان 

مىللىي ئارمىيه ( ئاخۇنوپ، نىياز ئۆمهر، ئهخمهتجان تۇردى

قهشقهرگه  ئارمىيىنىڭيىلى مىللىي -  1950 ئوفىتسېرلىرىدىن

، )باشلىقى بولغان شتاب دېۋىزىيىسىنىڭ- 13يهرلهشتۈرۈلگهن 

 ئىكرام ئىمىنجان ئابدۇرېھىم باقى، ئىمىن ئهيسا، ئابابهكرى ناسىر،

نىڭ ئاساسىي مهقسىتى، » خپ« قاتارلىقالر بولۇپ، )ئۆزبېك(

قۇتۇلدۇرۇش،  ئىستېالسىدىن زۇلۇمىتۈركىستاننى خىتاي  شهرقىي
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تۈركىستان دۆلىتىنى بهرپا قىلىشتىن ئىبارهت  شهرقىيمۇستهقىل 

تۈركىستاننىڭ  شهرقىينىڭ شۆبه تهشكىالتلىرى » خپ« .ئىدى

مهخپىي قۇرۇلۇپ  ناھىيىلىرىدهكۆپ جايالردىكى ۋىاليهت، 

  »...پائالىيهتلىرىنى داۋام قىلدۇرۇشقا باشلىدى

يىل -2009بهتلهر، قازاقىستان، ئالمۇتا،  -791-786يۇقىرىقى كىتاب (

  )نهشرى

  

ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم پارتىيه تارىخى « ئاتالمىش 

مهدهنىيهت زور » تهتقىقات ئىشخانىسى تهرىپىدىن تۈزۈلگهن

ڭ تۈركىستان پارتىيىسىنى شهرقىي« زگىلىده ئىنقىالبى مه

 ماتېرىيالىداناملىق » يوقىتىلىشىچىقىشى ۋه  قهپهستىن

  :تۆۋهندىكى مهلۇماتالرنى ئۇچرىتىمىز

يىل - 1967» تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى شهرقىي« 

كۈنى ئۈرۈمچى، قهشقهرده قايتىدىن مهخپىي  - 10ئاينىڭ  - 4

ئۇيغۇرىستان خهلق « دهسلهپته ئۇنىڭ نامى . تهرتىپكه سېلىندى

يېڭىدىن تهرتىپكه كېيىن . بولۇپ ئاتالدى» پارتىيىسىئىنقىالبىي 

كۈنى، دهپ  - 12ئاينىڭ - 11يىلى - 1960ۋاقتىنى سېلىنغان 

تىنىڭ قۇرۇلغان تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيى شهرقىي.(ئۆزگهرتتى

شۇنىڭ بىلهن بىلله پارتىيه نامى  )ئاپتوردىنـ  كۈنىگه توغرىلىدى

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي« كهلتۈرۈلۈپ ئهسلىگه 
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ئايدا پارتىيه - 2يىلى - 1968« ...، دهپ ئاتالدى»پارتىيىسى

ئايدىن - 1يىلى - 1969...«،»مهركىزى كومىتېتى تهشكىللهندى

، ئىلى بىيۇروسىئايغىچه، ئۈرۈمچى شۆبىسى، ئالتاي شۆبه - 4

، قهشقهرنى مهركهز قىلىپ بىيۇروسىشۆبه  بۆرتاالكومىتېتى، 

. ق ئاپپاراتالرنى قۇردىقاتارلىق تارما بىيۇروسىجهنۇبىي تهڭرىتاغ 

ۋىاليهت، ئوبالست،  12ئاساسىي قاتالم تهشكىالتىنى قۇرۇپ  78

رايون دهرىجىلىك  22شهھهرگه ۋه ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى 

  »...ئورۇنالرغىچه كېڭهيدى

  

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىييۇقىرىقىالردىن مهلۇمكى، 

پىدىن قايسى ئىسىم هر تهرىپارتىيىسى، قايسى تارىختا، كىمل

قايسى ئۇسۇلدا قۇرۇلغانلىقىدىن قهتئىي نهزهر، ۋهتهننىڭ   ،بىلهن

نامى، پروگراممىسى، نىزامنامىسى، ئاخىرقى مهقسىتى يهنى 

تۈركىستاننىڭ مىللىي مۇستهقىللىقىنى قولغا  شهرقىي

كهلتۈرۈشتىن ئىبارهت غايىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈش ۋه ئۇنىڭ ئۈچۈن 

  . كۈرهش قىلىش ئىدى

ئوخشاشمىغان ئىسىم، ئوخشىمىغان تارىخ، ئوخشىمىغان شهرت 

شارائىتتا بۇرۇنقىالرنىڭ ئىزىنى كېيىنكىلهر بېسىپ، تهشكىلى 

قۇرۇلۇشىنى يېڭىالپ ئهينى مۇددىئا، ئهينى مهقسهت، ئهينى نىشان 

 -مۇشهققهت، قىيىن- خهتهردىن، جاپا -  خېيىمغايه ئۈچۈن، 
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مهيدانىغا ئېتىلغان،  قىستاقتىن، ئۆلۈمدىن قورقماي كۈرهش

تۈركىستان خهلقى  شهرقىيجېنىنى پىدا قىلغان ئۇ ئهزىمهتلهرنى 

  !ھېچبىر زامان ئۇنتۇمايدۇ

تۈركىستان تارىخىغا ئىسمى ئالتۇن ھهرپ بىلهن  شهرقىيئهمدى، 

ده » شهجهرىسى شېھىتالر« يېزىلغان بۇ شهرهپلىك پارتىيه ھهققىده 

  :سۇنىمهن ھوزورۇڭىزالرغابېرىلگهن قىسقىچه مهلۇماتنى ئهينهن 

  

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ دۆلهت  شهرقىي پارتىيىنىڭبۇ «

 - جهڭچى  زىيالىيالر، ھهربىي قوماندانالر، رهھبهرلىرى،

خىزمهتچىلهر، شهھهر ئاھالىلىرى، - ، كادىر، ئىشچىئوفىتسېرالر

تېزلىكته  ،تهركىب تاپقان پارتىيه قوشۇنى چارۋىچىالردىن - دېھقان 

كېڭىيىپ، ھاكىمىيهتنىڭ سىياسهت بهلگىلهش ۋه 

 كۆرسهتكۈدهكئىستراتېگىيىلىك پىالن تۈزۈش ئىشلىرىغا تهسىر 

  .ئىگه بولدى كۈچگهيوشۇرۇن 

ئىستراتېگىيه جهھهتته  خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ ئالدىدا،

رۇس ۋه خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ئامبۇردهك قورشاۋىدا قالغان 

تۈركىستاننىڭ ھهقىقىي مۇستهقىللىقىنى قولغا  شهرقىي

كهلتۈرۈشنىڭ توغرا سىياسىي پروگراممىسىنى تۈزۈپ چىقىشتهك 

تاكتىكا جهھهتته ئۇزاق . نازۇك ۋه مۇرهككهپ ۋهزىپه تۇراتتى

 مۇددهتلىك ياكى ھهل قىلغۇچ قوراللىق ئۇرۇشنىڭ تهشكىلى،
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 - ئۈزۈل  ماددىي ۋه مهنىۋى ھازىرلىقىنى قىلىشتهك شهرهپلىك ۋه

يهنه كېلىپ ئهمدىال دۇنياغا . كېسىل ئازادلىق نىشانى تۇراتتى

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھاكىمىيهت ھوقۇقى  شهرقىيكهلگهن 

ھهر زامان رۇس ۋه خىتاي جاسۇسلىرىنىڭ كونترول تهھدىتى 

بولۇپمۇ خىتاي گومىنداڭى بىلهن ئاشكارا . ئاستىدا تۇراتتى

ۇنىستلىرىنى يوشۇرۇن قولالۋاتقان شهرتنامه تۈزۈپ، خىتاي كومم

داۋامىدا » شهرتنامىسى يالتا« ستالىن رۇس كوممۇنىستلىرىنىڭ 

ئاشكارا  مهنپهئىتىنىتۈركىستان خهلقىنىڭ جانىجان  شهرقىي

ھهقىقهت ئالدىدا، قىل ئۈستىده تۇرغان  سېتىۋهتكهنلىگىدهك

خهلق، مىللهت، ۋهتهن تهقدىرىنى قانداق قىلىپ خهتهردىن 

رۇپ قىلىشتهك باش تارتىپ بولمايدىغان مهسئۇلىيهت ۋه قۇتۇلدۇ

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ  شهرقىيمهجبۇرىيهت 

   .زىممىسىگه يۈكلهنگهن ئىدى

» شهرتنامىسى يالتا«  - دۇنيا ئۇرۇشىنىڭ نهتىجىسى  - 2

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ پائالىيىتىنى  شهرقىي

ئىككى يىلدىن كېيىن . لغا قىستاپ قويدىتېخىمۇ قىيىن ھا

 ماۋ –ئايدا يهنئهن  - 11ستالىن، - ئايدا موسكۋا - 1يىلى - 1946

تۈركىستاندىكى ھاكىمىيهت ۋه ھهربىي  شهرقىي بىۋۇالر دۇڭ، زېدۇڭ

خهۋهردار  پارتىيىدىنقاتالمنىڭ ئىچىده ئورۇن ئالغان بۇ يوشۇرۇن 

مىڭدىن ئارتۇق  4بۇ چاغدا پارتىيه ئهزالىرىنىڭ سانى . قىلىندى
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بولۇپ، ئارمىيه ۋه ھۆكۈمهت ئىچىده ئاشكارا پائالىيهت قىلىۋاتقان 

تۈركىستان ياشالر تهشكىالتى ئۇنىڭ ئاساسىي تايانچ  شهرقىي

پارتىيىنىڭ تهشكىلى ئىنتىزامى ناھايىتى چىڭ . قوشۇنى ئىدى

قارىتا  تونۇلغانالرغادهپ  خىتيايپهرهسياكى  بولۇپ، رۇسپهرهس

  .قهتئىي مهخپىيهتلىك ساقالنغان ئىدى

بىتىمدىن كېيىن، بىرلهشمه ھۆكۈمهت تهركىبىده ئۈرۈمچىگه  11

كهلگهن پارتىيه يېتهكچىلىرى ۋه ئهزالىرى پۈتۈن  يۆتكىلىپ

تۈركىستان زېمىنلىرىدا پارتىيه تهشكىلى خىزمىتىنى  شهرقىي

بۇ . مىڭدىن ئېشىپ كهتكهنىدى 40ئهزالىرى . ىقانات يايدۇرد

كومىتېتى سولغا مايىل بولغان،  يدهۋرده پارتىيه مهركىزى

كوممۇنىستىك پىكىرلهر ئارىالشقان خاتا يۆنىلىش بهلگىلىگهن 

تۈركىستان  شهرقىي، ئهمما، )مۇمكىن  بۆلىشىتاكتىكا ( بولسىمۇ

. ئىدى خهلقىنى مۇستهقىل قىلىش نىشانى ئېنىق بهلگىلهنگهن

تۈركىستان زېمىنىنى مۇستهملىكه قىلىپ  شهرقىيچاغدا،  ئهينه

تۈركىستاندا بىر نهچچه يۈزمىڭ زامانىۋى  شهرقىيتۇرغان ۋه 

ئامېرىكا ئايروپىالنلىرى ۋه قوراللىرى بىلهن قورالالنغان ئهسكىرى 

ھهمده رۇس  يوقىتىشبولغان گومىنداڭ تاجاۋۇزچىلىرىنى 

ۇقىدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۆزىدىن كوممۇنىستلىرىنىڭ كونترولل

ئاجىز بولغان خىتاي كوممۇنىستلىرى بىلهن ۋاقىتلىق 

 بۆلىشىئىتتىپاقلىشىش ئهڭ مۇۋاپىق يول دهپ تالالنغان 
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  .ئېھتىمالغا يېقىن

يىلىدىن ئېتىبارهن، خىتاي كوممۇنىستلىرى بىلهن  -  1950

تۈركىستان  شهرقىيرۇس كوممۇنىستلىرى  بىرىكتۈرۈۋالغانتىل 

 شهرقىيمىللىي ئازادلىق كۆرۈشىنىڭ غهلىبىسىنى تارتىۋالدى ۋه 

دىكى ۋهدىسىگه بىنائهن خىتاي » شهرتنامىسى يالتا« تۈركىستاننى 

ۋالغان كوممۇنىستالرنىڭ ئىلىئهمهس، ھاكىمىيهتنى  گومىنداڭىغا

مۇستهقىل جۇمھۇرىيىتىمىز يوق . ئاسارىتىگه تۇتۇپ بهردى

خىتاي كوممۇنىست قوشۇنلىرى بېسىپ  قىلىنغان بولسىمۇ،

كىرگهندىن كېيىن، مىللىي ئارمىيىمىزنىڭ ھهيۋىسى، 

تۈركىستان خهلق  شهرقىيئارقىسىدا  بىسىمىيخهلقىمىزنىڭ 

ئىنقىالبى پارتىيىسى بىلهن خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى 

 ئاللىبۇرۇنالستالىن بولسا . بىرلهشمه ھۆكۈمهتكه قاتناشتى

نهپهر  132بى پارتىيىسىنىڭ ن خهلق ئىنقىالتۈركىستا شهرقىي

  .يوللىغان ئىدى ماۋزېدوڭغالىرىنىڭ ئىسىملىكىنى غوللۇق ئهزا

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى ئهسلىدىكى زور ۋه  شهرقىي

كونا ئىككى دۈشمىنىدىن قۇتۇلغاندىن كېيىن، قىلچه 

ئىككىلهنمهي، يېڭى دۈشمىنى خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ 

قۇتۇلۇش، مىللىي مۇستهقىللىقنى قولغا  نتۇرۇقىدىنبويۇ

يولىنى كېيىنكىلىرى بېسىپ، كهلتۈرۈش يولىدا ئالدىنقىالرنىڭ 

قېتىمدىن ئارتۇق قوراللىق،  200نهچچه يىلدىن بىرى  60
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خهلقنى . قورالسىز، ئاشكارا ۋه يوشۇرۇن كۈرهش قىلىپ كهلدى

نى ھاكىمىيهت كۆتۈرۈپتهشكىللهپ كۆپ قېتىم قوزغىالڭ 

تۈركىستان قۇرۇش ئۈچۈن  شهرقىيتارتىۋېلىپ مۇستهقىل 

شۇنداق قىلىپ بۈگۈنكى كۈنده، خىتاي . تىرىشتى

كوممۇنىستلىرىغا قارشى پروگراممىسى ئهڭ ئېنىق بولغان، 

 ئېلىپئىنتىزامچان ۋه سىستېمىلىق كۈرهش  تهشكىللىك،

پىالنلىرى مۇكهممهل بولغان،  ئىستېراگېيىلىك بارااليدىغان،

لىرى دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىغىچه تهكشى تارقالغان، ئهزا

مهخپىيهتلىك پرىنسىپى تېخىمۇ چىڭ بولغان ئىككى مىليونغا 

ئاساسىي قاتالم تهشكىالتىدا  78يېقىن خهلقنى تهشكىللهپ، 

بېشىدىن سوغۇقنى ئاتمىش مىڭدىن ئارتۇق پېشقهدهم، ئىسسىق 

 ئاممىۋىكۆچۈرگهن ۋه ئېغىر سىناقالردىن ئۆتكهن ئهزاسى بولغان، 

، يېتهكچىلىك رولى چوڭ، جهڭگىۋار سىياسىي ۋه كۇچلۇقئاساسىي 

بىر قاتار قوراللىق ئۇرۇشالر، سىياسىي  .تارىخى پارتىيىگه ئايالندى

الشلىرىغا رهھبهرلىك قىلغان خهلق لكۈرهشلهر ۋه مهدهنىيهت تا

تۈركىستاننىڭ ئۈزۈل كېسىل  شهرقىي ،پارتىيىسىئىنقىالبى 

ئازادلىقىنى نىشان قىلىپ، خهلقنىڭ ئۈمىد مهشئىلىگه، خىتاي 

  .كوممۇنىستلىرىنىڭ كۆزىگه قادالغان خهنجهرگه ئايالندى

 يېرىم ئهسىردىن ئارتۇقتۈركىستان خهلقىنىڭ  شهرقىي

كوممۇنىست ئىستېالچىالرغا قارشى كۈرهش تارىخىغا نهزهر 
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هلق ئىنقىالبى يدىغان بولساق، خىتاي زالىملىرى ختاشال

ئالداپ ۋه تهقىب قىلىپ باستۇردى،  ئۈزلۈكسىزپارتىيىسىنى 

ئهڭ . ئۇرۇندىيوشۇرۇن ۋه ئاشكارا ئىنكار قىلىپ ئۇنتۇلدۇرۇشقا 

ئاخىرىدا ئاشكارا ئېتىراپ قىلىپ تۇرۇپ قانلىق باستۇرۇشقا 

غان بۇ تهشكىالت ئهمما، خهلقنىڭ قهلبىدىن ئورۇن ئال. كىرىشتى

ۋه ساغالملىشىپ  كۈچىيىپبارغانسېرى كېڭىيىپ، 

  .»ئىلگىرىلىدى

بهت،  - 6- 1" شهجهرىسى  شېھىتالر:" ئىلتهبىرئابلىكىم باقى 

) ھهمكارلىق جهمئىيىتى نهشرىياتى تۈركىستان شهرقىي(

  . ئىستانبۇل

  

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى، داۋاملىق ئىز  شهرقىي

پرىنسىپى بويۇنچه تهجرىبه ساۋاقالرنى  ئىلگىرىلهشبېسىپ 

ئاخىرقى غايه بولغان  يهكۈنلهپ، كهلگۈسى ئۈچۈن ئۇل ھازىرالش،

خهلقئارا ۋه ئىچكى  مۇستهقىللىقنى قولغا كهلتۈرۈش يولىدا،

شارائىت يېتىلگهنده ھهرىكهت  -مۇۋاپىق شهرت  كۈزۈتۈپۋهزىيهتنى 

  . توختاتمىدى قىلىش ئۈچۈن مهخپىي ھازىرلىقالرنى ھېچ

نىڭ ھاياتتا قالغان بىر » خپ« يىلالرنىڭ باشلىرىدا  - 60

قىسىم يېتهكچىلىرى، مىللىي ئازادلىق كۆرۈشىنى قوزغاش، 

  . ھهرىكهتكه ئۆتۈش ھهققىده پىكىرده بىرلىككه كهلدى
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 سېكرېتارىسوۋېت ئىتتىپاقى كوممۇنىست پارتىيىسىنىڭ 

 -20س س ر باشچىلىقىدا ئېچىلغان س  خروشوۋ سېرگيېۋچ

خىتاي كوممۇنىست پارتىيىسى ۋه  - قۇرۇلتىيىنىڭ قارارلىرى

خىتاي دۆلىتى بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدىكى سىياسىي، 

ئارا  - دىپلوماتىك، ئىقتىسادىي، ھهربىي ساھهلهردىكى ئۆز 

مۇناسىۋهتلىرىنىڭ يامانلىشىشىغا يۈزلىنىشنىڭ باشالنغۇچ 

  . نۇقتىسى بولدى

) ماي غۇلجا ۋهقهسى- 29(چۆچهك ۋهقهسى  - لىيىلى ئى- 1962

شۇنداقال، كۈندىن كۈنگه يامانالشقان ئىككى دۆلهت . بهردىيۈز 

مۇناسىۋىتى ۋه ئۇنىڭ ئىچكى ۋهزىيهتته داۋالغۇشۇش پهيدا قىلىشى، 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ ھهرىكهت  شهرقىي

  .باشلىشىغا تۈرتكه بولدى

خىتاي بىلهن سوۋېت ئوتتۇرىسىدىكى « - رهھبهرلىك يادروسى 

ئىختىالپ، بۇ تهرىقىده داۋام قىلسا، چوقۇم قوراللىق توقۇنۇشقا 

ىڭ چوڭ بىر قېتىملىق ئازادلىق ئايلىنىدۇ ۋه بۇ پۇرسهت بىزن

ىگه ئاتلىنىش ئىمكانىيىتىنى يارىتىدۇ، سوۋېت ئىتتىپاقى جېڭ

  .دهپ تهخمىن قىلدى - »بېرىدۇبىزگه ياردهم 

تارىخنىڭ بهزهن تهكرارلىنىشىدهك ئىلمىي ھهقىقهتنىڭ 

يېتهلمهسلىك، تارىختىكى  چۈشىنىپماھىيىتىنى ۋاقتىدا 

، يېرىم يولدا قوشۇلغان ساتقۇنلۇقئاغمىچىلىق، مهنپهئهت ئۈچۈن 
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تهكرار ئۇنتۇلۇپ  - خىيانىتى تهكرار ۋه  ۋاپاسىزلىقى  ھهمراھالرنىڭ

الماسلىق بىزنى تارىختا ساۋاقالردىن دهرس ئ - كېتىش، تهجرىبه 

بولسا بۇ قېتىممۇ شۇنداق  ئۆتهتكهنقانداق ئېغىر، قانلىق بهدهل 

  . بهدهل ئۆتهيدىغانلىقىمىزنى پهرهز قىاللمىدۇق

ئهمما، ئاقىۋىتىنى بىلسهكمۇ بىلىپ تۇرۇپ بۇ يولغا تهۋهككۈل 

، چۈنكى پىچاق سۆڭهككه يهتكهن ئىدۇقكىمهجبۇر . قىلىپ كۆردۇق

ىدۇق چۈنكى بىزنىڭ تارىخى، جۇغراپىيىۋى، مهجبۇر ئ. ئىدى

  ...شارائىتىمىز شۇنداق ئىدى - ئورنىمىز، شهرت  ستېراگېيىلىك

  

خۇدا بهرمهسمۇ بهختىمنى، خۇدا  ئېتىمنى بهختىيار قويدى،«

دېگهندهك بىر  ،»تهختىمنى تاجۇ ئالۇرمهنبهرگهنده بهختىمنى، 

الغۇچه، يېتىپ ق« تهرهپتىن ئۈمىدۋار بولساق، بىر تهرهپتىن 

قول قوشتۇرۇپ، . روھى بىلهن بۇ جهڭگه ئاتالندۇق» ئېتىپ قال

 - ناله قىلىپ، بىتهلهيلىكتىن قاقشاپ ئۆلۈمنى كۈتۈپ ئولتۇرۇش 

  ...شهرىپىگه داغ چۈشۈرهتتى - مىللىتىمىزنىڭ شان 

تۈركىستان خهلق  شهرقىيمانا شۇ روھ ۋه ئىشهنچ بىلهن 

جايلىرىدا يهر ئاستى  ئىنقىالبى پارتىيىسى، ۋهتهننىڭ ھهرقايسى

ئىشهنچلىك مهلۇماتالرغا قارىغاندا، . پائالىيهتلىرىنى جانالندۇردى

پارتىيىنىڭ قايتا يېڭىدىن تهشكىللىنىشى، پارتىيىنىڭ يېڭى 

پروگراممىسى، ھهرىكهت پىالن اليىھىسى، مهشھۇر قوماندان 
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باشچىلىقىدا،  ئىمىنوپنىڭهھرىمان ئهۋالدى مهمتىمىن ۋهتهننىڭ ق

ئىبراھىم  ئىسمائىل، پهرساقۇربان، نىياز ئۆمهر، قاسىم  توختى

قاتارلىق ۋهتهنپهرۋهر زىيالىيالرنىڭ بىرلىكته باش قاتۇرۇپ 

پىالنلىشى بىلهن مهيدانغا كهلگهن بولۇپ، پارتىيىنىڭ ھهرقايسى 

  .جايالردىكى ئورگانلىرى رهتكه سېلىنىپ قايتا تهشكىللهندى

رايونى قهشقهر . قهشقهرگه يۆتكهلدى بىيۇرويىلى مهركىزى -1964

ئهڭ زىچ ئولتۇراقالشقان، چهتئهللهر بىلهن  ئۇيغۇرالرنىڭ

ئورنى مۇھىم جاي بولۇپ،  ستېراگېيىلىكچېگرىلىنىش يېقىن، 

ئوڭۇشلۇق ۋه ئوڭۇشسىز ھهرقانداق شارائىت ئاستىدا بىر چىقىش 

خىتاي . ( دهپ ھېسابالندى يولى تېپىش مۇمكىنچىلىكى بار،

قهشقهر » ئوت مهركىزى«ھۆكۈمهت دائىرىلىرىنىڭ قارىشىچه  

  ).ئىدى 

 كومىتېتى، يپارتىيه مهركىزىشهرقىي تۈركىستان خهلق    

ھاكىمىيهت يۈرگۈزۈۋاتقان تۈركىستاندا  شهرقىيخىتاينىڭ 

بولغان بىر قاتار ئېھتىماللىقى يۈز بېرىش سىستېمىسىدىكى 

نى چىڭ تۇتۇپ دهرھال قااليمىقانچىلىقىدىن پايدىلىنىپ، ۋاقىت

ئهزا تهرهققىي قىلدۇرۇش  تهرغىبات، - مهخپىي ھالدا تهشۋىق 

 قاراربۇ ئىنتايىن ئاقىالنه بىر  .خىزمىتىنى باشلىۋهتتى

گېزىتى قاتارلىق » ئىستىقالل« ،ژۇرنىلى» ئىتتىپاق«.ىدىئ

 .بىلهن بېسىلىپ، كۆپهيتىلىپ يوشۇرۇن تارقىتىلدى شىپگراپ
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مىڭ كىشىلىك  10ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته دهسلهپكى قهدهمده 

ئورۇندىكى بېنزىن ئىسكىالتلىرىغا  يۈزنهچچهنامايىش ئۇيۇشتۇرۇش، 

مهھبۇسالرنى قۇتقۇزۇپ  پهيلومهيدانىدىكىئوت قويۇۋېتىپ، 

قورالالندۇرۇشۇش ئومۇمىي قوزغىالڭغا تهييارلىق ئىشلىرى باشالندى 

كهز قىلغان جهنۇبىي تهڭرىتاغ ۋه بۇ ئىشالرغا قهشقهرنى مهر

  .باشلىقى قادىر ساۋۇت مهسئۇل قىلىندى يۇروسىنىڭىب

ئايدا قادىر ساۋۇتنىڭ ئورۇنالشتۇرۇلۇشى بىلهن - 8يىلى - 1965

مهيداندىكى مهسئۇل خىزمىتىدىن  پهيلوپالتا مهمتىمىننىڭ 

بوران « پايدىلىنىپ يوشۇرۇن يۆتكهپ كېلىنگهن قورالالر 

هلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ بىر تارمىقى ئهسلى خ(» پارتىيىسى

ۋاقىتلىق بۇ ئېھتىياجىدىن بولۇپ مهخپىيهتلىكنى ساقالش 

ۋاقىت  قىسقىغىنهئهزالىرىغا تارقىتىلدى ۋه  )ئىسىم قوللىنىلغان

خىتاي ) ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى( ئىچىده مهيدان 

  . ئهسكهرلىرىدىن تازىالندى

ئهمما، سىرتتىن كېلىدىغان ياردهم ۋه قورالالر يېتىپ 

ئۇ ئارىلىقتا يۈزلهرچه ماشىنا بىلهن قهشقهر تهرهپتىن . كېلهلمىدى

كهلگهن خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ قاتمۇ قات قورشاۋىغا چۈشۈپ قالغان 

تۆت سائهتكىچه زهمبىرهك تانكىالرغا قارشى بهرداشلىق  مۇجاھىدالر

ياتقان جايلىرى جهننهتتىن . ( بولدى شېھىت مۇجاھىد 37. بهردى

يۈزلهرچه خىتاي ئهسكىرى يهر چىشلىدى ۋه  !)ئامىن .بولسۇن
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  .يارىدار بولدى

. ئۆلتۈرۈلدى قىيناپقادىر ساۋۇت تۈرمىده  تهشكىالتچىالردىن

 ئېغىرالشتۇرۇلۇپپارتىيه ئهزالىرى جازا تېخىمۇ  مۇجاھىدقالغان 

ىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم جازاسىغا، مۇددهتلىك ۋه مۇددهتس ئۆلۈم

قهشقهر ۋىاليىتى تهۋهسىده بىر قانچه ئايغىچه ھۆكۈم . قىلىندى

، تۇتقۇن قىلىشالر ھهممه كىشىنى تېررورىسۈرگهن دۆلهت 

نىڭ خىزمىتى » خپ«شۇنىڭ بىلهن. يغۇزۇۋهتتىوتجېنىدىن جاق 

  .تېخىمۇ مهخپىي ھالهتكه كۆچتى

بىۋاسىته قول تىقىشى  ماۋزېدۇڭنىڭئايدا  - 5يىلى -  1966

» پرولېتارىيات مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى« بىلهن ئاتالمىش 

  .باشالندى

« دىن باشالپ » قىلىش پىپهنئىلىم نوپۇزلۇقلىرىنى بۇرژۇئا « 

كاپىتالىزم يولىغا قاراپ ماڭغان « ،»يوقىتىشتۆت كونىنى 

بولغان  چىقىرىشىغىچه، تارتىپ »قىلىش پىپهن ھوقۇقالردارالرنى

بۇ ھهرىكهتنىڭ دا، تۈركىستان شهرقىي ئىنماۋجالالت ۋاڭ زگىلده مه

دىنىي  تىغ ئۇچىنى مىللىي كادىرالرغا، بىلىملىك زىيالىيالرغا،

  .ئۆلىماالرغا قاراتتى

 پان« ،»پانتۈركىست« ،»مىللهتچى يهرلىك« ،»ئوڭچى«

كونىلىق «، »بۇزۇق ئۇنسۇر« ،»ئهكسىلئىنقىالبچى«، »ئىسالمىست

ۋهھاكازا دېگهن قالپاقالرنى » قاراڭغۇ بازارچى« ،»تهرهپدارلىرى ئۇنسۇر
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كېيىن ۋاڭ . بىلهن جازالىدى قوللۇقلۇق، قاتتىق كىيدۈرۈپ

» كاپىتالىزم يولىغا قاراپ ماڭغان ھوقۇقدار« ئۆزىمۇ  ئىنماۋنىڭ

  ...ئايالندۇرۇلدى ىغائوبىكتىۋ يوقىتىشدهپ ئاتىلىپ 

  

تۈركىستان تهۋهسىده مىڭالرچه ئاممىۋى تهشكىالتالر  شهرقىي

ئىسىمالر بىلهن ئاتالغان  مهنالىق، دهبدهبىلىكقۇرۇلدى، ھهرخىل 

بۇالرنىڭ شوئارى، ( قوغدىغۇچىالر ئىنماۋنىبۇ تهشكىالتالر ۋاڭ 

جاڭ  ،جهنرىن لۈي ،ۋۇگۇاڭ سېكرېتارىئاپتونوم رايوننىڭ مۇئاۋىن 

يوقىتايلى، دېگهندىن  ئىمىنوپالرنىۋه  شهھىدى، بۇرھان جۇڭخهن

دهپ ! ياخشى يولداش ئىنماۋ بۇ تهرهپتىكىلهر ۋاڭ) ئىبارهت ئىدى

  . جارساالتتى

دهپ ئوتتۇرىغا ! يوقىتايلى ئىنماۋنى يهنه بىر تهرهپ بولسا ۋاڭ

  .چىققان ئىدى

كۆز قاراشقا قارشى تۇرۇپ  ھهرئىكىلىيهنه بىر گۇرۇھ بولۇپ بۇالر 

شۇ ۋاقىتنىڭ  شهرقىي تۈركىستاندا. پ ھالدا تۇرۇشاتتىتهره بى

ئىنقىالبىي خهلق  .بارئىدى ىتهشكىالتخىتاي  چوڭ 3ئۆزىده  

ئهزالىرى بۇ ئۈچ خىتاي تهشكىالتىغا تهكشى تارقالغان پارتىيىسى 

ھهرىكهت ئۈچۈن مهخپىي ئىستراتېگىيىسى بولۇپ، ئۆزىنىڭ 

  .رهقىبلهردىن ئىدىئۇالر بىر بىرى بىلهن كۆرۈنۈشته . تتىقىلىۋاتا

ئىچكى پارتىيىسىنىڭ ئىنقىالبىي تۈركىستان خهلق  شهرقىي
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قىلىشى نهتىجىسىده ھهرىكهت جهھهتتىن ماسلىشىپ 

ئاپپاراتى ھهرقايسى جايلىرىدا خىتاينىڭ دۆلهت  ۋهتىنىمىزنىڭ

ئهۋج  ھالهتكه چۈشۈپ، ھۆكۈمهتسىزلىك ئانارخىزم تازاپالهچ 

  .ئالغانىدى

  ـيىلنىڭ بېشىدا ماۋنىڭ ئايالى جاڭ چىڭنىڭ - 1967بولۇپمۇ 

، ـ »قوغدىنىڭالرقهلهم بىلهن ھۇجۇم قىلىپ، ئهلهم بىلهن « 

 ئۆزدېگهن چاقىرىقى چىقىشى بىلهن، پۈتۈن ئاممىۋى تهشكىالتالر 

بىرى بىلهن رهسمىي قوراللىق  - قوراللىنىپ بىر  ئالدىغا

  .شىشقا باشلىدىئىلى

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى بۇ پۇرسهتتىن  شهرقىي

ئهزالىرىغا قوشۇننى  تهشكىالتتىكىپايدىلىنىپ، ھهرقايسى 

دورا توپالشقا سهپهرۋهر  - ، ئوق ياراق - تېزلىكته كېڭهيتىش، قورال

رهھبهرلهر ئازادلىق كۈرهشكه پۇختا تهييارلىق قىلىش . قىلدى

 - سېلىپ ھهرخىل پىالنئۈچۈن تهشكىلى قۇرۇلۇشنى رهتكه 

  ...تۈزۈپ چىقىشتى اليىھىلهرنى

شهھهر ئاھالىسى، مهكتهپلهردىكى زىيالىي ئوقۇتقۇچى، كادىرالر، 

ئىشچىالر، يېزىالردىكى دېھقانالرنى قوزغاپ تهشكىالتنى كېڭهيتىش، 

كهڭ كۆلهمده ئهزا قوبۇل قىلىش، قورال توپالشقا جىددىي تۇتۇش 

شقا تهييار بولۇپ تۇرۇش توغرىسىدا قىلىش، ئومۇمىييۈزلىك قوزغىلى

شۇنىڭ بىلهن بىلله، ئۇزۇن . جىددىي خىزمهتلهر ئىشلهندى
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يىللىق تارىخقا ئىگه ۋه ئالتۇن تامغىسى، بايرىقى، ھۆكۈمهت 

تهرهپتىن مۇسادىره قىلىنغان، ئهزالىرى ھهرخىل جازا ئۇسۇللىرى 

» تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسى شهرقىي« بىلهن باستۇرۇۋېتىلگهن

  . ئۆزىنىڭ تهشكىلى ئاپپاراتىنى قايتىدىن تهشكىللىدى

دىنىي زاتالر تېزلىكته ياشالر ۋه ئۆسمۈرلهرنى، يۇرتىنى 

قۇتۇلدۇرۇش، خهلقنى قوغداش ئۈچۈن غازات قىالاليدىغان، 

ۋهتهنپهرۋهرلىك روھىدا  ىيھىتلىكنى غايه بىلىدىغان، دىنشې

ىشقا تهربىيىلهش ئۈچۈن جانپىدالىق بىلهن خىزمهت قىل

تهرغىبات ئىشلىرىنى كهڭ كۆلهمده  - تهشۋىقات . باشلىدى

قوزغىالڭ  ئومۇميۈزلۈك، ئويغىتىپراۋاجالندۇرۇش ئارقىلىق خهلقنى 

ھهرقايسى جايالردا قوراللىق  .كۆتۈرۈش ئۈچۈن زېمىن ھازىرلىدى

  .جهڭگىۋار گۇرۇپپىالر قۇرۇلدى

تۈركىستان تهۋهسىده ئاممىۋى ئاساسىي، خىتاي  شهرقىي

بولغان بۇ  ۈكچلۈكنهچچه ھهسسه  پارتىيىسىدىنمۇنىستىك كوم

 بىيۇروسى تى، شۆبهتېمىكو يپارتىيىنىڭ ئۈرۈمچىدىكى مهركىزى

 شهرقىي«،  »تۈركىستاننىڭ تهقدىرى شهرقىي« بىرلىكته 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ ئومۇمىي 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي«،»پروگراممىسى

ئىگه  كۈچكهقاتارلىق ھاياتى » پارتىيىسىنىڭ نىزامنامىسى

ئهھمىيهتلىك ھۆججهتلهرنى تهييارالپ ھهرقايسى جايالرغا تارقاتتى 
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، گىرىبى دۆلهت جۇمھۇرىيىتىنىڭ ستانتۈركى شهرقىيشۇنداقال 

  .رىنى ھازىرلىدىدۆلهت بايرىقى نۇسخىلى

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  قىيشهرئايدا  - 2يىلى  -  1968

پارتىيىسىنىڭ مهركىزى ھهيئهت رىياسىتى قۇرۇلغاندىن كېيىن، 

 كېڭهيتىپ، ئاالقه باغالشقا، تهشكىالتنى ئادهم يولالپ ھهرتهرهپكه

  .كىرىشتى كۈچهيتىشكه

مهدهنىيهت زور « بۇ ئارىدا شۇنى ئهستىن چىقارماسلىق الزىمكى، 

  نىڭ قااليمىقانچىلىقى ھۆكۈم سۈرگهن شۇ كۈنلهرده » ئىنقىالبى

 ليهن - 3قىزىل «نى مهركهز قىلغان  » شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى« 

  . قۇرۇلدى» قوماندانلىق شتابى

 ئالىيدهپ ئاتالغان بۇ تهشكىالت » ليهنسان  خوڭ «خىتايچه 

پارتىيه « تهركىب تاپقان بولۇپ، ستۇدېنتلىرىدىنمهكتهپ 

ئىچىدىكى كاپىتالىزم يولىغا قاراپ ماڭغان ھوقۇقدارالرنىڭ 

شهرقىي  .نى مهقسهت قىلغان بولۇپ،» بېرىش ئهدىپىنى

 ھهممىسىكىچىك  - ۇيغۇر كادىرالرنىڭ چوڭئ تۈركىستاندىكى 

  .رتىلغان ئىدىتا پىپهنگه - بىردهك تارتىپ چىقىرىلىپ كۈرهش 

نىڭ مۇئاۋىن رهئىسى، سابىق مىللىي  »ئاپتونوم رايون« 

 ئىمىنوپئارمىيىنىڭ قوماندانلىرىدىن بولغان گېنېرال مهمتىمىن 

باھانىسى بىلهن » كۈرهش قىلىش« ، »مهسىله تاپشۇرۇش« 

ئهمهلىيهتته بۇ زات، . ئۇنىۋېرسىتېتتا ساقلىنىپ قالغان ئىدى
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  .لىنغان ئىدىېهرىپىدىن قوغداپ قتهشكىالتى ت ليهن - 3قېزىل 

ئاساسهن ئۇيغۇر، قازاق ئوقۇغۇچىلىرىدىن  -  ليهن - 3قېزىل 

ئۇالرنىڭ رهھبهرلىك  تهركىب تاپقان بىر سىياسىي تهشكىالت بولۇپ،

، ئالىم غازى قاتارلىق ياشالردىن تهركىب ئايتانئابىت، - يادروسى

  .تاپقان ئىدى

ھۆكۈمهت ئىشخانىسى، ئاپتونوم رايونلۇق « بۇ ھهرىكهت 

مۇناسىۋهتلىك ئىدارىلهرنىڭ ئارخىپلىرىدىن قولغا چۈشكهن مۇھىم 

يىسىنىڭ شىنجاڭغا كىرىشنىڭ ماتېرىيالالر ئاساسىدا، خىتاي ئارمى

 ،ىكى ۋهقهلهردىكى ئارقا پىالنلىرىكهينىد ئالدى

قارشى  كهئۈچ« ،»باستۇرۇش ئهكسىلئىنقىالبچىالرنى«

ئوڭچى يهرلىك « ھهرىكىتى،  »قارشى كۈرهش بهشكه«.»كۈرهش

ئۇنىڭ سهھنه ئارقىسى،  ۋه» ىللهتچىلىككه قارشى تۇرۇش كۆرۈشىم

يىلالردىكى ئاچارچىلىق، باي ناھىيىسىدىكى ئاچارچىلىقتىن  - 60

ۋه ئۇنىڭ ئارقا  ئهھۋالىمىڭدىن ئارتۇق ئادهمنىڭ  10ن ئۆلگه

 - ، تىزما ماقالىلهر بولۇپ يېزىلىپ ۋهتهننىڭ بۇلۇڭ »كۆرۈنۈشى

بېسىلىپ كۆپهيتىلىپ  شىپگراپتا. پۇچقاقلىرىغىچه تارقىتىلدى

مىللىي  ئىنماۋنىڭۋاڭ « :تارقىتىلغان بۇ ماتېرىيالالر ئىچىده

، دېگهن »!سىياسهتتىكى تۈتهك پهردىسىنى يىرتىپ تاشاليلى

  .ماقالىلهر توپلىمى ئاالھىده دىققهتكه سازاۋهر ئىگه بولغان ئىدى

 ئىمىنوپنىڭچىقىشىدا مهرھۇم  وتتۇرىغابۇ مهخپىيهتلىكنىڭ ئ
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  .رولى ناھايىتى چوڭ بولغانىدى

شىمالى رايونىدا  شهرقىيمارتتا، خىتاينىڭ  - 3يىلى  - 1968

دهرياسىنىڭ  ئامۇرسوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن چېگرا سىزىقى بولغان 

دا  )ئارىلى دامانىسكىرۇسالرنىڭ (  جىنباۋداۋتۆۋهن ئېقىمىدىكى 

ئۇزاق ئۆتمهي تارباغاتاينىڭ تېرهكتى  ..بهردى چېگرا توقۇنۇشى يۈز

  . قوراللىق توقۇنۇش بولدى قېتىملىق رايونىدا يهنه بىر

بۇ ھادىسىلهر ئىككى دۆلهت مۇناسىۋىتىدىكى زىددىيهتلهرنىڭ 

  .نهقهدهر يامانالشقانلىقىنىڭ بىر ئىشارىتى ئىدى

تنى چىڭ تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى ۋاقى شهرقىي

وزغىالڭغا تهييارلىق قىلىش پائالىيىتىنى قانات چوڭ ق  ،تۇتۇپ

  خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئاشكارىلىشىچه، شۇ مهزگىلده، . يايدۇردى

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى ئىلى شۆبىسى،  شهرقىي« 

ئاخىر بولۇپ  - ئىلگىرى  بىيۇروسىئۈرۈمچى شۆبىسى، ئالتاي شۆبه 

قېتىم سوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن موڭغۇلىيهگه ئادهم ئهۋهتىپ  12

ئاپپاراتى ھهمده ھهربىي ئىشالر  تىلگراپ، ياراق - قورال 

سوۋېت . مهسلىھهتچىسى ئهۋهتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلغانىدى

 9ئۇيغۇرىستانغا ۇسلۇق ئاخبارات ئورگىنى ئىتتىپاقىنىڭ جاس

ئاپپاراتى،  تېلېگرافئادهم قېتىم  14ه ھالدا انتۈركۈمده خۇپىي

    شهرقىيۋه ھهرىكهت خىراجىتى كىرگۈزۈپ،  ياراق - قورال 

  ، »ئاالقىلهشتى بىلهن  پارتىيىسى خهلق ئىنقىالبى  تۈركىستان 
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گازارمىسى ئاتلىق ئهسكهرلهر  مۇداپىئهشۆبىسى چېگرا  بۆرتاال« 

بۇلىغاندىن  لىرىنىاقيار - تارماق ئهترىتى ۋه ساقچىخانىنىڭ قورال 

ى بازىس ياراق - ئېغىزىدا قورال  ڭنىغىكېيىن قارا تولۇق تې

 »بېرىش قهستىده بولدى، قۇرۇپ، پارتىزانلىق ھهرىكىتى ئېلىپ

  .دهپ يازىدۇ

شۆبىسى  رتاالۆبسى تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيى شهرقىي

ئۆتسهك  توختىلىپچىلغانىكهن، بۇ ھهقته بىر ئاز ېھهققىده سۆز ئ

  .ئارتۇقچه بولماس

 ئوفىتسېرلىرىدىنرهھبىرى، سابىق مىللىي ئارمىيه  بىيۇرونىڭ

بولۇپ،  يساىئ شهيخھاجىۋهتهنپهرۋهر قهھرىمان ، مىللهتسۆيهربىرى، 

يىلىدىن كېيىن خىتاي سوۋېت مۇناسىۋهتلىرى  - 1962

تۈركىستاندا شهكىللهنگهن  شهرقىييىرىكلهشكهن ۋه بۇ سهۋهبتىن 

يهت ئاستىدا خهلق ئىنقىالبى رهھبهرلىرىدىن بىرى، يېڭى ۋهزى

مهشھۇر مىللىي قهھرىمانىمىز نىياز ئۆمهر تهرىپىدىن تهشكىالتقا 

  .قوبۇل قىلىنغان

ۋهتهنپهرۋهر، ئابرۇيلۇق كىشىلهردىن  بۆرتاالدىكىئۇندىن باشقا 

مىللىي ئارمىيه (  ھاجىيېۋ، مۇھهممهد بايېۋ سايئىمهمهت ئىمىن 

پالۋان قاتارلىق  ئىسمائىل، غاپپار ھهسهن، )ئوفىتسېرلىرىدىن

  .كىشىلهرمۇ تهشكىالتقا قوبۇل قىلىنغان

يىلى يازدا، شۆبه مهركىزى كومىتېتىنىڭ يوليورۇقىغا  - 1968
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 كېڭهيتىشكهئاساسهن پائالىيىتىنى كۈچهيتىپ تهشكىالتنى 

كۆلهمده تهشۋىقات،  - يېڭى ئهزا قوبۇل قىلىش، كهڭ . كىرىشتى

ئۈرۈمچىدىكى . بېرىش بىلهن شۇغۇلالندى ئېلىپتهرغىبات 

ئهسلى ) روتا - 3قىزىل ( باشالمچىلىرى  سىتۇدېنتالرھهرىكىتىنىڭ

كېلىپ،  بۆرتاالغا يۈسۈپخانالر ئايتانئابىت ياقۇپ،  بۆرتااللىق

  .بىلهن كۆرۈشۈپ ئاالقىلهشكهنىدى شهيخھاجى

فېۋرال كۈنى ئېچىلغان مهخپىي يىغىندا،  - 7يىلى  - 1969

رهھبهر  شهيخھاجىئهزالىرى رهسمىي بېكىتىلىپ،  رونىڭبىيۇشۆبه 

پروگراممىالر . ۋهزىپىلهر تهقسىم قىلىندى. بولۇپ سايالندى

 مۇمىېيپېرىزدىئۈرۈمچىدىكى مهركىزى كومىتېت . قارارالشتۇرۇلدى

 ئايتانئىبراھىم، ئابىت ياقۇپ،  ئىسمائىلتهرىپىدىن ئهۋهتىلگهن 

 5فېۋرال  - 21يىلى  - 1969قاتارلىق بهش كىشىنىڭ  يۈسۈپخان

ئات ۋه يان قورالالر بىلهن جابدۇنۇپ شىمالدىكى بوردا تاغ يولى 

دهپ »مۇ ئۆتهلمهيدىغان پوالت قورغانئۇچار قانات« ئارقىلىق خىتايالر 

داۋراڭ سالغان چېگراسىدىن ئامان ئېسهن سوۋېت ئىتتىپاقى 

  .رالپ بهرگهنىدىتهۋهسىگه ئۆتۈپ كېتىشكه شهرت ھازى

ىتتهك ىرىلىرى، جاسۇسلۇق ئورگانلىرى ئخىتاي ساقچى دائ

  .بۇراپ، تىمىسقىالپ بۇ تهشكىالتنىڭ پېيىگه چۈشتى

باشچىلىقىدىكى تهشكىالت ئهزالىرى تهشۋىق  شهيخھاجى

 ياراق - الزىملىق قورال ،ۋاراقلىرى تارقىتىش، خهلقنى قوزغاش
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باشالشقا  بۆرتاالدىن پهيتى كهلسه مىللىي ئىنقىالبنى توپالش،

  .جىددىي تۇتۇش قىلماقتا ئىدى

 جىنباۋداۋكۈنى يۈزبهرگهن  - 3ئاينىڭ  - 3يىلى  - 1969

ۋهقهسىدىن كېيىن پۈتۈن دىققهت ئېتىبارىنى چېگرا رايونالرغا 

قاراتقان خىتاي دائىرىلىرى، بهزى خائىن، تۇراقسىز ئىنسانالرنىڭ 

وللۇق ئهزالىرى پاش قىلىشى بىلهن تهشكىالتنىڭ بىر قىسىم غ

  . تۇتقۇن قىلىندى

، شهيخھاجىكۈنى تهشكىالت رهھبهرلىرىدىن  - 18 ئاينىڭ- 4

  . ندىئابلىكىم خۇدابهردىلهر قولغا ئىلى

ئهينى زاماندا بهزىلهرنىڭ چهتئهلگه چىقىپ كېتىش تهكلىپىنى 

، ئىقرار قىلدۇرۇش، باشقىالرنى پاش تۈرمىده شهيخھاجىرهت قىلغان 

قولالنغان ئېغىر ئازاب، قىيىن قىستاقالرغا باتۇرانه قىلىش ئۈچۈن 

ھهر كۈنى ۋهھشىيانه . سهپداشلىرىنى ساتمىدى. بهرداشلىق بهردى

ھهتتا، . قىستاق ئازابالر ئۇنى باش ئهگدۈرهلمىدى - قىيىن  ،تاياق

ھېچ . ، خورلىدىئۇردۇردىكامېرغا ئۆز ئادهملىرىنى كىرگۈزۈپ 

قهھرىمانلىقنىڭ بۈيۈك  نهرسىنى ئىقرار قىلمىدى، ھهقىقىي

  .ئۈلگىسىنى ياراتتى

تهشكىالتنىڭ  مهزكۇرخىتايالرمارت،  - 21يىلى  -1970

ھۆكۈم ئېالن « ئهزالىرىنى جازاالش مهقسىتى بىلهن ئاتالمىش 

كوچىالردا تانكا، -كوچا. ئۇيۇشتۇرۇلدى» قىلىش چوڭ يىغىنى
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ھازىرال ئۇرۇش  توختىتىپ، زهمبىرهكلهرنى برونېۋىك

  .سۈرلۈك بىر ھالهت شهكىللهندۈرگهنىدى ىكىدهكبولىدىغاند

 -جهمئىيهت، يېزا  - بۇنىڭدىن بىر ئاي بۇرۇنال، پۈتۈن ئىداره 

نهپهر ئىنقىالبچىنىڭ ئۆلۈم  20قىشالقالردا خهلقنى، سوتلىنىۋاتقان 

ئۈچۈن جامائهت پىكرى توپالش ۋه بۇ  جازاالندۇرۇلۇشىبىلهن 

دېگهن » ،...بېسىلمايدۇئۆلتۈرمىسه خهلقىنىڭ غهزىپى «ئارقىلىق 

» ئاممىنىڭ رايى« گهپنى ھۆكۈمنامىگه كىرگۈزۈش ۋه بۇنىڭ 

مهجلىس،  ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن مهجلىس ئۈستىگه

 قامالغانالرنىچىپ ئادهم توپالپ، ېيىغىن ئۈستىگه يىغىن ئ

ئۆلۈم جازاسى « ئهيىبلهش، ھاقارهت قىلىشقا مهجبۇرلىغان ۋه 

  .ىدېگۈزگهنىد» بېرىلسۇن

ئاھالىسىنى توپالپ سوغۇق يهرده  بۆرتاالمارت كۈنى پۈتۈن  - 21

. ئورنىدىن تۇرۇشقا رۇخسهت قىلىنمىدى .ئولتۇرۇشقا بۇيرۇق بهردى

كېلىنگهنده بىر قانچه  ئېلىپمهيدانغا » جىنايهتچىلهر« ئاتالمىش 

تىرنىقىغىچه قورالالنغان ئهسكهرلهر  - چوڭ ماشىنىدا چىش

  . ش ھازىرلىقىدا تهق تۇردىبىرىنچى دهرىجىلىك ئۇرۇ

قوللىرى باغالنغان، پۇتىغا كىشهن » جىنايهتچىلهر«  ئاتالمىش

   سېلىنغان، تىللىرى ئىنچىكه سىم بىلهن باغالنغان، مهيدىسىگه

  .دېگهن تاختا ئېسىلغان ئىدى» ئهكسىلئىنقىالبچى« 

 بۆرتاالنىڭيېرىم سائهت ئىچىدىال ھۆكۈم ئېالن قىلىنىپ، 
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، ئابلىكىم خۇدابهردى، سايئى شهيخھاجىجهنۇبىدىكى دهريا بويىدا، 

 20قالغانالرغا . ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى سابايېۋلهريئىمهمتىمىن 

قىستاق،  - قىيىن .( يىلغىچه قاماق جازاسى بېرىلدى 5يىلدىن 

ئۇسسۇزلۇق  - توقماق، ئاچلىق  -ئوقۇبهت، تاياق  - ئازاب

كىچىككىنه بالىغا ئوخشاپ  پئورۇغال شهيخھاجىئازابىدىن مهرھۇم 

  .)قالغانىدى

شۆبه ھهربىي رايون ھهربىي سوت تهرىپىدىن  بۆرتاالھۆكۈم 

شاڭ  دۇڭچىقىرىلغان بولۇپ، شۆبه ھهربىي رايوننىڭ قوماندانى 

شۇنداقال ئۈرۈمچىدىن مهخسۇس تهكلىپ بىلهن چاقىرىلغان  سىڭ

جالالت گېنېرالالر قاتارىدا مىللىي مۇناپىق، خىتاي ئارمىيىسىنىڭ 

  .يىغىن مۇنبىرىده ئولتۇرغانىدى ساۋدانوپمۇزاھىر  مايورىگېنېرال 

تۆكۈپ، ئۈنسىز ئاھ  كۆزياشلىرىنىنۇرغۇن كىشىلهر چاندۇرماي 

  .، دېيىشكهنىدى»!زده مهڭگۈ ھاياتقهلبىمى شېھىتالر«ئۇردى، 

دىن " سىماالرتارىخىمىزدىكى يارقىن " گېزىتى، " ئىتتىپاق "  قىرغىستان( 

  .) ئىلىندى

 بۆرتاالتۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى  شهرقىي

شۆبىسىنىڭ ئېغىر تاالپهتكه ئۇچرىشىشى، ئهزالىرى ۋه رهھبىرى 

تۈركىستان خهلقى  شهرقىي، پۈتۈن بۆلىشىخادىملىرىنىڭ قۇربان 

  .بولدى يوقىتىشئۈچۈن زور بىر 

ۋه  بۆلگۈنچىلىك،«خىتاي مۇستهملىكىچى زالىملىرى 
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دهپ » بۆلگۈنچىلهر ئۈستىدىن قازىنىلغان بۈيۈك غهلىبه

 شهرقىي... «خىتاينىڭ ئىچكى ماتېرىياللىرىدا . ھۆركىرىدى

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى 

 .دهپ جار سالدى» ...ئايدا تارمار قىلىندى - 3يىلى  -1970

تۈركىستاندىكى  شهرقىيپۈتۈن «شۆبىسىنىڭ يوقالغانلىقىنى  بۆرتاال

دهپ » بېرىدۇدېرهك  يوقىتىلغانلىقىدىن خهلق پارتىيىسىنىڭ

  .ۋهتهن ئىچىدىكى بىر قىسىم ئاممىنى ۋاقىتلىق ئالدىدى

ھېلىمۇ مهۋجۇت ئىدى،  ئىدى، يوقىتىلمىغانئهمما، بۇ پارتىيه 

ئهسال  يوقىتىلىشىئۇنىڭ خىتاي كوممۇنىستلىرى تهرىپىدىن 

  !مۇمكىن ئهمهس ئىدى

خىتاي كوممۇنىست دائىرىلىرى بۇ پارتىيىنىڭ تامامهن 

خهلق ئاممىسىغا تهكرار ئېيتقان بولسىمۇ،  يوقىتىلغانلىقىنى

. ىگېزىت» مهشئهل« يهنىال ئۇنىڭ تهشۋىقات ۋاراقچىلىرى،

ھهر كۈنى دېگۈدهك  ى قاتارلىق گېزىتلىرىگېزىت »قاللئىستى«

  .كوچىالردا مهخپىي ھالدا كهڭرى تارقىتىلماقتا ئىدى - كوچا

ئۇندىن باشقا يهنه، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئالمۇتا، تاشكهنتتىن 

ۋهتهننى « بېرىلىدىغان ئۇيغۇرچه رادىئو دولقۇن خهۋهرلىرى شۇنداقال 

تۈركىستان خهلق  شهرقىيىمۇ رادىئوسىنىڭ خهۋهرلىر» قۇتقۇزۇش

 ھهركۈنىئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ ھهرىكهت پائالىيهتلىرىنى 

  . دېگۈدهك ئاڭلىتىلىپ تۇراتتى
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تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى  شهرقىييىلى،  - 1969

تاكتىكىسىنى » شىمالدىن شهپه بېرىپ، جهنۇبنى تىزگىنلهش«

، ئومۇمىييۈزلىك قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈش قارارىغا قوللىنىپ

كۈنى قوراللىق قوزغىالڭنىڭ كۆتۈرۈلۈش  - 28ئاينىڭ  - 6. كهلدى

  . كۈنى قىلىپ بېكىتىلدى

 تارباغاتاي - ، چۆچهكبۆرتاالسانجى، قاراماي، شىخهنزه، غۇلجا 

ۋىاليىتى، ئالتاي قاتارلىق شىمالدىكى شهھهرلهرده بىرال ۋاقىتتا 

ۋهقهسى پهيدا قىلىش بىلهن بىرلىكته تهشۋىقات  پارتلىتىش

ۋاراقچىلىرىنى كۆپلهپ تارقىتىپ، دۈشمهننىڭ دىققىتىنى شىمالغا 

بۇراپ، جهنۇبى تهرهپتىكى قوزغىالڭچىالر قهشقهر ئهتراپىدىكى 

ئاتۇش قوراللىق قىسىمالرنىڭ قوراللىرىنى تارتىۋېلىپ  ناھىيىلهرده

 مۇداپىئهچېگرا  ،تقا ھۇجۇم قىلىپتهرهپكه يۈزلىنىپ، ئۇلۇغچا

ئېچىۋېتىش، ئهسكىرى  چىگرىنىقىسىملىرىنى قورالسىزالندۇرۇپ، 

مهركهزلهشتۈرۈپ قهشقهرگه ھۇجۇم قىلىش، پۈتۈن ناھىيه،  كۈچنى

يېزىالر تهڭال قوزغىلىپ قهشقهرنى ئىگىلهش بىلهن بىر ۋاقىتتا 

ىنى تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ قايتىدىن قۇرۇلغانلىق شهرقىي

پۈتۈن دۇنياغا ئاڭالتقاندىن كېيىن ئافغانىستان، پاكىستان، 

دىپلوماتىك ھىندىستان ئارقىلىق چهتئهللهر بىلهن بولغان 

 ياراق - مۇناسىۋهتنى باغالپ جىددىي ۋه تىز سۈرئهتته قورال 

ئاخىرىدا پۈتۈن  ،سېتىۋېلىپ ئۈرۈمچىگه قاراپ ھۇجۇم باشالش
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تاجاۋۇزچىلىرىنى قوغالپ  تۈركىستان زېمىنىدىن خىتاي شهرقىي

ھۆر، مۇستهقىل بىر دۆلهت قۇرۇپ چىقىش  - چىقىرىپ، ئازاد

  .پىالنالنغان ئىدى ئېرىشىشمهقسىتىگه 

  

  يېپىشىڭ ئهرك ئۈچۈن سىزمۇ قورالغا،

  .قالسۇن زامانغا قىسسهلهرقىساستىن 

  نهملهنگهن تۇپراق،قىنىدا  شېھىتالر

  ..ئۇ سېنىڭ ۋهتىنىڭ تارىخىڭغا باق

....  

  

ئهڭ زور ئۈمىد  ىشىدهلئهمىلىبۇ ھهرىكهت پىالنلىرىنىڭ 

كېلىشىملهر ھهتتا  ۋهدىلهر،. ياردىمى ئىدى» چهتئهلنىڭ«

 - قهسهملهرگه كۆره  ئاخىرغىچه بىر سهپته كۈرهش قىلىش، ھايات 

مهغلۇبىيهتته ئورتاق بولۇش  -  غهلبىدهماماتتا بىرگه بولۇش، 

نچى ھهربىي بازا قۇرۇش، پرىنسىپى ئاساسىدا چېگرا بويلىرىدا تايا

ئهسكىرى ئىشالردا بىر تۇتاش پىالنالپ بىر مهركهزدىن قوماندانلىق 

دورا، يېمهك  - ، ئوقياراق - قورال ( قىلىش، ئارقا سهپ تهمىنات 

خىزمهتلىرىنى تولۇق ۋه يېتهرلىك ...) تولۇقالش كۈچئىچمهك،  - 

لىرىنى تهرغىبات ئىش - دهرىجىده كاپالهتكه ئىگه قىلىش، تهشۋىقات 

كۈچهيتىپ، خهلقئارادا جامائهت پىكرى توپالش، ھوقۇقى داۋادا، 
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ئۆزى ئىداره قىلىش،  - تۈركىستان خهلقىنىڭ ئۆزىنى  شهرقىي

مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇشنىڭ تهبىئىي ھهقىقىي ئىكهنلىكىنى 

دۇنياغا ئاڭلىتىش باش تارتىپ بولمايدىغان مهسئۇلىيهت ۋهزىپىسى 

  . ئىدى

  

  بولسىمۇ قى بۇ يولدا قانچىلىك ئېغىرخهلتۈركىستان  شهرقىي

خىتاي  -پهقهت بىرال مهقسهت. تۆلهشكه رازى ئىدى بهدهل

 تاجاۋۇزچىلىرىنى ۋهتهن تۇپرىقىدىن تهلتۆكۈس قوغالپ چىقىرىش،

تۈركىستان  شهرقىيئۆزىگه خوجا بولغان بىر  - مۇستهقىل ئۆز 

  .دۆلىتىنى قۇرۇپ چىقىش ئىدى

 - پىالنالر ئاستىن . ا بولمىدىئىشالر كۈتكهندهك ئۆز يولىد

ئومۇمىي ۋهزىيهتتىن قورققان ۋه ئاالقزاده بولغان . بولدى ئۈستۈن

ئىشقا سېلىپ  كۈچىنىخىتاي ساقچى ئىدارىلىرى بارلىق 

جاسۇسلۇق ئورگانلىرى ئارقىلىق بۇ مهخپىي تهشكىالتنىڭ پېيىغا 

  ...! چۈشتى

  

قهيت خىتاي دائىرىلىرىنىڭ ئىچكى مهخپىي ھۆججهتلىرىنىڭ 

  :قىلىنىشىچه

ئايدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائهت  - 1يىلى -  1969...«  - 

خهۋپسىزلىك قوغداش بۆلۈملىرى تهرىپىدىن تهشكىللهنگهن 
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مهخسۇس دېلو تهكشۈرۈش گۇرۇپپىسىنىڭ ئهتراپلىق تهكشۈرۈپ، 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىيرازۋېدكا قىلىش ئارقىلىق، 

پارتىيىسىنىڭ ھهرىكهت ئهھۋالىنى ئاساسى جهھهتتىن ئىگىلهپ 

ھهمده تولۇق، ئىشهنچلىك پاكىتالرنى قولغا چۈشۈرۈپ بۇنىڭ 

ئازادلىقتىن بۇيان شىنجاڭدا يۈزبهرگهن ئهڭ چوڭ تهشكىالت، 

ئۇزۇنغا سوزۇلغان  ئىكهنلىكى، بىر يۈرۈش مۇكهممهل پروگراممىسى،

ت پىالنى بولغان ئهكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى ھهرىكه

  ...دېيىلگهن» ..دېلوسى ئىكهنلىكىنى بايقىدى

بۇ تهشكىالتنىڭ خاراكتېرى ۋه ئۇنىڭ مۇددىئاسى تولۇق 

ئۆزىگه ئىشهنمهي قالغان خىتاي  - كېيىن ئۆز  ئىگهللهنگهندىن

ھۆكۈمهت دائىرىلىرى ھودۇقۇپ كېتىپ ئهھۋالنى، خىتاي دۆلهت 

خىتاي دۆلهت ئىشالر . مهلۇم قىلىدۇ جۇئىنلهيگه مىنىستىرىاش ب

كابىنېتى بۇ ئىشنى جۇڭگونىڭ تهقدىرىگه مۇناسىۋهتلىك چوڭ 

تۈركىستان زېمىنىغا  شهرقىيئىشالر قاتارىدا قارار ماقۇلالپ 

يۆتكهپ كېلىشكه  كۈچئهسكىرى  ئۆلكىرىلىرىدنخىتاينىڭ ئىچكى 

  .باشاليدۇ

ىنېتىنىڭ قارارىدىن ۋاقىپ تاپقان خىتاي ئىچكى ئىشالر كاب

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ مهسئۇللىرى،  شهرقىي

دهرھال ھهرىكهتكه كېلىپ ھهرقايسى تهشكىالت پارتىيه 

ر ئاستى تهشكىالت ياچېيكىلىرى، ھهر قايسى رايونالردىكى يه
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تىكىپ قوغداش، جان مهخپىيهتلىكنى«باشلىقلىرىغا 

ئوڭۇشسىزلىقالرغا بهرداشلىق بېرىش، ئهزا تهرهققىي قىلدۇرۇشنى 

  ، »مهلۇم مهزگىل  سۇغا چۆكۈۋېلىش ، توختىتىشۋاقتىنچه 

 قوللىنىپتاكتىكىسىنى » ئۆلگهن بولۇپ يېتىۋېلىش«

ھهققىده » كۆزىتىش، ئهھۋالنى توختىتىشقاپائالىيهتلهرنى ۋاقتىنچه 

  .بېرىدۇيوليورۇق 

بىلهن بىر ۋاقىتتا ساالھىيىتى ئاشكارىلىنىپ قالغان شۇنىڭ 

  .بىر تۈركۈم كىشىلهر، ھهرخىل يولالر بىلهن چهتكه چىقىرىۋېتىلدى

مهركىزى كومىتېتىنىڭ ئاساسلىق كىشىلىرى بىخهتهر جايالرغا 

هڭچىلىرى ۋه پېشقهدهم جۇمھۇرىيهت ج. مۇداپىئهلهندىيۆتكىلىپ 

  ...ا جهنۇبقا يۆتكهلدىئاست - ر ئاستا هچلۈئاساسى رهھبىرى ك

ھهر دهۋرده بولغاندهك، بۇ قېتىممۇ ئهڭ مۇھىم باسقۇچ، 

تۈركىستان خهلقىنىڭ ھاياتى، جانىجان  شهرقىيھالقىلىق پهيتته، 

  تارىختىن بىرى خىتايغا سېتىپ ئادهتلهنگهن مهنپهئىتىنى

يهنه ۋهدىسىگه، قهسىمىگه خىالپلىق قىلىپ خائىن » چهتئهل«

  .تىم كۆرسهتتىيۈزىنى يهنه بىر قې

قوزغىالڭغا ئۈچ كۈن قالغاندا، پۈتۈن پىالن ئاشكارىلىنىپ 

  ...! قالدى

كۈنى، خىتاي دۆلهت باش  - 25ئاينىڭ  - 6يىلى -  1969

بىۋاسىته قول سىلىشى، بۇيرۇقى بىلهن  جۇئېنلهينىڭ مىنىستىرى
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خىتاي دۆلهت ئىچىدىكى ھهرقايسى ھهربىي رايونالرغا قاراشلىق 

ھهربىي قىسىملىرىدىن چاقماق تېزلىكىده يۈزمىڭلىغان 

ھهربىيلهرنى ۋه قوراللىق ساقچى قىسىملىرىنى ۋهتىنىمىز 

قىسىملىرىنىڭ  بىڭتۈهنيهرلىك  ئهكېلىپ،مىقياسىغا يۆتكهپ 

ا شىمالدىكى ئىچكى جهھهتتىكى ماسلىشىشى بىلهن بىرال ۋاقىتت

شهھهرده قانلىق باستۇرۇش، تۇتقۇن قىلىش تېررورلۇق  15

  ...ھهرىكىتىنى باشلىدى

پۈتۈن قاتناش يوللىرى قامال قىلىندى، ناھىيه يېزىالر قورشاۋغا 

بويۇنچه يول » قارا تىزىملىك« ئىلىندى، ئالدىن قولغا چۈشۈرگهن

مهھهللىلهرده،  - ئۆيلهرده، مهھهلله  - ئېغىزلىرىدا، ئۆي

كان كارخانىالردا، ئىداره جهمئىيهتلهرده،  - مهكتهپلهرده، زاۋۇت

تۈركىستان  شهرقىي ئونمىڭالرچهنوپۇس تهكشۈرۈش باھانىسى بىلهن 

. قىز پهرزهنتلىرى بىگۇناھ قارىقويۇق تۇتقۇن قىلىندى - ئوغۇل 

بوش يهر تاپالماي،  سواليدىغانغاتوشۇپ كېتىپ  تۈرمىلهر

ۋه باشالنغۇچ   ي،ىرى، ئالىمهكتهپلهرنىڭ ئوقۇتۇش سىنىپل

اق بىنالىرى، سىنىپ، يات تېخنىكومالرنىڭ شۇنداقال مهكتهپئوتتۇرا

 رمىغاۈتھهممىسى دېگۈدهك  كىنوخانا، تىياتىرخانىالر 

  .ئايالندۇرۇلدى

 ئىگهللىشىمىزچهشۇ قېتىمقى تۇتقۇندا، دهسلهپكى مهلۇماتالردىن 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ ئهزالىرىدىن  شهرقىي
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مىڭچه بىگۇناھ  30مىڭ ئادهم تۇتقۇن قىلىنغاندىن باشقا يهنه  32

  . خهلقمۇ تۇتقۇن قىلىنىپ ئوخشىمىغان دهرىجىده جازاغا تارتىلغان

دېرهكسىز غايىب -تۇتقۇن قىلىنغانالرنىڭ ئارىسىدا ئىز بۇ

  ...ىق ئهمهس ئىدىئېنھازىرغىچه بولغانالرنىڭ سانى 

قهشقهرنىڭ  ،گهرچه ئهھۋال شۇ دهرىجىده ئېغىر بولغان بولسىمۇ

شىمالدىن جهنۇبقا مهخپىي . ۋهزىيىتى بىر قهدهر ياخشى ئىدى

تۈركىستان  شهرقىي ،مهسئۇل خادىملىرى پارتىيىنىڭكهلگهن 

 سېكرېتارىباش  يۇروسىنىڭىبخهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى قهشقهر 

  .ئاخۇنوپنىڭ قوماندانلىقىدا يېڭى پىالنالرنى تۈزمهكته ئىدى

ئاخۇنوپنىڭ قولىدا زهرهپشان مۇستهقىل پولكىدىن باشقا يهنه 

هھكهم تايانچ پونكىتلىرى، يېزىلىرىدا مۇست - ھهرقايسى ناھىيه

، ئاقتۇ، تاشقورغان، ئاتۇشئاقسۇ،  ،قاراقاش، قاغىلىق ،خوتهن

ئويتاغ، مۇجى قاتارلىق جايالردا  توققۇزاق، تاشمىلىق، بۇالقسۇ،

  .قوراللىق قىسىملىرى ۋه پارتىزانلىق ئهترهتلىرى بار ئىدى

  

 »پرولېتارىيات مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى«بۇ قوشۇنالر كۆرۈنۈشته 

  پدىغان ئاممىۋى تهشكىالتالر بولۇيوقىتى ئىنماۋنىنامىدىكى ۋاڭ 

نامى » قوغدىنىشقهلهم بىلهن ھۇجۇم قىلىپ، ئهلهم بىلهن « 

  . بىلهن قورالالنغان تهشكىالتالر ئىدى
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  )بۇ ھهقته كېيىنكى بابتا تهپسىلىي توختىلىمىز( 

  

 دهپ ئاتالغان بۇ» پرولېتارىيات مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى«

، پۈتۈن خىتاي ئىنقىالبتا خاراكتېرلىكئاممىۋى  ئاتالمىش 

 ماۋزېدۇڭنىڭهن، خۇسۇس .مىقياسىدا زور قااليمىقانچىلىق يۈز بهردى

البى رهھبهرلىك گۇرۇپپىسىنىڭ مهدهنىيهت ئىنقى ئايالى جاڭ چىڭ

قهلهم « ھوقۇقىنى قولغا كىرگۈزۈۋېلىپ ئارقىدىنال  مۇدىرلىق

دېگهن » قوغدىنىڭالربىلهن ھۇجۇم قىلىپ، ئهلهم بىلهن 

شۇنىڭ بىلهن پۈتۈن ئامما تهشكىالتالرغا . چاقىرىقنى چىقاردى

. هقسىتى بىلهن قوراللىنىشقا باشلىدىئۇيۇشۇپ ئۆزىنى قوغداش م

» تهرهپ بى« ئارمىيه ۋه قوراللىق قىسىملىرى كۆرۈنۈشته 

بىلهن  هنھابادېگهن » سولچىالرنى قولاليمىز« بولۇۋالغان بىلهن 

ھهر قايسى . سۈكۈت بهرگهنىدى ئاستىرتىنئاممىۋى تهشكىالتالرغا 

گهن يهرده بىلهن كهل ىئاممىۋى تهشكىالتالر ئۆزىنى قوغداش شوئار

 ۋېتنامغاھهتتا، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  .قورال بۇالشقا كىرىشتى

توشۇپ كېتىۋاتقان بىر پويىز قوراللىرىنىمۇ ئاممىۋى تهشكىالتالر 

  ...پهش دېگۈچه بۇالپ كهتكهن ئىدى - ھهش 

خىتاينىڭ ئىچكى ئهھۋالى يامانالشقاندىن كېيىن ۋهزىيهتنى 

مهركىزى ھۆكۈمهت  قىلىشقا كۆزى يهتمىگهن خىتاي كونترول

ئورگانلىرى ئاممىۋى تهشكىالتالرنىڭ قولىدىكى قورالالرنى دهرھال 
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 ئالىي ماۋزېدۇڭنىڭ ،يىغىۋېلىش ئۈچۈن جىددىي يىغىن چاقىرىپ

 -1969« دهپ  ،قارارى بىيۇرونىڭيوليورۇقى، كومپارتىيه سىياسىي 

  :بۇيرۇقتا .نى چىقاردى» ئىيۇل بۇيرۇقى - 23يىلى 

چوڭ  ،ىۋى تهشكىالتالر قورالالرنى تاپشۇرۇپھهرقايسى ئامم« - 

بىرلىشىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش الزىم، تهشكىالت ئىچىدىكى بۇزۇق 

ئامما ئۆزلىرى ھهرىكهتكه كېلىپ تۇتۇپ جامائهت  كاتتىۋاشالرنى

شۋىقات ، دهپ كهڭ ته»خهۋپسىزلىك ئورگانلىرىغا تاپشۇرۇشى شهرت

  .دهپ ئاتىدى» بۇيرۇقىئىيۇل  - 23« كىشىلهر بۇنى . ئېلىپ باردى

بۇيرۇقى دهپ جاكارالنغان  ماۋزېدۇڭنىڭگهرچه، بۇ بۇيرۇق مهركهزنىڭ 

بولسىمۇ، ئاممىۋى تهشكىالتالر بۇ بۇيرۇققا ئانچه ئهھمىيهت بېرىپ 

چۈنكى، تهشكىالتالر ئالدى بىلهن ئۆزىگه قارشى بولغان . كهتمىدى

ئاندىن  ،تهشكىالتالرنىڭ ئالدىن قورال تاپشۇرۇشى الزىملىقىنى

بىرىگه  - ئۆزلىرىنىڭمۇ قورال تاپشۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ بىر 

خىرىس قىلىپ، بهس سېلىشىپ قورال تاپشۇرۇشنى قهستهن رهت 

  .قىلىشىۋاتاتتى

خىتاي مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ بۇ خىلدىكى بۇيرۇقى تازا ئۈنۈم 

قۇم « بهرمىگهندىن كېيىن، خىتاي ھۆكۈمهت دائىرىلىرى 

  .ىياسىتىنى قوللىنىشقا باشلىدىس» ئارىالشتۇرۇش

يۈزمىڭلىغان خىتاي ئارمىيه ئهسكهرلىرىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ 

كان  جهمئىيهتلهرگه،- ئۇالرنى يهرلىك ئاممىۋى تهشكىالتالر، ئىداره 
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كارخانىالرغا ئهۋهتىپ مهركهزنىڭ قورال تاپشۇرۇش توغرىسىدىكى  - 

ۇردى، بۇ بۇيرۇقىنى ئىزچىلالشتۇرۇشقا مهقسهتلىك ئورۇنالشت

 ،بولۇپ كىيگهنئهسكهرلهر ھهربىي فورمىدىكى كىيىملهرنى 

ئهسهرلىرى، خىتاي مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ  ماۋزېدۇڭنىڭقوللىرىدا 

نى كۆتۈرۈۋېلىپ ئهتىدىن كهچكىچه قورال تاپشۇرۇش، » يوليورۇقى«

چوڭ بىرلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش ھهققىده تهشۋىقات ۋه 

  .كه باشلىدىمهجبۇرالش سىياسىتىنى يۈرگۈزۈش

ر كۆپ جايالشقان تۈركىستان تهۋهسىده، مىللىيال شهرقىي

رايونالردا خىتاي ئارمىيىسى ئىچىدىكى مىللىي ئهسكهرلهرنى 

پ دۈرۈىسىغا سىڭيهرلىك ئۇيغۇر خهلق ئار ،ئوتتۇرىغا چىقىرىپ

نى » قورال تاپشۇرۇش ۋه چوڭ بىرلىشىش« كىرگۈزۈپ خىتاينىڭ

  . باردى ئېلىپات ئىشقا ئاشۇرۇش ھهققىده تهشۋىق

ئۇيغۇر  ا بىۋاسىته قول تىقىپ ئىشلىگهنشۇ چاغدىكى بۇ ئىشالرغ

نىڭ مۇئاۋىن » ىشىنجاڭ ھهربىي رايون« ئهمهلدارلىرىدىن 

جهنۇبى شىنجاڭ « ، ساۋدانوپزاھىر  مايورقوماندانى گېنېرال 

نىڭ مۇئاۋىن مۇدىرى سىسىياسىي باشقارمى» ىھهربىي رايون

جهنۇبى شىنجاڭ «).دهيدىغان-التايوپقهشقهر خهلقى (  ئوالتايوپ

خىتاي  ئىسمائىلالرتۇراق  سهنمۇجاڭىنىڭ مۇئاۋىن » ىھهربىي رايون

ھۆكۈمىتىنىڭ بىر قاتار سىياسىي يېتهكچى ئىدىيىلىرىنى خهلققه 

تېڭىپ قورال تاپشۇرۇشقا ھهيدهكچىلىك قىلىش ۋهزىپىسىنى 
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  .ئۆتهۋاتاتتى

خىل سىياسىتى كېيىنكى كۈنلهرده خىتاي ھاكىمىيىتىنىڭ بۇ 

  .دىندهپ ئاشكارا جاكارال» ھۆكۈمهتنى ھهربىي ئىداره قىلىش«

ئورگىنىغا ئۆتۈپ، » ھهربىي ئىداره قىلىش«ھهممه يهر 

 ،كارخانىالر - كان ،اۋۇتز، جهمئىيهت–لهردىن تارتىپ ئىداره مهكتهپ

قاتناش ترانسپورت، يهسلى، كوچا باشقارمىلىرى مهھهللىلهرگىچه 

  .هربىي ۋهكىللهر كىرىپ ئورۇنالشتىھ

» ھهربىي ئىداره قىلىش«ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىمۇ- ھهتتا، پارتىيه 

تۈزۈمىگه بويسۇنۇپ ھۆكۈمهتسىزلىكتىن ئىبارهت ۋهزىيهت خىتاي 

  ...چۈشۈشكه باشلىدى تىزگىنىگهكوممۇنىست دائىرىلىرىنىڭ 

ىۋى تهشكىل قىلغان ئامم كۈچنىمهدهنىيهت زور ئىنقىالبىدىكى زور 

  .بارا قورال تاپشۇرۇشقا باشلىدى - تهشكىالتالر ئامالسىزلىقتىن بارا

تهشكىالتالرنىڭ قورال تاپشۇرۇشى ناھايىتى ئاستا ۋه قىسمهن 

. قارشىلىق كۆرسىتىش ھهرىكهتلىرىمۇ سادىر بولۇپ تۇردى

تاپشۇرغان قوراللىرى ئىپتىدائىي جهمئىيهتته ياسالغان كونا ئوۋ 

 –ۋالغان يهرلىك ئۇسۇلدىكى مىلتىق ، ئۆزلىرى ياسىمىلتىقى

... توپالر - زهمبىرهك ئاپتوماتالر،ئۇندىن باشقا ۋاقتى ئۆتكهن 

  .قاتارلىق قورالالرنى تاپشۇردى

تۈركىستان خهلق  شهرقىيبۇنداق بىر جىددىي شارائىتتا 

ئىنقىالبى پارتىيىسى قوراللىق قوزغىالڭغا تهييارلىق قىلىش 



75 
 

 	
	75 	

	 	

خپىي، تېخىمۇ يوشۇرۇن، مهجىددىي، ھهرىكىتىنى يهنىمۇ 

  .بېرىشقا مهجبۇرالندى ئېلىپئېھتىياتچان ھالهتته 

ئورگانلىرىنىڭ مهسئۇللىرىدىن تۇراق » ھهربىي ئىداره قىلىش«

ئاھاله كومىتېتقا  36قهشقهر شهھىرىگه قاراشلىق  ئىسمائىل

 -كوچا، مهھهللىمۇ - چۈشۈپ يېقىنلىرىنى ئهگهشتۈرۈپ كوچىمۇ

قارشى  - ال تاپشۇرۇش، قارىمۇ مهھهلله چېپىپ يۈرۈپ قور

تهشكىالتالر چوڭ بىرلىشىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش جهھهتته 

  .خهلقنىڭ مېڭىسىنى يۇيۇش بىلهن ئاۋاره ئىدى

بولسا، مهكىت ناھىيىسىگه بېرىپ مهكىتتىكى  ساۋدانوپ

، تهرهپلهرنى ىغىۋېلىشئاممىۋى تهشكىالتالرنىڭ قوراللىرىنى ي

  .غان ئىدىبىرلهشتۈرۈش ئىشىغا مهسئۇل بول

مهكىت ناھىيىسى قهشقهر ۋىاليىتىده ئاالھىده بىر ناھىيه بولۇپ، 

مهكىتنىڭ بارلىق ھوقۇقى ئاساسى جهھهتتىن ئىسيانچىالرنىڭ 

خىتاي ئاققۇنلىرىغا پۇت تىرهپ تۇرالىغۇدهك جاي . قولىدا ئىدى

  .تېپىلمايتتى

ناھايىتى ئاز ساندىكى خىتاي ئهمهلدارلىرىدىن باشقا خىتاي 

  .ئاققۇنلىرى ناھىيىنى تاشالپ باشقا يۇرتقا قېچىپ كهتكهنىدى

مۇھهممهد ئىمىن ھوقۇقى روزى ھېكىم،  ئهمهلىيمهكىتنىڭ 

 تراكتورناھىيىلىك . باشلىق ئىسيانچىالرنىڭ قولىدا ئىدى قادىر

پونكىتىنى تايانچ پونكىت قىلىپ قوراللىق ساقالۋاتقان بۇ 
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تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىيتهشكىالت، ئاللىبۇرۇن 

پارتىيىسىنىڭ رهھبهرلىكىگه بويسۇنۇپ جهڭگىۋار ۋهزىپه ئۆتهش 

  .ھهربىي ھالىتىده ئىدى

الرنىڭ كۈشهندىسى بولغان مۇھهممهد ئىمىن قادىرروزى ھېكىم، 

مهكىتتىكى بىر قىسىم جاھىل خىتاي ئاققۇنلىرى، ھۆكۈمهتنىڭ 

ختا زاۋۇتىنى قورغان ياردىمى بىلهن پا ئاستىرتىن بىڭتۈهننىڭۋه 

دېگۈدهك  ھهركۈنىپونكىتى ئىسيانچىلىرىغا  تراكتور ،قىلىپ

 .لىۋاتاتتىېس پاراكهندىچىلىكىپ ئوق چىقىرىپ ۋهھىمه قىل

 جهسىتىنى ،ئۆلتۈرۈپ قىيناپبىگۇناھ دېھقان ئاھالىسىنى تۇتۇپ 

  .كوچىالرغا تاشالپ قورقۇنچلۇق ۋهزىيهت يارىتىشقا تىركىشىۋاتاتتى

بۇ ئىشتىن خهۋهر تاپقان ئىسيانچىالر چوڭ ئىشقا تهسىر يېتىپ 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىيقالمىسۇن ئۈچۈن 

پارتىيىسىنىڭ تاپشۇرۇقى بويۇنچه قوراللىق قوزغىالڭغا جىددىي 

  .تۇتۇش قىلىۋاتاتتى

 -پونكىتىغا كېلىپ ۋهز  تراكتوردېگۈدهك  ھهركۈنى ساۋدانوپ

خىتايالر بىلهن كېلىشىم  ،تاپشۇرۇپنهسىھهت قىلىپ قورال 

  .ھاسىل قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويغان ئىدى

يۈزىگه  ساۋدانوپنىڭ مۇھهممهد ئىمىن قادىردهسلهپكى قهدهمده 

نېمىال بولمىسۇن بىر ئۇيغۇر ھهربىي ئهمهلدار ئىكهن « كېلهلمهي،

 ـ ھه ،ھهم ياشتا چوڭ ئىكهن بۇنىڭغا قاتتىق يىرىك گهپ قىلماي
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  . دهپ ئوياليدۇ» زۈۋېتهيئۆتكۈدهپال 

نىڭ ھۆرمهت تۇيغۇسىنى مۇھهممهد ئىمىن قادىربولسا  ساۋدانوپ

نېمىال بولسۇن بۇالرنى ئهيۋهشكه كهلتۈردۈم، قورال «چۈشىنىپخاتا 

، ۋاقىتنى سهل ئالدىغىراق سۈرۈپ قورال تاپشۇرۇش تاپشۇرىدۇ

دهپ خاتا چوت سوقۇپ كېيىنكى » مۇددىتىنى ئىلگىرى سۈرهي

  .قورال تاپشۇرۇشقا مهجبۇراليدۇدهرھال  لگهندهقېتىم كه

پاختا زاۋۇتىنىڭ ئالدىدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان بىر  شۇكۈنىدهل 

ئايالى بىلهن بالىسى خىتايالرنىڭ ھۇجۇمىغا ئۇچراپ  دېھقاننىڭ

بۇ ئېچىنىشلىق ئهھۋالدا ئېغىر مۇسىبهتته . بىھۇده ئۆلۈپ كېتىدۇ

يهنه كېلىپ  ساۋدانوپ نىڭ يېنىغامۇھهممهد ئىمىن قادىرتۇرغان 

  . قوپاللىق بىلهن قورال تاپشۇرۇشقا مهجبۇراليدۇ

دهرغهزهپكه  مۇھهممهد ئىمىن قادىر تۇتۇۋااللمىغانئۆزىنى 

 ساۋدانوپنىڭ ،چىقىرىپقېپىدىن كېلىپ، يېنىدىن تاپانچىسىنى 

سهن مۇناپىق نېمانداق ھهددىڭدىن «  چېكىسىگه تهڭلهپ

بىزگه  ھهركۈنىخىتايالر قورال تاپشۇرۇش ئۇياقتا تۇرسۇن ! ئاشىسهن

ئوق چىقىرىپ ئادهملىرىمىزنى  ،پاراكهندىچىلىك سېلىپ

، سهن ئهبلهخنىڭ يهل بېرىشى بىلهن بۇ ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ

سېنى جهھهننهمگه . خورىكى ئۆسۈپ كهتتى خىتايلىرىڭنىڭ

ئوق  ،دهپ» ...بېرىمهنن خىتايالرنىڭ جاجىسىنى ئاندى ئۇزىتىپ

بايقىغان روزى  يامانالشقىنىنىۋهزىيهتنىڭ . چىقىرىشقا ئىنتىلىدۇ
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  :نى قۇچاقلىۋېلىپمۇھهممهد ئىمىن قادىرھېكىم دهرھال 

ھاي ئۇكام، ئاچچىقىڭغا ھاي بهر، ئۇنداق قىلما، مېنىڭ يۈز  ـ

  .قۇزۇۋالىدۇقۇتئۆلۈمدىن  ساۋدانوپنى  دهپـ خاتىرهمنى قىل 

رهڭگى روھى قورقۇش ھالىتىنى ئۆز  ساۋدانوپنىڭشۇ كۈندىكى 

ھهربىي » كۆزى بىلهن كۆرگهن دوستلىرىمنىڭ دهپ بېرىشىچه

قوماندانالرنىڭ جېنى باشقىالرغا قارىغاندا بهكرهك تاتلىق ئىكهن، 

تاپانچىسىنى قېپىدىن چىقىرىپ  مۇھهممهد ئىمىن قادىر

، ئۇنىڭ چىرايى تهڭلىۋېدى چېكىسىده شۇنداق ساۋدانوپنىڭ

تاتىرىپ الغىلداپ تىترهپ، پۇت قولىدا جان قالمىدى، خۇددى قىش 

پهسلى سۇغا چۈشۈپ مۇزالپ ئۆلهر ھالىغا كهلگهن مۈشۈكتهك 

كهتتى، روزى ھېكىم تۇتۇۋالمىغان  جاقىلداپسىلكىنىپ تىترهپ 

ئۇ ئهبلهخنى جهھهننهمگه ئۇزاتقان  مۇھهممهد ئىمىن قادىربولسا 

  .دېگهنىدى ،ـ»تتىبوال

................................................  

 خىتاينىڭ. ۋهتهننىڭ ۋهزىيىتى يامانلىشىشقا باشلىدى

تۇردى، خىتاي ئهسكهر  قاترىغىنىجاسۇسلىرى ھهر تهرهپتىن 

ساقچىالرنىڭ جىددىي ھهرىكهتكه ئۆتۈشى، ھهر تهرهپكه پىتتهك 

پايالقچىالرنىڭ پائالىيهتلىرى سهۋهبىدىن بهزى  تارالغان جاسۇس،

بىر مهخپىي ئىشالرنىڭ ئاشكارىلىنىپ قىلىنىشى بىلهن 

ۋهزىيهتنىڭ بارغانسېرى كهسكىنلىشىپ يامان تهرهپكه 
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تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىيسهزگهن  كېتىۋاتقانلىقىنى،

پارتىيىسى مهركىزى كومىتېتى، قهشقهر ۋىاليىتىنىڭ ھهرقايسى 

سالمىقى، ئوڭۇشلۇق  كۈچلىرىنىڭيالردىكى خهلق قوراللىق جا

تهبىئىي يهر شارائىتى، چهتئهللهر بىلهن بولغان مۇناسىۋهت باغالش 

قاتارلىقالرنى كۆزده تۇتۇپ، قهشقهرده  قۇاليلىقلىقىئىمكانىيىتىنىڭ 

  . قوراللىق قوزغىالڭنى باشالش ھهققىده بۇيرۇق چۈشۈردى

ئاخۇنوپ يهنىال قوراللىق  رېتارىسېكباش  يۇروسىنىڭىبقهشقهر 

  .قوزغىالڭنىڭ باش قوماندانلىقىغا تهيىنلهندى

. ئهمما، ئىشالر پىالنالنغاندهك مۇۋهپپهقىيهتلىك بولمىدى

خائىن، جاسۇس سېتىلمىالرنىڭ تهقىبىدىن قۇتۇلۇش تولىمۇ 

قوزغىالڭ ھهرقايسى جايالردا بىرال ۋاقىتتا . قىيىنغا توختىدى

بۇ سهۋهبلىك قوزغىالڭ ئومۇمىي خهلق ۋه . ئهمىلىلهشمىدى

  . ئىنقىالبىغا ئايلىنالمىدى

ھهققىده  ئهپسۇسكى، بۇنىڭدىكى ئاساسىي سهۋهب، ئامىلالر

  !ھازىرچه تولۇق بىر نېمه دېيهلمهيمىز

..................................................  

 شهرقىيتۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ  شهرقىي

بارغان بىر قانچه قېتىملىق  ئېلىپتۈركىستان زېمىنىدا 

ئىزلىرىنى، خهلقىمىزنىڭ قهلبىده ئۆچمهس  - قهھرىمانلىق ئىش 

ئىز قالدۇرغان شۇ تارىخى ۋهقهلهردىن قىسقىچه ئهسلهپ 
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  :ئۆتمهكچىمهن

كۈنى ئاقتۇ ناھىيىسىنىڭ بارىن -  16ئاينىڭ -  8يىلى  - 1969

قىدا قوراللىق قوزغىالڭ ئوسمان باشچىلى ئهزىزيېزىسىدىكى 

ئاقتۇ ناھىيىلىك قوراللىق بۆلۈمگه ھۇجۇم قىلىپ . پارتلىدى

 ،ناھىيىلىك قوراللىق بۆلۈمنىڭ قوراللىرىنى قولغا چۈشۈرۈپ

بارىننى بازا قىلىپ يهرلىشىپ قوشۇننى ئۈزلۈكسىز چوڭايتىشقا 

  .باشلىدى

كۈنى كېچىده قهشقهرده چوڭ  -  18ئاينىڭ  -  8يىل  - 1969

ھبهرلىك قوراللىق قوزغىالڭغا ره بىيۇرونىڭقهشقهر . تۇتقۇن بولدى

ئادهم تۇتقۇن قىلىندى، باش  18ردىن هچلۈقىلىۋاتقان تايانچى ك

قوماندان ئاخۇنوپ مۇھاسىرىنى بۆسۈپ چېقىپ دۈشمهن قولىدىن 

  . ئېسهن قۇتۇلدى - ئامان 

  

بارىن  يىسىنىڭىئاختۇناھكۈنى  - 20ئاينىڭ  -8ېلى ي- 1969

مىڭلىغان قوراللىق  ئىيسامهمهت  يېزىسىدىكى ھۆكۈمهت ئهمهلدارى

ئوسماننى قولالپ تهكرار ئاقتۇ  ئهزىزيېتهكچىلىك قىلىپ  گهرهچلۈك

 ناھىيىسىنىئاقتۇ  ،ناھىيىلىك قوراللىق بۆلۈمگه ھۇجۇم قىلىپ

ناھىيىنى بازا قىلىپ باشقا ناھىيىلهرگه  ،ئازاد قىلىپ تهلتۆكۈس

  .يۈرۈش قىلدى
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كۈنىگىچه بولغان  - 20كۈنىدىن  - 7ئاينىڭ  - 8يىلى - 1969

 پولكوۋنىكئارىلىقتا، مهكىت زهرهپشان پولكىنىڭ جهڭچىلىرى 

ئۇرۇش  غهلىبىسىرىنىڭ يېتهكچىلىكىده مۇھهممهد ئىمىن قادىر

ۆۋرۈكىنى كام كپوسكامغا بارىدىغان پوسقىلىپ يهكهندىن 

الالرنى دىن ئارتۇق خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ قور 100ساقالۋاتقان 

مهكىت ناھىيىسىگه ئامان ئېسهن  بۇالپ ئۇالرنى ئهسىرگه ئېلىپ

  .يېتىپ باردى

  

دهپ ئاتالغان خىتاي » بۇدۈيچاسا « مهكىت ناھىيىسىنىڭ

زهرهپشان پولك  ،ھهربىي بازىسىغاقىسىم  - 7994ئارمىيىسىنىڭ 

جۇم قوزغاپ، خىتاي ئارمىيىسىنىڭ باشلىقلىرىنى جهڭچىلىرى ھۇ

باغالپ قۇمغا كۆمۈپ، جىگده شېخىغا ئېسىپ، نهچچه مىڭ دانه 

زهپهر قۇچۇپ مهكىت  ئېلىپقورالالرنى ئولجا تىپتىكى  يهڭگىل

  . ناھىيىسىگه كېلىپ قوشۇن زورايتقان ئىدى

  

زهرهپشان « بىۋاسىته قارايدىغان  بىيۇروغامهكىتته قهشقهر 

بۇ  مۇھهممهد ئىمىن قادىر مايور. قۇرۇلغانىدى» مۇستهقىل پولكى

  . ئىدى پولكوۋنىكىپولكنىڭ 

مهكىتتىن قهشقهرگه قاراپ چېكىنىۋاتقان خىتاي ئارمىيىسىنىڭ 

دىن ئارتۇق ماشىنىدىكى تولۇق قورالالنغان ئهسكهرلىرى  30
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شان پولك جهڭچىلىرىنىڭ تۇيۇقسىز مهكىت بازىرىغا كهلگهنده زهرهپ

لىرىدىن ئايرىلىپ قۇرۇق قول ياراقھۇجۇمىغا ئۇچراپ قورال 

  . قهشقهرگه كهتكهنىدى

 ،يىسى ئاساسى جهھهتتىن ئازادلىققا ئېرىشىپىپۈتۈن مهكىت ناھ

تېرىك قولغا . خىتاي ئهمهلدارلىرىدىن بىرىمۇ قالمىغان ئىدى

سى زهرهپشان پولكى چۈشكهن خىتاي ئهمهلدارلىرىدىن بىرنهچچى

تهرىپىدىن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىپ دارغا ئېسىلىپ ئۆلتۈرۈلگهن 

  . ئىدى

كىشىلهر قوشاق قېتىپ ناخشا توۋالپ دوالندا دۆلهت قۇرۇلدى، 

  .دېيىشكهن ئىدى

مهكىتته بولۇپ ئۆتكهن ۋهقهلهر، زهرهپشان پولكى ۋه ئۇنىڭ 

تاب كى ھهققىده بىر قانچه مۇھهممهد ئىمىن قادىرقوماندانى 

مهن پهقهت ناھايىتى ئاز بىر قىسىم  .دۇىلىيېزىلسىمۇ ئازلىق ق

  .چهكلىنىپ قىلىۋاتىمهن بىلهنالۋهقهلىكلهر 

پكى قهدهمده ئهسكهرلىككه ئادهم دهسله مۇھهممهد ئىمىن قادىر

ش ئۇقتۇرۇشى چىقىرىپ تىزىملىتىشنى باشلىغاندا ئىلى

ى ھالدا كېلىپ كۈتۈلمىگهن يهردىن بىر تۈركۈم قىزالرمۇ ئىختىيار

بهزىلهر ئۇ قىزالرنىڭ ئهسكهر بولۇپ . تىزىمغا ئالدۇرغان ئىدى

  .ياقتۇرمىغانىدىزهرهپشان پولكىنىڭ جهڭچىسى بولۇشىنى 

لېكىن، قىزالرنىڭ جىددىي تهلىپى ۋه ئۇالرنىڭ ۋهتهن مىللهت 
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ئىرادىسىنى پهرهز  - ئۈچۈن ئۆلۈمدىنمۇ قورقمايدىغان كهسكىن ئارزۇ

قىزالرنى  -  خوتۇنركۈم پولك مهسئۇللىرى بىر تۈقىلغان زهرهپشان 

  . شقا ماقۇل بولدىتىزىمغا ئىلى

  

چهكلىنىپ قالماي بهلكى  بىلهنالبۇ قىزالر جهڭده ئۇرۇش قىلىش 

تاماق  -دوختۇرلۇق، ھهمشىره، نورمال كۈنلهرده جهڭچىلهرگه ئاش

يۇيۇپ بېرىش، يارىدارالرنىڭ  قاتلىرىنى- كىرئېتىپ بېرىش، 

رۇنلىغان خىزمىتىده بولۇش ۋهزىپىسىنى بهجانىدىللىق بىلهن ئو

  .بىر سىڭىلغا ئايالنغانىدى چانمېھرىبان ئانا، كۆيۈم

ھهتتا، ئۇالرنىڭ بىر قىسمى زهرهپشان ئاتلىق قوشۇنىغىمۇ 

قېتىلىپ، ئات ئۈستىده قىلىچۋازلىق قىلىش، مىلتىق، ئاپتومات 

قارىغا ئېتىش مهشىقلىرىنى پۇختا  ، ئېتىش راللىرىنىاتارلىق قوق

  . ئىگىلىگهنىدى

دهپ ئاتالغان قوراللىق قىسىملىرى بىلهن  بىڭتۈهنخىتاينىڭ 

بولغان بىر قېتىملىق جهڭده جهينىكى ئۈزۈلۈپ كهتكهن، ئۈزۈلگهن 

يهنه بىر ساق قولى بىلهن ، قىستۇرۇۋېلىپجهينىكىنى بهلۋېغىغا 

لهرچه خىتاي دۈشمىنىگه ئوق ئۈزۈپ يۈز يېنىك پىلىموتتىن

بازىغا قايتىپ كهلگهن  هتساالم- ساقمۇھاسىرىنى بۆسۈپ 

بولمايدىغان ھاۋۇت  زايهبهختىياردهك قهھرىمانالر، ئاتقان ئوقى 

ئۈزۈپ - ئۈزۈپ پىلىموتتىن دىكتارئوت يۈرهك ئهزىمهتلهر،  پاۋاندهك
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تهگكۈزۈپ يهككه ئوق چىقىرىپ ھهر بىر پاي ئوقنى دهل جايىغا 

ىڭ ئوغلى قورقماس مهرگهنلىكته داڭقى چىققان ئوبۇل تېرىم ۋه ئۇن

دهپ نام قازانغان ئابدۇسهمهت ئوبۇل، ھېچنېمىدىن   ،باتۇر شىركهبى

قورقمايدىغان جهسۇر جهڭچى ئىككى قولىدا ئىككى تاپانچىنى 

بىرلهپ يهر چىشلهتكهن يۈسۈپ قادىر  - تۇتۇپ دۈشمهننى بىر 

 ۋهتىنىمىزدهتۇر ئهزىمهتلهرنى يېتىشتۈرگهن ئهزىز داۋۇتقا ئوخشاش با

بۈگۈنكى  كىيهنه مىڭلىغان، ئونمىڭلىغان باتۇر ئهزىمهتلىرىمىز تا

  ! قىلماقتا نامايهنده باتۇرلۇقىنىكۈندىمۇ ئۆز 

  .......جهڭ بولدى جۈلدهئاۋغۇست قارا  - 23يىلى - 1969

كۈنى ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى  - 23ئاينىڭ  - 8يىلى - 1969

سائهت بهشلهرده  ئهتىگهنراللىق قوزغىالڭچىالر قوشۇنى قو

دهپ ئاتالغان  كهڭرالدېگهن يېزىسىدىكى  قاراجۈلئاتۇشنىڭ 

كېلىپ ئورۇنلىشىپ، سىرتتىن كېلىۋاتقان قوراللىق  يۇلغۇنزارلىققا

 ،ھهربىي بازا قىلىپ قاراجۈلنى بىرتهرهپتىنقوشۇننى كۈتسه يهنه 

چهتئهل قوشۇنلىرىنىڭ كېلىشىگه چېگرادىن ئېچىق ئېچىش 

  .ئۈچۈن جىددىي تهييارلىق قىلىۋاتاتتى

  

لهر ئۆپچۆرىسىده دۈشمهننىڭ  2:00سائهت چۈشتىن كېيىن 

تولۇق قورالالنغان بىر توپ ئهسكهرلىرى ئىز قوغالپ بىز بار يهرگه 

تۇرۇۋاتقان ياش جهڭچىمىز مهريهم  لۇقتاقاراۋۇل. يېتىپ كهلگهنىدى
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دۈشمهننىڭ كهلگهنلىكىنى سېزىپ دهرھال تاپانچىسىدىن ئوق 

 ياڭدۈشمهننىڭ ئىككى ئهسكىرىنى ئۆلتۈرۈپ يهنه بىر  ،چىقىرىپ

فامىلىلىك باشلىقىنى يارىدار قىلىپ كهينىدىن كهلگهن دۈشمهن 

  . ئوقىدا شېھىت بولغانىدى

  

 ،ائهتتهك داۋام قىلىپس 6دۈشمهن بىلهن شۇ كۈندىكى جهڭ 

قېتىملىق ھۇجۇمىنى چېكىندۈرۈپ قوماندان  3دۈشمهننىڭ 

ۋه ئوسمانجان، خهيرۇلال، نىزامىدىن  بۆلىشىئاخۇنوپنىڭ شېھىت 

–قورال  ،ھاياتىدىن ئايرىلىشى سهپدىشىمىزنىڭنهپهر  5قاتارلىق 

  . تىشى بىلهن بۇ ئۇرۇش ئاخىرالشقانىدىېتۈگهپ ك ياراقلىرىمىزنىڭ

  

جان بىلهن خهيرۇلال ئۇرۇش ئاخىرلىشىپ دۈشمهن ئوسمان

بېرىۋاتقاندا، دۈشمهنگه يالغاندىن تهسلىم بولغاندهك  ئېلىپتازىالش 

مهخپىي  گېراناتنىقىلىپ، يوشۇرۇپ قويغان ئهڭ ئاخىرقى بىر تال 

يىپىنى  گېراناتنىڭتۇتۇپ، بىر بىرلهپ دۈشمهن ئالدىغا كېلىپ 

ئهسكىرى بىلهن  6مهننىڭ تارتىپ دۈشمهن ئالدىغا تاشالپ، دۈش

ا يېڭى سهھىپه ىغتارىخقهھرىمانلىق ئۆزىنى قوشۇپ پارتلىتىپ 

  .ئاچقان ئىدى

  

كۆپ قىسىم ئهزىمهتلىرىمىز ئوق دورىالرنىڭ تۈگىشى بىلهن 



86 
 

 	
	86 	

	 	

يېرىم ئۆلۈك ھالهتته ئهسىرگه  يارىدارلىنىپئوخشىمىغان دهرىجىده 

بابتىن تهپسىالتىنى قاراجۈلدىكى جهڭ دېگهن .( چۈشكهن ئىدۇق

  ).كۆرۈڭ

  

قهشقهر تارىخىدىكى « قهشقهر ھۆكۈمهت ئۇچۇر توربېتىنىڭ 

شىنجاڭ ئۇيغۇر « سهھىپىسىده ۋه » ئىشالرخاتىرىسىمۇھىم چوڭ 

ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيه كومىتېتى پارتىيه تارىخى تهتقىقاتى 

ناھهق - نىڭ ئهينى يىللىرى يېزىپ قالدۇرغان ھهق» ئىشخانىسى

ئاتالمىش ئىچكى مهخپىي  ىۋېتىلگهنقىل ۈستۈنئ- ئاستىن

بۇ قېتىمقى  ، كىتابنىڭ ى نۇسخىسىنىھۆججىتىنىڭ ئهسل

  .قوشۇپ كىرگۈزدۈم نهشىرىگه

  

تور بېتى : (قهشقهر ھۆكۈمهت ئۇچۇر تورىدا مۇنداق يېزىلغان

  )خىتايچه بولۇپ، ئۇيغۇرچىسى يوق

  :تهرجىمىسى

ىستان تۈرك شهرقىي «كۈنى  - 20ئاينىڭ  - 8يىل  - 1969«

نىڭ قهشقهر شۆبىسى ئاتالمىش  »خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى

يوليورۇقىغا ئاساسهن، ئۇزۇن مۇددهت  يۇروسىنىڭىبمهركىزى 

شۇ  ،ئىنچىكه پىالنالش ئارقىلىق ئاخۇنوپنىڭ يېتهكچىلىكىده

ئهھۋالنى بىلمهيدىغان ئاممىنى  ھهقىقىيكېچىسى بىر تۈركۈم 
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دورىالرنى  - ئهتراپىغا توپالپ، زور مىقداردىكى قورال ـ ياراق، ئوق 

ئايرىم ھالدا مهكىت  - ، ئىككى ماشىنىغا ئولتۇرۇپ ئايرىم ئېلىپ

 چېگراسىغاۋه قهشقهردىن يولغا چىقىپ، سوۋېت ئىتتىپاقى 

ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمىگه ئېرىشىپ،  سوۋېتالريېقىنلىشىپ، 

تۈركىستان  شهرقىيكىت قۇرۇپ، ئهكسىلئىنقىالبىي تايانچى پون

ئاتۇشنىڭ كۈنى  - 2. مۇستهقىللىقىنى ئېالن قىلماقچى بولغان

سۇغۇنچازا دېگهن يېرىگه يېتىپ كهلگهنده ئارمىيىمىز خهۋهر 

بېرىپ، كۆپ  ئېلىپتېپىپ، قوراللىق قورشاپ يوقىتىش جېڭىنى 

بىلهن  سۇيىقهستبهدهل تۆلهپ، ئۇالرنىڭ ئۇزۇندىن بېرى 

ئىنچىكىلىك بىلهن پۇختا پىالنلىغان شۇغۇللىنىپ، 

ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىلىڭىنى تارمار قىلىپ جاھاننى 

  .»ئىدى تىنچالندۇرىۋالغان

  :ئهسلىسى

  

8月20日"东突厥斯坦人民革命党"(简称"东突党")南疆分局接受 

"东突党"所谓"中央 "的指示，经过精心策划，在阿洪诺夫的

带领下，当天晚上，裹胁了一部分不明真相的众，携带大批武

器、弹药乘两辆汽车，分别从喀什市和麦盖提县城出发，企图

向苏联靠近，求得 苏联支持，建立反革命根据地，宣布独立。

第二天行至阿图什苏洪卡附近，被我闻讯赶来的人民武装围歼
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平息，付出了代价，粉碎了这起预谋已久、精心策划的反革命

武装暴乱。 
. ئهمما، بۇنىڭ بىلهن ئىنقىالبى ھهرىكهت توختاپ قالمىدى

ئىزىنى ئاۋۋالقىالرنىڭ ھهرقايسى رايونالردىكى تهشكىالت ئهزالىرى 

خىتاي تاجاۋۇزچىالر گۇرۇھىغا قارشى  ،كېيىنكىلهر بېسىپ

  .كۈرهشنى داۋامالشتۇردى

 ناھىيىسىدىكىكۈنى يوپۇرغا  -2ئاينىڭ  - 9يىلى - 1969

مهخمۇت قۇربان باشچىلىقىدىكى  قوزغىالڭچىلىرىمىزدىنقوراللىق 

قوشۇن يوپۇرغا ناھىيىسىگه ھۇجۇم قىلىپ، ناھىيىنى ئىشغال 

اقچى يېزىسى، ئهشمه ئۇنىڭدىن كېيىن تېرىم يېزىسى، ئ .قىلدى

يېزىسى قاتارلىق رايونالرغا تهشهببۇسكارلىق بىلهن ھۇجۇم قوزغاپ 

بىر  ناھىيىسىدهئارقىدىن غهلىبىگه ئېرىشىپ يوپۇرغا  - ئارقا 

  .مهزگىل مۇستهقىللىق كهيپىيات بهرپا قىلىنغانىدى

  

  :شۇ ۋاقىتتىكى قهشقهر گېزىتىده مۇنداق يېزىلغان ئىدى

  

كۈنى يوپۇرغا ناھىيىسىدىكى  - 2ڭ ئاينى- 9يىلى -  1969«

دىن  500مهخمۇت قۇربان باشچىلىقىدىكى بىر توپ بۇزغۇنچىالر، 

ئارتۇق ئادهمنى قۇترىتىپ، ئات ھارۋىالرغا ئولتۇرۇپ، يوپۇرغا 

ئۇنىڭدىن كېيىن ناھىيىمىزنىڭ . ناھىيىسىگه ھۇجۇم قىلدى



89 
 

 	
	89 	

	 	

 تېرىم يېزىسى، ئاقچى يېزىسى، ئهشمه يېزىسى قاتارلىق جايالرغا

چېقىش، بۇالش - غالجىرلىق بىلهن ھۇجۇم قىلىپ ئۇرۇش

بۇ ئىش ئىككى ئايدىن ئۇزاق . باردى ئېلىپئىشلىرىنى 

ئادهم ئۇرۇپ  5ئادهم ئۇرۇپ يارىدار قىلىندى ۋه  76داۋاملىشىپ 

بۇ ئهكسىلئىنقىالبىي ۋهتهن پارچىالش جىنايى . ئۆلتۈرۈلدى

، مهركىزى ئىشلىرىغا دهرھال زهربه بېرىش ئېھتىياجى تۈپهيلى

پارتىيه ھۆكۈمهتكه مهلۇم قىلىپ، تولۇق قورالالنغان مۇنتىزىم 

كۈنىگىچه  - 18كۈنىدىن  - 15ئاينىڭ  - 9ئارمىيه يۆتكهپ كېلىپ، 

  ».جىددىي تۇتۇش قىلىپ قوراللىق قوزغىالڭ بېسىقتۇرۇلدى

  

تۇرۇش » قارشى گهئۈچبىرگه زهربه،  «يىلىغا كهلگهنده  -1970

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ  شهرقىينىقابى بىلهن 

شتىن ئىبارهت باستۇرۇش تاشال تۈرمىلهرگهئهزالىرىنى تۇتۇش، 

  .باشالندى

بىرگه زهربه بېرىش، ئۈچكه قارشى « يىلدىن باشالپ -1970

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي  شهرقىيبىلهن  ىشوئار» تۇرۇش

، »رمىللىي بۆلگۈنچى ئۇنسۇ«پارتىيىسىنىڭ ئهزالىرىغا 

، »شيۇجېڭجۇيىچى ئۇنسۇر«، »ئهكسىلئىنقىالبچى ئۇنسۇر«

كوللېكتىپ دېگهندهك قالپاقالرنى كىيدۈرۈپ ... »پانتۈركىست«

  . تۈركۈملهپ جازاالشقا باشلىدى ،تۇتۇپ
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قىستاق  - چىققان ۋهھشىيانه قىيىن  قېلىپىدىنئىنسانىيهت 

پ، بىلهن سوراق قىلىپ، مهجبۇرى ئىقرار قىلدۇرۇپ، مهخپىي سوتال

خهلقىگه تۈركىستان  شهرقىيئاشكارا ھۆكۈم چىقىرىش ئارقىلىق 

شۇ ئارقىلىق خهلقنىڭ ئىرادىسىنى  ،ھهيۋه كۆرسىتىپ قورقۇتۇش

قولغا ئىلىنغان ئهركىنلىك جهڭچىلىرىگه  ،سۇندۇرۇش مهقسىتىده

ئاز بولمىغان  ،تۈركۈملهپ ئۆلۈم جازاسى بهردى - تۈركۈم 

  .ددهتسىز قاماق جازاسى بهردىئهزىمهتلىرىمىزگه مۇددهتلىك ۋه مۇ

 تۇت، - ھهممه يهرده تۇت  .ۋهتهن ئاسمىنىنى قارا بۇلۇت قاپلىدى

  . ۋهھىمه، سۈرلۈك بىر ۋهزىيهت بارلىققا كهلدى

خىتاي ھاكىمىيىتى بۇ قېتىمقى باستۇرۇشتا يهرلىك ھهربىي 

ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىكى لهنجۇ،  ،رايونلىرىغا ئىشهنمىدىمۇ قانداق

چنى يۆتكهپ ۈايونلىرىدىن ئونمىڭالپ ئهسكىرى كھهربىي ر سىچۈهن

  . تۈركىستان خهلقىنى رهھىمسىزلهرچه باستۇردى شهرقىيكېلىپ 

خهلق سوت  ئالىي«  ئهزهلدىنئۆلۈم جازاسى بېرىش ھوقۇقى 

نېمه . تهرىپىدىن بېرىلىپ ئىجرا قىلىناتتى» مهھكىمىسى

مىلىرى ئۆز ت مهھكىيهرلىك سوبۇ ۋاقىتقا كهلگهنده ئۈچۈندۇر 

چىپ ئۆلۈم جازاسى بېرىدىغان ۋه دهرھال ئىجرا ېئالدىغا سوت ئ

  .قىلىدىغان ئاالھىده ھوقۇققا ئېرىشكهن ئىدى

دېگۈدهك ئۆلۈم  ھهركۈنىمانا مۇشۇنداق قارا زۇلمهتلىك كۈنلهرده 

چىپ ېھۆكۈم ئېالن قىلىش يىغىنلىرىنى ئجازالىرى بېرىلىپ 
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  .پ قىرغىنچىلىقنى باشلىدىخهلقنى مهجبۇرى يىغىنغا قاتناشتۇرۇ

ھۆكۈم  شهھىرىدهكۈنى قهشقهر  - 21ئاينىڭ  - 1يىلى  -1970

 ،)مىجىت ساقى( چىپ مىجىت سىلىڭېئېالن قىلىش يىغىنى ئ

ادىر داۋۇت قاتارلىق ، يۈسۈپ قمۇھهممهد ئىمىن قادىرروزى ھېكىم، 

گه ئاشكارا ا داستان بولغان ئىنقىالب يېتهكچىلىرىدنامى تىلالر

  .ئىجرا قىلدى ناھىيىلىرىدهقهشقهر، مهكىت  ،زاسى بېرىپئۆلۈم جا

، شهيخھاجىدا بۆرتاالكۈنى  - 21ئاينىڭ  - 3يىلى  -1970

ئۆلۈم جازاسى  سابايوپالرغايئىئابدۇكېرىم خۇدابهردى، مهمهت ئىمىن 

  .مهيداندا ئىجرا قىلدى نهقبېرىپ 

تۈركىستان خهلق  شهرقىيكۈنى  - 29ئاينىڭ  - 5يىلى  -1970

تارباغاتاي ۋىاليهتلىرىدىكى  - ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ چۆچهك 

يېتهكچىلىرىدىن توختى قۇربان، نىياز ئۆمهر، ئابدۇرېھىم باقى، 

، ئىيساقارى، ئىمىن  ھوشۇر، ئىكرام ئىمىنجانئهمهت ئاخۇن، 

مهمتىمىن باي، دولقۇن ئىبراھىم قاتارلىق خهلق قهھرىمانلىرىغا 

ياتقان يېرى  مهرھۇمالرنىڭ. اسى بېرىپ شېھىت قىلىندىئۆلۈم جاز

  !ئامىن. جهننهتته بولسۇن

مىللىي ئارمىيه قوماندانلىرىدىن بولغان،  ،ئىنقىالبى رهھبىرىمىز

ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن رهئىسى مهمتىمىن 

بىلهن زهھهرلىك ئوكۇل بېرىپ  سۇيىقهست دوختۇرخانىدا، ئىمىنوپ

  .ئۆلتۈرۈلدى
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تۈركىستاننىڭ  شهرقىيكۈنى  - 18ئاينىڭ  - 7يىلى  -1970

ھۆكۈم ئېالن قىلىش  شهھهرلىرىده بىرال ۋاقىتتا ،پۈتۈن ۋىاليهت

 ،نهپهر ئىنسانغا ئۆلۈم جازاسى بېرىپ 78 ،چىپېچوڭ يىغىنى ئ

پهقهت ئالتاي . مهيداندا خهلقى ئالهم ئالدىدا ئىجرا قىلدى نهق

  .كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بهرگهنىدى 23ۋىاليىتىدىال 

، ئابدۇجاپپارشۇ كۈنى، ئابابهكرى زاھىر، مۆمىن قارى،  -  غۇلجىدا

قادىر،  دوغمهتئابدۇغېنى، خوجا ئهخمهت،  ئىسمائىلسابىر، 

تارلىق ، يۈسۈپ مۇسا قاھهنىپه، مۇقان، ئاسىلخان

ئىنقىالبچىلىرىمىزنى سوت قىلمايال ئوچۇق ئاشكارا ھۆكۈم ئېالن 

 قهتلهئۆلۈم جازاسى بېرىپ  ئاچىقىپقىلىش يىغىنىغا سۆرهپ 

  . قىلدى

، نىلقادا ئهخمهتجان ئابدۇكېرىم، رهجهپ، تاراداتوققۇز 

مهمهت قاتارلىقالر شۇ كۈنى  ھاكى تېكهسته ،قايدارموڭغۇلكۈرهده 

 قهتلهئىرىلىرى تهرىپىدىن ئۆلۈم جازاسى بېرىپ خىتاي ھۆكۈمهت دا

  .قىلىندى

  !ئامىن. بولسۇن تهياتقان جايلىرى جهننهت مهرھۇمالرنىڭ

خىتاي  كىشى باشقا مىليونلىغان بېرىشتىنئۆلۈم جازاسى 

 لىرىغا» كۇرس ئۆگىنىش« ھاكىمىيىتى تهرىپىدىن تېررورىست

سوالپ مهسىله تاپشۇرۇش، باشقىالرنى پاش قىلىش، قىستاپ ئىقرار 

  ۋاسىتىلهرنى  قهبىھقىلدۇرۇش، مهجبۇرى ئىقرار قىلدۇرۇشتهك 
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 تۈرمىلهرگهنهچچه ئونمىڭلىغان بىگۇناھ كىشىلهر ، قوللىنىپ

تاشالنغانىدى، بۇالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى تۇرما ئازابىدا ئۆلدى 

تاشلىنىپ جىسمانىي جازاغا مۇپتىال  تۈرمىلهرگهۋه بىر قىسمى 

  .بولدى

دا بولسۇن، ياكى  » كۇرسى ئۆگىنىش« بۇ ئىنسانالر مهيلى 

دا بولسۇن ھهممىسى دېگۈدهك تىرىك » ئىجرائىيه كۇرسى«

كىرگهنلهرنىڭ  بۇيهرگهبولۇپ  ئۆلتۈرۈۋېتىلگهنلهرتۇرغۇزۇلۇپ 

 ، ئۇالرنى ئائىلىسى بىلهنبولمىغانتىھېچقانداق چىقىش يولى 

 ئاچىقىپ دوختۇرخانىالرغاكۆرۈشتۈرۈش، كېسهل بولۇپ قالسا 

 مۇداپىئهئۇرۇشقا  ۋه ئېغىر ئهمگهك .داۋالىتىش ئىشلىرى بولمايتتى

جاپالىق قىزىشتىن ئىبارهت  نى» يوللىرى يهرئاستى« كۆرىدىغان

  .ساالتتى ئىشالرغا

تۈركىستان  شهرقىييىلدىكى قانلىق باستۇرۇش،  -1970

دهھشهتلىك زۇلۇم، . دۇردىخهلقىنىڭ قهلبىده ساقايماس يارا قال

تۇرما ھاياتى، ئۆلۈم جازالىرى  بهتتهر قىستاق، دوزاختىن -  قىيىن

 - ، يېتىم خوتۇنالرنىڭباغرى قان ئانىالرنىڭ، كۆزى ياش تۇل 

ھايات  چارىسىزلىقتىنزارى،  -نارهسىده بالىالرنىڭ ئاھۇ يېسىر

 -ئىڭراشلىرى، غهم  مهھسۇمهنىڭ مىڭالرچهمايۋاتقان يولىنى تاپال

ئۇ قارا ... تهشۋىشلىرى، ئۇيقۇسىز كېچىلهر، ئهنسىزلىكلهر

  .كارتىنىسىدىكۈنلهرنىڭ رېئال 
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، زۇلۇم سىتهملهر، زومبۇلۇق - زورلۇق تهبىئهتلىك، تاجاۋۇزچى

مهغلۇبىيهت،  - ئۇنىڭغا قارشى ئىسيان، ئىنقىالب، غالىبىيهت 

             ... ئاسارهت

قىسقىسى، تارىخنىڭ ئاچچىق ساۋاقلىرى بىزگه شۇنى  

تهشكىلسىزلىك، ئاڭسىزلىق، نادانلىق، : كۆرسهتتىكى

ئىتتىپاقسىزلىق، چۇۋالچاقلىق ھۆكۈم سۈرگهن شارائىتتا كۈرهش 

  !مۇمكىن ئهمهس ئېرىشىشقىلىپ غهلىبىگه 

ئورتاق غايه  ،ئاڭلىق ھالدا ئۇيۇشقان ـ غهلىبىنىڭ كاپالىتى

چۈن ئىراده باغلىغان ۋه بۇ يولدا بارلىقىنى پىدا قىلغان ئۈ

ئىنسانالرنىڭ تهشكىللىنىشى، ئومۇمىي ۋهزىيهتنى توغرا ئانالىز 

قابىلىيهتلىك، يېتىشكهن  يېتهكلىيهلهيدىغانقىلىپ توغرا يولغا 

 - ، ئىچكى قوشۇنى الرباساررلىق ياردهمچى، ئىز بىر رهھبهر، ئىقتىدا

  .ياراتقان پۇرسهت ئىمكانىدۇرتاشقى شارائىتنىڭ 

 ، ئۆستۈرۈش سهۋىيىنىمىللىي ئاڭ غهلىبىنىڭ كاپالىتى ـ 

مىللىي ئىراده تىكلهش ئهڭ مۇھىم ئامىل، مىللىتى، ئهجدادى، 

 .تارىخى بىلهن ئىپتىخارلىنىدىغان نهسىللهرگه ئېھتىياجىمىز بار

ئوقۇش، بىلىم  - مىللهت، ۋهتهننى سۆيۈشنىڭ ئهمهلىيىتى

هتهن ئۈچۈن، مىللهت ئۈچۈن خىزمهت قىلىش، ئۇنىڭ ئىگىلهش، ۋ

سۆيگۈسىنى قهلبىده ياشىتىش ھهتتا، ۋاقتى كهلگهنده ئۇنىڭ 

  .ئۈچۈن جېنىنى پىدا قىلىشتۇر
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دهنىيىتىمىزنى تىلىمىزنى، دىنىمىزنى، مه تاجاۋۇزچىلىرىاي خىت

قىلىش ۋه ئهڭ ئاخىرىدا  ئاسمېالتسىيهش، ئېرىتىيوق قىلىش، 

خ ۋه دۇنيا سهھنىسىدىن تامامهن سۈپۈرۈپ تاشالش تارى ئۇيغۇرالرنى

ئۈچۈن قولىدىن كېلىدىغان پۈتۈن جىنايى شۇملۇق ۋاسىتىلهرنى 

  .قولالنماقتا

، دېگهنلهر بۇنىڭ »قوش تىللىق مائارىپ« ، »پىالنلىق تۇغۇت« 

  ..بىر قىسمى

، نوبېل مۇكاپاتىنى تاپشۇرۇپ ئىلىش مۇراسىمىدىكى ماركوز گارسىيا

  :اق دېگهنىدىنۇتقىدا شۇند

ۋه كهمسىتىشلهرگه  جتارا - خىل بېسىم، ئېزىلىش، تاالنھهر «

 !جاۋابىمىز، داۋاملىق ياشاش بېرىدىغاندۇچ كهلگهنده، بىزنىڭ 

ھهرقانداق قىيىنچىلىق، يىرتقۇچ ھايۋان، ۋابا، قهھهتچىلىك 

 ن ئۇرۇشمۇ ھاياتلىقنىڭ، ماماتلىقھهتتا، نهچچه يىلغا سوزۇلغا

كېلىدىغانلىقىدهك قۇدرىتىنى ئۈستىدىن غالىب 

  »...ئاجىزلىتالمايدۇ

بىز بۇ ھايات ماماتلىق كۈرهشته ھهرقانچه قىرغىنچىلىققا 

ئۇچرىساقمۇ، زۇلۇم كۆرسهكمۇ، تىركىشىپ تاقابىل تۇرۇپ، 

تاكى غهلىبه قازانغانغا  مۇجادىلىنىبۇ  ،مهۋجۇدىيىتىمىزنى ساقالپ

  !قهدهر داۋامالشتۇرۇشىمىز كېرهك

مىللىي  ئهزهلدىنئۇيغۇرالر  :تلىدىكىتارىخ ئىسپا
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شېھىت  بىرى .مۇستهقىللىقىدىن ۋاز كهچكهن مىللهت ئهمهس

بولسا بىر نهچچىسى ئۇنىڭ ئىزىنى داۋامالشتۇرۇپ كهلدى، 

مىللىي . ئۆلۈمدىن قورقمىدى، ئىرادىسى زور بولدى

مۇستهقىللىقنى پهقهت بهدهل تۆلىگهندىال قولغا 

  .تۇرغۇزدى چئىشهنكهلتۈرهلهيدىغانلىقىغا 

  

يىلدىن بىرى ۋهتىنىمىزنىڭ  62شۇ سهۋهبتىن يېقىنقى 

مۇستهقىللىقىنى ئارقىدىن مىللىي  - ھهرقايسى جايلىرىدا ئارقا 

  . قولغا كهلتۈرۈش يولىدا ئۈزۈلدۈرمهي پىداكارلىقالرنى كۆرسهتتى

، شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى گهرچه

يىل بولغان  43قوزغىالڭغا بۈگۈن  تهشكىللىگهن شۇ قېتىمقى 

ھېلىھهم كۆز ئالدىمدىن  سېيماسىبولسىمۇ سهپداشلىرىمنىڭ 

ئۇالرنى ھهر بىر ئويلىغىنىمدا ئۇالرنىڭ قىلغان . زادىال كهتمهيدۇ

  .ئىش ئىزلىرى كىنو لېنتىسىدهك ئايان بولىدۇ لۇقباتۇر

  

! ىئۇيغۇرالر قورال تۇتالىغان ئىد! ئۇيغۇرالر قورال تۇتااليتتى

ئۇيغۇرالر قورالنى نهدىن ئىلىشنى ! ئۇيغۇرالر قورالنى ئىشلىتهلهيتتى

  ! بىلهتتىياشاشنى  ئۇيغۇردهك - ئۇيغۇرالر ! بىلهتتى

  ! ئهپسۇس

دۇنياغا  قېتىم بىربىر قومانداننىڭ يهنه  ئاخۇنوپتهك زبى
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  !ىزابىي ئالالھدىن ھهر زامان تىلهيمكېلىشنى بىر جان

  

  !پاناھىڭدىن بىر مهدهتكار ئهۋهتكىن، بىزگه ئۆز ئالالھ! ئىھ

  

  !ھۆرمهتلىك ئوقۇرمهن، قېرىنداشلىرىم

بايان قىلىنغان ۋهقهلىكنىڭ سادىر بولغىنىغا مانا  كىتابىدا

  .يىل بولۇپتۇ 43پهش دېگۈچه  - ھهش 

مهن بۇ كىتابىمدا، شۇ چاغدىكى ۋهقهلىكنى ئىمكان قهدهر 

منىڭ يېتىشىچه ئهينهن ۈچۈچۇق يورۇتۇپ بېرىشكه ۋهقهلىكنى كئو

ئىنكاس قىلىشقا، ۋهتهنداشلىرىمنىڭ ئوڭاي چۈشىنىۋېلىشى 

بهلكىم . سۆزلهر بىلهن ئىپادىلهشكه تىرىشتىمئاممىباب ئۈچۈن 

  .تهبىئىيئۇنداق ياكى مۇنداق خاتالىقالردىن ساقلىنالمىغانلىقىم 

پىكىرلىرىنى بهرسه، رهھمىتىمنى  تهنقىدى ئوقۇرمهنلىرىمنىڭ

  .بىلدۈرىمهن

بۇ كىتابنىڭ نهشردىن : تۇرالمايمهنكىشۇنىمۇ ئېيتماي 

ىي ئهمگهكلىرى دي پىكىر، ئىجابىىقىشىغا ماڭا باشتىن ئاياغ ئىجاچ

بىلهن ھهسسه قوشقان ۋه تولۇقلىما ماتېرىيالالر بىلهن تهمىنلىگهن 

، ئىخالسمهن قېرىنداشلىرىمغا چهكسىز دوستلىرىمسهپداشلىرىم، 

  !مهنمىننهتدارلىقىمنى بىلدۈرى
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 »ئهرزىھال« نىڭ ئۈمىد يىلتىزى دېمهكچى بولغانلىرىمنى شائىر

ن كۇپلېتى بىلهى ئىكك نىڭ ئاخىرقىرىىناملىق شېئ

  .ئاخىرالشتۇرىمهن

  

  بۇ ئهمهس تهقدىرىمىز، بولغاي نىجاتلىق بىر كۈنى،

  .ئۈمىدنى ھهر كۈنىكېلهچهكتىن پارالق  ئۈزمىسهك

  زهپهر،- شان، سائادهت، نۇسرهتبىزگىمۇ يار بولغۇسى 

  .بىلهن بۇ قاپقارا زۇلمهت تۈنىكۈرهش  يورۇغاي

  

  ئۇ تاڭنى تهلمۈرۈپ، كۆرهلمهسسهن، بهلكى شائىرىم

  .پۈركۈنۈپچېچهككه - گۈل ئهمما، كهلگهي ئۇ گۈزهل كۈن،

  دهپ،» ئىنتىزارلىق پۈتتى« تهسهللى  روھۇمتاپقۇسى 

  .ئهھلى شېھىت جهننهتته ئۇ كۈن سۆيۈنۈپ شادلىنار

                  

  

  . يىل ئاۋغۇست - 2012 

  شىۋېتسىيه – سىتوكھولم
  

.****  
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  باب ئىككىنچى 

  

شهرقىي مهدهنىيهت زور ئىنقىالبىي ئاتالمىش 

  تۈركىستاندا
  

كۈنى باشالنغان، تارىختا  -  16ئاينىڭ  -  5يىلى  - 1965 

مهدهنىيهت زور پرولېتارىيات «مىسلى كۆرۈلمىگهن ئاتالمىش 

ۋهتىنىمىز خهلقىگه تۈگىمهس بااليىئاپهت ۋه ئورنىنى » ئىنقىالبى

خهلق . كهلگهن ئىدى ئېلىپبولمايدىغان زور زىيانالرنى  تولدۇرغىلى

نىيهت بهتتهبىرى بىلهن ئېيتقاندا، مهدهنىيهت ئىنقىالبى ئهمهس، 

  . زور ئىنقىالبى ئىكهنلىكى ئهمهلىي ھهرىكهتلهرده ئىسپاتالندى

  

، ئهدهبىيات، سهنئهت، ژۇرنالالردايىلى بهزى گېزىت  - 1965  

ماقالىلهر قىلىنغان ئىلمىي ئېالن بويۇنچه  ساھهلهر، تارىخ پهلسهپه

 ماۋزېدۇڭنىڭۋه بۇ ھهقتىكى بهزى بهس مۇنازىرىلهر ئارقىلىق 
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قارا نىيىتى ۋه رهزىل ئهپتى  دىكتاتورىلىقيېگانه مۇستهبىت، 

ئىنقىالبتىن دېموكراتىك پارتىيىنىڭ كوممۇنىستىك بهشىرىسى، 

ئۆتكۈزگهن سىياسىي، ئىقتىسادىي دهۋردىكى كېيىنكى ئۆتكۈنچى 

- ، دارىتمىالش، كىنايهئىمتىيازلىرىجهھهتتىكى خاتالىقلىرى، 

قىلىنىشقا ، پاش قىلىنىشقاتهنقىد مهسخىره، يۇمۇرالر شهكلىده 

يهنى . باشالنغان ئىدىتوپلىنىشقا مهلۇم جامائهت پىكرى 

تۈزۈمنى سوتسىيالىستىك ئۇالر . ۋهزىپىسى تۈگىدى گوڭچهنداڭنىڭ

 ماۋزېدۇڭنىڭھهقىقىي ئىشقا ئاشۇرۇشقا رهھبهرلىك قىاللمايدۇ، 

 مهنالهردىكى، دېگهندهك »قۇياشنىڭمۇ يۈزىده داغ بار«ئوبرازىغا قارىتا

  .ىدىلهر كۆپلهپ يېزىلىشقا باشالنغانئهسهر

  

، ئىسالھات، دېموكراتىيه - دۆلهت ئىچىدىكى ئاساسى ھوقۇق  

 تاۋجۇالرنىڭ، دېڭشاۋپىڭ، لىيۇشاۋچىبولغان تهرهپدارى تهرهققىيات 

 ماۋزېدۇڭ چۈچۈگهنبۇنىڭدىن قاتتىق . قولىغا مهركهزلهشكهن ئىدى

بولغان دۆلهت ھوقۇقىنى ساقالپ  ئېھتىمالىتىش ېقولىدىن ك

ئىلمىي مۇنازىره تۈسىنى ئالغان يۇقىرىقىدهك قىلىش ئۈچۈن، 

قانداقتۇر بۇ ئاتالمىش  ،سىياسىي مهيدانغا ئايالندۇرۇپماقالىلهرنى 

  .باشلىۋهتتى رهسمىي مهدهنىيهت ئىنقىالبىنى

  

، ۋۇخهن، دىڭتوبېيجىڭدا باشالنغان بۇ بااليىئاپهت ئىنقىالب،  
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قىلىشتىن باشالنغان بولۇپ، ئۇالر  پىپهندېگهنلهرنى  لىياۋمۇشا

ئاغدۇرۇۋېتىش مۇستهبىت زوراۋانلىق ھاكىمىيىتىنى  ماۋزېدۇڭ

- رهزىل ئهپت ماۋزېدۇڭنىڭئۈچۈن، قهلهم بىلهن ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، 

ژۇرنالالرنىڭ گېزىت، . ئىدى تاشلىيالىغانئېچىپ بهشىرىسىنى 

 ماۋزېدۇڭنىھهممىسى دېگۈدهك ئهدهبىي تىل بىلهن ھهدهپ 

  . ئىدى ئېالن قىلىشقا باشلىغانماقالىلهر مهسخىره قىلىپ 

  

 نهشرھۆكۈمهت  - خىتاينىڭ شۇ ۋاقىتتىكى پارتىيه -  ڭتوىد 

. نىڭ باش مۇھهررىرى ئىدى» گېزىتى خهلق«  ئهپكارى بولغان

كېيىنكى كۈنلهرده ھهددىدىن ئاشقان بېسىم، خورالشالرغا 

  .ئولتۇرۇۋالغانىدىئۆزى - ئۆزىنىبېرهلمهي بهرداشلىق 

  .ئالىمىدى، تارىخ پهنلهر پروفېسسور -  ۋۇخهن 

پهن خادىملىرىدىن  - خىتايدىكى ساناقلىق ئىلىم  - لىياۋمۇشا 

تهرىپىدىن يوشۇرۇن كوممۇنىستلىرى بىرى ئىدى، ئۇ خىتاي 

  .ئۆلتۈرۈلدى

  

بولسا، ھاكىمىيهتنى  تاۋجۇالر، پىڭ شىياۋ دىڭ، شاۋچى لىيۇ  

ئىچكى جهھهتته ئاساسى جهھهتتىن قولغا كىرگۈزۈپ بولغان ئىدى، 

 ئۇرۇنغانلىڭشىپ قالغان ھاكىمىيىتىنى ساقالپ قېلىشقا 

قىلىش ۋه  پىپهن لىياۋمۇشاالرنى، ۋۇخهن، وت ، دىڭماۋزېدۇڭ
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ئۇالرنىڭ تهسىرىنى تازىالش نامى بىلهن، مهدهنىيهت زور 

 تاۋجۇالرنى، شاۋپىڭ دىڭ، شاۋچى لىيۇئىنقىالبىنى باشالپ، 

  . يوقىتىشنى ئاساسى مهقسهت قىلغان ئىدى

  

نى ۋه ئۇالرنىڭ » ئۈچ قارا يىپ«ئالغان بۇ ئهۋج بېيجىڭدا   

تۈركىستانغا  شهرقىيتهسىرىنى تازىالش شامىلى ۋهتىنىمىز 

 دراما، ئهدىبلهر، شائىركهلگهندىن كېيىن، ئاتاقلىق يازغۇچى، 

تۈركىستان مىللىي  شهرقىي، سازهندىلهر ھهمده كومپوزىتور، لهرگروت

ئۇستاز ۋه كۆزگه كۆرۈنگهن پېشقهدهم ئارمىيىسىده ئىشلىگهن 

 - ، ئالدى چىقىرىلىپبىرلهپ تارتىپ  - كىشىلىرىمىز ھهدهپ بىر 

، يهرلىك ئۇنسۇركهينىگه تۆھمهت قىلىنغان قانداقتۇر، بۇزۇق 

هرمهس قالدۇقى، ئۆزگئهشهددىي مىللهتچى، گومىنداڭنىڭ 

ئهلگه باغالنغان ئۇنسۇر، سىنىپى يات  ـ ئۇنسۇر، چهتپومېشچىك 

دېگهندهك بهتنامالر ... ئۇنسۇرشيۇجېڭجۇيىچى ئۇنسۇر، سوۋېت 

يېزىلغان شالدۇرۇقنى كىيدۈرۈپ، كوچا ئايالندۇرۇپ، ھهر دوقمۇشتا 

قىلىنىشقا باشالنغان  پىپهنسۆرهپ سازايى قىلىنىپ 

جايىدا بولمىغان، ھوشى ىكهتلهرنى ئهقلى بۇ ھهر........ ئىدى

» قىزىل قوغدىغۇچى«ھهر قايسى ئالىي ۋه ئوتتۇرا مهكتهپلهرنىڭ 

 ئېلىپباشالمچى بولۇپ  شۇمتهكلىرىدهپ ئاتالغان بىر توپ 

  . باراتتى
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ئۆزى باشالپ  ماۋزېدۇڭئوقۇغۇچىالرنىڭ بۇ ھهرىكىتىنى يهنىال   

بېيجىڭ  ماۋزېدۇڭيىلى  -  1966دهسلهپكى قهدهمده . بهرگهن ئىدى

باشلىق يهتته  نىيۇيهنزىئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىدىن 

قوبۇل  قىلىپ» قىزىل قوغدىغۇچىالرنىڭ ۋهكىلى«ئوقۇغۇچىنى 

لىپ ئۇالرنى پارتىيه ئىچىدىكى كاپىتالىزم يولىغا قاراپ ماڭغان ېق

ئوقۇغۇچىالر  .كۈشكۈرتتىئاتلىنىشقا كۈرهشكه قارشى ھوقۇقدارالرغا 

ھهرىكىتىنىڭ دهسلهپكى قهدهمده جهمئىيهتنىڭ قوللىشىغا تازا 

 ئهزرائىلالرنى« ماۋزېدۇڭسهزگهن قاقۋاش  ئېرىشهلمىگىنىنى

ئوتتۇرىغا شوئارنى دېگهن » قۇتقۇزايلىكىچىكلهرنى  شاھيوقىتىپ 

 -  5يىلى  -  1966ئارقىدىن ئۇالپال ئۆز قولى بىلهن . قويدى

دېگهن چوڭ » سىلىڭبۇنى توپقا تۇتايلى«كۈنى – 19ئاينىڭ 

خهتلىك گېزىتنى كوچىالرغا چاپالپ مهدهنىيهت ئىنقىالبىنى 

ھوشىنى شۇنىڭ بىلهن ئهس . ئوقۇغۇچىالردىن باشلىۋهتكهنىدى

ئارقىدىن كۆتۈرۈلۈپ  - بىلمىگهن بۇ نادان ئوقۇغۇچىالر ئارقا 

چىقىپ ئالهمنى مالهم قىلىشقا باشلىدى ھهمده ھهرىكهتنىڭ 

 تاۋجۇالرغاۋه  شىياۋپىڭ ، دىڭشاۋچى لىيۇيۆنىلىشى ئاپئاشكارا 

  .قاراتتى
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  كىتاب كۆيدۈرۈش-1
   

بېرىشنىڭ ھهرىكهت مىزانى  ئېلىپمهدهنىيهت ئىنقىالبىنى  

ئاينىڭ  -  8يىلى  -  1966تهرىپىدىن،  ماۋزېدۇڭ» ماددا 16«بولغان

كۈنى ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن، ھهرىكهتنىڭ مۇھىم  - 8

پارتىيه ئىچىدىكى كاپىتالىزم يولىغا ماڭغان «: نۇقتىسى

بېرىش، تۆت كونىنى بۇزۇپ، تۆت يېڭىنى  ئهدىپىنىھوقۇقدارالرنىڭ 

ئېالن قىلغان  ماۋزېدۇڭ. ئىدىبېكىتىلگهن دهپ » ....تىكلهش

ماددىنىڭ روھىنى ئىزچىل ئىجرا قىلىش مهقسىتىده، بۇ  16

 - چىقىپ، ئۆيمۇ يۈگۈرۈپشۇمتهكلهر يهنىال ئهسهبىيلىك بىلهن 

يېزا چېپىپ يۈرۈپ، قۇرئان  - مهھهلله، يېزىمۇ - ئۆي، مهھهللىمۇ

تۈسىنى  ئهتىقهـ  اسارهئكىرىم، ھهدىس كىتابالر، كونا قول يازمىالر، 

قويۇق يىغىپ - ئالغان قىممهت باھالىق مىراس كىتابالرنى قارا

مهھهلله،  - كۆيدۈرۈشكه باشلىدى، بۇنىڭغا ئهگىشىپ مهھهلله 

بېرىش  -كوچىمۇ كوچا، ئۆزلىرىنىڭ ئۆيىدىكى ۋه كېلىش 

قىلىدىغان تونۇشلىرىنىڭ ئۆيىدىكى كىتابالرنى قويماي يىغىپ 

ۋه مهدهنىيهت  غاماۋزېدوڭكۆيدۈرۈشكه باشلىدى، ئۆزلىرىنىڭ 

نى بىلدۈرۈش ئۈچۈن، يىراق  »ساداقهتمهنلىكى«ئىنقىالبىغا بولغان 

 ھېيتگاھكهلگهن كىتابالرنى قهشقهر  ئېلىپيېزىالردىن 
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ئالهم ئالدىدا ئاشكارا  - كېلىپ خهلقى ئېلىپئالدىغا مهسچىتىنىڭ 

كىتابالرنىڭ ئوت يالقۇنى ئاسمان كۆيۈۋاتقان  .كۆيدۈرۈشكهنىدى

كىتابى بولغان  ئالالنىڭ!!! ئىسىت. ئىدىۈلمهكته كۆتۈرپهلهك 

نى ـ نى !!! قۇرئان كىرىم، پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىس كىتابلىرى

ـ يالقۇنى ئىچىده كۈلگه  ئېسىل كىتابالر، قول يازمىالر ئوت

  .....سورۇلماقتا ئىدىئايلىنىپ 

  

بىزنىڭ شۇ زامانالردا بىلىشىمىزچه، دىنىي ئېتىقادى كۈچلۈك   

تهقۋادار مۇسۇلمانالر بىلهن يىراقنى كۆرهلهيدىغان سهزگۈر بولغان 

ئۆز  ،بىلىم ئىگىلىرىدىن باشقا كىشىلهر بۇ ھهرىكهتكه قاتنىشىپ

ئىكهن، ھهتتا بهزى  تاپشۇرۇشقانئۆيىدىكى كىتابالرنى قورقۇپ 

، بالىلىرى ئاتا ـ ئېرىغائائىلىلهرده، ئېرى خوتۇنىغا، خوتۇنى 

بولۇپمۇ . رىنى تاپشۇرۇشقان ئىكهنئانىسىغا بىلدۈرمهي كىتابلى

  ...ئالغان ئىدىئهۋج مهكتهپلهرده بۇ ئىش ناھايىتى ئېغىر 

  

كېيىنكى ۋاقىتالردا، قهشقهردىكى داڭدار كىتابپۇرۇش، دوستۇم   

ئاكىمىزنىڭ دېيىشىچه، ئۇ  ئهمهتخاندادىسى مهرھۇم  ئهسقهرجاننىڭ

ېزىدىكى كىشى ئۆز ئۆيىدىكى كىتابالرنىڭ يوقىلىشىدىن قورقۇپ ي

بىر تۇغقىنىنىڭ ئۆيىگه بىر قانچه كىتابنى يوشۇرۇپ 

يهنه شۇنداق كىشىلهردىن . ساقلىغانلىقىنى ئېيتىپ بهرگهن ئىدى
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  . بىر قانچىسى بىلهن كېيىن ھهمسۆھبهتته بولغان ئىدىم

  

  مهسچىت چېقىش ۋه ئۇنى ئۆزگهرتىش -2
  

نىقابى بىلهن، ۋهتىنىمىزنىڭ ھهر قايسى » تۆت كونىنى بۇزۇش«   

قويۇق ئۇرۇپ  - شهھهر ۋه ناھىيىلىرىدىكى مهسچىتلهر قارا 

 -  1966چېقىلىشقا باشالنغان ئىدى، مېنىڭ ئېسىمده قېلىشىچه، 

مهكتىپىنىڭ ھهسهن  قهشقهرسىفهنكۈنى  -  18ئاينىڭ  -  8يىلى 

وغدىغۇچىلىرى بىلهن يېزا ئهمهت باشچىلىقىدىكى بىر توپ قىزىل ق

مهسچىتىنىڭ  ھېيتگاھئوقۇغۇچىلىرى ئىگىلىك تېخنىكومنىڭ 

ئاي  ئوتتۇرىسىدىكى قۇببىنىئۈستىگه چىقىپ، گۈمبهزنىڭ قاپ 

جازاسىغا  ئالالنىڭ( ، چۈشۈرۈۋهتتىقوشۇپ ئۇرۇپ چېقىپ يۇلتۇزىنى 

ئۇچرىغان ھهسهن ئهمهت بىر قانچه كۈندىن كېيىن قىزىل 

نامهلۇم كىشىلهر تهرىپىدىن ئېتىپ  ساقالۋاتقانداكۆۋرۈكىنى 

ئۇنىڭدىن كېيىن مهسچىتنىڭ سول تهرىپىدىكى ) ئۆلتۈرۈلدى،

مۇنارنىڭ ئۈستىگه چىقىپ، ئارغامچا بىلهن سالغا قىلىپ، قۇببىنى 

تارتىپ چاقماقچى بولدى، بىر بۆلىكى مهسچىتنىڭ ئوڭ 

قماقچى تهرىپىدىكى مۇنارغا سالغا تاشالپ تارتىپ يىقىتىپ چا

 چىيامهيدانىدا قاراپ تۇرغان مىڭالرچه كۆز، قىيا ـ  ھېيتگاھبولدى، 

ناله قىلىپ،  ىرىنى ئېقىتىپ، ئالالھغابىلهن يىغالپ، كۆز ياشل
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دهپ ھهيرانلىق ! تهۋبه قىلىپ بۇ نېمه ئىش..... دۇرۇت ئوقۇپ،

، ئۇ شۇمتهكلهرگه نهپرهت كۆزى بىلهن قاراشماقتا ئىدى، ئىلىكىده

  . ئهپسۇس ھېچكىم بۇ ئىشقا بىر نېمه دېيهلمهيتتى

  

ۋه مهدهنىيهت  ماۋئۈچۈن كىم بىر نېمه دېسه،  ھهقسىزلىقالر 

. جازالىناتتىئىنقىالبىغا قارشى چىققانالر قاتارىدا ئېغىر 

چۈنكى . ۇرۇالتتىباستئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتىگه قارشى تۇرغۇچى دهپ 

ھاكىمىيىتىنى  ماۋزېدۇڭئوقۇغۇچىالر، » قىزىل قوغدىغۇچى«

 تىيهنئهنمىنئۇالرنى  ماۋزېدۇڭ. ساقالۋاتقان بىرىنچى كۈچ ئىدى

 ئۆستۈرۈۋهتكهنبهكمۇ نوخلىسىنى مهيدانىدا قوبۇل قىلىپ ئۇالرنىڭ 

ئىدى، شۇ ۋهجدىن ھېچ كىم ئوقۇغۇچىالرغا ئاسانلىقچه بىر نېمه 

  .تىدېيهلمهيت

بىردهمدىن كېيىن مهلۇم ئهقىللىق، سىياسهت بىلىدىغان  

شۇجىسى  -  2كىشىلهر تهرىپىدىن، قهشقهر ۋالىي مهھكىمىسىنىڭ 

باشالپ  جاڭبۇجاڭنى، بىرلىك سهپ بۆلۈم باشلىقى بهييۇهنشىڭ

ئىشنىڭ خىتاي ئۈچۈن يامان ئاقىۋهت  جاڭبۇجاڭ. كهلدى

مهسچىتى ئاپتونوم رايون  ھېيتگاھ«: كهلتۈرىدىغانلىقىنى سىزىپ

بويىچه نوختىلىق قوغدىلىدىغان مهسچىت، ئۇنى چېقىشقا 

دېگهندهك » ...ھۆججىتى بار جوڭياڭنىڭبولمايدۇ، بۇ ھهقته 

  .پهتىۋانى چىقىرىپ مهسچىتنىڭ بۇزۇلۇشىنى ساقالپ قالغان ئىدى
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نهچچه مىڭلىغان ئۇيغۇر خهلقىنىڭ يىغا زارىغا، دىنىي دۇئا   

توسۇشىغا پىسهنت قىلمىغان بۇ شۇمتهكلهر، ئىككى تهلهپلىرى ۋه 

ئهزىزانه  ،خىتاي باشلىقىنىڭ چىقارغان يوليورۇقىغا دهرھال كۆنۈپ

جامهسى  ھېيتگاھقهشقهردىكى ئىسالم دۇنياسىغا داڭقى بار مهشھۇر 

  .ئىدىتوختىتىلغان دهرھال چېقىلىشتىن 

  

سېلىپ، پېچهت مهسچىتنىڭ ئالدى ۋه كهينى ئىشىكىگه  ،ئهمما  

پېچىتى شۇمتهكلهرنىڭ سالغان . ىدىكىرىپ ـ چىقىش چهكلهنگهن

نامىزى ئوقۇش ئۈچۈن  ھهيىتيىلى قۇربان ھېيتتا  -  1968تاكى 

 ،ھالىتىده تاقاقلىق تۇرغان ئىدى، ئهمماپېچهت قهدهر  ئېچىلغانغا

كىرىپ  ئوغرىلىقچهشۇنداق بولسىمۇ يان ئىشىكلىرىدىن جامائهت 

  .تۇراتتىچىقىپ ناماز ئوقۇپ  - 

  

ئۇچراپ قالماستىن،  بۇزغۇنچىلىققا مهسچىتىال ھېيتگاھيالغۇز 

مهسچىتلهرمۇ ناھىيىلهردىكى ۋهتىنىمىزنىڭ ھهر قايسى شهھهر، 

بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان ئىدى، يېزىالردىكى مهسچىتلهر، مال 

ئامبارغا،  قوتانلىرىغا، ھهتتا توڭگۇز باقىدىغان قوتانالرغا، بهزىلىرى

. ئۆزگهرتىلگهن ئىدى شىركهتلهرگه ئىگىلىكىدىكىۆلهت د بهزىلىرى

گىلهمچىلىك  دۆڭمهسچىتىمۇقهشقهر شهھىرىدىكى داڭدار 
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  .كارخانىسىغا ئايالندۇرۇلغان ئىدى

بېرىلىپ، ناماز ئوقۇش  ئېلىپتهربىيىسى كهڭ  ئاتىزم

خىتاينىڭ بېسىمى بىلهن دىنىي ئهقىده، . چهكلهنگهن ئىدى

ھهتتا بىرهر كىشى ئۆلۈپ . زۇلغان ئىدىدىيانهت ئېغىر دهرىجىده بۇ

ئۈزۈندىسى ئوقۇلۇپ، ئۇ  ماۋزېدۇڭ، چۈشۈرۈلمهستىنكهتسه، نامىزى 

بىلهن باھا بېرىپ  سادىقلىقىقانچىلىك  ماۋزېدوڭغاكىشىنىڭ 

   ...قىلىناتتىئاندىن دهپنه 

  

  تاالڭ -بۇالڭ -3
  

ئۆينى ئاختۇرۇش  - نىقابى بىلهن، ئۆي » تۆت كونىنى بۇزۇش«   

باشالنغان ئىدى، سهل گۇمانلىق ئائىله بولسىال ئۇنىڭ ئۆيىگه 

باستۇرۇپ كىرىپ، قولىغا نېمه چىقسا بۇالڭ ـ تاالڭ قىالتتى، 

بۇالنغان نهرسىلهرنى كوچىالردا سۆرهپ يۈرۈپ، كاپىتالىزم بىلهن 

رىلدۈرمهكچى بولغان، زاماننى شۇغۇلالنغان، كاپىتالىزمنى تى

ىنىڭ ئۆيىدىن ئىككى قاپ نچخىيالىدا بولغان، پاالئۆزگهرتىشى 

ىنىڭ ئۆيىدىن بهش كىلو ناۋات چىقتى، چشېكهر چىقتى، پاالن

ىنىڭ وكۇنچىن ئىككى توپ گهزمال چىقتى، پنىڭ ئۆيىدچىنۇستاپ

ئۆيىدىن بهش سهر ئالتۇن چىقتى دهپ، مال ئىگىلىرىنى بىر توپ 

ئالدىغا سېلىپ سازايى قىلىپ، ماللىرىنى » ئىنقىالبچىالر«
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بۇ مهھهللىدىن،  توپلىنىپ ئۇ مهھهللىدىن. رگهزمه قىلىشاتتىكۆ

بۇ بىلدۈرۈۋاتقان » سادىقلىقىنى« ماۋزېدوڭغابهس بىلهن  -بهس 

دهنىيهت ئىنقىالبى مه ده، كهلگۈسىكۆرهڭلهپ» ئىنقىالبچىالر«

  . ئىدى تهمهسىده چوڭ ئىشالرنى قىلىش تامامالنغاندا

  

مېنىڭ بىلىشىمچه، شۇ كۈنلهرده قاراڭغۇ بازارچى دهپ، 

ۋه تۇرسۇن قورچاق  تاشمهت ئىيسانغان، ئىلىئهيىبلىنىپ قولغا 

كېيىنكى ۋاقىتتا پهيلو مهيداندا، بىر تۈرمىده بىلله بولغان  بىلهن

دانه  150ئۇالرنىڭ ئۆيىدىن ئىككى قاپ شېكهر بىلهن، . مئىدى

للىق يى 5دهپ  ـ، قوغۇن ـ تاۋۇز چىققانلىقى ئۈچۈن قاراڭغۇ بازارچى

  . نىدىقاماق جازاسى بېرىلگه

بېرىلمهي، دېگهن كىشى مۇددىتى توشۇپمۇ قويۇپ  تاشمهت ئىيسا

دادۈينىڭ يېڭى ھايات كىچىك ئهترىتىده  -  2 ئاخىرى پهيلو مهيدان

ئۇندىن باشقا يهنه، . خىتايالر تهرىپىدىن ناھهق ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلدى

ناھىيىسىدىن تۇرسۇن ئىسىملىك بىر كىشى  ئۇچتۇرپانئاقسۇنىڭ 

 .يىللىق كېسىلگهنىدى 8اڭغۇ بازارچى دېگهن قالپاق بىلهن قار

ۇمىدى، ئۆزگهرتىشكه جىنايىتىنى تون«كېيىن ئۇمۇ پهيلو مهيداندا

 . ۆكۈم قىلىندىئۆلۈم جازاسىغا ھ قارىلىنىپ  دهپ» قارشى تۇردى

قاراڭغۇ بازارچى  پهيلو مهيداندىكى مهھبۇسالرنىڭ يېرىمى دېگۈدهك

  .قالپىقى بىلهن جازاالنغانالر ئىدى
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مهخسۇم دېگهن كىشىمۇ،  ھهپىزخانتېۋىپ كونا  قهشقهرلىك

مال ـ  دهپ ،بارغان ئېلىپداۋاالش مهخپىي قاراڭغۇ بازارچى، ئۆيىده 

كېيىن مهن . مۇسادىره قىلىنىپ، تۈرمىگه تاشالنغان ئىدى مۈلكى

ئۇ كىشى بىلهن بىر تۈرمىده تۈرمىداش بولۇپ ياتقان ئىدىم، ئۇ 

 قىيناپبىھۇده كىشىنىمۇ ھهرخىل قالپاق كىيدۈرۈپ، تۈرمىده 

ئۇ ئادهمنى دهسلهپكى كۈنلهرده كوچىالردا . ئۆلتۈرۈۋهتتىخىتايالر 

بوينىغا ئېسىلغان . قىلغان ئىكهن پىپهنسازايى قىلىپ كۈرهش ـ 

ئىتتىپاقىغا  سوۋېتالر«قارا تاختايغا قانداقتۇر بىر نېمىلهرنى يېزىپ

 سوۋېتقابۇ بوينىدىكى ئېسىلغان خهرىته » قاچماقچى بولغان

ئىكهن، يولدىن  لجىرلىغاندهپ بى ،قېچىشنىڭ يول خهرىتىسى

مهخسۇمنىڭ بوينىدىكى خهرىتىگه  ھهپىزخانئۆتكهن بىر ئادهم 

  :قاراپ

! ئىكهنغۇ چېرتىيۇجىۋاي، بۇ بىناكارلىق قۇرۇلۇشىنىڭ  ―

قانداقمۇ يول خهرىتىسى بولسۇن، دېگهنده، قىزىل قوغدىغۇچى 

  .تارتقانكۈرهشكه ئۇ ئادهمنىمۇ بىلله قوشۇپ  :شۇمتهكلهر

  

كاپىتالىزم بىلهن «ئىنقىالبى مهزگىلىده، مهدهنىيهت 

كۆكتات،  رىپ ئۆستۈرگهندهپ، كىشىلهرنىڭ ئۆزى تې» شۇغۇلالندى

، زىرائهتلىرىنىڭمۇ بازاردا سېتىلىشى چهكلهنگهن چېۋه -مېۋه 
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، ھۆكۈمهتنىڭ بهلگىلهنگهن سېتىم - م ئىلىئىدى، پۈتۈن 

، مبېرىم ـ ئىلىماگىزىنلىرىدا سېتىلىشى كېرهك ئىدى، شهخسى 

ھهتتا ئىشسىز . كاپىتالىزمنى تىرىلدۈرگهنلىك قاتارىدا جازالىناتتى

قىزالر، ئۆيلىرىده دوپپا تىكىپ ئۆز ئىختىيارىچه بازاردا ساتسا، بازار 

 ئۈستىلهپ ،نىپئىلىباشقۇرۇش ئىدارىسى تهرىپىدىن تارتىپ 

تىكىلگهن دوپپىسى چوقۇم قول سانائىتىنىڭ . قويۇالتتى ئىشتىراپ

پونكىتىغا ئهرزان باھادا سېتىپ بېرىلىشى كېرهك سېتىۋېلىش 

شۇنىڭ ئۈچۈن خهلق شۇ زاماندىكى زوراۋانالرغا قارشى . ئىدى

  .ئىدى توقۇشقانمۇنداق قوشاق 

  

  قېچىڭالر خااليىقالر بىر ماشىنا مۇش كهلدى،

  .قولىدا قىزىل بهلگه بىزگه سالغان قۇش كهلدى

  

خادىملىرى بىلهن، بۇ قۇشالر شۇ زاماندىكى بازار باشقۇرۇش 

  .ئىدى» قىزىل قوغدىغۇچىالر«يېڭىگه قىزىل بهلگه تاقىۋالغان

  

ھۈنهرۋهن، كاسىپالر، ياغاچچى، موزدۇز، تامچى قاتارلىق كىشىلهر 

باشقۇرۇشىدىكى كومىتېتىنىڭ چوقۇم كوچا باشقارمىسى، ئاھاله 

نى ئايلىق % 35كارخانىدا ئىشلهپ، تاپقان پۇلىنىڭ كوللېكتىپ 

شهخسى ئىش قىلىپ، ئۆز ئالدىغا . قىلىپ ئاالتتى ئىش ھهققى



113 
 

 	
	113 	

	 	

كىرىم قىلغانالر كاپىتالىزم بىلهن شۇغۇلالنغانالر قاتارىدا 

  .جازالىناتتى

  

 كېچهكئادىتى، ھهر خىل كىيىم ـ  - ئۆرپ مىللىي خهلقنىڭ 

يول . دهپ قارىلىپ چهكلهنگهن ئىدى» تۆت كونىلىق«كىيىشىمۇ، 

، قانداقتۇر »دىغۇچى شۇمتهكلهرقىزىل قوغ«يولدا پايالپ تۇرغان  - 

قىلدىڭ، تهرغىب ئۇزۇن چاپان كىيگهن كىشىنى كۆرسه، كونىلىقنى 

كېسىپ  پىشىنى، دهپ چاپىنىنىڭ تىكلىمىدىڭيېڭىلىقنى 

، ئۇزۇن چاچ قويغان قىزالرنى كۆرسه، كونىلىقنى قىسقارتىۋىتهتتى

، ياش كېسىۋېتهتتىقىلدىڭ، دهپ چېچىنى مهجبۇرى تهرغىب 

، ياكى ياۋروپا پالشوپكاشىم، گهلهپى يىگىتلهر، كهپكه شهپكه، 

پاسونىدىكى بىرهر كىيىم كىيىپ، كوچىغا چىققان بولسا، چهتئهلگه 

قىلدىڭ دهپ، تهرغىب مهدهنىيىتىنى بۇرژۇئا باغالنغان ئۇنسۇر، 

سازايى قىلىناتتى، بۇالڭ ـ تاالڭ قىلىناتتى، نهگه بارسىڭىز، قىيا 

دهستىدىن ئادهم چىداپ تۇرغىلى پهريادنىڭ  - ه ، نالچىيا - 

مومايالرمۇ بۇ  - بولمايدىغان، ھهتتا قېرى، ياشانغان بوۋاي 

  . سىرتىدا قالمىغان ئىدى بهتقىلىقلىقنىڭ

  

كېسىۋېتىلگهن بىر قېرى موماينىڭ چېچى شۇمتهكلهر تهرىپىدىن 

كۆز يېشى  دهپ ،ئىكهن، كېسىلگهن چاچنى كۆتۈرۈپ، ۋاي جان
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 چهۋرىلىرىمنىڭ - ، نهۋره كېلىنهن نېمه دهپ ئۆيگه، قىلىپ، م

دهپ يىغالپ ! نى ئۆلۈم! ئالدىغا بارىمهن، ماڭا نى نومۇس

مۇنداق ئىشالر قهدهمده بىر . كۆرگهن ئىدىم ئىسهدېگهنلىكىنى

  . ئۇچراپ تۇراتتى

  

، ئىنگلىس، ماركىسمهن «: بىر بوۋايچۈشۈرۈۋېتىلگهن  ساقىلى

ساقال بۇرۇتىنىڭ بارلىقىنى رهسىمىدىن  سىتالىنالرنىڭمۇ، لېنىن

كۆرگهن ئىدىم، مېنىڭ ساقىلىم قانداق قىلىپ سىلهرنىڭ 

دېيىشى بىلهن بىر توپ شۇمتهكلهر » !پۇتالشتى سىياسىتىڭالرغا

 نهق، تهگكۈزدۈڭسهن ئۇلۇغ ئۇستازلىرىمىزغا تىل « كېلىپ 

  . قامىغاندهپ تۈرمىگه » ئهكسىلئىنقىالبچى

  

، سهنهملىرىمهشرهپ، دوالن  ،ا ناخشىلىرىكالسسىك ناخشا، كوچ

تۆت كونىلىق، « سىنى ئالغان ناخشىالرنى ئېيتىشمۇمۇھهببهت تۈ

پهقهت . ئىدى، ھهممىسى چهكلهنگهن ئىدى» سېرىق ناخشا

، مهدهنىيهت ئىنقىالبىنى تهشۋىق كۈيلهيدىغان ماۋزېدۇڭنى

ئارمىيه  -  8كۆككه كۆتۈرىدىغان، كونا  كومپارتىيىنىقىلىدىغان، 

ئهگهر . چهكلىنىپ قالغان ئىدى بىلهنالناخشىلىرىنى ئېيتىش 

ناخشىنى، خهلق ناخشىلىرىنى ئېيتقان بولسا، » كونا«، بىرهرى

  .قىلغانالر قاتارىدا جازالىناتتىتهرغىب كونىلىقنى 
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ر دۇتابىز شۇ كۈنلهرده بىر نهچچه دوستالر بىر يهرگه جهم بولۇپ، 

بىلهن ئولتۇرۇش قىلغان ئىدۇق، ئۇالرنىڭ ئىچىده ھازىر 

دىكى » ئۆمىكىشهرق قىزاردى ناخشا ئۇسسۇل « بېيجىڭدىكى 

دىكى » ئىنستىتۇتىشىنجاڭ سهنئهت « ئوبۇلقاسىم قادىر، 

مىللىي بىلهن بىلله  مهكتهپداشلىرىمىزتۇرسۇنجان زۇنۇن قاتارلىق 

ان ئىدۇق، قانداقتۇر ناخشا مۇزىكا سورۇنى تۈزهپ ئولتۇرۇش قىلغ

. چېقىپ قويغان ئىكهن، خېلى خاپىلىق تارتقان ئىدۇق بىرى

ئىنقىالبىي «ھهتتا ئېتىز ئېرىققا بارسىڭىزمۇ دېھقانالرنىڭ، يهنه شۇ 

قىسقىسى خهلق جېنىدىن . كۆرهتتىڭىزئېيتقانلىقىنى » ناخشا

ئازادىلىك  - كىشىلهرده ھېچقانداق ئهركىنلىك . جاق تويغان ئىدى

  ...ئىدىيوق 

  
  ئۆگىنىشماۋنىڭ ئهسهرلىرىنى  -4

  

مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ بىر  ئۆگىنىشماۋنىڭ ئهسهرلىرىنى 

تۆت كونىنى بۇزۇش، تۆت يېڭىنى «مهجبۇرى قىسمى بولۇپ، 

ھهممه ئۆيده، ھهر بىر . نىڭ تهركىبى قىسمى ئىدى» تىكلهش

 ماۋ. كىشىده ماۋنىڭ تۆت ئهسىرى بولۇشى شهرت ئىدى

نى ھهممه ئادهم » پىيهن الۋسهن«ئهسهرلىرىنىڭ ئىچىدىكى 

 ―دېگىنى  پىيهن الۋسهن. مهجبۇرى يادا بىلىشى كېرهك ئىدى
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تاغنى يۆتكىشى،  يۈگوڭنىڭخهلق ئۈچۈن خىزمهت قىاليلى، 

دېگهن ئهسهرلىرى بولۇپ، ئىنسانالرنى  - ،خاتىرىلهيمىز ۇننىييتېب

جاپاغا  يفىڭدهكېل كوممۇنىستىك پارتىيىگه ھهقسىز ئىشلهشكه،

قىلچىمۇ ئۆز  يۈگوڭدهكچىداپ، غهيرهت بىلهن ئىشلهشكه، 

ئۈلگه  تيۇننىېيب ،ئايىماي باشقىالر ئۈچۈن ئىشلهشكه مهنپهئىتىنى

  . قىلىش ئارقىلىق كىشىلهرنى ئۆزىگه سادىق قىلىشقا ئۈندهيتتى

  

بۇ ئۈچ ئهسهرنى يادا بىلمىگهن كىشى كادىر ياكى ئىشچى بولۇش 

  .ساالھىيىتىدىن مهھرۇم بوالتتى

يولدا، كوچىنىڭ دوقمۇشلىرىدا، ئادهم كۆپ ئۆتىدىغان  - يول 

يول ئېغىزلىرىدا، قىزىل قوغدىغۇچى شۇمتهكلهر، يولۇچىالرنىڭ 

ئۈچ ئهسهرنى يادالپ بهر، بولمىسا سېنى «ئالدىنى توسۇپ،

 ماۋجۇشىھېچ بولمىغاندا . توسۇۋاالتتىدهپ، » ماڭدۇرمايمىز

ئۇنى . بهشنى ياكى ئۈچنى يادالپ بهر دهيتتى لىرىدىنئۈزۈندى

 ئهسساالمۇئهلهيكۇم، ئادهملهر بىر ـ بىرى بىلهن كۆرۈشكهنده، ئازدهپ

دېسه، » !ۋهنسۈي ماۋجۇشى«ساالمنىڭ ئورنىغا ئهلهيكۇم، ۋه ئهلهيكۇم

شوئار دهپ » !ۋهنسۈي، ۋهن ماۋجۇشى«ئادهم جاۋابهن ئىككىنچى 

ئهگهر ئۇنداق ساالم بىلهن بىر ـ بىرى . توۋلىشى كېرهك ئىدى

سادىق  ماۋجۇشىغا، باشقىالر بىلگهن ھامان، كۆرۈشمىسهبىلهن 

بولمىغان كىشى ھېسابلىنىپ، تېگىشلىك جايغا مهلۇم 
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ھهر ئادهم ئهتىگىنى سهھهر تۇرۇپ، ئۆيىدىكى ماۋنىڭ . قىلىناتتى

دىن رۇخسهت سورىشى، رهسىمىگه قاراپ كۈندىلىك قىلىدىغان ئىشى

يوليورۇق سورىشى كېرهك ئىدى، ئاخشىمى ئۆيگه كىرىپال، يهنه 

  . ماۋنىڭ رهسىمىگه قاراپ، قىلغان ئىشىدىن دوكالت قىالتتى

. كېرهك ئىدى لىشىبوتهپسىلىي ئۇ قىلغان دوكالتى ناھايىتى 

بولمىسىمۇ باشقىالرنىڭ ئاڭالپ  بىرهرىگهرچه ئۇ كىشىنىڭ يېنىدا 

. مهت ئورۇنلىرىغا چېقىپ قويۇشىدىن ئهنسىرهيتتىقېلىپ، ھۆكۈ

ش تهنهپپۇس ئىلىجهمئىيهتتىكىلهر، مهكتهپلهرده ھهر دهم  - ئىداره 

سىز  ماۋجۇشىقهدىردان «ئورنىغا،  گىمناستىكىنىڭۋاقتىدا، 

دېگهن ناخشىنى خىتايچه » بىزنىڭ قهلبىمىزدىكى قىزىل قۇياش

قىلىقسىز سهت ئۇ ئۇسسۇل شۇنداق . ئوقۇپ ئۇسسۇل ئوينايتتى

راۋۇرۇس ئهگهر بهزىلهر . كېلهتتىقۇسقۇسى ئىكهنكى، ئادهمنىڭ 

بولغان  ماۋجۇشىغا، ئوينىمىساھهرىكىتى بىلهن ياخشى 

ساداقهتمهنلىكى ناچار، ئىدىيىسىده مهسىله بار دهپ، سۈرۈشته 

ئادهملهر قورقۇپ . سېلىناتتى پىپهنگهـ كۈرهش قىلىناتتى ۋه 

ئۇسسۇلنى مهجبۇرى ئويناشقا  بهتقىلىق، كېلهڭسىزبولسىمۇ ئۇ 

  . زورلىناتتى

  

مهن پهيلو مهيدانىدىكى ۋاقتىمدا، يهكهن ناھىيىسىدىن بهش 

يىللىق قاماق جازاسىغا ئۇچراپ كهلگهن بىر كىشى بىلهن 
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مۇڭدىشىپ قالغان ئىدىم، ئۇنى تونۇيدىغانالر، ئۇنىڭ ھهقىقىي 

مهن ئۇنىڭدىن  .دهپ ئاتايتتى» بهش تۈپ دهرهخ«ئىسمىنى ئاتىماي 

مهن بهكال كهمبهغهل ئىدىم، شۇ يىلى «: بۇنىڭ مهنىسىنى سورىسام

قالمىدى، ئهترهتتىن ياردهم  ئوتۇنۇمقىشتا ئۆيده قااليدىغان 

يوليورۇق  ماۋجۇشىدىنسورىسام، ياردهم بهرمىدى، ھهممه ئادهم 

ئۆيۈمدىكى ئۆره تۇرۇپ،  ماۋجۇشىنىڭسوراپ ئىش قىالتتى، مهنمۇ 

قىشتا ! ماۋجۇشىجانابىي رۈپ تۇرغان سۈرىتىگه قاراپ، قولىنى كۆتۈ

ئۆيده قااليدىغان ئوتۇنۇم يوق، بالىلىرىم سوغۇقتىن ئۆلهر ھالغا 

بهش بارماق  ماۋجۇشىنىڭيهتتى، رهھىم قىلسىال دېسهم كۆزۈمگه 

! دهرهختىن بهش تۈپ كهس ماۋجۇشى شۇنىڭ بىلهن !قولى كۆرۈندى

دېدى، دهپ چۈشىنىپ، دهرھال ئۆينىڭ كهينىدىكى ئهترهتنىڭ 

دهرىخىدىن بهش تۈپ كهستىم، بىر ۋاقىتتا ئهترهت كادىرلىرى 

جانابىي مهن دېدىم،  !دېدى كېلىپ، بۇ سېنىڭ نېمه قىلغىنىڭ

يوليورۇق سورىسام، بهش بارمىقىنى چىقىرىپ، بهش  ماۋجۇشىدىن

ئۇالر مېنى . دېدى، بولغان ئىش شۇ، دېدىمتۈپ دهرهخ كهس 

يېزىلىق ھۆكۈمهتكه مهلۇم قىلىپ، ئاندىن ناھىيىگه، ئاندىن 

ئۈچۈن بهش  كهسكهنلىكىمبهش تۈپ دهرهخ . ساقچىغا ئاپاردى

شۇنىڭ ئۈچۈن مېنى بهش تۈپ دهرهخ  الربۇ . كېسىلدىميىللىق 

ئۇنداق ئىشالر ۋهتىنىمىزده كۆپ . دېگهن ئىدى» دېيىشىدۇ

 تۆرهخاننىڭمهمتېلى ، سهپدىشىممهرھۇم دوستۇم، . چرايتتىئۇ
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دهپ ! سۈرىتىنى كۆرسىتىپ، بۇ كىم بىياۋنىڭ لىن: دادىسىدىن

 لىيۇسورىسا، ساۋاتسىز، ئوقۇمىغان ئادهم بىلمهسلىكتىن، بۇ 

  . دهپ تاشلىغانغا، قاماق جازاسى بهرگهندهك بىر ئىش شاۋچى

  

قچىنىڭ كادىرى ئۇندىن باشقا يهنه قهشقهر شهھهرلىك سا

مۇھهممهد رهھىم دېگهن ئادهم بىر كۈنى ماۋنىڭ رهسىمىنى رهسىم 

، كهپتۇ ئېلىپ رامئۈچۈن بىر كىشىدىن بىر دانه  شئىلىجازىسىغا 

پاتماپتۇ، مۇھهممهد رهھىم چاقچاق  رهسىم چوڭ كېلىپ قېلىپ

چوڭ، سهل كىچىكرهك بېشى نېمانداق  گۇينىڭ ماۋۇ«: ئارىالش

دېگهن ئىكهن، بۇ سۆزنى ئاڭلىغان » بولغان بولسا دهل كېلهتتىكهن

دهپ، قانۇنى ئهتراپىدىكى ساقچىالر دهرھال خىتاي باشلىققا 

ر ئېغىز گېپى ئۈچۈن تۈرمىگه بى ئالدۇرۇپ جهھهتتىن قولغا 

  .ىپ خىزمىتىدىن قالدۇرۇلغانتقامى

  

  رىشىۈك تارتىۋېلىشھوقۇق  -5
     

 ماۋزېدۇڭتۆت كونىنى بۇزۇش، «ئۆزىنىڭ ئىناۋىتىنى ماۋزېدوڭ

ھهرىكىتى ئارقىلىق تىكلىگهندىن » ئۆگىنىشئهسهرلىرىنى 

» ئىشىنىش خۇراپىيالرچهشهخسكه «كېيىن، خهلق ئىچىدىكى 

ئىدىيىسى راسا ئهۋج ئالغان پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، ھوقۇق 
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مىقياسىدا  ئىلىباشلىۋهتكهن ئىدى، خىتاي كۆرۈشىنى ش ۋېلىتارتى

. ىدىباشالنغانكۆرۈشى ش ۋېلىيۇقىرى ـ تۆۋهن ھوقۇق تارتى

تارتىپ  تاۋجۇالر، شىياۋپىڭ دىڭ، لىيۇشاۋچىبېيجىڭدا 

، جازا تۈرمىلهرگهقىلىنىپ،  پىپهنچىقىرىلىپ، كۈرهش ـ 

يېتىپ  شهرقىي تۈركىستانغابۇ شامال . النغان ئىدىيول الگېرلىرىغا

، تېخنىكومه ئالىي مهكتهپ ۋه ئوتتۇرا كهلگهندىن كېيىن، ئۈرۈمچىد

ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ئارقا ـ ئارقىدىن چۇۋۇلۇپ چىقىپ، 

 ئېنماۋنىۋاڭ سېكرېتارى ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ 

بۇ . ھۇجۇمغا ئۆتكهن ئىدىئومۇميۈزلۈك دهپ  - ،يوقىتىمىز

ئوقۇغۇچىلىرىنى » شىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتى«ھهرىكهتنىڭ بېشى 

. گهۋده قىلغان، ئۈرۈمچىدىكى ئالىي مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى ئىدى

شىنجاڭ قىزىل قوغدىغۇچىالر ئىسيان «ئۇالر تهشكىللىنىپ 

ئۇالرنىڭ مهقسىتى . نى قۇرغان ئىدى» سىلىڭبۇسى – 2كۆتۈرۈش 

  .يوقىتىش ئىدى ئېنماۋنىۋاڭ 

  

- ، شۇ زاماندا يۈز بهرگهن ۋهقهلىكنى، نام ئهسلىمهمدهمهن بۇ 

ئۈچۈن بهزى تېرىشىش ئاتالغۇالرنى شۇ پېتى ئهينهن يېزىشقا 

مهسىلهن، . بوپقالدىمئاتالغۇالرنى خىتايچه يېزىشقا مهجبۇر 

، ئهمما، شۇ شارائىتتا ھهممه ئادهم )شتابقوماندانلىق (سىلىڭبۇ 

 »سىلىڭ«قوماندانلىرىنى ىڭ باشلىقلىرىنى يهنى سىلىڭبۇ، ئۇن
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دهپ ئاتىشىدىغان بولغاچقا مهنمۇ شۇ پېتى يېزىشقا مهجبۇر 

  . بوپقالدىم

  

ـ سىلىڭبۇنىڭ ئادهملىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئۈرۈمچىدىكى 1  

، ئوتتۇرا مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ خنىكومالرېتمهكتهپ،  ئالىي

ھهتتا . ھهممىسى دېگۈدهك ئۇ تهشكىالتقا ئهزا بولۇپ كىرگهن ئىدى

 -  2، ناھىيىلىرىدىمۇۋهتىنىمىزنىڭ باشقا ۋىاليهت، شهھهر، 

 - 3يىلىدىكى  - 1966. بار ئىدى شۆبىلىرىسىلىڭبۇنىڭ 

سىلىڭبۇنىڭ ئهزالىرىنىڭ كۆپىيىشىگه  -  2ۋهقهسى، سېنتهبىر 

مهكتهپ  ئالىيكۈنى سېنتهبىر  -  3. بچى بولغان ئىدىسهۋه

ئوقۇغۇچىلىرى، ئاپتونوم رايونلۇق پارتكومنىڭ بىناسىنىڭ ئالدىغا 

كهڭ بولغان ئىسيان كۆتۈرۈش ھهرىكىتىنى كۆلىمى توپلىشىپ 

 ئورۇندالمىغاندىنتهلىپى ئوقۇغۇچىالرنىڭ . بارغان ئىدى ئېلىپ

. ئېالن قىلدىرۈشى كۆكېيىن ئۇالر دهسلهپته جىم ئولتۇرۇش 

ئۇنىڭغىمۇ قانائهتلىنهرلىك جاۋاب ئااللمىغاندىن كېيىن، ئاچلىق 

بارغان ئىدى، ئاچلىق ئېالن قىلغان  ئېلىپكۆرۈشى ئېالن قىلىش 

ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى داۋاملىق كۆپىيىپ پۈتۈن شىمال ۋه جهنۇبقا 

ئۇالرنىڭ روھىنى خىتايالر قاتتىق تهسىر كۆرسهتكهن ئىدى، 

دهپ يهكۈن چىقارغان » ئىنقىالبىي ھهرىكهت«قولالپ، دىن مهركهز

سىلىڭبۇنىڭ تهسىرى، تهڭرىتاغنىڭ  -  2شۇ سهۋهبتىن . ئىدى
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ئۇالر چوڭ خهتلىك گېزىت . ئىدىكېڭهيگهن شىمال ۋه جهنۇبىغىچه 

 ئېنماۋغادۇمباقالر چېلىپ، ھهممه يهرده ۋاڭ  داقاچاپالپ، ) دازىباۋ(

، كىنو رىشاتكىالريول بويىدىكى تامالر، . توۋلىشاتتىشوئارالر قارشى 

، كېلىپ ـ كېتىۋاتقان دوسكىلىرىتىياتىر خانىالرنىڭ  - 

شوئارالر يولالرغىچه  سېمونتماشىنىالر، ئادهم ئۆتۈشىدىغان 

پارتىيه ئىچىدىكى  - شوئارىئۇالرنىڭ ئاساسى . چاپالنغان ئىدى

ھوقۇقدار ۋاڭ  نومۇرلۇق -  1ماڭغان  يولىغاقاراپكاپىتالىزم 

دېگهن مهزمۇندىن ئىبارهت ! بېرهيلى ئهدىپىنى! يوقىتايلى ئېنماۋنى

  . ئىدى

  

كۈنىگىچه  -  21كۈنىدىن  -  14ئاينىڭ  -  12يىلى  - 1966

بولغان  مهكتهپكىچهقهشقهردىكى ئالىي مهكتهپتىن تارتىپ ئوتتۇرا 

ئوقۇغۇچىالردىن مىڭدىن ئارتۇق ئوقۇغۇچى تهشكىللىنىپ، قهشقهر 

ىك پارتكومنىڭ دهرۋازىسى ئالدىدا جىم ئولتۇرۇش كۈرىشى ئېالن يهرل

 ئېلىپھوقۇقىنى  نهنچىمىننىڭۋالىيسى قهشقهرنىڭ  ،قىلىپ

جىم . تاشالش ھهققىده يهتته ماددىلىق بايانات ئېالن قىلدى

ئۈنۈم بهرمىگهندىن كېيىن، ئوقۇغۇچىالر ئاچلىق كۆرۈشى ئولتۇرۇش 

ئېالن قىلىشقا باشلىدى، ئوقۇغۇچىالرنىڭ بۇ ھهرىكىتىنى 

قوللىغان قهشقهردىكى نهچچه مىڭلىغان خهلق كوچىالرغا چىقىپ 

قهشقهردىكى . ئۇلغايتىۋهتتىئوقۇغۇچىالرغا ماسلىشىپ ھهرىكهتنى 
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بېرىپ  ىمۇناھىيىلهرگھهرىكهتنىڭ تهسىرى باشقا  بولۇۋاتقان

ئېقىپ كېلىۋاتقان ئۆزلۈكىدىن شۇنىڭ بىلهن قهشقهرگه . تۇتاشتى

بۇنىڭدىن ئهنسىرىگهن . ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى ئېشىشقا باشلىدى

ئارقىدىن مهركهزگه ۋه ئاپتونوم  - پارتىيه ھۆكۈمهت دائىرىلىرى ئارقا 

 نهنچىمىننىڭرايونلۇق ھۆكۈمهتكه دوكالت يېزىپ، ئهڭ ئاخىرى 

تاشالنغانلىق  ئېلىپچى ۋه سىرتىدىكى بارلىق ھوقۇقى پارتىيه ئى

  . قىلدى ئېالن قارارنامىسىنى

  

ئۇنىڭ كۆپهيتىلگهن نۇسخىسىنى قهشقهر ۋىاليىتىنىڭ ھهممه 

بازارلىرىغىچه تارقىتىپ، كوچىالرغا چاپلىغاندىن كېيىن  - ناھىيه 

. ئاچلىق ئېالن قىلغان ئوقۇغۇچىالر تارقىلىپ كهتكهن ئىدى

بىرىگه بولغان  - ن قهشقهردىمۇ ئىسيانچىالرنىڭ بىر شۇنىڭ بىله

كۆز قاراشلىرىدا ئوخشىماسلىقالر شهكىللىنىپ بىر نهچچه تهرهپكه 

بېرىۋاتقانالر يهنىال  ئېلىپبۇ ھهرىكهتنى . بۆلۈنۈپ كهتكهن ئىدى

سىلىڭبۇنىڭ  -  2يوقىتىشنى نىشان قىلغان  ئېنماۋنىۋاڭ 

  .ئادهملىرى ئىدى

  

ئۇالرنىڭ . بىر سىلىڭبۇ قۇرۇلغان ئىدىئۇالرغا قارشى يهنه 

  .قوغداش ئىدى ئېنماۋنىمهقسىتى، ۋاڭ 

سىلىڭبۇنىڭ كۆز  -  2كۆز قارىشى  تهشكىالتتىكىلهرنىڭبۇ 
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كاپىتالىزم يولىغا  ئېنماۋۋاڭ «.قارىشىغا تامامهن ئوخشىمايتتى

» !ياخشى يولداش ئېنماۋئهمهس، ۋاڭ ھوقۇقدار قاراپ ماڭغان 

شوئار دهپ ! قوغدايمىز ئېنماۋنىا تۈرده، ۋاڭ دهيتتى ھهمده ئاشكار

چوڭ تهشكىالتنى،  2خهلق ئارىسىدا بۇ . چاپاليتتى ۋه توۋاليتتى

ئادهملهر بىر . پهرقلهندۈرهتتىئىسيانچىالر بىلهن قوغدىغۇچىالر دهپ 

دېسه، ! يوقىتايلى ئېنماۋنىـ بىرى بىلهن ئۇچراشقاندا، ۋاڭ 

ئهگهر . ئوخشاش كۆزقاراشتا بولغان بولسا دهرھال يوقىتايلى دهيتتى

دهپ ! ياخشى يولداش ئېنماۋئوخشاش كۆزقاراشتا بولمىسا ۋاڭ 

شوپۇر ئۇستىالر . يلهيتتىىشهرھئۆزلىرىنىڭ كۆزقاراش مهيدانىنى 

باسقاندا، ئۆزىنىڭ قايسى كۆزقاراشتا سىگنالىنى ماشىنىسىنىڭ 

سىلىڭبۇنىڭ ئادىمى بولسا،  -  2ئۈچۈن،  شهرھىلهشلىكىنى ئىكهن

 ئېنماۋنىۋاڭ . بېرهتتىسىگنال دهپ ! يوقىتايلى ئېنماۋنىۋاڭ 

سىگنال دهپ ! يوقىتايلى ۋۇگاڭنىقوغدايدىغان شوپۇر بولغان بولسا، 

بىرى بىلهن دۈشمهنلىشىپ  - ھهتتا شوپۇرالرمۇ بىر . بېرهتتى

خىل كۆز قاراش تۈپهيلى،  بۇ ئىككى. ماشىنىسىنى ھهيدهيتتى

ھهتتا ئاتا بىلهن باال، ئهر بىلهن خوتۇن، ئاكا بىلهن ئۇكا، ئاچا 

ـ بىرى بىلهن  بىركىشىلهر ۋه بىر مهھهللىدىكى بىلهن سىڭىل 

بىرى  - باردى قىلمايدىغان، ئايرىلىپ كېتىدىغان، بىر  - كهلدى 

ئىشلىتىپ ئېتىشىدىغان  ياراقبىلهن دۈشمهنلىشىپ قورال ـ 

  .الرمۇ يۈز بهرگهن ئىدىئىش
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ئوچۇق ئاشكارا ھۆججهت  ماۋزېدۇڭشۇ مهزگىلده، قانخور جالالت 

ۋهزىيهت چوڭ ياخشى، دادا بىلهن « - تارقىتىپ كۆرهڭلهپ، قانداقتۇر

ۋه بىر  سىڭىلباال، ئهر بىلهن خوتۇن، ئاكا بىلهن ئۇكا، ئاچا بىلهن 

 خىزمهتچىلهركىشىلهر، ئىداره ئورگاندىكى ئىشچى مهھهللىدىكى 

يهرگه كهلسه مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى مهسىلىسى ھهققىده  بىر

دېگهن  - »قىلىدىغان ۋهزىيهت شهكىللهندىكۈرهش مۇرهسسهسىز 

  .ئىدى

  

 ئىشالرنىالمهن بۇ ئهسلىمهمده، پهقهت قهشقهرده بولۇپ ئۆتكهن 

  .ئهسلهپ ئۆتمهكچىمهن

  

  

      ھهرىكىتىتارتىۋېلىش يىگىرمهبهشىنچى يانۋار ھوقۇق -6 
  

 ھوقۇق! توپقا تۇتۇڭالر تۈشتىن -  تۈشمۇسىلىڭبۇنى «: ماۋنىڭ

يانۋار كۈنى ئېالن قىلىنغان  -  25دېگهن يوليورۇقى » !تارتىۋېلىڭالر

شۇ كۈنى . يېتىپ كهلگهنىدى قهشقهرگىمۇبولۇپ، بۇ خهۋهر ئهزىزانه 

كهچ سائهت نۆلده، قهشقهر ۋىاليىتىدىكى ئىسيانچىالر بىرلىشىپ، 

ئارقىدىن ھۇجۇمغا ئۆتۈپ  - تهشكىللىنىپ، پىالنلىق ھالدا، ئارقا 



126 
 

 	
	126 	

	 	

قهشقهر يهرلىك . ىدىھهرىكىتىنى باشلىۋهتكهنتارتىۋېلىش ھوقۇق 

ي ۋالى، قهشقهر يۇهنشىڭ باي، شۇلىن مۇڭپارتكومنىڭ شۇجىسى 

 ھاجىم قاتارلىقالر تارتىپۋالىيسى ياقۇپ مهھكىمىسىنىڭ 

تاشالندى، قهشقهر شهھهرلىك  ئېلىپ دىنھوقۇقىچىقىرىلىپ 

ھالغا پالهچ پارتكومنىڭ ھوقۇقىنى تارتىۋېلىپ، قهشقهر ۋىاليىتىنى 

سىلىڭبۇنىڭ قولىغا  -  2بارلىق ھوقۇق . چۈشۈرۈپ قويغان ئىدى

ئۆتكهن ئىدى، ھهر قايسى ئىداره جهمئىيهتلهرنىڭ ھوقۇقى، شۇ 

نىپ، پۈتۈن ئىلىئىدارىدىكى ئىسيانچىالر تهرىپىدىن تارتىپ 

شۇندىن . قهشقهرنىڭ ھوقۇقى ئىسيانچىالر قولىغا ئۆتكهن ئىدى

  . ىك باشالنغان ئىدىباشالپ قهشقهرده ھۆكۈمهتسىزل
. ھهممه يهرگه كهڭ تارقالغان ئىدى تارتىۋالىدىغانالرھوقۇق 

ئادهمنى تونۇمايتتى،  - بولۇپ، ئادهمپاتىپاراق شهھهرنىڭ ئىچى 

ئاينىڭ  -  1يىلى  -  1967بۇ ئىش دهل . ھهممه ئالدىراش ئىدى

  .كۈنى كېچه يۈزبهرگهن ئىدى -  25

ىغان تهرهپتىكىلهرمۇ قوغدايد ئېنماۋنىقارشى تهرهپتىكى ۋاڭ 

مهقسىتىده ئۆزلىرى خالىغان يهردىكى تارتىۋېلىش ھوقۇق 

ھۆكۈمهت، ياكى پارتىيه، ياكى مۇھىم ئورۇنالرنىڭ ھوقۇقىنى 

  .ئۆزلىرى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشنى ئوياليتتى لىپېتارتىۋ

  

كۈنى مهن شۇ كۈنلهرده قهشقهر شهھهر خهلق باغچىسىدىكى  - 27
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دا » سيان كۆتۈرۈش سىلىڭبۇسىقهشقهر قىزىل بۈركۈت ئى«

بىر توپ ئالىمانالر كېلىپ، تۇيۇقسىزال مېنى تۇتۇپ . ئىشلهۋاتاتتىم

ئۇالر بىلهن ئۇيان تارتىپ، بۇيان تارتىپ بىر مهھهل ئۇرۇش . كهتتى

ئۇالرنىڭ ئادىمى جىق ھهم كېچىسى بولغانلىقتىن، . قىلدىم

بىزنىڭ سىلىڭبۇنىڭ ئادهملىرى ئاساسى جهھهتتىن ئۆز 

تهرهپكه تارقىلىپ  -تهرهپ ىپىسىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن، ۋهز

ئاجىز كېلىپ قېلىپ، ئۇالر تهرىپىدىن  ىمىزكۈچ. ىدىكهتكهن

مېنى سۆرىگهن پېتى قهشقهر ۋىاليهتلىك پوچتا . تۇتۇلۇپ كهتتىم

يولنى كۆپلۈكىدىن ئادهمنىڭ . باردى ئېلىپ ئىدارىسىگهتېلېگراف 

كېسىپ ئۆتكىلى بولمايتتى، قانداقتۇر پوچتىخانا ئىچىدىن، 

بىردىن مهن تونۇيدىغان كىشىلهرنى ئۇرۇپ، باغالپ  - بىردىن 

ماشىنىغا باسقىلى تۇردى، تۇتۇلغانالرنىڭ سانى ئاز ئهمهس ئىدى، 

ئىسيانچىالر . تۇردى كېلىشىگهكهينىدىن  - ھهربىيلهرمۇ كهينى 

ئېغىر جېدهل بولۇشقا باشلىدى، رىسىدا ئوتتۇبىلهن قوغدىغۇچىالر 

ئۇر كالتهك سۈر كالتهك بولۇپ، قااليمىقان تونۇپ تونۇماي ئادهم 

  . ئۇرۇش قىزىپ كهتكهن ئىدى

  

. كېتىشتى ئېلىپ گىدۇرلهرنهتۇتۇلغانالرنى ماشىنىغا بېسىپ 

، بېشىمغا تاغار ئېلىپمېنى قاتمۇ قات مۇھاسىره چهمبىرىكىگه 

ئۇالر مېنى قهشقهر . ماڭدى ئېلىپىپ كىيدۈرۈپ ماشىنىغا بېس
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بىر قانچه ئادهم . كېلىشكهن ئىدى ئېلىپشهھهرلىك تۈرمىگه 

ئۇالرنىڭ نېمه ئۈچۈن مېنى . كېلىپ مېنى سوراق قىلغىلى تۇردى

تارتىۋېلىشقا ئۇالر مېنى ھوقۇق . بىلهتتىمتۇتقانلىقىنى 

، ئالدىن پىالنلىغۇچى دهپ، ئهكسىلئىنقىالبىي كۈشكۈرتكهن

 تهشكىالتىمنىجىنايهت بىلهن قارىالپ مېنى ۋه مېنىڭ 

بۇ پهقهت ئوخشاش بولمىغان كۆز . قارىلىماقچى ئىدى

 گۇڭئهنجۈمۇچۈنكى . ئىدىكۆرۈشىال ش ئىلىقاراشتىكىلهرنىڭ ئۆچ 

ئهسلى ئىش مۇنداق . ئۆتۈپ كهتكهن ئىدىباشقۇرۇشىغا ئۇالرنىڭ 

  :لغان ئىدىبو

قهشقهر قىزىل « بىزنىڭ تهشكىالتىمىزنىڭ تولۇق ئىسمى

بولۇپ، مهن شۇ » بۈركۈت ئىسيان كۆتۈرۈش سىلىڭبۇسى

بىزنىڭ سىلىڭبۇ . ئىدىم بىرىتهشكىالتنىڭ باشلىقلىرىدىن 

قهشقهر شهھهر خهلق باغچىسىدىكى مهدهنىيهت يۇرتىنىڭ ئىچىگه 

قارايدىغانالرنىڭ بىزنىڭ تهشكىالتىمىزغا . ئورۇنالشقان ئىدى

كوچا  يارۋاغبىزگه تهۋه . ئۇيغۇرالر ئىدى كۆپچىلىكىمۇتلهق 

ھهسهننىڭ ئابدۇرېھىم باشقارمىسىدىكى ئىسيانچىالر، 

ئۈچۈن، تارتىۋېلىش باشالمچىلىقىدا، پوچتىخانىنىڭ ھوقۇقىنى 

پوچتىخانا ئىچىگه باستۇرۇپ كىرىپ، ئالدىغا كهلگهننى ئۇرۇپ، 

قارشىلىق قىلغاننى باغالپ، چاقىدىغاننى چېقىپ، ئېغىر 

يۈكلىمه ( زهيبۇشىبولۇپمۇ . ئىقتىسادى زىيان كهلتۈرگهن ئىكهن
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يوللىرىنى تېلېفون گه كىرىپ، پۈتۈن ) ئىشخانىسىچاستوتا دولقۇن 

شۇ سهۋهبتىن مېنى شۇ . گهن ئىكهنئىشلىمهس ھالهتكه كهلتۈر

ئالدىن پىالنلىغۇچىسى، پهرده ئارقىسىدىكى  ھهرىكىتىنىڭ

مهدهنىيهت ئىنقىالبىدا . دهپ قولغا ئالغىنى ئىدىقوماندانى، 

مۇنداق زىيانكهشلىكلهر، ئوخشىمىغان كۆزقاراشتىكىلهر ئىچىده پات 

سوالپ مېنى سوراق قىلماي، تۈرمىگه . پات بولۇپ تۇراتتى - 

ئادهملىرى كېلىپ  سىلىڭبۇسىدىكىلهرنىڭويدى، قارشى تهرهپ ق

كونا كادىرلىرىدىن  گۇڭئهنجۈنىڭسوراق قىلىشتىن ئهيمىنىپ، 

  . مۇسا روزى دېگهن ئادهم مېنى سوراق قىلغىلى تۇردى

  

ئۇنىڭ سورىقىدا پوچتىخانا ۋهقهسىنى قاچان؟ قهيهرده؟ كىملهر 

ىڭ؟ دېگهندهك تۈكى بىلهن پىالنلىغان؟ سهن نېمه يوليورۇق بهرد

مهن ئۇالرنىڭ سوئاللىرىغا باشتىن ئاياغ . يوق سوراقالر ئىدى

مهندىن جاۋاب . ھهر كۈنى سورايدۇ. بىلمهيمهن، دهپ جاۋاب بهردىم

ئۇالر مېنى . كۈن ئۆتۈپ كهتتى 20شۇنداق قىلىپ . ئااللمايدۇ

ئىمكانىيىتى قىلىش بىلهن ئاالقه  سىرتقويۇپ بهرمىدى، 

ۈنى سىرتتىن ئوخشاش كۆز قاراشتىكى بولمىدى، بىر ك

. دوستىمىزنىڭ ياردىمى بىلهن بىر پارچه خهت تاپشۇرۇپ ئالدىم

بېرىش  ئېلىپئىچكى تاشقى ماسلىشىپ، بىردهك ھهرىكهت : خهتته

  . ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىكهنتهپسىلىي پىالنى 
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  تهييارالپ  تته ماددىلىق باياناتدىن باشالپ يهئهتىسىمهن 

ئاچلىق ئېالن قىلدىم، ئۇالر ھهر كۈنى تۈرمىنىڭ سىرتىدا نامايىش 

سانى  نامايىشچىالرنىڭباردى، نامايىش ھهر كۈنى بولدى،  ئېلىپ

كۈندىن كۈنگه ئاشقىلى تۇردى، ۋهزىيهت ئۇالر ئۈچۈن يامانالشتى، 

ئهگهر يهنه ئۇالر مېنى قويۇپ بهرمىسه تۈرمىدىكى باشقا 

بولۇش ئىمكانىيىتى ھېس قىلىندى، تهسىرى  جىنايهتچىلهرگىمۇ

 - 5قىلىشنىڭ شۇنداق مۇرهككهپ ئهھۋال ئاستىدا، ئاچلىق ئېالن 

كۈنى مېنى مهجبۇرى تاماق يېيىشكه دهۋهت قىلىپ، يازما بايانات 

تۇردى، مهن  يالۋۇرغىلىئۇالر نامايىشنى توختاتسۇن، دهپ ! ياز

 -  6چوڭراق ئىشنىڭ چىقىشىنى كۈتتۈم، . چىڭىدىمتېخىمۇ 

تۇراق  سهنمۇجاڭىكۈنى جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايوننىڭ 

ئىكهنلىكىمنى ئېالن گۇناھسىز تۈرمىگه كىرىپ، مېنىڭ  ئىسمائىل

چىقىپ دوستلىرىمغا تاپشۇردى، تۈرمىدىن  ئېلىپقىلىپ تۈرمىدىن 

چىققاندىن كېيىن مېنىڭ تۈرمىدىن چىقىشىمغا سهۋهب بولغان 

يۇقىرىقىدهك پىالننى  لىدۇگايئىشالرنى سۈرۈشتۈرسهم، سهمهت 

 دۇگايلىنىتۈزۈپ، نامايىشنى ئۇيۇشتۇرغان ئىكهن، مهن سهمهت 

 - بۇرۇن ئانچه تونۇمايتتىم، پهقهت ئۇنىڭ قهشقهر شهھهرلىك ئۆي 

. بىلهتتىمتۇرالغۇ جاي شىركىتىده تهرجىمانلىق قىلىدىغانلىقىنى 

مهن تۈرمىگه كىرگهندىن كېيىن، رهھبهرلىك بهنزىسىنى تهرتىپكه 

بولۇپ سايالنغان  بىرىسالغاندا ئۇ، سىلىڭبۇنىڭ مهسئۇللىرىدىن 
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  .يازغۇچى بولۇپ كهتتىئاتاقلىق ھازىر ئۇ . ئىكهن

  

ئابدۇرېھىم  ،گهرچه مهن تۈرمىدىن چىققان بولساممۇ، ئهمما

نى ۋىاليهتلىك تۈرمىگه ئۇ. ھهسهن يهنىال تۈرمىده يېتىۋاتاتتى

قامىغان ئىدى، مهن تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن، جهنۇبىي 

شىنجاڭ ھهربىي رايونى، شۆبه ھهربىي رايونالرغا يول مېڭىپ، 

بولمىغىنىغا نامايىش ئۇيۇشتۇرۇپ، تهشۋىق ۋارىقى تارقىتىپ، 

مهدهنىيهت «ھهسهننى ئاقالپ جامائهت پىكرى ھازىرالپ، ئابدۇرېھىم 

، تۈرمىدىن خۇالسىلهپدهپ » البىدىكى ئهگرى توقايلىقزور ئىنقى

  .ھهسهن ئۈچ ئايدهك تۈرمىده ياتقان بولدىئابدۇرېھىم . بوشاتتۇق

  

  
  

.****  
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  باب ئۈچىنچى 

  
  جۇم قىلىپ، ئهلهم بىلهن قوغدىنىشقهلهم بىلهن ھۇ

  
  ئاۋغۇست ۋهقهسى تىنچىۆئونت-1

     

شهھهرلىك پارتكوم  كۈنى قهشقهر -  14ئاينىڭ  -  8يىلى  - 1967

 - ۋه شهھهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ بىناسى كۆيدۈرۈلگهن كۈن بولۇپ، بۇ

  .دهپ ئاتىلىدۇ» ئاۋغۇست ۋهقهسى -  14«قهشقهر تارىخىدا 
راسا پهللىگه  زورئىنقىالبىقهشقهردىكى ئاتالمىش مهدهنىيهت 

، تايانچى ئىگىلهپچىققاندا، ھهر قايسى تهشكىالتالر ئۆز ئالدىغا بازا 

رنى قۇرۇپ، ئوخشاش بولمىغان كۆز قاراشتىكىلهرنى بۇالپ پونكىتال

تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ، قولىغا  سىلىڭبۇلىرىغاتاالپ،  - 

مهدهنىيهت «. ئارا ئۈستۈنلۈكنى تالىشاتتى- ، ئۆزئېلىپ چىققاننى

دېگهن ئورگان مهركهزده قۇرۇلۇپ، ئۇنىڭ » كومىتېتىئىنقىالبىي 

قهلهم بىلهن «: ئۇ. ن ئىدىبولغا جاڭچىڭباشلىقى ماۋنىڭ خوتۇنى 

شوئارنى ، دېگهن »!قوغدىنىڭالرھۇجۇم قىلىپ، ئهلهم بىلهن 

بىرى - ئوتتۇرىغا قويغاندىن كېيىن، ھهممه يهرده ئىسيانچىالر بىر

قهشقهر شهھهرلىك . ئۆتكهن ئىدى مۇداپىئهگهبىلهن ھۇجۇم ۋه 
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قوغدايدىغان تهشكىالتالر  ئېنماۋنىپارتكومنىڭ بىناسىغا ۋاڭ 

 قوغدىنىمىزبىرلىشىپ سىلىڭبۇ قىلىپ ئىشلىتىپ، ئهلهم بىلهن 

دهپ، ئۆگزىسىگه تاش توپالپ، نهيزه، قىلىچ، كالتهكلهر بىلهن 

مهخسۇس ساقاليدىغان ئادهملهرنى بهلگىلهپ كېچه ـ كۈندۈز ھهربىي 

  .قىالتتى مۇداپىئهھالهتته تۇرۇپ ئۆزىنى 

ئىسيانچىالر تهشكىالتىنىڭ دىغان يوقىتى ئېنماۋنىۋاڭ 

. ئادهملىرى، ئهتىگهنده ھۇجۇم قىلىپ، بىنانى قورشاشقا باشلىدى

، بىناغا ھۇدهپ- ھهدىسهتهرهپتىن توپالنغان ئىسيانچىالر  - تهرهپ 

قارىتىپ تاش ئاتتى، كهينىدىن ئۆزلىرى ياسىغان سالغا بىلهن 

قېتىمقى  بۇ .بىنانىڭ ئۈستىدىكى ئادهملهرگه قارىتىپ تاش ئاتتى

تهشكىللىگۈچى، بىناغا ئوت يېقىپ بىنانى كۆيدۈرۈشكه ھۇجۇمنى 

ئىسيانچىالر  شهھىرىدىكىقهشقهر يهنىال قاتناشقان كىشىلهر 

تهشكىالتىنىڭ باشلىقى مىجىت سېلىڭ ۋه ئۇنىڭ ئارقىسىدىكى 

  .بىر توپ ياشالر ئىدى

 باۋخۇاڭ« قوغدايدىغان  ئېنماۋنىبىنانىڭ ئىچىدىكى ۋاڭ 

مۇ بوش كهلمهي ھهممه ) قوغدايدىغانالر ۋاڭئىنماۋنى( » پهيلهر

ئۇ . ، قارشىلىق كۆرسهتكىلى تۇردىسېلىپلىرىنى ئىشقا چارى

ۋاقىتتىكى ئۇرۇش پهقهت كونا ئۇسۇلدىكى تاش ـ توقماق ئۇرۇشى 

ئۇرۇش راسا قىزىدى، شهھهرنىڭ سىرتىدا بولسا دېھقانالر . ئىدى

ارتكومنىڭ بىناسىدىكىلهر بىلهن ، شهھهرلىك پسىلىڭبۇسىدىكىلهر



134 
 

 	
	134 	

	 	

ئوخشاش كۆز قاراشتا بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرغا ياردهم بېرىش ئۈچۈن 

كىرىشكه باشلىغان  پۇچقاقلىرىدىنشهھهرنىڭ ھهرقايسى بۇلۇڭ 

 سىلىڭبۇسىدىكىلهرئىدى، شامالباغ تهرهپتىن كهلگهن دېھقانالر 

پتىدائىي ئى، ئۆزى ياسىغان ئورغاقكهكه،  - پىچاق، پالتا - نهيزه

  .قورالالر بىلهن قوراللىنىپ شهھهرگه كىرىشكه تهمشهلگهن ئىدى

ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ ئالدىغا كهلگهنده،  -  1ئۇالر شهھهرلىك 

، ئىلگىرىلىيهلمهيشىپ، ئالغا ئىلىئىسيانچىالر بىلهن قوراللىق 

مهجبۇر چېكىنىشكه بىر نهچچه ئادهمنىڭ ئۆلۈش ھېسابىغا ئارقىغا 

تهرهپتىن كهلگهن دېھقانالر سىلىڭبۇسىنىڭ دۆلهتباغ . بولدى

قورالالر بىلهن، تۆشۈك دهرۋازا ئاددىي ئادهملىرىمۇ ئۆزى ياسىغان 

تهرهپتىن شهھهرگه كىرمهكچى بولغان ئىدى، ئۇالرمۇ 

ئىسيانچىالرنىڭ توسۇپ زهربه بېرىشى بىلهن ئىلگىرىلىيهلمهي 

شهھهر . چېكىنگهنىدىنۇرغۇن ئادهمنىڭ ئۆلۈشى بهدىلىگه كهينىگه 

پهقهت شهھهرلىك پارتكوم . يهنىال ئىسيانچىالرنىڭ قولىدا ئىدى

ئىسيانچىالر . ئۆزىنى قوغداش جېڭى قىلىۋاتاتتى بىناسىدىكىلهرال

بېنزىن كېيىن، دهرھال  يېقىنلىشالمىغاندىن بىنادىكهلهرگه

كېلىپ بىنانىڭ ئىشىكىگه  ئېلىپقاچىالنغان ماشىنىنى 

ئوت . قىسىدىن ئوت يېقىشقا باشلىدىپۈركۈپ، ئاربېنزىن قارىتىپ، 

تۇردى،  تارالغىلى بۇياققابىنانىڭ ئىشىكىگه بارا ـ بارا، ئۇياق ـ 

 كىشهكلهرگىچه - دېرىزه ماشىنىسى تېخىمۇ يېقىنالپ، بېنزىن 
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ئوت ئاسمان پهلهك . تۇردى ئۇلغايتقىلىپۈركۈپ ئوتنى بېنزىن 

دىماي، بىنانىڭ ئىچىدىكىلهر ئوتنىڭ ئازابىغا چى. كۆتۈرۈلدى

بىنانىڭ قهۋهت ـ قهۋهتلىرىدىن يهرگه قاراپ ئۆزىنى تاشلىغىلى 

 ئۆگزىگىچهقهۋهتكه، ھهتتا  -  3بهزىلىرى تېخىمۇ ھودۇقۇپ . تۇردى

. تۇردى سهكرىگىلىچىقىپ بواللمىغاندا ئۆگزىدىن يهرگه قاراپ 

نهچچه ئادهمنىڭ پۇت ـ قوللىرى سۇنۇپ مېيىپ بولغانلىقىنى، 

ئۇالرنىڭ . ندا ئۆلگهنلىكىنى كۆرگهن ئىدىمنهچچىسىنىڭ شۇ مهيدا

مۇتلهق كۆپچىلىكى مهن تونۇيدىغان، بهزىلىرى مهن بىلهن بىر 

، خهخلهرئاجايىپ  خهقبىز . ئىدارىده ئىشلهيدىغان ئادهملهر ئىدى

توپالشقان  ئۇيهرگهدهپ نۇرغۇن ئادهم  كۆرىمىزتاماشا ئۆلۈۋاتسا ئادهم 

هپ، بىنانىڭ ئىچىدىكى گىلهم، بهزىلىرى ئولجا ئالىمىز د. ئىدى

ئۆيىگه توشۇپ،  ئېلىپ، ئۆي سايمانلىرىنى ئورۇندۇق، شىره

كېيىنكى ۋاقىتتا بىر نهچچه يىللىق كېسىلىپ كهتكهنلىرىمۇ 

بىنا ئوت يالقۇنىدا كۆيۈپ ئاسماننى قارا تۈتهك . بولغان ئىدى

  .قاپالپ كهتكهن ئىدى

سيانچىالر ھهممىسى ئى نىڭچىققانالربىنانىڭ ئىچىدىن ساق 

كېتىلگهن  ئېلىپ نهلهرگىدۇرتهرىپىدىن تۇتۇلۇپ، باغلىنىپ، 

ئىدى، ئىش ئۇنىڭ بىلهن تۈگىمىدى، شۇ كۈندىن باشالپ كۆرگهنال 

تۇتۇپ، ئۇرۇپ سوقۇپ  كۆزقاراشتىكىلهرنىيهرده، ئوخشاش بولمىغان 

بهزىلىرى تاياق توقماقتىن قورقۇپ، بايانات . جاجىسىنى بهردى
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سىلىڭبۇغا ئهزا بولۇپ كىردىم،  - 2مهن بۈگۈندىن باشالپ   ،يېزىپ

ئىسيانچىالر . كۆز قارىشىمنى ئۆزگهرتتىم، دهپ ئىپاده بېرهتتى

تۇتنى  - دىن باشالپ، پۈتۈن شهھهر بويىچه تۇت ئهتىسى

باشلىۋهتتى، ئۇنىڭغا چىدىمىغان ۋاڭنى قوغدايدىغان 

قاچقىلى  تهشكىالتتىكىلهر شهھهرنى تاشالپ يېڭىشهھهرگه قاراپ

ئۆيدىن تۇتۇش بولغانلىقى ئۈچۈن،  - كېچىلهپ، ئۆي - تۇردى، كېچه

  .شهھهرده ئادهم ئاز قالغان ئىدى

دىكى كۈنى قهشقهر شهھىرىنىڭ جهنۇبى -  17ئاينىڭ  - 8

، شىمالى كۆۋرۈكىتۆشۈك دهرۋازىنىڭ  شهرقىي، كۆۋرۈكىزىلنىڭ ىق

هرىپى ، غهربىي توڭلىتىش ئىسكىالتىنىڭ ئالدى تكۆۋرۈكى يارۋاغ

بولۇپ، شهھهرگه كىرىش ئېغىزلىرى تامامهن قامال قىلىنغان 

ۋه باشقا ئوق ئۆتمهيدىغان قاتتىق نهرسىلهر  تايلىرىپاختا . ئىدى

  .بىلهن پوتهيلهر ياسالغان ئىدى

، »رايون - 1قىزىل «كۆۋرۈكى ئىسيانچىالر تهرىپىدىن قىزىلنىڭ 

دېگهندهك نامالر بىلهن » رايون – 2قىزىل «كۆۋرۈكى  يارۋاغ

شهھهرنىڭ تۆت . قىلىنغان ئىدى مۇداپىئهئاتىلىپ، قاتتىق 

دهرۋازىسى تاقاقلىق ئىدى، كىرىش ـ چىقىش يوق ئىدى، 

. كىرهلمهيتتىئۈرۈمچىدىن كهلگهن ماشىنىالرمۇ شهھهرگه 

. ناھىيىلهردىن كهلگهن ماشىنىالرمۇ شهھهرگه كىرهلمهيتتى

راشلىق يېقىن يېزىدىكى دېھقانالرمۇ ئۆزىنىڭ يهرلىك شهھهرگه قا
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كىرىپ ساتالماي، شهھهر  ئېلىپمهھسۇالتلىرىنى شهھهرگه 

  .سىرتىدىكى خالىي رايوندا ساتاتتى

ئىسيانچىالر كۆۋرۈكىده  يارۋاغقهشقهر شهھىرىگه كىرىدىغان 

قوراللىق تۇراتتى، كۆۋرۈكتىن ئۆتۈش ئۈچۈن قاتتىق تهكشۈرۈشتىن 

هك ئىدى، ئىسيانچىالردىن باشقا ھهرقانداق كىشى ئۆتۈش كېر

قهشقهر شهھىرى مۇھاسىرىگه . يولۇقالمايتتىكۆۋرۈككه يېقىن 

چۈشكهنلىكتىن، ئاقسۇ بىلهن خوتهن ۋىاليىتىنىڭ بېرىش ـ 

قهشقهر شهھىرىنىڭ ھوقۇقى . كېلىش ئاالقىسى ئۈزۈلگهن ئىدى

سىرتىدىكى گهرچه ئىسيانچىالرنىڭ قولىدا بولغان بولسىمۇ، شهھهر 

قوغدايدىغانالرنىڭ  ئېنماۋنىناھىيىلهرنىڭ ھوقۇقى يهنىال ۋاڭ 

قوغدايدىغانالرنىڭ  ئېنماۋنىسان جهھهتتىن ۋاڭ . قولىدا ئىدى

جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي . كۈچى جىق ئىدى ئهمهلىيسانى ۋه 

قوغدايدىغان تهشكىالتنى  ئېنماۋنىرايونى ماھىيهتته ۋاڭ 

  .ياقاليتتى

  

  ۋهقهسى قورال بۇالش-2
  

سىلىڭبۇنىڭ قولىغا ئۆتكهندىن كېيىن،  -  2قهشقهر شهھىرى 

قوغدايدىغان تهرهپتىكىلهر قهشقهر شهھىرىده  ئېنماۋنىۋاڭ 

. تۇرالماي، يوشۇرۇن يولالر بىلهن يېڭىشهھهرگه ئاقماقتا ئىدى
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يېڭىشهھهرگه كهلگهن ئادهملهر ھهر قايسىسى ئۆز تهۋهلىكىدىكى 

. باشلىغان ئىدى پاناھلىنىشقائىداره ـ ئورگانالرغا بېرىپ 

پارتىيه ھۆكۈمهت ئورنىدىكىلهر پارتكوم ھۆكۈمهت : مهسىلهن

ئورگىنىغا، سودا ئىدارىسىدىكىلهر سودا ئورۇنلىرىغا، قاتناش ـ 

هتلىرىگه كېلىپ ئورۇنالشقان ترانسپورت ئورۇنلىرى قاتناش ئهتر

ئاۋغۇست  -  1شهھهر ئاھالىلىرى ھهربىي رايوننىڭ  .ئىدى

قهشقهر توقۇمىچىلىق  .مهكتىپىگه كېلىپ ئورۇنالشقان ئىدى

ئاۋغۇست ئوتتۇرا  -  1فابرىكىسىنىڭ ئىشچى ـ خىزمهتچىلىرىمۇ، 

  .مهكتىپىگه كېلىپ ئورۇنالشقان ئىدى

ىي رايون تهركىبىدىكى ئادهم ئهڭ كۆپ ئورۇنالشقان جاي ھهرب

ئىچمهكنى ھهر قايسى  - يېمهك . يهرلهر بىلهن مهكتهپلهر ئىدى

ناھىيىلهردىكى ئوخشاش كۆز قاراشتىكى تهشكىالتالر پىداكارلىق 

كىچىككىنه يېڭى شهھهر . كېلهتتى ئېلىپبىلهن ھهقسىز 

مهن دهسلهپته ئاخۇنوپنىڭ . ناھىيىسى ئادهم دېڭىزىغا تولغان ئىدى

. پونكىتىدا تۇرغان ئىدىم تراكتورشهھهر ناھىيىلىك  يېنىدا يېڭى

چۈنكى ئاخۇنوپ ۋىاليهتلىك يېزا ئىگىلىكىنى ماشىنىالشتۇرۇش 

باشقارمىسىنىڭ باشلىقى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۆز قارمىقىدىكى يهرگه 

مهلۇم سهۋهبلهر تۈپهيلى، كېيىن . كېلىپ ئورۇنالشقان ئىدى

 بېرىۋالغانا مهكتىپىگه ئاۋغۇست ئوتتۇر -  1يۆتكىلىپ  ئۇيهردىن

  .ئىدىم
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كۈنى قهشقهردىكى ئهڭ ئاخىرقى قالدۇق  -  27ئاينىڭ - 8

ئائىلىلهر قورۇسىدا ئېتىشىپ، دۆڭباغ قوشۇن، ئىسيانچىالر بىلهن 

ئادهمنىڭ  24ئىشلهتكهنلىكى، ئۇ ئۇرۇشتا  ياراقرهسمىي قورال ـ 

منىڭ ئاده 173ئادهمنىڭ ئېغىر يارىدار بولغانلىقى،  47ئۆلگهنلىكى، 

بولغانلىق مېيىپ ئادهمنىڭ  8ئۇالر تهرىپىدىن تۇتۇلۇپ كېتىلىپ، 

 -  3ۋه  -  2ئاينىڭ  -  9. خهۋىرى بىزگه يېتىپ كهلگهن ئىدى

 ئهتىسىئۇرۇشىدا ئۆلگهن كىشىلهرنىڭ جهسىتى دۆڭباغ كۈنلىرى 

  .ماشىنىغا بېسىلىپ كۆرگهزمه قىلىندى

ىرى ھاۋانىڭ ئىسسىقىدا سېسىپ كهتكهن بۇ جهسهتلهر ئاخ

ئۇرۇشتا مهغلۇپ بولغان ئهڭ ئاخىرقى قىسىم . كۆمۈۋېتىلدى

يېڭىشهھهرگه كېلىشى بىلهن، قهشقهر شهھىرىدىكى ئۇرۇشتا ئېغىر 

قوغدايدىغان قوشۇنالر بىرلىشىپ،  ئېنماۋنىزىيانغا ئۇچرىغان ۋاڭ 

 28ئاينىڭ  -  8، يهنى ئهتىسى. قورال بۇالشقا كىرىشمهكچى بولدى

يىسىنىڭ قوراللىق قىسمىنىڭ قوراللىرى كۈنى يېڭىشهھهر ناھى - 

بۇلىنىشقا باشلىدى، بۇ تهرتىپسىز قورال بۇالشتا، ھهركىم قولىغا 

شقا باشلىغان ئىدى، ناھىيىلىك قوراللىق قىسىم ئىلىكهلگهننى 

بازارنىڭ ئىچىده بولغاچقا يولدىن ئۆتكهن ئادهمنىڭ ھهممىسى 

ھهتتا . تۇردى كېتىشكىلى ئېلىپبىردىن، ئىككىدىن قورالنى 

ساتقىلى تاۋۇز كۆكتات ساتقىلى كىرگهن، قوغۇن،  - شهھهرگه سهي 

بېسىپ  سۈكۈنىگه ئېلىپكىرگهن دېھقانمۇ بىردىن قورالنى 
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كهتكىلى تۇرغان ئىدى، مهن ئۇالرنىڭ قوراللىرىنى كۆرسهم 

قاقۋاش خىتايالر . ھهممىسىنىڭ زاتورى يوق قورالالر ئىكهن

قورالنىڭ زاتورىنى باشقا يهرده، قورالنىڭ گهۋدىسىنى باشقا يهرده 

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ قورالالرنىڭ بىر تالمۇ ئوقى . ساقلىغان ئىكهن

ۋاتقانالرنىڭ يېنىغا ئىلىورال مهن ھه ھۇ بىلهن ق. يوق ئىدى

 زىدوڭ ماۋئىككى ئهسكهر قانداقتۇر . بېرىپ، بىردهم قاراپ تۇردۇم

دهپ تهنبىھ » قورال بۇالش جىنايهت«ئوقۇپ ئۇالرنى  ئۈزۈندىلىرىنى

پىسهنت ئۇنىڭ بىلهن كارى بولماي، گېپىگه  خهخنىڭبېرىۋاتاتتى، 

شقا ئىلىقىلماي داۋاملىق قورالنىڭ ياخشىسىنى ئىزدهپ 

يهرگه كۆپلۈكىدىن چېقىلغان ساندۇق، يهشىكلهرنىڭ . تىرىشاتتى

ئۇ تۈگىمهس قورال، بىر كېچه ـ . دهسسهشمۇ خهتهرلىك ئىدى

. تۈگىمىدى، ياكى ئادهمنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمىدى توشۇسىمۇكۈندۈز 

مهن تاماق يهپ خېلى كهچ قايتا كهلسهممۇ ئادهملهر قورال 

  .شىۋاتقان ئىكهنئىلى

. سورىدىتهپسىلىي ئاخۇنوپ مهندىن بولغان ئهھۋالالرنى  ئهتىسى

ئهسكهرلهر . كۆرگهنلىرىمنى بىر ـ بىرلهپ ھېكايه قىلىپ بهردىم

قوراللىق توستىمۇ؟ دهپ سورىدى، مهن ئهسكهرلهر نهسىھهت قىلدى 

  .، ئهمما قورال كۈچى ئىشلهتمىدى، دېدىميۇـ 

پۈتۈن . ئاۋغۇست ئىدى -  30ئېسىمده قېلىشىچه 

قايتۇرۇۋېلىش شهھهردىكى قاچاقالر بىرلىشىپ، قهشقهرنى يېڭى



141 
 

 	
	141 	

	 	

جېڭىگه ئاتلىنىپ يولغا چىققان ئىدى، بۇ ئادهملهرنىڭ ئالدى 

، كهينى تېخى شهھهردىن چىقىپ بواللمىغان كۆۋرۈكىگهقىزىلنىڭ 

ئىدى، ئۆزىنى ئىسيانچىالردىن پهرقلهندۈرۈش ئۈچۈن، سۆگهتنىڭ 

يېڭىشهھهر . ئىدى ۋالغانكىيىشىچىۋىقىدىن سهلله توقۇپ بېشىغا 

بىلهن قهشقهرنىڭ ئارىسىدا سۆگهتلىك بار ئىدى، ئادهمنىڭ 

كۆپ . يېتىشمىگهن ئىدى گوستىڭىمۇسۆگهتنىڭ كۆپلۈكىدىن 

بىر قىسىم ئادهملهرنىڭ . قورال بار ئىدىمهخپىي ئادهمنىڭ قولىدا 

 ئورغاقتهك تېڭىلغانقولىدا يهنىال نهيزه بىلهن ئۇزۇن ياغاچقا 

بار  بومبىالرمۇئۆزلىرى ياسىۋالغان پارتالتقۇچ . قورالالر بار ئىدى

  .ئىدى

كۆۋرۈكنى . يېقىنلىشىپ كهلدۇقكۆۋرۈكىگه بىز قىزىل 

يېقىنلىشىش مۇمكىن . ناھايىتى مۇستهھكهم ساقالۋاتقان ئىكهن

دهريانىڭ . ئۇالرنىڭ قوراللىرىمۇ كۈچلۈك ئىدى. ئهمهس ئىدى

ئۆتۈشكه بىر قىسىم پىيادىلهر  تۆۋهنكى ئېقىمى بىلهن بۆسۈپ

ماڭدى، توساتتىن ئۇالرنىڭ ئۆلگهنلىكى بايقالدى، ئۇالر دهرياغا 

 قويۇۋهتكهنكىرىشى بىلهن يۇقىرى بېسىملىق توكنى سۇغا 

مهلۇم بولدى،  ئۇالنغانلىقىتوك  ئېقىمىغىمۇدهريانىڭ باش . ئىكهن

وق كۆرمهي ئ - بىرىمىز بىلهن كۆره  - شۇ ئهسنادا يىراقتىن بىر 

چىقىرىشقا باشلىدۇق، ئوق ئاۋازى جاھاننى بىر ئالغان ئىدى، 

ئۇالرنىڭ ئاتقان ئوقىدىن ئۇالرنىڭ قوراللىرىنىڭ سهر خىل 
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  .ئىكهنلىكىنى ھېس قىلغان ئىدۇق

بولغاندىن كېيىن، ئۇرۇش توختىتىش ئېتىشۋازلىق بىر مهزگىل 

كېلىپ ئۈچۈن جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايونىدىن باشلىقالر 

ھهت بىلهن توسقىلى تۇردى، بىز جاھىللىق قىلىپ نهسى

ئاخشىمى كهچ بولۇپ . تۇردى يالۋۇرغىلى، ھهربىيلهر قايتمىدۇق

كهتتى، ئۇرۇش توختىمىدى، بىزنىڭ ئادهملىرىمىز ناھايىتى كۆپ 

ئامالسىزلىقتىن . ئىدى، ئۇالرنى ئورۇنالشتۇرۇش بىر مهسىله ئىدى

  .مهجبۇر بولدۇقچېكىنىشكه 

هشقهر شهھهر ئهتراپىدىكى يېزىالردىمۇ كالته جهڭلهر شۇ كۈنلهرده ق

قهشقهر شهھىرىگه قاراشلىق . ئۈزلۈكسىز بولۇپ تۇرغان ئىدى

شامالباغ يېزىسىدىكى ئابال ئاۋۇت باشچىلىقىدىكى دېھقانالر 

ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، قايتۇرما كۈنى  -  15ئاينىڭ  -  8سىلىڭبۇسى، 

هك زاۋۇتىغا ھۇجۇم بولغان قهشقهر ۋىاليهتلىك يىپقوشنا ئۆزىگه 

پهش دېگۈچه  - ھهش زاۋۇتىنى قىلغان ئىكهن، دېھقانالر يىپهك 

لىرىنى تارتىپ ئالغان ياراقئىشغال قىلىپ، ئۇالرنىڭ قورال ـ 

قورال تاپشۇرۇشقا قارشىلىق  بىرىتۇرسۇن ئىسىملىك . ئىكهن

بۇ . قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى دېھقانالر ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ قويغان ئىكهن

ىزگه يېتىپ كهلگهندىن كېيىن، كۆڭلىمىز ناھايىتى خهۋهر ب

كېيىن ئۇنداق ئىشالرنىڭ  مۇندىنئۈزۈلدى، دهرھال ئاالقه ئهۋهتىپ 

تهكرار يۈز بهرمهسلىكى ھهققىده نهسىھهت قىلدۇق، كېيىن ئارىدىن 
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بىر قانچه يىل ئۆتكهندىن كېيىن تۇرسۇننىڭ ئۆلۈم بهدىلىگه ئابال 

  .قىلىنغان ئىدىمهھكۇم يىل قاماق جازاسىغا  20ئاۋۇت 

  

  ياخشى پۇرسهت -3
  

يولالر تاقاقلىق، . ئۇرۇشالر ھهر كۈنى دېگۈدهك بولۇپ تۇراتتى

كىرىپ ـ چىقىش يوق، قهشقهر شهھىرى قاتمۇ قات مۇھاسىره 

بىز قهشقهر شهھىرىدىن چىققانالر، شهھهرگه . ئىچىده تۇراتتى

ماالل بېرىپ بى ناھىيىلىرىگهكىرهلمىگهن بىلهن، ۋىاليهتنىڭ باشقا 

، مۇشۇ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، تهشۋىقات ئۆمىكى كېلهلهيتتۇق

ناھىيىلهرگه ئادهم ئهۋهتىپ كۈچ  - تهشكىللهپ، ناھىيه 

تهشكىللهپ، قوشۇن زورايتىش خىزمىتىگه ئادهم ئهۋهتىدىغان 

مهن بىر ئۆمهكنىڭ تهركىبىده، بىر قىسىم ئادهملهرنى . بولدى

  .وپۇرغا ناھىيىسىگه بارىدىغان بولدۇم، مارالبېشى، يپهيزىۋات ئېلىپ

بىز بىلهن بىلله بىر توپ كېسهل، ئۇرۇشتا جاراھهتلهنگهن 

كىشىلهرمۇ بار ئىدى، بۇالرنىڭ كۆپ قىسمى شهھهرلىك پارتكوم 

بىناسىدا ئوت يالقۇنىدا جاراھهتلهنگهن مهجرۇھالر ئىدى، بىز ئۇالرنى 

رهشكه قىلىپ، بارغانال يهرده خهلقنى قوراللىق كۈ دهسمى

ماڭا سۆزلهش نۆۋىتى كهلگهنده، . ئاتلىنىشقا سهپهرۋهر قىالتتۇق

ھالدا، يېڭىشهھهرده يۈز بهرگهن قورال بۇالشتىكى نۇقتىلىق 
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ئىشالرنى تهسىرلىك قىلىپ، كۆرگهنلىرىمنى ھېكايه قىلىپ 

مارالبېشى ناھىيىسىگه بارغاندا بىز ناھىيىلىك . سۆزلهپ بېرهتتىم

، مېھمانخاناچۈشكهن ئىدۇق، ئانچه چوڭ بولمىغان بۇ مېھمانخانىغا 

توشۇپ كهتكهن ئىدى، كۈندۈزى تهكلىپ قىلغان يهرگه  بىلهنالبىز 

كۈرهش،  كېيىنكى مۇندىنبېرىپ، قهشقهرنىڭ ۋهزىيىتى، 

، سۆزلهيتتۇقنېمىلهرنى قىلىشنىڭ كېرهكلىكى ھهققىده 

رىم، ئاڭلىغۇچىالر كۆپ بولۇپ كهتكهنلىكتىن، خىتايالرغا ئاي

  .بارىدىغان بولدۇق ئېلىپئايرىم تهشۋىقات  ئۇيغۇرالرغا

ئاخشىمى مهن بىر توپ ئادهملهرگه  -  2مارالبېشىغا بارغان 

كۈرهش كېيىنكى  مۇندىنقهشقهرنىڭ نۆۋهتتىكى ۋهزىيىتى ۋه 

ئۇلۇغ «: دېگهن تېمىدا سۆز قىلدىم، سۆز ئارىلىقىدا سىتراگىيىمىز

لتىقتىن ھاكىمىيهت چىقىدۇ تهلىم بېرىپ، مى ماۋجۇشى داھىمىز

تارتتۇرۇپ ۋهتىنىمىزنى دېگهن، بىزده قورال بولمىغانلىقى ئۈچۈن، 

» قويۇپ، ئۆزىمىزنىڭ ۋهتىنىگه ئىگه بواللماي مۇشۇ كۈنگه قالدۇق

مېنىڭ گېپىمنىڭ  بىرىدېسهم، ئالدىمدا يېقىن ئولتۇرغان 

مهنىسىگه چۈشهندى بولغاي، روھى ھالىتىده ھهم جىددىيلىك ھهم 

، سېزىۋالدىم بولۇۋاتقانلىقىنىبىر ئاالمهتنىڭ  تهمتىرهشلىكتهك

يهنى يۇرتىمىز قهشقهرنى  ۋهتىنىمىزدهرھال گهپنى ئهگىتىپ، بىز 

 ....الزىم بۆلىشىمىزيېتهرلىك قورالغا ئىگه ئۈچۈن قايتۇرۇۋېلىش 

دهپ ئۆتۈپ كهتتىم، قالغانلىرى مېنىڭ گېپىمنى چۈشهنمىگهن 
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  .ئىدى

 - تېگى كېيىن، ھېلىقى مېنىڭ گېپىمنىڭ يىغىن تۈگىگهندىن 

ئۆيۈمگه  سىللىنىتهكتىنى چۈشهنگهن ئاداش، مهن بۈگۈن 

چاقىرىپ بىر ئولتۇرۇش قىلىپ بېرهي، بىزنىڭ يۇرتتا نى ـ نى 

بولسا مۇمكىن پهيزى بار ئادهملهر بار، دۇتارچى ناخشىچى، 

، ئۇنىڭ مېنى نېمه ئۈچۈن تۇرۇۋالدىبىزنىڭكىگه مهرھهمهت دهپ 

  .ئۆيىگه چاقىرىدىغانلىقىنى ئالدىن پهرهز قىلغان ئىدىم

كۆرسىتىپ، بۈگۈن ئاخشام بىزدىن ھال  هنھابامهن يالغاندىن 

بازىسىدىكىلهر كهلمهكچى ئىدى، ئاللىبۇرۇن ئارمىيه سورىغىلى ھاۋا 

دېيىشىپ قويغان، شۇ يهرگه بارمىسام بولمايدۇ، تېخى نى ـ نى 

ياخشى كۈنلهر ئالدىمىزدا كېلىۋاتىدۇ، پۇرسهت چىقىپ قالسا 

يهتسه يوقالپ ۋاقتىڭىز ، بىز يېڭىشهھهرده تۇرىمىز، كۆرۈشهرمىز

تهكهللۇپ قىلىپ  دهپ... تولۇقلىۋاالرمىزبېرىڭ، كېمىنى شۇ يهرده 

بىزنى يوقالپ  ئارمىيىسىدىكىلهر، ئهسلىده ھاۋا ئۇنىمىغانىدىم

كهلمهيتتى، ئۇنداق پائالىيهتمۇ يوق ئىدى، مهن ئۇنىڭغا 

مهقسهتلىك ھالدا، ناھىيىگه يېقىن شامال دېگهن جايدا ھاۋا 

دېگهن پاسنى ! ئارمىيىسىنىڭ بازىسى بار، ئۇالردا قورال بار

  .بهرمهكچى ئىدىم

البېشىدا ئۈچ كۈندهك تۇرۇپ يۈرۈپ كهتتۇق، ئۇالر بىزنى مار

، گۇرۇج - ماشىنىغا قوي، كاال، ئۇن  - ئۇزىتىش ئۈچۈن ماشىنا 
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، ھهتتا بىر ماشىنا يۇلغۇننىڭ كۆتىكى چامغۇرئوتياش، سهۋزه، 

بىز ئۇالرنىڭ ماشىنىسى . قاتارلىق سوۋغات ھازىرالپ يولغا سالدى

 پهيزىۋاتقادېگهن يېرىگىچه بېرىپ،  ،بىلهن ئاتۇشنىڭ قىزىل بايراق

 بويىچه كۆرسهتمىمىزماشىنىدىكى يۈكلهر بىزنىڭ . يۈرۈپ كهتتۇق

يېڭىشهھهرگه بىزنىڭ ئارقا سهپ تهمىنات بويالپ  تاغباغىرى

  .كهتتى باشقارمىمىزغا

، بىزنىڭ ۋاقتىمدامهيدانىدىكى  پهيلوئارىدىن نهچچه يىل ئۆتۈپ، 

 ئېلىپتۇتقۇنالرنى سىياسىي كۈم ئهترهتكه مارالبېشىدىن بىر تۈر

كهلدى، بارا ـ بارا ئۇالر بىلهن تونۇشۇپ قالدۇق ھهم چىقىشىپ 

يىل، ئهڭ ئاخىرى سهككىز يىل  20قالدۇق، ئۇالرنىڭ ئالدى 

 ئهبهي ئارىسىدىنئۇالرنىڭ . كېسىلىپ كهلگهن ئهزىمهتلهر ئىدى

، بىر كۈنى شۇ ۋاقىتتا مارالبېشىدا تونۇۋاپتۇقارى دېگىنى مېنى 

بىزمۇ يوقىالڭ بىر ئىشالرنى قىلىپ، «قىلغان سۆزۈمنى ئهسلهپ،

گهپنى قىلغان  راستبار يهرگه كهلدۇق، شۇ چاغدا  سىلهيهنه 

، بىز بولمامتۇق، سىله بىلهن بىزمۇ چوڭ جهڭده بىلله بولسىلىرى

ۇغان بۇير، ھايت دېگۈچه سىله ئهمهستۇقگال  مهكىتتىكىلهردهك

دهپ قىزىپ كهتكهن ئىدى، مهن ئۇالر بىلهن ..... »ئۈنهتتۇقيهرگه 

ئۇالر ھهقىقهتهن ئهزىمهتلهر . بىر قانچه يىل بىلله بولغان ئىدىم

بىر يازسام  بۇيرۇسائۇالرنىڭ ئىش ـ ئىزلىرىنى خۇدا . ئىكهن

  .دهيمهن



147 
 

 	
	147 	

	 	

بىز قايسى ناھىيىگه بارساق، بىزنىڭ تهشۋىقاتىمىز تۈگه ـ 

خهلق قوزغىلىپ، كوچىالرغا چىقىپ قوراللىق تۈگىمهستىن، 

زاۋۇتالردىكى ساقچى قىسىمنىڭ، ئۇچرىغان ھهربىينىڭ، 

كوچىدا ۋهزىپه . ساقچىالرنىڭ قوراللىرى بۇلىنىشقا باشلىناتتى

قوراللىرى،  پاترونلىرىنىڭئۆتهۋاتقان بىر قانچه ھهربىي رايوننىڭ 

كېيىنكى  پاترونالرنغاندىن كېيىن، ئىلىخهلق تهرىپىدىن تارتىپ 

بهلگىسىنى تاقاپ كوچىغا  پاترون، ئاسمايۋاقىتتا قورال 

چىقىدىغان بولغان، بۇ ۋهقه مارالبېشىدا ناھايىتى تېز ئهۋج ئالغان 

بىزنىڭ تهشۋىقاتىمىز نىڭ ئايىغى تېخى ئۈزۈلمهي تۇرۇپ . ئىدى

مارالبېشى ناھىيىسىده بىر كېچىدىال غايهت چوڭ ئۆزگىرىش بولغان 

قورال بۇالش، باشقا نهرسىلهرگه (خهلق بۇاليدىغاننى بۇالپ، . ئىدى

ناھىيه بازىرىدا چوڭ ئىنقىالب باشلىنىپ كهتكهن ) چىقىلمايتتى

كۆزگه كۆرۈنگهن قورالالرنىڭ ھهممىسى خهلق قولىغا ئۆتۈپ . ئىدى

ئاقساقمارال، بار كېڭىيىپ،  - بولغان ئىدى، بۇ ھهرىكهت بارا 

ى ئۆستهڭ، ئاۋات قاتارلىق ، يېڭچوڭقۇرچاقسېرىق بويا، 

  .تارالغان ئىدى يېزىالرغىمۇ

، يوپۇرغا ناھىيىلىرىدىمۇ دېھقانالر ھهرىكهتكه كېلىپ، پهيزىۋات

قهلهم بىلهن ھۇجۇم قىلىپ، ئهلهم «قوراللىنىپ، ئۆزلىرىنىڭ

 قۇرۇشقانكهينىدىن  - كهينى  لىرىنى» بىلهن قوغدىنىش سىلىڭبۇ

جان لۇشيهنىنى نقىالبىي ماۋنىڭ ئى«ئۇالر بۇنىڭ بىلهن. ئىدى
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مهن . ئىدى» قوغداپ قالماقچى ئېنماۋنىتىكىپ قوغداپ، ۋاڭ 

، بۇ يهنىال سىر توختالمايمهنيۈز بهرگهن ئىشالر ھهققىده  پهيزىۋاتتا

مېنىڭ ئهسلى يۇرتۇم ئىدى، مېنىڭ دادا پهيزىۋات بولۇپ قالسۇن، 

پهيزىۋات مهن  .پهيزىۋاتتاھهممىسى ھېلىمۇ  جهمهتىمنىڭ

يىلىك پارتكومدا خىزمهت قىلغان ئىدىم، ناھىيىنىڭ ناھى

 بىلهتتىھاكىمىدىن تارتىپ، پۇقراغىچه ھهممىسى دېگۈدهك مېنى 

بارغاندا، خهلق بىزنى ناھايىتى  پهيزىۋاتقاۋه چۈشىنهتتى، مهن 

داغدۇغا بىلهن قىزغىن كۈتۈۋالدى، كىنوخانىنىڭ زالىدا، 

كهينىدىن، ئۈزۈلمهي  - ناھىيىلىك پارتكومنىڭ قورۇسىدا، كهينى 

 ئۇيغۇرالرغا. بېرىلدى، يارىدارالر كۆرگهزمه قىلىندى ئېلىپتهشۋىقات 

ىڭ بېرىلغان تهشۋىقاتنى قهشقهر شهھهرلىك ھۆكۈمهتن ئېلىپ

 يېقىنلىرىمتهرجىمانى بولغان رۇقىيه خانىم قىلدى، مهن پهقهت 

پىچىر پارىڭىمىزنى قىلىپ،  - بۇ يهرده پىچىر  -  ئۇيهربىلهن 

  .بىلهن بولدۇق» ئىشى«ئۆزىمىزنىڭ 

، كېچهك - ناھىيه خهلقى ناھايىتى كۆپ كىيىم قايتىشىمىزدا

ھازىرالپ ئۇزىتىپ قويدى، يوپۇرغا .... يېمهك ـ ئىچمهك

قىلدى، ئۇالرمۇ مېھمان ناھىيىسىمۇ ئوخشاشال بىزنى كۈتۈۋالدى، 

  .قويدى نۇرغۇن سوۋغا ـ ساالمالر بىلهن بىزنى ئۇزىتىپ
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  چوڭ بىرلىشىش-4
  

قىسقا مۇددهت ئىچىده، ناھىيىلهردىكى خىزمهتلهر تهرتىپكه 

، مهركهزلىشىپ، ھهر قايسى ناھىيىلهر يېڭىشهھهرگه سېلىنىپ

قوشۇن زورايغاندىن كېيىن، ۋىاليهت بويىچه بىرلىككه كهلگهن بىر 

جهنۇبىي . تهشكىلى ئاپپارات قۇرۇش تهقهززاسى تۇغۇلغان ئىدى

بىلهن، يېڭىشهھهرگه رىياسهتچىلىكى شىنجاڭ ھهربىي رايونىنىڭ 

شكىالتالرنىڭ قوشۇلۇشى توپالنغان ھهر قايسى ناھىيىلهردىكى ته

قهشقهر ۋىاليهتلىك «تهركىب تاپقان  سىلىڭبۇدىن 14بىلهن، 

قۇرۇلدى، بۇ » كومىتېتىئىنقىالبچىلىرى بىرلهشمه  پرولېتارىيات

دهيدىغان كومىتېت تهشكىالتنى كېيىنچه قىسقارتىپ، بىرلهشمه 

بۇ تهشكىالت تۆت چوڭ سىستېمىدىن تهشكىل . بولغان ئىدۇق

قا، تۆت چوڭ سىستېمىدىن سايالنغان ۋهكىللهر بۇ تاپقان بولغاچ

  .بېجىرهتتىئىش كومىتېتتا 

  : بۇالر

  ئىشچىالر سىستېمىسى

  سودا سىستېمىسى - مالىيه 

  ئوقۇغۇچىالر سىستېمىسى
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  دېھقانالر سىستېمىسى

مهن مالىيه ـ سودا سىستېمىسىدا ئىشلهيدىغان كادىر 

بولغانلىقىم ئۈچۈن، مالىيه ـ سودا سىستېمىسىدىن ۋهكىللىككه 

. ئىشقا تهيىنلهنگهن ئىدىمكومىتېتقا سايلىنىپ، بىرلهشمه 

ئىچىده بىرقانچه بۆلۈملهر تهسىس كومىتېتنىڭ بىرلهشمه 

لگهن ۋهكىل قىلىنغان بولۇپ، ئاشلىق ئىدارىسىدىن سايلىنىپ كه

قهلهم بىلهن ھۇجۇم قىلىپ، ئهلهم بىلهن «بىلهن ئىككىمىز  ياڭ

بۇ بۆلۈم پۈتۈن بىرلهشمه . گه مهسئۇل بولدۇق» قوغدىنىش بۆلۈمى

تهركىبىدىكى كومىتېت بىرلهشمه . جېنى ئىدىكومىتېتنىڭ 

 قوماندانلىقىمىز، ئۇرۇشالرنىڭ ھهممىسى بىزنىڭ ياراققورال 

كېيىنكى ۋاقىتتا قهشقهرده ئىنقىالبىي  ياڭ. بېجىرىلهتتىبويىچه 

 قهشقهرۋىاليىتىنىڭ( ،مۇدىربولۇپ مۇئاۋىن قۇرۇلغاندا،كومىتېت 

چۈنكى . بىز تهرهپتىن كۆرسىتىلگهن ئىدى) ۋالىيسى مۇئاۋىن

مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ ئاخىرقى مهزگىلىده قهشقهرنىڭ 

غان ھوقۇقىنى قهشقهردىكى تۆت چوڭ تهشكىالت بىرلىشىپ باشقۇر

بولۇپ ھوقۇق سۈرۈپ، ۋالىي بىر قانچه يىل مۇئاۋىن  ياڭمۇئىدى، 

بېرىپ ئهسلىدىكى ئىشىنى قىلغان  ئىدارىسىگهئاخىرى يهنه ئۆز 

  .ئىدى

كومىتېتنى سىلىڭبۇ بىرلىشىپ، بىرلهشمه  14يېڭىشهھهردىكى 

قۇرغاندىن كېيىن، بىر كاتتا مۇراسىم ئېچىپ، داغدۇغا قوزغاپ، 
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كېيىنكى خىزمهتلهرنى قانداق ئىشلهش ھهققىده قهسهمياد  مۇندىن

بۇ يىغىنغا يېڭىشهھهردىكى . ئىدى قارارقىلغانيىغىنى ئېچىشنى 

پۈتۈن شهھهر ئاھالىسى، ھهرقايسى ناھىيىلهردىن كهلگهن ۋهكىللهر، 

قهشقهردىن قېچىپ چىققان بارلىق ئادهملهر قاتناشقان ئىدى، 

ىي شىنجاڭ ھهربىي رايوننىڭ يىغىننىڭ رىياسهتچىلىكىگه جهنۇب

تهيىنلهنگهن ئىدى، يىغىن نهچچه كۈن  بىنلىكومىسسارى مۇئاۋىن 

بۇرۇن پۇختا تهييارلىق قىلىنىپ، ئهتراپنى قورال كۈچى بىلهن 

سۆزگه . ياخشى مۇھاپىزهت قىلىپ ئاندىن ئېچىلغان ئىدى

، ئالدى بىلهن جهنۇبىي شىنجاڭ تېكىستىچىقىدىغانالرنىڭ سۆز 

ئۆتكۈزۈلۈپ بۆلۈمىنىڭ تهستىقىدىن سىياسىي يون، ھهربىي را

ئاندىن سۆزلىشى، سۆزگه چىقىدىغانالر چوقۇم بىرلهشمه 

دهيدىغان  ،كېرهك بۆلىشىخىزمهت خادىملىرى كومىتېتنىڭ 

  .پهتىۋانى چىقارغان ئىدى

مهن مالىيه ـ سودا سىستېمىسىغا ۋاكالىتهن سۆزلهيدىغان 

ر تهرىپىدىن يېزىلىپ ئاللىبۇرۇن ئۇالتېكىستى بولدۇم، سۆز 

ماڭا بهردى، تېكىستىنى ھازىرالنغان ئىدى، بىر كۈن بۇرۇن سۆز 

مهيدانىدا مهشىق توپچىالر  زىنتيىغىن ھهربىي رايوننىڭ 

مىڭدىن ئارتۇق كىشى  30يىغىنغا . ئېچىلىدىغان بولغان

يىغىن ھهقىقهتهن . قاتنىشىدۇ، دهپ ئالدىن مۆلچهرلهنگهن ئىدى

تهرهپتىن ئادهملهر كېلىپ  - يىغىنغا تهرهپ . كاتتا يىغىن ئىدى
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. تۇردى، يىغىن مهيدانى ئادهم توپىغا لىق تولدى ئورۇنالشقىلى

يىغىننىڭ بىخهتهر ئېچىلىشى ئۈچۈن ھهربىي رايون تهرىپىدىن 

يىغىن مهيدانىغا ياسالغان رهئىس . قوغدىنىلدىقوراللىق 

 پرولېتارىياتقهشقهر ۋىاليهتلىك «ىڭ ئۈستىگه مۇنبىرىن

لۇشيهنىنى  ماۋجۇشى، كومىتېتنىڭئىنقىالبچىلىرى بىرلهشمه 

دهپ خىتايچه خهت » ئاداققىچه قوغداش قهسهمياد چوڭ يىغىنى

خهت يېزىلمىغان يېزىقىدا نېمه ئۈچۈندۇر ئۇيغۇر . يېزىلغان ئىدى

ئېچىلىش كومىسسارى يىغىن باشالندى، ھهربىي رايوننىڭ . ئىدى

دىن ئىشچىالر ۋهكىلى، ئۇنىڭ ئۇنىڭ كهينى. مۇراسىم سۆزى قىلدى

كهينىدىن دېھقانالر ۋهكىلى، ئۇنىڭ كهينىدىن ئوقۇغۇچىالر ۋهكىلى 

ئۇالرنىڭ سۆزىنىڭ ھهممىسى خىتايچه بولغانلىقتىن، . سۆزقىلدى

باشلىنىشى ھهيۋهتلىك بولغان يىغىن بىردهمدىال يىپ بازىرىغا 

  .ئايلىنىپ كهتتى

ئهمما . ئىدىزېرىككهن  ئادهملهر ئۇالرنىڭ نېمه دېگىنىنى بىلمهي

يىغىن مهيدانىدىن ھېچ كىم ئۆز ئىختىيارىچه چىقىپ كېتىشى 

مهن رهئىس . سۆز نۆۋىتى ماڭا كهلدى. ئهمهس ئىدىمۇمكىن 

ئالدىغا كېلىپ، ئىككى مىكروفوننىڭ چىقىپ ئۇدۇل مۇنبىرىگه 

ئۇيغۇرچه ئوقۇغىلى تېكىستىنى يوليورۇقنى ئوقۇپال، سۆز  ئالىي

ىمتاس بولۇپ، مېنىڭ سۆزۈمنى نېمه ئۈچۈنكى تۇردۇم، ھهممه ت

ئهسلىده سۆزگه چىققان ئادهم ئالدى . ئىخالس بىلهن ئاڭلىدى
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رهسىمىگه قاراپ  زېدۇڭنىڭ ماۋبىلهن، رهئىس مۇنبىرىگه چىقىپ 

قىلىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن رهئىس مۇنبىرىدىكى  تهزىمئۈچ قېتىم 

ئادهم توپىغا قىلىپ، ئاندىن پهسته ئولتۇرغان  تهزىمباشلىقالرغا 

ئالدى بىلهن ھهممىمىز «قىلىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن  تهزىم

، قوماندانىمىز، ئۇلۇغ ئۇستازىمىز، ئۇلۇغ داھىمىزبىرلىكته ئۇلۇغ 

پاتماس قىزىل قۇياش مهڭگۈ ئۇلۇغ رولچىمىز، قهلبىمىزدىكى 

چهكسىز ئۇزۇن ئۆمۈر  !چهكسىز ئۇزۇن ئۆمۈر تىلهيمىز ماۋجۇشىغا

 فۇئهڭ يېقىن سهپدىشى قهدىردان  ماۋجۇشىنىڭ! تىلهيمىز

تېنى ساغالم، ئۇزۇن  بىياۋنىڭ لىن) قوماندانمۇئاۋىن ( توڭشۇهي

دهپ تهكهللۇپ سۆزىنى دېيىشىم كېرهك ئىدى، » !ئۆمۈر كۆرسۇن

دېگهنده، رهئىس ! بولۇپمۇ چهكسىز ئۇزۇن ئۆمۈر تىلهيمىز

ى ماڭا سهھنىسىدىكى ۋه پهسته ئولتۇرغان ئادهملهرنىڭ ھهممىس

ئهگىشىپ، چهكسىز ئۇزۇن ئۆمۈر تىلهيمىز، دېيىشى شهرت ئىدى، 

شۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋهنده ئولتۇرغان . مهن ئۇنداق قىلمىغان ئىدىم

خهلق بۇ ئىشتىن ھهيران بولۇپ، ھاڭ ـ تاڭ بولۇشۇپ قالغان 

ئىدى، ئىككىنچىدىن، يىغىن باشتىن ـ ئاياغ خىتايچه سۆزلهنگهن 

ى ئۈچۈن، يىغىنغا قاتناشقانالرنىڭ ۋه باشقۇرۇلغان بولغانلىق

  .مۇتلهق كۆپچىلىكى ئۇيغۇرالر ئىدى

مېنىڭ سۆزۈمدىن بۈگۈنكى يىغىننىڭ نېمه مهقسهتته 

بىر تېكىستىنى مهن سۆز . ئېچىلغانلىقىنى ئاندىن بىلگهن ئىدى
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كۈن بۇرۇن كۆرگهنلىكىم ئۈچۈن، تهمكىنلىك بىلهن ئالدىرىماي 

ئوقۇپ تۈگىتىپال، سۆز . متهرجىمه قىلىپ ئوقۇپ بهرگهن ئىدى

غا بېرىپ، ئالدى ـ كهينىمگه قارىماي بىنلىرىياسهتچى تېكىستىنى 

رهئىس سهھنىسىدىن چۈشۈپ، پهسته ئولتۇرغانالر قاتارىدىن ئورۇن 

ئهسلىده سۆز تۈگىگهندىن كېيىن سۆز . ئولتۇردۇم ئېلىپ

يىغىن رىياسهتچىسىگه تاپشۇرۇپ بېرىپ، رهئىس تېكىستىنى 

ئورنۇمغا بېرىپ ئولتۇرۇشۇم كېرهك ئىدى، بۇ ئىش  سهھنىسىدىكى

قالدۇرغان ئىدى، يىغىندىن كېيىن  ھهيرهتتهھهممىنى تېخىمۇ 

 ئااليىتهنباشقارمىنىڭ بىر كادىرى مېنى سىياسىي ھهربىي رايون 

 تهكهللۇپىنىچاقىرىپ، نېمه ئۈچۈن يۇقىرىقى رهسمىيهت 

مهن ھېچ قانداق ئىككىلهنمهستىنال، . قىلمىغانلىقىمنى سورىدى

مهن ئۇنداق چوڭ يىغىنغا چىقىپ سۆز قىلىپ باقمىغان «

چۆمۈلۈپ ئىكهنمهن، سهھنىگه چىقىپال، ھهممه يېرىم قارا تهرگه 

كهتتى، ھهممه ئادهم ماڭا قارىغاندهك بولۇپ، ھودۇقۇپ كهتتىم، 

ان، تهمتىرهپ سۆزنى ئار - نېمه قىلىشىمنى بىلمهي ئاران 

دېدىم، كۆپ ئادهم مهندىن تهكرار » تۈگىتىپ قېچىپ چۈشتۈم

لېكىن . سورىدى، ھهممىسىگه ئوخشاش تهلهپپۇزدا جاۋاب بهردىم

ئۇرۇلغان ئىدى، چۈنكى ئۇ زامانالردا قهشقهردىكى چوڭ چېكىت ماڭا 

ماڭا  تهرجىمانلىقىـ كىچىك يىغىنالرنىڭ ھهممىسىنىڭ 

نا تهرجىمانالر قارا يىپ، گومىنداڭنىڭ يۈكلهنگهن ئىدى، كو
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دهپ تارتىپ چىقىرىلىپ، قهشقهرنىڭ ۋهھاكازا قالدۇقى، 

سهھنىگه . تهرجىمانلىقى ماڭا بهخشهنده بولۇپ قالغان ئىدى

شۇ ۋهجىدىن نېمه . چىقىپ سۆزلهش بىرىنچى قېتىم ئهمهس ئىدى

 ئهتىسى. دېگهن بىلهن ئۇالرنى ئاسان قايىل قىلغىلى بولمايتتى

ئادهم ھامان «: خۇنوپ چاقىرىپ قاتتىق كايىغان ئىدى، مهنئا

ئۆلىدۇ، ئۇنداق پۇرسهت ماڭا بىر كهلدى، ئىككىنچى ھايات  بىركۈن

قايتا كهلمهيدۇ، نېمىال بولمىسۇن، مهن ئۆزۈمنى بىر  تارىخىمدا

دېسهم، چوڭ ئىشقا تهسىرى بولمىسىال » !تونۇتۇپ قويدۇم

نهچچه يىل ئۆتۈپ،  10ئارىدىن دهپ خاپا بولغان ئىدى، ! مهيلىتىغۇ

ئۇنىڭ «: مۇنداق ئاڭلىغان ئىدىم، ئاخۇنوپ ئىلىدىنمهرھۇم تۇردى 

، مهن قورقمايدىكهنقولىدىن ھهر باال كېلىدىكهن، ھېچ نېمىدىن 

ئهمما ئۇ ئۆزى جايىدا جاۋاب بېرىپ . بهكال ئهنسىرىگهن ئىدىم

  .دېگهن ئىكهن ، ـ»ئۆزىنىڭ پوقىنى ئۆزى تۈگهتتى

يا  ،ۇ زامانالردا بىر ئېغىز گهپكه يا ئۆلۈم جازاسىئ ،چۈنكى

تىلالپ قويۇپ،  ماۋزېدۇڭنى. مۇددهتسىز قاماق جازاسى بېرىلهتتى

يىرتىپ قويۇپ، ژۇرنالالرنى رهسىمى بار گېزىت،  ماۋزېدۇڭنىڭياكى 

  .مۇددهتسىز قاماق جازاسىغا ئۇچرىغانالر كۈرمىڭ ئىدى

  

  
  كېلىشىمىئۆكتهبىر ئونبهشىنچى -5



156 
 

 	
	156 	

	 	

  

باش  خىتاي  كۈنى كېچىده -  13ئاينىڭ  -  10يىلى  - 1967

دهرھال «...  قهشقهر ئىسيانچىلىرىغا جۇئېنلهينىڭ مىنىستىرى

دېگهن يوليورۇقى » !رراۋانالشتۇرۇڭاليولالرنى  ئىلىۋېتىپتوسۇقنى 

بۇ ئىشتىن خهۋهر تاپقان جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي . كهلگهن ئىدى

، ھاسىراپ تېنهپنىڭ چوڭ ـ كىچىك ئهمهلدارلىرى ئالدىراپ ىرايون

تهرهپلهرنىڭ قوراللىرىنى بىر يهرگه يىغىپ چوڭ بىرلىشىشنى 

شۇنىڭ . سهپهرۋهر قىلدى ئېچىۋېتىشكهئىشقا ئاشۇرۇپ، يولالرنى 

بىلهن ئىككى كۈن تاالش ـ تارتىش قىلىش بىلهن مۇزاكىره 

 15ئاينىڭ  -  10يىل  -  1967. ئېچىۋېتىلدىنهتىجىسىده يولالر 

كۈنى قهشقهر تارىخىدىكى خاتىرىلهشكه ئهرزىيدىغان چوڭ بىر  - 

شۇ كۈنى قهشقهر شهھىرى بىلهن باشقا ناھىيه، شهھهرلهرنىڭ . كۈن

تاشلىنىپ،  ئېلىپئهسلىگه كېلىپ، توسۇقالر  كهلدىسىباردى ـ 

ئۈرۈمچىدىن كېلىپ خوتهنگه . يولالر راۋانالشتۇرۇلغان كۈن ئىدى

باشالپ، ئاتۇشنىڭ  سۇغۇنچازىدىنغان مىڭالپ ماشىنا، بارىدى

يوللىرىدا، قهشقهر شهھىرىگه كىرهلمهي ياتقىلى نهچچه ئايالر بولغان 

ئىدى، خوتهن، يهكهندىن كېلىپ، ئۈرۈمچىگه قايتالماي، يېڭىشهھهر 

بىلهن يهكهن ئارىلىقىدا تۇرۇپ قالغان ماشىنىالرنىڭ ھېسابى يوق 

اننىڭ جهنۇبى بىلهن شىمالنىڭ قىسقىسى ئۇيغۇرىست. ئىدى

  .مۇناسىۋىتى بىر مهزگىل توختاپال قالغان ئىدى



157 
 

 	
	157 	

	 	

يېڭىشهھهرگه توپالنغان قاچاقالر بىلهن شهھهر ئىچىدىكىلهرنىڭ 

زىددىيىتى كۈنسايىن يامانلىشىپ، پۈتۈن قاتناش يوللىرى 

بۇ  .ئۇزۇن بولغان ئىدى توختىغىلىقامىلىپ كىرىش ـ چېقىش 

دۈشمهنلىك ھالىتىده تۇرغان تهرهپلهرنى مۇرهسسه قىلىش ئۈچۈن، 

جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايون بىلهن ئاالقىدار تارماقالر ئارىغا 

ئاينىڭ  -  10چۈشۈپ، نهچچه كۈنلۈك تاالش ـ تارتىش نهتىجىسىده 

كېلىشىمنىڭ ئاساسى . كۈنى بىر كېلىشىم ھازىرلىغانىدى -  15

الرنى بىكار قىلىپ، يولالرنى راۋانالشتۇرۇش، پۈتۈن توسۇق: مهزمۇنى

ساقالش، پېچهتلهپ تهرهپلهر ئۆزىده بار قورالالرنى شۇ پېتى 

دۈشمهنلىشىش ھالىتىنى ئۆزگهرتىپ، ئوق چىقارماسلىق، 

ئىدارىدىكى ئىشچى ـ خىزمهتچىلهر ئۆز ئىش ئورنىغا ھهرقايسى 

، سلىكھاقارهتلىمهقايتىش، قايتىپ كهلگهنلهرنى كهمسىتمهسلىك، 

دېگهندهك ..... تۇتۇپ قېلىنغان ئىش ھهققىنى تولۇقالپ بېرىش

كۈنى ئهتىگهن  - 15ئاينىڭ  -  10مهزمۇنالر كىرگۈزۈلگهن بولۇپ، 

ھهر ئىككى تهرهپ  نورماللىشىشىغادا يولالردا قاتناشنىڭ  10سائهت 

ماشىنىدا ئادهملهر  - ماشىنا شهھهردىن . كاپالهتلىك قىلغان ئىدى

ار ـ بۇرادهرلىرىنى يوقالپ يېڭىشهھهرگه كهلگىلى ئۇرۇق تۇغقان ي

تۇردى، يېڭىشهھهردىكىلهر شهھهرگه كىرىشكه باشلىدى، شۇنىڭ 

ياراق ئاۋازى  - بىلهن قهشقهرنىڭ ۋهزىيىتى بىر نهچچه كۈن قورال 

تاشالپ، ئۆزىمىزنىڭ  يېڭىشهھهرنىبىزمۇ  .ئاڭالنماي تىنچ ئۆتتى
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دىكى جايالرغا بېرىپ ئىدارىسى تهۋهلىكىدىكى، شهھهر ئهتراپى

ئورۇنالشتۇق، قهشقهر شهھىرىنىڭ ئهتراپىدىكى يېزىالر، مهكتهپلهر 

يهنىال بىزنىڭ تايانچى پونكىتلىرىمىز ئىدى، گهرچه كېلىشىمده 

كۈندىن كېيىن يهنىال  3قورال ئىشلهتمهسلىك دېيىلگهن بولسىمۇ، 

  .قورال ئاۋازى ئاڭلىنىشقا باشلىدى

، توپنىڭ ئاۋازى، زهمبىرهكنىڭ گۈم ـكېچه ـ كېچىلهپ گۈمبۈر

ئاڭلىناتتى، تهرهپلهر  نهلهردىندۇرئاۋازى پىلىموتنىڭ ئاۋازى، 

شهھهرگه توپالشقاندىن كېيىن زىددىيهت بۇرۇنقىدىنمۇ 

بىرىنىڭ  - تهرهپلهر بىر  دۈشمهنلهشكهن. كهسكىنلهشتى

ئىشالر ئهۋج  زهخىملهندۈرىدىغانئۇرۇپ تۇتۇۋېلىپ ئادهملىرىنى 

بولۇپمۇ بىر ئىدارىده ئىشلهيدىغان ئادهملهر . ئالغىلى تۇرغان ئىدى

كىملهر نېمه  - ، نهچچه قورالىڭ بار؟ كىم تۇتۇۋېلىپبىرىنى  - بىر 

ھاسىل سۈركىلىش ئىشقا مهسئۇل؟ ئۇنداق بۇنداق دهپ قهستهن 

بىرهر ئادهم تۇتۇلغان بولسا، قارشى تهرهپ دهرھال بايانات . قىالتتى

ېالن قىلىپ، بىزنىڭ پاالنى رهڭلىك ئادىمىمىزنى پاالنى ئ

ئىچىده قويۇپ سائهت  3ياكى سائهت  2تهشكىالت تۇتۇۋالدى، 

! ھهرىكهت قوللىنىمىزجىددىي ئهگهر قويۇپ بهرمهيدىكهن ! بهرسۇن

دهپ، ئۇالرنىڭ ئادىمىنى ياكى ئۇالر تۇرغان يهرگه ئۇشتۇمتۇت ھۇجۇم 

ر شهھىرىنىڭ ئىچىده يۇقىرى باشالپ، ئۇرۇش قىالتتى، قهشقه

بېسىملىق ياڭراتقۇنىڭ كاساپىتىدىن كېچىسى خاتىرجهم 
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  .ئۇخلىغىلى بولمايتتى

  
  ئاتالمىش تۆت چوڭ كۆز قاراش، سهككىز چوڭ تهشكىالت-6

  

ئېچىلىپ، يېڭىشهھهردىن قايتىپ كىرگهن قاچاقالر، ھهر  الريول

قايسىسى ئۆز تهۋهلىكىدىكى شهھهر سىرتىدىكى يېزا ۋه ئىداره 

لىنىيىلىرىنى قۇرۇپ،  مۇداپىئه، ئورۇنلىشىپجهمئىيهتلهرگه 

قهلهم بىلهن ھۇجۇم قىلىپ ئهلهم بىلهن قوغدىنىش قوماندانلىق «

زىسى تهرهپ غهربىي سهپ شامالباغ يې. نى قۇرۇشقان ئىدى» شتابى

سهپ قوماندانلىق  شهرقىي، دۆلهتباغ تهرهپ شتابىقوماندانلىق 

شتابى قاچاقالرنىڭ باش قوماندانلىق . دهپ ئاتىالتتىشتابى 

ئىچىده ئىدى، يېڭىشهھهرده بىرلهشكهن زاۋۇتىنىڭ ۋىاليهتلىك ئۇن 

 پارچىغا - تهشكىالت، شهھهرگه كىرگهندىن كېيىن پارچه  14

ھهر قايسىسى ئۆز ئالدىغا قوراللىق قوشۇن بۆلىنىپ، 

تهشكىللىگهن ئىدى ھهمده يېڭىچه نام بىلهن ئوتتۇرىغا چىققان 

سان سۇ «: ئورۇنالشقان تهشكىالتنىڭ ئىسمى  زاۋۇتىغا ئۇن . ئىدى

ئۈچنى : بۇ سۆزنىڭ ئۇيغۇرچه مهنىسى. دهپ ئاتىالتتى» خۇي

قوغدايدىغان،  ئېنماۋنىئىلگىرى سۈرۈش، بۇ تهشكىالت يهنىال ۋاڭ 

سان جهھهتته ئادهم سانى بىر قهدهر كۆپ تهشكىالت ئىدى، ھهر 

قايسى ناھىيىلهردىكى قوللىغۇچىلىرى ۋه شۆبىلىرى ئاز ئهمهس 
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  .مهن بۇ يهرده ئىشلهيتتىم. ئىدى

بولۇپ، بۇ تهشكىالت كومىتېت كۆز قاراش بىرلهشمه - 2 

بۇ . يېڭىشهھهردىكى نامىنى ساقالپ قالغان تهشكىالت ئىدى

تهشكىالت ھهربىي رايوننىڭ كۆرسهتكهن سىزىقىدىن چىقمايدىغان 

ئىدارىسىنىڭ ۋىاليهتلىك تاش يول شتابى باش . تهشكىالت ئىدى

سان جهھهتتىن ئادىمى ئهڭ ئاز، قورال كۈچى يوق . ئىچىده ئىدى

 چىياۋ گاۋئاجىز تهشكىالت ئىدى، ئۇنىڭ باشلىقى ياكى يېتهرسىز 

بۇ تهشكىالتنىڭ كۆز قارىشى ئوخشاشال ۋاڭ . ئىدى خىتايدېگهن 

  .جان تىكىپ قوغداش ئىدى ئېنماۋنى

. مهنىسى، ئىشچىالر قۇرۇلتىيى» خۇي گۇڭدهي«كۆز قاراش  - 3   

بۇ تهشكىالتنىڭ ئادىمىمۇ ئاز ئهمهس ئىدى، پۈتۈن ۋىاليهتتىكى 

ئورنىدىكى ئىشچى ـ خىزمهتچىلهر بۇ تهشكىالتقا ترانسپورت قاتناش 

شىركىتىنىڭ  - 6ترانسپورت قاتناش شتابى ئهزا ئىدى، باش 

. يوقىتىدىغان كۆز قاراشتا ئىدى ئېنماۋنىۋاڭ . ئىچىده ئىدى

 -  30يىلى  -  1967دېگهن خىتاي بولۇپ،  تىيهنيۇنباشلىقى ۋاڭ 

كۈنىدىكى كېچىلىك جهڭده قارشى تهرهپنىڭ ئوقىدا سېنتهبىر 

دېگهن تۇڭگان باشلىق بولغان  گۈي فۇ مائۆلۈپ، ئۇنىڭ ئورنىغا 

  .ئىدى

  -2ئىدى، بۇنىڭ مهنىسى، شىنجاڭ  فىنبۇكۆز قاراش قهشقهر - 4 

قهشقهر شتابى سىلىڭبۇنىڭ قهشقهردىكى شۆبىسى بولۇپ، باش 
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 لىجىن خۇباشلىقى  .ئىچىده ئىدىئىنستىتۇتىنىڭ پېداگوگىكا 

يوقىتىدىغان كۆز قاراشتا  ئېنماۋنىۋاڭ . دېگهن ئوقۇغۇچى ئىدى

بۇ كۆز قاراشتىكىلهرنىڭ كۆپىنچىسى ئوقۇغۇچى ئىدى، . ئىدى

دېگهن خىتاي، قارشى  زىگاڭلىجىننىڭ ياردهمچىسى بولغان  خۇلى

تهرهپتىكى ئۇيغۇر يىگىتى ئۆمهر قۇرباننى يولدا كېتىۋاتسا قورالىدىن 

بۇ ئىشتىن خهۋهر . ئىدى ئۆلتۈرۈۋهتكهنئوق چىقىرىپ ئېتىپ 

تاپقان ئۇيغۇرالر جهسهتنى كۆتۈرۈپ نهچچه كۈن نامايىش قىلغاندىن 

ى، تۈرمىگه تاشلىغان ئىد ئېلىپكېيىن جىنايهتچىنى تۇتۇپ قولغا 

مهرھۇمنىڭ ماتهم مۇراسىمى قهشقهر خهلق مهيدانىدا داغدۇغىلىق 

ئىرادىسى بىر قېتىم كۈرهش بېرىلىپ، ئۇيغۇر جامائىتىنىڭ  ئېلىپ

ئىپالس خىتاي . قىلىنغان ئىدىنامايان تىپىك ھالدا 

يالغاندىن قولغا ئالغان بولۇپ، ئۇزۇن  زىگاڭنىلى كوممۇنىستلىرى

بهزىلهرنىڭ . كىنى ئاڭلىغان ئىدۇقئۆتمهي تۈرمىدىن قويۇۋهتكهنلى

ئېيتىشىچه، قانداقتۇر ئۇ جىنايهتچىنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن 

  .ئاڭلىغان ئىدۇق قاچۇرۇلغانلىقىنى

بۆلۈنگهن  تۈرتكهكۆز قاراش جهھهتتىن قهشقهر ۋىاليىتى 

بولسىمۇ، تهشكىلى جهھهتتىن ھهر قايسى كۆزقاراشتىكىلهرنىڭ ئۆز 

ئالدىغا ئايرىم تهشكىلى قۇرۇلمىسى بار ئىدى، شۇنىڭ ئۈچۈن 

قهشقهرده تۆت چوڭ كۆز قاراش، سهككىز چوڭ تهشكىالت بار دهپ 

ۋه باياناتالر ئېالن قىلىناتتى، بۇ كۆز قاراش ۋه ماقاله 
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ى جهھهتتىكى بۆلىنىش سهۋهبلىرىنى تهشكىالتالرنىڭ ئىدىيىۋ

 -  1968چۈشهندۈرۈپ ئولتۇرمايمهن، بۇ كۆز قاراش ۋه بۇ تهشكىالتالر 

ئايالردا ئۆزلىرىنىڭ تهشكىلى قۇرۇلمىسىنى  -  2ۋه  -  1يىلى 

ئارقىدىن  - ئېالن قىلىپ، كۆز قاراشلىرىنى شهرھلهپ ئارقا 

شكىالتالرنىڭ باياناتالر ئېالن قىلىپ ئوتتۇرىغا چىققان ئىدى، بۇ ته

سۈركىلىش ھويلىسىدا قوراللىق كۈچلهر بولغاندىن سىرت، قهستهن 

كېچه ـ كۈندۈز  ياڭراتقۇلىرىھاسىل قىلىدىغان يۇقىرى بېسىملىق 

  .سۆزلهپ تۇراتتى

  

  كۆتۈرۈشىمىجىت سىلىڭنىڭ باش  - 7
  

قاراشلىق،  كوممۇنىسىغا مىجىت سىلىڭ قهشقهر شهھهر

ياغاچچىلىق قىلىدىغان ئىشچى بىناكارلىق قۇرۇلۇش شىركىتىده 

 .قهشقهر شهھىرىدىكى داڭدار ساقى قاسساپنىڭ ئوغلى ئىدى .ئىدى

دائىرىسى چوڭ بولۇپ، ھازىرقى قهشقهر  كوممۇنىسىنىڭشهھهر 

شهھهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ ئىشىنى قىالتتى، ھازىرقى تۆت كوچا 

قارايتتى،  كوممۇنىسىغاباشقارمىسى، ئۇ زاماندا قهشقهر شهھهر 

 - چىلىگهن زاۋۇت تهركىبىده نهچ كوممۇنىسىنىڭ شهھهر قهشقهر

، قول ھۈنهرۋهنلهر، تىجارهتچى، قول سانا شىركهتفابرىكا، 

رېمونت  تراكتور، رېمونت، مۇالزىمهت ئورۇنلىرى، ماشىنا ئهتچىلهر
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ھهمده شهھهر ئاھالىلىرىنىڭ ھهممىسى شهھهر زاۋۇتلىرى 

 سىكومۇناقارايتتى، بۇ ئورۇن شهھهر بىۋاسىته  كوممۇنىسىغا

  .تهۋهسىدىكى ئهڭ چوڭ ئورۇن ئىدى

پهقهت مىجىت سىلىڭ ئىشلهيدىغان بىناكارلىق قۇرۇلۇش 

 -  14يىل  1967 . گه يېقىن ئادهم ئىشلهيتتى 1500 شىركىتىدىال

 كۆيدۈرۈشتىكىئاۋغۇستتىكى شهھهرلىك ھۆكۈمهتنىڭ بىناسىنى 

كىشىلهر ئاساسلىق رول  كىھهرىكهتته مىجىتنىڭ قول ئاستىدى

مهدهنىيهت ئىنقىالبىي باشالنغاندىن تارتىپ شهھهر . ىدىئوينىغان

 نىڭ قولىدا ئىدى، ئۇمۇھوقۇقى قۇربان شۈكۈر كوممۇنىسىنىڭ

يوقىتىدىغان كۆز قاراشتىكى  ئېنماۋنىۋاڭ  كۆرۈنۈشته

ئىسيانچىالردىن ئىدى، ئۇ ئۆز ئالدىغا ئهسكهر تۇرغۇزۇپ قهشقهر 

 40شهھىرىده قىلمىغان ئهسكىلىكى قالمىغان ئىدى، ئۇنىڭ 

ئهسكىرى بولۇپ، ھهممه يهرده قااليمىقان ئادهم تۇتۇپ، بۇالڭچىلىق 

قهشقهر . قالغان ئىدىغهزىپىمگه بىلهن شۇغۇللىنىپ خهلقنىڭ 

مىجىت . دهپ ئاتايتتى» قاراقچى 40«هلقى قۇربان شۈكۈرنى خ

بىر «نىڭ،  مهركهز سىلىڭ بۇنى يوقىتىش ئۈچۈن ئاتالمىش 

مما ا، شۇ تهشكىالتتىكى ئكاتتىۋېشىنىتهشكىالتتىكى، بۇزۇق 

ئورۇنلىرىنىڭ  دىكتاتور پرولېتارىياتئۆزلىرى تارتىپ چىقىرىپ، 

دېگهن سىياسىتىنى باھانه قىلىپ، » تاپشۇرۇشى كېرهك جازالىشىغا

سىستېمىسىدىكى ئاممىنى قوزغاپ، قۇربان  كوممۇناشهھهر 
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قىلمىشىنى توپالپ، بىر كېچىدىال تۇتۇپ، » جىنايى«شۈكۈرنىڭ 

جامائهت خهۋپسىزلىك باغالپ، سوراق قىلىپ، شهھهرلىك 

بولىدۇ،  باشلىق كوممۇنىسىغاتاپشۇرۇپ بېرىپ، شهھهر ئىدارىسىگه 

 چۈشهكقارايدىغان ئۇششاق ـ  كوممۇنىسىغائارقىدىنال پۈتۈن شهھهر 

ئىنقىالبىي  كومۇناسىتهشكىالتالرنى بىرلهشتۈرۈپ، شهھهر 

بىرلهشمىسىنى قۇرۇپ باش مۇدىر بولىدۇ، بۇ تهشكىالتنىڭ ئىسمى 

بولغانلىقتىن، قىسقا مۇددهت  »ئىسيان كۆتۈرۈش سىلىڭبۇسى«

، تارقىلىدۇمه يهرگه مىجىت سىلىڭ دهپ ئىچىده ئۇنىڭ نامى ھهم

كېيىن، ئىگىلىگهندىن مىجىت سىلىڭ شهھهرنىڭ ھوقۇقىنى 

 ئېلىپقۇربان شۈكۈرنىڭ باشقۇرۇشىنى ئۆزگهرتىپ، ئىسالھات 

بارىدۇ، خۇسۇسى ئىگىلىكنى يولغا قويۇپ، سوتسىيالىستىك 

كارخانىالرنى  چۈشهكئىگىلىكىدىكى ئۇششاق ـ كوللېكتىپ 

، باج، بازار باشقۇرۇش، ئۇنى تىزگىنلهش، بۇنى تارقىتىۋېتىدۇ

ھوقۇقىنى ئىجتىمائىي تىزگىنلهش دېگهندهك كىشىلهرنىڭ 

بوغىدىغان قۇرۇلمىالرنى ئهمهلدىن قالدۇرۇپ، ئىنسانالرنىڭ ياشاش 

، قۇيۇۋېتىلىدۇھوقۇقىنى ئۆزىنىڭ ئىختىيارىغا تاپشۇرىدۇ، بازارالر 

لهن شۇغۇلالنسا ھهركىم نېمه ئىش قىلسا، نېمه تىجارهت بى

ئىستېمال  چهكلىمىگه ئۇچرىمايدۇ، دېھقانالر بازارغا كىرىپ خالىغان

  .ساتااليدۇ ئېلىپبۇيۇملىرىنى 

مهيدانىدا ئاشخانا، ناۋايلىق،  ھېيتگاھشهھهر ئىچىده 



165 
 

 	
	165 	

	 	

، تهڭله گۆشى دوغچىلىق، سېتىمم ـ ئىلىكاۋاپچىلىق، يايما 

سىپلهر كهقاتارلىق بۇرۇن چهكلهنگهن .... پۇشۇرۇپ سېتىش

دېگهن  »تىرىلدۈردۈڭكاپىتالىزمنى «. يېڭىدىن بازار تاپىدۇ

قۇتۇلغان ھهر مىللهت خهلقى، مىجىت سىلىڭنى بهتنامدىن 

كۆتۈرىدۇ، ئۇنىڭ نام شهرىپى  ئېلىپھۆرمهتلهيدۇ ۋه بېشىغا 

 ئېتىكىگىچهتاغلىرىنىڭ  پامىرشىمالى، تهڭرىتېغىنىڭ بىردىنال 

ناھىيه، قوشنا ، شهھهرگه كېلىپ ـ كهتكهن يېيىلىدۇبېرىپ 

يېزىالردىكى دېھقانالر، ئۆز يۇرتىغا بارغاندىن كېيىن ھېچ قانداق 

قىلىدۇ ۋه مىجىت كهسىپنى قورقماستىن ئۆزى خالىغان 

مىجىت سىلىڭ بىر . سىلىڭنىڭ سىياسىتىنى تهشۋىق قىلىدۇ

قوشنا مهزگىل قهشقهرنىڭ ئىشىنى رىتىمغا سالغاندىن كېيىن 

بارىدۇ، بارغانال  ئېلىپھىيىلهرگه بېرىپ ئىجتىمائىي تهكشۈرۈش نا

 قويىدىغانغانلىقىنىيېرىده بازار ئىگىلىكىنى ئهركىن ئازاده يولغا 

  .ئۇتۇۋالىدۇكهڭرى تهشۋىق قىلىپ خهلقنىڭ كۆڭلىنى 

، مارالبېشى، سانساكوقهشقهردىن ئاتۇش، سۇغۇنچازا، شېكهر كۆل، 

، يېڭى ئۆستهڭ، چوڭقۇرچاقشامال، سېرىق بويا، ئاقساقمارال، 

يېزىالرنىڭ ھهممىسىگه مىجىت سىلىڭ شهھهر ۋه ئاۋات قاتارلىق 

. بارىدۇ ۋه تهشۋىقاتنى جانالندۇرىدۇ ئېلىپئۆزى بېرىپ تهكشۈرۈش 

يهرده كىشىلهرنىڭ ئهسكى بورا بىلهن كىگىزلهرنى  بارغانلىكى

ناماز ئوقۇغانلىقىنى  قىلىپ، ئهسكى تاملىقنىڭ ئىچىده جايناماز 
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كۆرگهندىن كېيىن كىشىلهرنى مهسچىت سېلىپ ئىبادهتنى ئوچۇق 

بۇنىڭدىن كۆڭلى سۇ ئىچكهن خهلق . ـ ئاشكارا قىلىشقا چاقىرىدۇ

بۇ خهۋهر بىردىنال . مىجىت سىلىڭنى تهڭداشسىز ھۆرمهتلهيدۇ

 ناھىيىسىگىمۇئاخىرقى قېتىمدا مهكىت . ھهممه يهرگه تارقىلىدۇ

  !رىپ، بىر قاتار مۇھىم خىزمهتلهرنى ئىشلهيدۇتهكرار بې

  

  قهشقهردىكى ئۇرۇشالر -8
  

مهن كىتابنىڭ بۇ قىسمىدا قهشقهردىكى ئاخۇنوپ 

باشچىلىقىدىكى قوراللىق قوزغىالڭنىڭ تهييارلىق خىزمىتىگه 

چۈشۈشتىن بۇرۇن قهشقهرده يۈز بهرگهن بهزى قوراللىق ئۇرۇشالر 

  .ئۆتىمهنھهققىده قىسقىچه توختىلىپ 

قوغدايدىغان  ئېنماۋنىكۈنى ۋاڭ  -  22ئاينىڭ  -  4يىلى - 1968

يوقىتىدىغان تهشكىالت  ئېنماۋنىبىلهن ۋاڭ  سانسوخۇيتهشكىالت 

    . ئوتتۇرىسىدا شىددهتلىك جهڭ بولدى گۇڭدهيخۇي

 تېببىيقارارگاھى ئۇن زاۋۇت بىلهن  سانسوخۇيدىكىلهرنىڭ

باغ يېزىسىغىچه كهڭرى مهكتهپنىڭ ئىچىدىن تارتىپ تاكى شامال

گاھى يېڭىشهھهر يولىنىڭ قارار گۇڭدهيخۇينىڭ. ارتقان ئىدىسهپ ت

شىركىتىگه ترانسپورت مهكتهپنىڭ ئۇدۇلىدا  تېببىيدىكى شهرقىي

تارتىپ، تاكى توقۇمىچىلىق  كالونالردىن - 7، - 6، -1قارايدىغان 
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خهلق  كىرهمباغشىركهتلىرى ۋه ترانسپورت فابرىكىسى، 

بۇ قېتىمقى . ئىدىئىگىلىگهن دائىرىنى  دوختۇرخانىلىرىغىچه

، - 1مهكتهپ ئۇدۇلىدىكى  تېببىيمهكتهپ بىلهن  تېببىيئۇرۇش، 

ئىچىدىمۇ  نىڭكالونالربۇ . ئارىسىدا بولغان ئىدى كالونالر - 7ۋه  - 6

مهكتهپ  تېببىيئېغىر تىپتىكى قورالالر بولۇپ، ھهر كۈنى دېگۈدهك 

 تېببىي. ئاتاتتى ۋه تۇيۇقسىز ھۇجۇم قىالتتىتهرهپكه قارىتىپ ئوق 

قارىتىپ توپ ئاتاتتى، ھهر ئىككى تهرهپ  غاكالونالرمهكتهپتىنمۇ 

  .توپ ئوقى ئېتىپ ئۆز ئارا بىر ـ بىرىگه پاراكهندىچىلىك ساالتتى

قات ـ مهكتهپنىڭ ئالدىدىكى دهرۋازىنىڭ ئالدىغا قاتمۇ  تېببىي

ىدى، بۇ بومبىالرنىڭ ھهممىسى پارتالتقۇچ بومبا ئورۇنالشتۇرۇلغان ئ

بىر ـ بىرىگه ئىنچىكه سىم بىلهن چېتىلغان بولۇپ، سىرتتىن 

مهكتهپنىڭ ئىچىده . پارتاليتتىبىرهر ئادهم كىرىشى ھامان 

دهرهخزارلىق بار ئىدى، ئۇمۇ گرانات، قول بومبىسى بىلهن توشۇپ 

 پىلىموتئېغىر  ئۆگزىسىدىمۇمهكتهپنىڭ  تېببىي. كهتكهن ئىدى

مېتىر  5ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدى، مهكتهپ بىناسىنىڭ ئالدى 

كوالنغان بولۇپ، يهر ئاستى ئاكوپالر بىلهن توشۇپ چوڭقۇرلۇقتا 

كهتكهن ئىدى، قارشى تهرهپتىن بىر كىم يهر ئاستى بىلهن 

  .كهلسىمۇ بىلىنىپ قاالتتى

مهكتهپ تهرهپته تۇيۇقسىز  تېببىيكۈنى كهچته ئاپرېل  - 22

بىر توپ ئادهملهر  تاالمان - ئالىمان بېرىپ كهينىدىن پارتالش يۈز 
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مهكتهپنىڭ قىزىل  تېببىيئۈسۈپ كىرگىلى تۇردى، بۇ ئادهملهر 

تهرهپتىكى سوقما تامنى پارتلىتىپ پارتلىغان كاماردىن كۆۋرۈكى 

بىلهن مۇڭدىشىپ  جااللمهن مهرھۇم . ئۈسۈپ كىرىشكهن ئىدى

ستاپ كهلدى، بىز ئوق ئولتۇراتتىم، ھهش ـ پهش دېگۈچه ئۇالر قى

ئوق ئېتىپ قورۇغاندهك ىكىلهر قوماچ دقاراۋۇل ئاتالنغۇچهئۈزۈشكه 

ىكىلهر ئالدىن دقاراۋۇلئۇالرنى قاچۇردى، ئۇالرنىڭ شهپىسىنى 

سهزگهن ئىكهن، نهچچىسى ئۆلدى بىلمىدۇق، ئۆلگهن ئۆلۈكلىرىنى 

ۋه ئۆلۈك  قېچىۋاتقانالرغاكېتىشكه ئۈلگۈردى، بىز تهرهپمۇ  ئېلىپ

، كېچىچه ئۇالر يهنه كېلىدۇ دهپ پهرهز چىقارمىدۇقئوق  توشىغانالرغا

قويۇپ  قاراۋۇلقات ـ قاتمۇ  ئهتىسى، ئۇخلىمىدۇققىلىپ 

كۈچهيتتۇق، ئهپسۇس جاالل بهختكه قارشى ئۆلۈپ  مۇداپىئهنى

نۆۋىتى  لۇققاراۋۇلجااللغا . ئىككى بولغان ئىدىسائهت . كهتتى

مهكتهپنىڭ  تېببىيتۇرغاندا،  قاراۋۇللۇقتائۇ . كهلگهن ئىكهن

قومۇشلۇقتىن دا تۇرغان ئىكهن، ايقىتهرهپتىكى كۆۋرۈكى قىزىل 

، جاالل كهپتۇيىالن ئۇدۇل جااللنىڭ ئالدىغا  چابىر ئۇزۇن 

پاينىكى بىلهن يىالننىڭ بېشىغا بىرنى ئاپتوماتنىڭ قولىدىكى 

بىر تال ئوق چىقىپ كېتىپ قېلىپ، ئاپتوماتتىن ئۇرۇشىغا، 

جان ئۈزۈپتۇ، جاالل قازاق  ئانشۇ  تېگىپپېشانىسىگه جااللنىڭ 

بهزىلهر ئۇنى قىرغىز ئىدى، دهيدۇ، ئۇ ۋىاليهتلىك . يىگىت ئىدى

ئىدى، ئۆزى  تىرنىرىقارىغا ئېتىش كومىتېتىنىڭ تهنتهربىيه 
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، كېلىشىملىك بىر شهخس چاقچاقچى - كېلىشكهن، ياش، ئويۇن 

  .ئىدى

ق جهڭ يهنه بىر قاتتى كۈنى سېنتهبىر – 23يىل  -  1968

- 8بىلهن  داالئارمىيىسى- 4بولدى، بۇ قېتىمقى جهڭ 

ئادهم  16بولغان ئىدى، بۇ ئۇرۇشتا ئوتتۇرىسىدا  داالئارمىيىسى

داال ئارمىيىسى  -  8. ئادهم ئېغىر يارىدار بولغان ئىدى 17ئۆلۈپ، 

يوقىتىدىغان كۆز قاراشتىكى تهشكىالت بولۇپ،  ئېنماۋنىۋاڭ 

 - 3ئۇالرنىڭ ئورنى ئۇن زاۋۇتىنىڭ ئۇدۇلىدىكى مۇستهقىل 

ئادهملىرى بولۇپ،  بىڭتۈهننىڭتهرهپ ئىدى، ھهر ئىككى  باتاليوندا

دهپ ئىككى قاشقا بۆلۈنگهن  يوقىتىمىزقوغدايمىز،  ئېنماۋنىۋاڭ 

ز قاراش تهرهپتىن داال ئارمىيىسى كۆ -  4. رىقابهتچىلهر ئىدى

بىلهن بىر قاراشتا بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇن زاۋۇتىنىڭ  سانسوخۇي

ئىچىگه كىرىپ، زاۋۇتنىڭ ئهڭ ئۈستىدىكى بالىخانىسىغا ئېغىر 

ئىككىنى ئورۇنالشتۇرغان ئىدى،  پىلىموتتىن ستانكىۋايتىپتىكى 

تهرهپكه  باتاليون - 3مۇستهقىل ئوقى  پىلىموتنىڭ ستانكىۋاي

پىياده قىسىم ھىمايىسىده  پىلىموتنىڭىلهن، ئېتىلىشى ب

ئۇرۇش ئهتىگهن . قوراللىرىنى كۆتۈرۈشۈپ، ھۇجۇمغا ئۆتكهن ئىدى

سائهت يهتتىلهرده باشالنغان ئىدى، ئۇن زاۋۇتىنىڭ ئۈستىدىن 

ئاۋازىدىن پۈتۈن شهھهر خهلقى كوچىغا  پىلىموتنىڭچىققان 

چىقالماي ئۆيلىرىده ياتقان ئىدى، شهھهرنىڭ كوچىسىدا شۇ كۈنى 
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بۇ ئۇرۇشنى . خهلقنىڭ دېيىشىچه بىرمۇ ئادهم قالمىغان ئىكهن

داال ئارمىيىسىنىڭ غهلىبه  -  4قوللىغان ئۇن زاۋۇتتىكىلهر، 

قىسمىنى  قىلىشى ئۈچۈن ئۆز قولىدىكى ياراملىق قورالالرنىڭ بىر

ئۇرۇش جىق ئادهمنىڭ ئۆلۈشى بىلهن، . ئۇالرغا بهرگهن ئىدى

ھهربىي رايوندىكىلهرنىڭ توسۇشى ۋه نهسىھىتى بىلهن ئاخشىمى 

ئۇرۇشقا ياردهم بېرىش ئۈچۈن بىزدىن بهزى ئۇيغۇر . ئاخىرالشتى

 پىلىموتقېرىنداشالرمۇ قاتناشقان ئىدى، ئۇرۇش ئاخىرالشقاندا، 

، شۇ تىپتىكهنېيىغىۋئۇششاق بالىالر مىشهك ئاتقان يهرگه بارساق 

ئوقىنىڭ كۆپ قىسمىنى ئابلهت سېرىق  پىلىموتكۈنى ئېتىلغان 

يهتكۈزۈپ بهرگهن ئىدى، ئابلهت سېرىق قهشقهر شهھىرىدىكى شۇ 

بىرى ئىدى، ئۇ كۈچلۈك باتۇر  نوچىلىرىدىنزاماننىڭ پالۋان 

اجىز ئوقىنى ئ پىلىموتبىلهن نام چىقارغان ئىدى،  مهردلىكى

قهۋهتكه يهتكۈزۈپ ئۈلگۈرتۈپ بېرهلمىگهنلىكتىن،  -  6خىتايالر 

ئوقنى يهشىك ، بىر ئىتتىرىۋېتىپئابلهت سېرىق ئۇ خىتايالرنى 

 يهشىكتىن، بىر يهشىك، بىر ئېلىپئۆزى يالغۇز ئۆشنىسىگه 

ئۇنى كۆرگهن . ئۈلگۈرتۈپ بېرهلىگهن ئىدى ئاچىقىپكۆتۈرۈپ 

 كېيىنكىئابلهت سېرىق . ىخىتايالر ھاڭ ـ تاڭ قالغان ئىد

تهشكىالتقا ئهزا بولغانلىقى ئۈچۈن  »ئهكسىلئىنقىالبىي« ،چاغالردا

ھازىرمۇ بهلكىم  ئالالھبىز بىلهن تۈرمىده بىلله ياتقان، ئىنشا 

  !ھاياتتۇر
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ئۇرۇش ئاخىرلىشىپ، ئۇرۇشنىڭ جاراھىتى تېخى تۈگىمهي 

ئۇن زاۋۇتىنىڭ ئىچىده يېڭى تىپتىكى قورال  بىزنىڭكىلهرتۇرۇپ، 

 203ياساپ سىناق قىلغىلى تۇرغان ئىدى، ئۇ قورالنىڭ ئىسمى 

ئىچىگه ئوخشىمىغان مىقداردا تۇرۇبىنىڭ ئۈچ تال . دهپ ئاتىالتتى

پارتالتقۇچ دورا قاچىالپ، پىلىكىگه ئوت ياقسا، يىراققا بېرىپ 

ۋهھشىي زور بولغان پارتاليدىغان، زهربه بېرىش كۈچى بىر قهدهر 

ئۆزى ياسىغان تېخنىك سىناق مهيدانىدا بىر خىتاي . قورال ئىدى

بولماي ئۆلگهن ئىدى، ئۇنىڭ  مۇۋهپپهقىيهتلىكقورالدا، سىناق 

ئۆلگهنلىك خهۋىرى ھهممه يهرگه تارقىلىپ، ئۇنىڭ ئاخىرقى دهپنه 

ئىشلىرىنى قانداق ئۆتكۈزۈش مهسىلىسى مۇزاكىره قىلىنىۋاتقان 

، ئۇ ئارىالشمايتتۇقىز ئادهتته خىتايالرنىڭ ئۆلۈم ئىشىغا ئىدى، ب

كۈنى مهن شامالباغ تهرهپكه بىر ئىش بىلهن كهتكهن ئىدىم، 

ساراڭ دېگهن  مهخهت رېژىسسورىشهھهرلىك سهنئهت ئۆمىكىنىڭ 

بىر ئاغىنىمىز بار ئىدى، ئۇمۇ بىز بىلهن بىر سهپتىكى 

پ قىزىقچىلىق كىشىلهردىن ئىدى، ئۇ خىتاينىڭ ئۆلۈمىگه كېلى

ۋاي قېرىندىشىم، ياش كهتكهن قېرىندىشىم، «: بولسۇن دهپ

دهپ، » قېرىندىشىم تۈگهرسهنكېلىپ بىرلهپ ئۆلۈپ قاچان مىڭالپ 

ئۈن سېلىپ يىغالپتۇ، دېمىسىمۇ ئۇنىڭ جهسىتى كىشى 

تىتما كاتاڭ بولۇپ كهتكهن ئىكهن، ئۇنىڭ جهسىتىنى  تونۇمىغۇدهك

ۈپ، كۆرگهنلهرنىڭ دېيىشىچه تونۇشمۇ تهس بىر ھالهتكه چۈش
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پاره بولۇپ  - ئاستىغىچه پاره  كىندىكىنىڭتارتىپ،  ئۈچهيۋاغرىدىن

كهتكهن ئىكهن، ئۇنى كۆرگهن خىتايالر نېمه قىلىشىنى بىلمهي 

يىغىسى ھهممىگه تهڭ تهسىر  مهخهتنىڭتۇرغاندا، ھاڭۋېقىپ 

ئېسهدهپ قىلىپ، ئۇنىڭدىن تهسىرلىنىپ، كهينى ـ كهينىدىن 

چۇۋۇلۇپ كېتىپتۇ، يىغا زارىنىڭ ئاۋازى پۈتۈن  ماڭقىلىرى يىغالپ،

ھهقىقهتهن ياخشى يولداش  مهخهتنى، ئاپتۇئۇن زاۋۇتىنى بىر 

نېمه  مهخهتنىڭتهگمهي ماختاپتۇ،  ئاغزىغا -  ئېغزىئىكهن، دهپ 

  .چۈشهنمهپتۇھهم  سهزمهپتۇدهپ يىغلىغىنىنى، ھېچ كىم 

ئۆزى ئۇ سورۇندا بولغان ئىشنى  مهخهتكۈنلهر ئۆتۈپ، 

ئاغىنىلىرىگه ھېكايه قىلىپ  ناكهستىقىزىقچىلىق بولسۇن ئۈچۈن 

يازما ماتېرىيال قىلىپ، » ئاغىنىسى«بېرىپتۇ، بۇنى ئاڭلىغان بىر 

پتۇ، ھهربىي ۋهكىل ئۇن زاۋۇتىغا لىھهربىي ۋهكىلگه مهلۇم قى

ىنى بېرىپ يىغلىغان يىغىنىڭ مهزمۇن ئېلىپكېلىپ، تهكشۈرۈش 

چۈشهندۈرگهندىن كېيىن يىغلىغان خىتايالر قاتتىق ئوسال بولۇپ، 

ئۇنىڭغا ئۆچمهنلىكى قوزغىلىپ، ئۇنى قاتتىق جازاالشنى 

كونا ـ يېڭى گۇمانلىق  مهخهتنىڭئېيتىپتۇ، شۇنىڭ بىلهن 

، سېلىنىپتۇ، قانۇنى تۇتۇپ تۇرۇشقا تهستىق كولىنىپئىشلىرى 

سىلىڭبۇغا كىرىپ، تۇتۇش ئۈچۈن كهلگهنلهر ئالدى بىلهن 

. ، ئاندىن تۇتۇشى كېرهك ئىدىئېلىپسىلىڭبۇنىڭ رۇخسىتىنى 

سىلىڭبۇنىڭ رۇخسىتىسىز ئادهم تۇتسا، كىم بولۇشىدىن 
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ئۇچرايتتى، شۇ ۋهجدىن تۇتقىلى كهلگهنلهر قارشىلىققا قهتئىينهزهر 

 .چۈشهندۈرۈپتۇمهقسىتىنى سىلىڭبۇغا كىرىپ، كېلىش 

غۇر باشلىقالرنىڭ سهمىگه سېلىپ سىلىڭبۇدىكىلهر بۇ ئىشنى ئۇي

 ئىلىھهسهن، مۇھهممهد ئابدۇرېھىم بىر ئىش قىاليلى، دهپ 

 ماقۇللىشىئاخۇن دېگهنلهرنى تېپىپ ئۇالرنىڭ  ئهييوپ، ئابدۇكېرىم

تۇتۇپ، ھهربىيلهرگه تاپشۇرۇپ بېرىپتۇ، ئۇ زاماندا  مهخهتنىبىلهن 

رايوندىن  پۈتۈن ساقچى، ئهدلىيه ئورۇنلىرىنىڭ ھهممىسىنى ھهربىي

 ئۆگىنىشھهربىيلهر ئىداره قىالتتى، يهرلىك كادىرالرنىڭ ھهممىسى 

  .ئىدىنهزهربهندته كۇرسىدا 

مهن قارا جۈلدىكى جهڭده ئهسىرگه چۈشۈپ، جىنايى جازاغا 

تارتىلىپ، كېسىلىپ ۋىاليهتلىك تۈرمىده قاماقتا ياتقان كۈنلىرىم 

بولغان ئىش ئۆپچۆرىسىده ئايالر  -  9يىلى  -  1970بۇ . ئىدى

كۈنده بىر قېتىم ئاپتاپقا  20ياكى  قېتىم بىربىزنى ئايدا . ئىدى

يورۇق دۇنياغا چىققان «ئۇ كۈننى . ھاۋاالندۇراتتى ئاچىقىپ

 .ۈنكى تۈرمىگه كۈن نۇرى چۈشمهيتتى، چئاتايتتۇقدهپ » كۈنىمىز

كىچىككىنه تۆشۈكىدىن  ئىشىكلىكپوالت كامېرنىڭ ئۈچ كىشىلىك 

ھهر كۈنى ئىككى ۋاخ تاماق بېرىپ، تهرهت قاچىلىرىمىزنى 

شۇ  .ۋاقىت بېرهتتىئازغىنه بېرىشقا  خاالغائۈچۈن بوشىتىۋېلىش 

، باشقا ۋاقىتتا ئۆينىڭ كېلىۋاالتتۇققاچىالرنى بىكارالپ  هدىنھابا

نۆۋهت  ئهپچىقىدىغانئىچىگه تاھارهت قىلىپ ياشايتتۇق، ئاپتاپقا 
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تېخىچه تۈرمىده بار  مهخهتهلگهن كۈنى ئىدى، ئاپتاپقا چىقتىم، ك

بىزنى كۈن ئالغىلى قويۇشسىال، «ئىكهن، ئۇنىڭغا ساالم قىلسام، 

بىر ئېغىز گهپ قىلغانغا، ھېلىغىچه تۈرمىده يېتىۋاتىمهن، 

مېڭىپ، تېگى يوق ئىنقىالبتا ئاز  كهينىلىرىدىنسىلىنىڭ 

كۆرسه، زادى  بىرى پلهشكهننىگهخاپىلىق تارتمىدىم، سىله بىلهن 

چېتىشلىقى بارىكهن دهپ، مېنى يهنه ئۇزۇن قاماپ  نىڭهرنېمىلبۇ 

مهن  .كهتتى غىپىلداپدهپ، » !قويىدۇ، ماڭا گهپ قىلمىسىال

قورقما، بىز ھېچ ئىش قىلمىدۇق، سهن بىلهن بىزنىڭ 

غوجام، خۇدا ھهققى «مۇناسىۋىتى يوق، دېسهممۇ،  ئىشىمىزنىڭ

، دېيىشىۋاتىالگهپ قىلمىسىال، سىله يهنه ھېچ ئىش قىلمىدۇق 

ئهسكهرلهرنى ئۆلتۈرۈپ، يهنه  شۇنچىالھهربىرلىرى باال ـ قازا ئىكهنال، 

 قىلسىلىرى، يهنه نېمه دېيىشىالتېخى ھېچ ئىش قىلمىدۇق، 

كۆرۈپ قالسا  بىرىلمىسىال، بوالتتى، بولدى قىلسىال، ماڭا گهپ قى

كېيىن ئۇنى  .دهپ، كېتىپ قالغان ئىدى »چىقىدۇئىشنىڭ چوڭى 

  .ھايات باردۇھېلىمۇ  ئالالھقويۇپ بهرگهن ئىكهن، بهلكىم ئىنشا 

  

*****   
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  باب تۆتىنچى

  

  قوراللىق قوزغىالڭغا ھازىرلىق
  

  ئىچكى تاشقى ۋهزىيهت - 1
  

ئۆزى  زېدوڭ ماۋ«كهلگهنده،يىلىنىڭ ئوتتۇرىلىرىغا -1968

باشلىغان ۋه ئۆزى قوزغىغان، تارىختا مىسلى كۆرۈلمىگهن 

يۇقىرى پهللىگه چىقىپ، » مهدهنىيهت زور ئىنقىالبىپرولېتارىيات 

، ئايىغىنى قانداق يىغىشتۇرۇشنى باشقۇرۇلمايدىغانئۆزى  زېدوڭ ماۋ

ئارمىيه ئىچىدىمۇ . ىدىىغان قىيىن ئهھۋالغا دۇچ كهلگهنبىلمهيد

قوغدايمىز،  ئېنماۋنىئوخشىمىغان كۆز قاراشالر تۈپهيلىدىن، ۋاڭ 

بۇ . دېگهن ئىككى خىل سهپ ئايرىلىپ چىققان ئىدى يوقىتىمىز

ئۆز كۆز قاراشتىكىلهرنى ئۆز  سهپتىكىلهرمۇئىككى خىل 

  .سۈكۈت بېرهتتى ئاستىرتىن، ئالدىغا تارتىپ، ئېلىپھىمايىسىگه 

ېزىالرغىچه، يېزىالردىن ناھىيىلهرگىچه ھهممه يهرده شهھهردىن ي

قورالالنغان كىشىلهر كوچىالردا خالىغانچه يۈرهتتى، مهدهنىيهت 

ئىنقىالبىي باشلىنىشتىن بۇرۇن، يېزىالردىكى كىچىك ئهترهتتىن 

تارتىپ، يېزىلىق ھۆكۈمهتكىچه، خهلق ئهسكهرلىرىنى تهشكىللهپ، 
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، باتاليونيېزىلىق ھۆكۈمهتته  كىچىك ئهترهتته بهن، دادۈيده پهي،

ھهممىسىگه قورال تارقىتىپ . ناھىيىده پولكالر قۇرۇلغان ئىدى

» ھهممه خهلق ئهسكهر بولۇش«جاڭچىڭنىڭبۇ ئىش . بهرگهن ئىدى

ھهر ھهپتىده . بېرىلغان ئىدى ئېلىپدېگهن چاقىرىقىنىڭ ئاستىدا 

بېرىپ، قورال ئېتىش،  ئېلىپمهشىق خهلق ئهسكهرلىرى ھهربىي 

مهشىق رانات تاشالش، نهيزىۋازلىق قاتارلىق جهڭ ماھارهتلىرى گ

قىلغاچقا، كىشىلهرنىڭ كۆپى قورال ئېتىش تېخنىكىسىنى 

باشلىنىشى  »ئىنقىالبىي زور مهدهنىيهت«. بىلىۋالغان ئىدى

كېتىلگهن  ئېلىپ نهلهرگىدۇريىغىۋېلىنىپ بىلهن، پۈتۈن قورالالر 

  .ئىدى

، رادىئو ژۇرنالالرداخهلقئارا ۋهزىيهتمۇ جىددىي ئىدى، گېزىت، 

ئارىلىدا ئۇرۇش  جىنباۋداۋشىمالدىكى  شهرقىيكانايلىرىدا، 

، سوۋېت ئارمىيىسىنىڭ زېمىن تالىشىپ، بولۇۋاتقانلىقىنى

 ھهركۈنىدهرياسى بويىدا خىتاي ئارمىيىسى بىلهن  ئۇسسۇرى

چهتئهل . ىلىپ تۇراتتىدېگۈدهك جهڭ قىلىۋاتقانلىقىنى تهشۋىق ق

سوۋېت چېگرا توقۇنۇشى  - ھهر كۈنى دېگۈدهك خىتاي  رادىئولىرى

تاشكهنت رادىئوسى بىلهن، . قاتارلىق خهۋهرلهرنى بېرىپ تۇراتتى

ئالمۇتا رادىئوسى ھهر كۈنى ئۇيغۇرچه ئاڭلىتىش بېرىپ تۇرغاچقا، 

كىشىلهر رادىئونىڭ ئاڭلىتىش ۋاقتى كهلگهن ھامان شهھهر 

توپ بولۇپ، رادىئو ئاڭاليتتى، ئاڭلىغان  - چىقىپ توپ  سىرتىغا
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  .تۇرۇشاتتىيهتكۈزۈپ خهۋهرلىرىنى قۇالقتىن ـ قۇالققا 

رادىئوسى پهيدا بولۇپ، بۇ » ۋهتهننى قۇتقۇزۇش«ئۇنىڭ ئۈستىگه 

ئۈچ ئادهم بىر يهرگه . رادىئوغا كىشىلهر تېخىمۇ قىزىقىدىغان بولغان

هققىده بىر ـ بىرىگه خهۋهر كهلسه، ۋهتهن قۇتقۇزۇش رادىئوسى ھ

دېگۈدهك  ھهركۈنىبىزمۇ . يهتكۈزىدىغان ئادهت شهكىللهنگهن ئىدى

، ئاڭلىيالمىساقۋهتهن قۇتقۇزۇش رادىئوسىنى ئاڭاليتتۇق، بىر كۈن 

بۇ رادىئونىڭ تهسىرى . يېگهن تامىقىمىز گېلىمىزدىن ئۆتمهيتتى

ىق بهرگهن خهۋهرلىرىنىڭ ھهممىسى يېڭىل. ناھايىتى چوڭ ئىدى

. كۈندىلىك ئىشالرنى ئهينهن بېرهتتى بولۇۋاتقانبولۇپ، ۋهتهنده 

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ رادىئو ئىستانسىسىغا ھهممه ئادهم قىزىقىدىغان 

  .بولغان

: زېدوڭ ماۋۋهزىيهت پهيدا بولغان شارائىتتا، جىددىي شۇنداق 

 شيۇجېڭجۇيىچىلىرىدىنشىنجاڭدىكى ئاساسى خهۋپ، سوۋېت «

ئوتتۇرىغا قويۇپ، خهلقنىڭ  نى »تهلىماتى« دېگهن، ـ »كېلىدۇ

خهلق نهزىرىدىمۇ،  .ئىتتىپاقىغا قاراتقان ئىدى سوۋېتالردىققىتىنى 

 خروشوۋچوقۇم بىر ئىش بولىدۇ، ئهته ئۇالر بېسىپ كىرىدىكهن، 

تىلالپ  خروشوۋنى، زېدوڭ ماۋ، قاپتۇئۇرۇشۇپ  ئىنلهي جۇبىلهن 

بېيجىڭنى  وۋېتلىكلهرس .دهپتۇقىلىۋېتىمهن كۇمپهيكۇم موسكۋانى 

، دهپتۇ دېگهندهك پاراڭالر قىلىۋېتىمهنتۆت سائهت ئىچىده تۈپتۈز 

ھهربىي رايوننىڭ ھهر بىر . ئاشكارا تارقىلىپ يۈرهتتى ئاغزىداخهلق 
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 ئىدارىدىكىلهرنىئىدارىدىكى ھهربىي ۋهكىللىرىمۇ، ھهر قايسى 

قىلىشقا  پىپهن شيۇجېڭجۇيىچىلىرىنىسوۋېت دېسه يىغىپ، ھه 

ئىتتىپاقىدىن  سوۋېتالركىشىلهرنى   ،ئۇيۇشتۇرۇپهجلىس م

نهپرهتلىنىشكه رىغبهتلهندۈرىدىغان ۋهزىيهتنى شهكىللهندۈرگهن 

  . ئىدى

ناھىيىدىن يۇقىرى كومپارتىيه ئهزالىرى ئارىسىدا، بولۇپمۇ ئۇيغۇر 

ئۇالرنىڭ . كادىرالر ئارىسىدا بۇ گهپ تېخىمۇ ئهۋج ئالغان ئىدى

جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايونى بىر ھۆججهتلىك «: ئېيتىشىچه

فىلىم ئىكهن، مهخپىي فىلىم كۆرسىتىپتۇ، بۇ فىلىم قهتئىي 

قايتۇرۇۋېلىش ىدىكى ۋهتهننى ئىتتىپاق سوۋېتالر، فىلىمدا

بېرىپتۇ، ئۇالر ئاسماندا تۇرۇپ  ئېلىپمانېۋىر ئارمىيىسى، ھهربىي 

ئايروپىالندىن ئايروپىالنغا دۈشمهن بىلهن ئۇرۇش قىلىدىكهن، 

ئۆتۈپ دۈشمهن ئهسكىرى بىلهن پاراشۇتتىن پاراشۇتقا ئۆتۈشۈپ، 

ئاسماندا ئۇرۇش قىلىدىكهن، ئۇالرنىڭ ھهممىسى مهخسۇس 

جهڭده  ھهرقىتىمقىبىيىلهنگهن ئۇيغۇر ئهسكهرلهر ئىكهن، ئۇالر تهر

ئاخىرقى ! تۈركىستاننى ئازاد قىلىش ئۈچۈن ئالغا شهرقىيقانداقتۇر 

» ...!تۈركىستاننى قولغا كهلتۈرىمىز شهرقىينهپسىمىز قالغۇچه 

دېگهن مهزمۇندىكى فىلىم ئىكهن، بۇنى كۆرگهن ئۇيغۇر باشلىقالر، 

رگهنلىرىنى ئېقىتماي ـ تېمىتماي ئۇنىڭغا ـ بۇلۇڭ ـ بۇلۇڭدا كۆ

كۆچۈپ  ئاغزىدابۇ پاراڭالر خهلق  .ئىكهنيهتكۈزگهن بۇنىڭغا 
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» تهلىمات«يهنه بىر  زېدوڭ ماۋئۇنىڭ ئۈستىگه . بولغان يۈرىدىغان

ئاشلىقنى كهڭرى جۇغالپ، لهخمىنى «نى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ، 

، ئاشلىق تېجهشكهدهپ، پۈتۈن خهلقنى ئاشلىق » !قىزىڭالرچوڭقۇر 

شهھهرلهرنى ئۇرۇش  ―ئىقتىساد قىلىشقا، ھهر قايسى يېزا، ناھىيه 

 .لىق يىغىشقا چاقىرىق قىلغان ئىدىتهييارلىقى ئۈچۈن ئاش

ش ئهۋج كوال) يهر ئاستى يولى(مهھهللىلهرده ئاكوپ  - مهھهلله 

مېنىڭ بىلىشىمچه قهشقهر شهھىرىنىڭ ئاستى، يهر  .ئالغان ئىدى

ئۇ يولالرنىڭ بهزىلىرىگه  .هن تۇتۇشۇپ بولغان ئىدىى يول بىلئاست

يهر  سىغدۇرااليدىغانماشىنا كىرهلهيتتى، مىڭلىغان ئىنساننى 

 .رهپتىن كولىنىشقا باشالنغان ئىدىته - ئاستى يوللىرى تهرهپ 

 15ئايروپىالنلىرى ئىچكى خهۋهرلهرده بىلدۈرۈشته، دۈشمهننىڭ 

مىنۇت ئىچىده قهشقهر شهھىرىنى بومباردىمان قىلىپ، قايتىپ 

 پاراشۇتچىالرنىمىنۇتتا  20ئايروپىالنلىرى پاراشۇتچى كېتهلهيدۇ، 

توشۇپ كېلىپ، قهشقهر زېمىنىغا تاشلىيااليدۇ، شۇڭا 

كوالش  بومباردىماندىن ساقلىنىش ئۈچۈن يهر ئاستى يولنى پۇختا

  .دېيىلگهن ئىكهن ـ الزىم

ىڭ زۇۋانى بولغان خهلق گېزىتى، شىنجاڭ گېزىتى، خىتاين

، خىتاي بىلهن سوۋېت ھهققىدىكى توقۇنۇش گېزىتلىرىدىمۇقهشقهر 

كۈنلۈك بېرىپ تۇراتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن  كۈنلۈكىخهۋهرلىرىنى 

 كۆرىدىغانالرنىڭگېزىتنىڭ بازىرىمۇ چىقىپ قالغان ئىدى، گېزىت 
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  .سانى شۇ زاماندا كۆپهيگهن ئىدى

  

  ئاالقه ئورنىتىش -2

  

شۇ يىلالردىكى ئىچكى ـ تاشقى ۋهزىيهتنىڭ تهقهززاسى بىلهن، 

تهشكىلى شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ 

قۇرۇلۇشنى يېزىالرغىچه كېڭهيتىش ۋه ئۇالر بىلهن ئاالقه باغالپ، 

 شهرقىي ،كۈچلهرنى قولغا كهلتۈرۈپ، قوشۇن زورايتىش ئىشهنچلىك

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ مۇھىم ۋهزىپىسى 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي  شهرقىي. بولۇپ قالغان ئىدى

تهبىئىي ، قهشقهرنىڭ جۇغراپىيىۋى سىبىيۇروپارتىيىسى مهركىزى 

شارائىتى ۋه قهشقهرنىڭ ئىچكى ـ تاشقى ۋهزىيىتىگه ئاساسهن، 

بىر قهدهر زور بولغان قوراللىق قوزغىالڭنى كۆلىمى قهشقهرده 

سىغا بىيۇروبېرىشنى، ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى قهشقهر  ئېلىپ

. تاپشۇرغان ئىدى) دهپمۇ ئاتىالتتىسى بىيۇروجهنۇبىي تهڭرىتاغ (

مهن بۇ ھهقتىكى خهۋهرنى پهيلو مهيدانىدىكى ۋاقتىمدا (

پاش بولۇپ،  پهقهت مهن بۇ يهرده .ئاڭلىغان ئىدىم باشلىقلىرىمدىن

قىسمىنىال تونۇشتۇرۇپ بېكىتىلگهن قىلىنىپ جىنايى ئهنزه 

  ).ئۆتىمهن

 يرونىڭېبئاخۇنوپ تاپشۇرۇقنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، 
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، قوراللىق بېكىتىپ اليىھىسىنىيىغىنىنى ئېچىپ، ھهرىكهت 

قوزغىالڭغا تهييارلىق قىلىش پىالنىنى تۈزىدۇ، قوراللىق 

يهنىال ئاخۇنوپ سايلىنىدۇ، قوماندانلىقىغا قوزغىالڭنىڭ باش 

گه ئىلىباشقا ئىشلىرىنىڭ ھهممىسى تۇردى يۇروسىنىڭ ېبقهشقهر 

مهكتهپ ئىنستىتۇتىنىڭ پېداگوگىكا قهشقهر  ئىلىتۇردى . قالىدۇ

تۈركىستاندا تونۇلغان سىياسىيون، پهلسهپىچى،  شهرقىيمۇدىرى، 

ىدىن بىرى بولۇپ، ئاخۇنوپنىڭ يېقىن سهپداشلىر. مائارىپچى ئىدى

  .ئىدىسېكرېتارى مۇئاۋىن باش  يۇروسىنىڭىبقهشقهر 

قهشقهر ۋىاليهتلىك يېزا . ياشتا ئىدى 55ئاخۇنوپ شۇ يىلى 

ئىگىلىكىنى ماشىنىالشتۇرۇش باشقارمىسىنىڭ بىرىنچى قول 

قۇرۇلغان  غۇلجىدانويابىر  -  12يىلى  -  1944ئۇ . باشلىقى ئىدى

تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللىي ئارمىيىسىده  شهرقىي

ئىدى،  ئوفىتسېرلىرىدىنھهربىي پېشقهدهم خىزمهت قىلغان 

مارشال  پىرىزدىنتىتۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنىڭ  شهرقىي

خىزمهت قىلغان ئاخۇنوپ،  ئارمىيىدهمىللىي . تۆره ئىدى ئهلىخان

تۈركىستان ئازادلىق ئۇرۇشىدىن تارتىپ، تاكى  شهرقىي غۇلجىدىكى

ھىندىستان ئۇرۇشىغىچه بولغان  -يىلىدىكى خىتاي - 1962

ئۇنۋانىنى ساقالپ قالغان  پولكوۋنىكئارىلىقتا باشتىن ـ ئاياغ 

 -  9994ئاتلىق پولك يهنى  -  3ئۇ قهشقهرده تۇرۇشلۇق  .ئىدى

للىرىغا ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى يى ئۇ .ئىدى پولكوۋنىكىقىسىمنىڭ 
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تۈركىستان مىللىي ئازادلىقىنى  شهرقىيقهدهر، ئاخىرقى ھاياتىنى 

مهرھۇمنىڭ . ىدىبېغىشلىغانقولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن 

  .شهرھلهپ ئۆتمهكچىمهنبابتا تهرجىمىھالىنى كېيىنكى 

قوراللىق قوزغىالڭنىڭ رهھبهرلىكىگه سايالنغان ئاخۇنوپ، 

 مۇۋهپپهقىيهتلىكۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، قوراللىق قوزغىالڭنىڭ 

چىقىشى ئۈچۈن، يهر ئاستى ۋۇجۇدقا بېرىلىشى ۋه تىز  ئېلىپ

جهنۇبىدىكى ئوبالست، تهڭرىتېغىنىڭ نى جانالندۇرۇپ، الرتهشكىالت

ۋىاليهت ۋه ناھىيىلهر بىلهن بولغان زهنجىرسىمان مۇناسىۋهتنى 

پارتىيه تهشكىلى  ناھىيىلهردهھهر قايسى . بارىدۇ ئېلىپ

توققۇزاق : مهسىلهن .قۇرۇشقا باشاليدۇ ۋه كېڭهيتىدۇى قۇرۇلمىسىن

ئابلهت سېكرېتارى كومىتېتىنىڭ ناھىيىلىك خىتاي پارتىيه 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىگه ئهزا  شهرقىيشۇجىنى، 

تۈركىستان خهلق  شهرقىيقىلىپ قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، يهنىال 

ك پارتكومنىڭ ئىنقىالبىي پارتىيىسى توققۇزاق ناھىيىلى

  .تهيىنلهيدۇۋهزىپىسىگه  سېكرېتارلىق
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ىنىڭ بئوتتۇرا مهكتىبهشكېرهم  مۇئاۋىنلىقىغائۇنىڭ ياردهمچى 



184 
 

 	
	184 	

	 	

ئىبراھىمنى تهيىنلهيدۇ، قوراللىق  ئىيسامهكتهپ مۇدىرى 

قوزغىالڭ ئاخىرالشقاندا، خىتايالر ئابلهت شۇجىنى قولغا ئالىدۇ ۋه 

تۈرمىده قىيىن ـ قىستاققا ئالىدۇ، ھېچ نېمىنى ئىقرار قىلمايدۇ، 

ئابلهت شۇجىدىن شال پاخىلىغا ئېرىشهلمىگهن خىتاي 

ىي مهخپ دوختۇرخانىدائۇنى ھېسابتا كوممۇنىستلىرى ئاخىرقى 

يىللىق  15ئىبراھىم  ئىيسا .زهھهرلىك ئوكۇل سېلىپ ئۆلتۈرىدۇ

  .كېسىلىپ پهيلو مهيدان تۈرمىسىدىن چىقىپ ۋاپات بولدى

ئىبراھىم بىلهن بىر ئهترهتته بىلله تۇرغان ئىدىم، ئۇ  ئىيسامهن 

، يىراقنى كۆرهلهيدىغان، پهم ـ پاراسهتلىك، پىكىرچان، كېلىشكهن

ى، چىقىشقاق بىر ئىنسان ئىدى، مهدهنىيهت سهۋىيىسى يۇقىر

 .ابىنى تارتىپ، ساقىيالمىغان ئىدىئازكېسهللىك تۈرمىده ئېغىر 

قېچىپ، تۈرمه  قىمىدىنىچداۋاالش ئۇنى خىتاي كوممۇنىستلىرى 

ئۇ  .بهرگهنىدىكېپىللىككه نامىدا ئۆيىگه  ئىجراقىلىشسىرتىدا 

ناھايىتى كاتتا ئۆلۈمى مهرھۇمنىڭ  .ۋاپات بولدىچىقىپال تۈرمىدىن 

ـ  تونىغان، ئۆلۈم دهپنه مۇراسىمىغا ئۇنى ئۇزىتىلدىداغدۇغا بىلهن 

كىشىلهر قۇالقتىن ـ قۇالققا ئاڭالپ، كېلىپ قاتنىشىپ،  تونىمىغان

بۇ جىنازا . جىنازا نامىزى تاس قالدى نامايىشقا ئايلىنىپ كهتكىلى

ېتىم نامىزىدىن ھهيران قالغان خىتاي كوممۇنىستلىرى، يهنه بىر ق

خهلقنىڭ خىتاي كوممۇنىستلىرىغا بولغان غهزىپىنىڭ نه قهدهر 

مهرھۇمنىڭ ياتقان . كۈچلۈك ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتكهن ئىدى
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  !ئامىن! جهننهت بولسۇن يېرى

توققۇزاق ناھىيىسىگه تهۋه بولغان بۇالق سۇ، ئوپال، تاشمىلىق 

ۋه ئويتاغ قاتارلىق رايونالرمۇ قوراللىق قوزغىالڭنىڭ ھهرىكهت 

بولۇپ، تاكى تاشقورغاننىڭ چهتئهل بىلهن لىنىيىسى يۆنىلىش 

قاتارلىق ..... ئافغانىستان، پاكىستان چېگىرىنىلىنىدىغان

ھهرىكهت يۆنىلىش خهرىتىسى يهرلهرمۇ قوراللىق قوزغىالڭنىڭ 

  ...ئىچىگه كىرگۈزۈلگهن ئىدى

 ۋه ئۇنىڭ دائىرىسىدىكى سېرىق بويا، مارالبېشى، يهكهن، يوپۇرغا

، ئاۋات، يېڭى ئۆستهڭ ھهمده يهكهننىڭ چوڭقۇرچاق ئاقساقمارال،

بۇ ھهرىكهت اليىھىسىگه كىرگۈزۈلگهن  يېزىلىرىمۇبىر قىسىم 

ئاخىرقى ھېسابتا ئاز بولمىغان  شۇ سهۋهبتىن بۇ رايونالردا. ئىدى

كىشىلهر تۈرمىگه تاشالنغان ئىدى، ئۇالرنىڭ ئىسىملىكى ۋه 

كېيىن يازارمهن، ئىنشا خالىسا باتۇرلۇق ئىش ـ ئىزلىرىنى خۇدا 

  !ئالالھ

  

  قوزغىالڭ ھارپىسىدىكى تۇتقۇن- 3
  

شاكىرجان مۇسا، كونا شهھهر ناھىيه،  - شاكىرجاننىڭ ئۆلۈمى

ۇنىڭ ئايالى ۋه بىر ئ .ئىدى بهشتوغراق كهنتىدىن، يېزابهشكېرهم 

  .قىزى بار
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ئۇ  .دىئى دراماتورگشۇ زاماندا تونۇلغان يازغۇچى، شائىر ئۇ   

. قهشقهر ۋىاليهتلىك سهنئهت ئۆمىكىنىڭ كهسپى يازغۇچىسى ئىدى

كهتتى،  ئاچىقىپتۇتۇپ كېچىدىال ئۇنى خىتاي كوممۇنىستلىرى بىر 

ىالبىي پارتىيىسىنىڭ ئهزاسى تۈركىستان خهلق ئىنق شهرقىيئۇ 

ئۇ تۈرمىگه كىرگهندىن كېيىن، ئوخشىمىغان رهزىل  .ئىدى

دۇچ كېلىپ، قىيىن ـ قىستاققا ئۇچرىغان بولسىمۇ،  ۋاستىالرغا

قىلمىدى، ھېچ نهرسىنى دېگىلى ئۇنىمىدى، گهرچه  ساتقۇنلۇق

ساتقان ئۇنى قىلىپ خائىنلىق » ئاغىنىسى«ئۇنىڭ يېقىن بىر 

بولسىمۇ، تۈرمىگه كىرگهندىن كېيىن ھهممىنى ئىنكار قىلغان 

ئىدى، ئۇنىڭ ئىشلىرىدىن جهمئىيهتتىكىلهر تامامهن خهۋهردار 

ئىدۇق، ئهڭ ئاخىرى خىتاي دائىرىلىرى ھهرخىل رهزىل 

  .ئىدى ئۆلتۈرۈۋهتكهن قىيناپئىشقا سېلىپ ۋاسىتىلهرنى 

قهشقهر شهھىرىده دهپنه «ئۇنىڭ جهسىتىنى ئۆيىگه بهرگهنده،

دهپنه قىلىش، جىنازا نامىزى  بهشكېرهمدهقىلماسلىق، يۇرتى 

، رهسىمگه ئالماسلىق، داۋراڭ چاقىرماسلىقئۈچۈن ئادهم 

شهرتلهر » قاتارلىق ....قىلماسلىق زارى - سالماسلىق، يىغا 

كېلىپ دهپنه  ىپئېلبىلله  بهشكېرهمگهبىلهن قوراللىق ساقچى 

قىلىپ بولغاندىن كېيىن، يهرلىك ساقچى دائىرىلىرىگه جىق 

  .گهپلهرنى تاپىالپ كىرىپ كهتكهن ئىكهن

 ئانىسىنىڭ دېيىشىچه، شاكىرجاننىڭ پۈتۈن بهدىنى- ئاتا
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كهتكهن  كۆكىرىپقان ـ يىرىڭغا توشۇپ،  ئىسكهنجه دهستىدىن 

اسالماي ئۇنى كۆرگهن ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى ئۆزىنى ب .ئىكهن

بۇقۇلداپ يىغالپ كهتسه، شهھهردىن چىققان ھهربىيلهر، يهرلىك 

ئايرىم بىر چاقىلىرىنى - ئانا، باال - ساقچىالر ئۇرۇق ـ تۇغقان، ئاتا 

بىز ئۇ ۋاقىتتا ھهدهپ  .سوالپ قويۇپ دهپنه قىلغان ئىكهن ئۆيگه

ئۇنىڭ . ئىدۇق بهندقوزغىالڭنىڭ تهييارلىق ئىشى بىلهن 

ڭ ئاخىرلىشىپ بىر مهزگىلدىن كېيىن، يوپۇرغا شېرىكلىرى قوزغىال

ناھىيىسىده چوڭ تۇتقۇن بولغاندا، شاكىرجاننىڭ ھايات ۋاقتىدىكى 

ئىشلىرىنى ئۇالر پاش قىلىپ ئوتتۇرىغا چىقاردى، ئۇنىڭ 

، قېلىپبىلهن ئىقرار قىلىپ، باالغا  ئېغزىشېرىكلىرى ئۆز 

ېسىلىپ، يىل ك 15قىلتاققا چۈشۈپ، ئالدى مۇددهتسىز، ئاخىرى 

مهرھۇم . جىنايى جازا مۇددىتىنى ئۆتىدى مهيداندامهن بىلهن پهيلو 

  !شاكىرجاننىڭ ياتقان يېرى جهننهت بولسۇن، ئامىن

مىجىت ئهپهندى  - نىڭ ئۆلۈمى )مىجىت ھېلىم(مىجىت ئهپهندى

كېيىن قهشقهر . ئىدىيېزىسىدىن  قايراقئۈستۈن ئاتۇش،  ئهسلى،

مائهتكه مهرھۇم جا. ئولتۇرغانكومىتېتىدا شهھهر يۇمىالق شهھىرى 

 ئاخۇنوپقائۇ كىشىمۇ  .تونۇلغان، ھېلىم ئهپهندىنىڭ پهرزهنتى ئىدى

 شهرقىي پىرىزدىنتلىقىدىكىتۆره  ئهلىخانئوخشاش، مارشال 

تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتىنىڭ مىللىي ئارمىيىسىده باشتىن 

تۈركىستان  شهرقىيئاخىر سىياسىي بۆلۈمده خىزمهت قىلغان، 
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اتىق، ھهربىي ئهمهلدار جامائهتچىلىكىگه تونۇلغان، سىياسىيون، ن

 .خهلق كىنوخانىسىنىڭ مۇدىرى ئىدى ئۇ قهشقهر .كىشى ئىدى

تۈركىستاننى بېسىۋالغاندىن  شهرقىيخىتاي كوممۇنىستلىرى 

تۆۋهنگه چۈشۈپ،  يىقىال -  يىقىالكېيىن، بۇ ھهربىي ئهمهلدار 

قالپىقى قالماي، ئهڭ ئاخىرىدا كىيمىگهن نهچچه قازاندا قايناپ، 

ـ ئاددىي ئۇ سۆزمهن،  .خانىنىڭ مۇدىرلىقىدا قالغان ئىدىكىنو

يوق، چوڭ ـ كىچىك ئادهملهرنى  چوڭچىلىقى، ئاممىبابساددا، 

بىز ئۇ  .كۆرسه ساالم قىلىپ ماڭىدىغان بىر ئىنسان ئىدى

مهن  .بولدۇق شاھىتئارقىلىق مىللىي ئارمىيىنىڭ پهزىلهتلىرىگه 

ئالدىدىكى مهيداندا، ئاپتاپ چىققان كۈنلىرى،  ھېيتگاھنىڭئۇنىڭ 

ساقاللىرىنى  - ياكى يازنىڭ سالقىن كۈنلىرى، داۋاملىق چاچ 

 ساتىراشالرغاسهھرادىن كېلىدىغان، قېرى، ئاجىز، 

كۆرهتتىم، مهن ھهيران قاالتتىم، قهشقهرده  ئالدۇرىدىغانلىقىنى

تۇرسا، نېمىشقا كوچىدا، ساتىراشخانىالر شۇنچه ئېسىل 

؟ دهپ ئۆزىدىن سوراپ باققۇم ئالدۇرىدىغاندۇساقال ئوچۇقچىلىقتا 

  .كهلدى

، ھهپتىده بىر قېتىم شهھهرگه يوقسۇلبۇ ئادهملهر كهمبهغهل، «

تۆت تهڭگه پۇل  - قىلىپ، بهش ساتىراشلىق كىرىپ بىر كۈن 

ئۆيىگه بىر جىڭ گۆش بىلهن تۆت گىرده قايتىشىدا تېپىپ، 

خوش بولىدىغان كىشىلهر، شۇالرغا  جاھانشۇمۇلكهتسه،  ئېلىپ
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 -بولسىمۇ ياردىمىم تېگىپ قاالرمىكىن دهپ، ئۇالرغا چاچ 

، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالرنىڭ قولى ئاپتاپ ئالدۇرىمهنساقىلىمنى 

بولغاندىن  ئېلىپكۆرگهن تاۋالنغان قول، چاچ ـ ساقىلىڭنى 

قىرىپ سېنى كېيىن، سېنى راسا مۇجۇپ، قوللىرىڭدىن قاس چى

دهپ گهپ » ئۆزۈڭنى راھهت ھېس قىلىسهن. يهڭگىللىتىپ قويىدۇ

ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇ زاماندا چاچ ـ  .بېرىپ كۈلۈپ كهتكهنىدى پلىقى

ئۈچ موچهن بېرىدىغان  ئالدۇرساساقال ئالسا، بهش موچهن، ساقال 

بېرىپ ئاشقىنىنى  سوممىجىت ئهپهندى بىر  ،زامانالر ئىدى، ئهمما

  .ياندۇرۇپ بهرسه ئالغىلى ئۇنىمايتتى

كهتكهنلىكىنى ئهكىرىپ مىجىت ئهپهندىنى تۇتۇپ، تۈرمىگه 

ئاڭلىغان ئىدۇق، ھهممىمىز تهشۋىشكه چۈشتۇق، كىمنىڭ 

ھېچ بىر  ،ئهمما .لىق قىلغانلىقىنى سۈرۈشته قىلدۇقخائىن

نىپ، بىز قوراللىق قوزغىالڭغا ئاتلى .سېزهلمىدۇقشهپىسىنى 

تۇتۇلۇپ تۈرمىگه تاشالنغاندىن كېيىن، تۈرمىدىكى بىزدىن بۇرۇن 

، قىيىن ـ قىستاق، تىل ئۇقساقكىرگهن باشقا جىنايهتچىلهردىن 

توقماق ئازابىدىن نارازىلىق بىلدۈرۈپ، ئاچلىق  - ـ ھاقارهت، تاياق 

كۈنى  -  8ھېسابتا يهتته كۈنده، بىر ھېسابتا ئېالن قىلىپ بىر 

  .الهمگه كېتىپ قالغان ئىكهنجان ئۈزۈپ ئۇ ئ

بىر  .ئائىلىسىدىكىلهرگه بهرگهن ئىكهن مهرھۇمنىڭ جهسىتىنى

باش بولۇپ، ئۇكىلىرى ) خان(تۇغقان سىڭلىسى ئايىمنىسا ھېلىم 
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 .ىلهن ئۆلۈمنى دهپنه قىلغان ئىكهنۋه باال ـ چاقىلىرى ب

 ھېيتگاھمهرھۇمنىڭ ئۆلۈم جىنازا نامىزى قهشقهر شهھىرىنىڭ 

جىنازىسى كوچىغا چىققاندىن كېيىن،  .ئوقۇلغان ئىكهنجامهسىده 

جىنازا جامائىتى نامايىشقا ئايلىنىپ كېتىپ، نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ 

مهرھۇم  .نى تۈرمىده تۇرۇپ ئاڭلىغان ئىدۇقبىگۇناھ قامالغانلىقى

 .نى ئىقرار قىلماي ئالهمدىن ئۆتتىتۈرمىگه كىرىپ ھېچ نېمى

قالسا، قوراللىق  ئاخۇنوپتىنئېيتىشىچه،  باشلىقلىرىمنىڭمېنىڭ 

، بىلهتتىقوزغىالڭغا ئائىت كۆپ ئىشنى مهرھۇم مىجىت ئهپهندى 

   .ىدىىلله پىالنلىغان ئىدى، دېيىشكهنب

پانتۈركىست، «: مىجىت ئهپهندى ئائىلىسى خىتاي نهزىرىده

    . دهپ قارىلىپ كهلگهن ئائىله ئىدى» ئائىلىسى ستپانئىسالمى

ئۇالرنىڭ ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ كۆپ قىسمى ياكى ئۇنداق  ،چۈنكى

ياكى مۇنداق قالپاق بىلهن خىتايالرنىڭ زىيانكهشلىكىگه ئۇچراپ 

مىجىت ئهپهندىنىڭ سىڭلىسى ئايىمنىسا . كهلگهن ئائىله ئىدى

سابىق ( گودهيزىھېلىمنىڭ ئېرى مهرھۇم مۇھهممهد رهھىم 

ياشلىق « هرجىمانى، شىنجاڭ ھهربىي رايوننىڭ ئالىي دهرىجىلىك ت

  كىتابىنى  »ناخشىسى
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تۈركىستان خهلق  شهرقىيمۇ، ) تهرجىمه قىلغان تهرجىمان

يىل كېسىلىپ بىز  20ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ ئهزاسى بولۇپ، 

چىققاندىن كېيىن  تۈرمىدىنئۇ . ىدىبىلهن بىلله تۈرمىده ياتقان

نما قهشقهر شهھهرلىك بىناكارلىق قۇرۇلۇش شىركىتىده يالال

مهرھۇم كېسهللىك سهۋهبى . تهرجىمان بولۇپ ئىشلىگهن ئىدى

  ! بولسۇن، ئامىنجهننهتته بىلهن ئالهمدىن ئۆتتى، ياتقان يېرى 
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تۈركىستان  شهرقىيئايىمنىسا ھېلىممۇ سىڭلىسى مهرھۇمنىڭ 

« خهلق پارتىيىسىنىڭ ئهزاسى بولۇپ، ئۇنى قهشقهردىكى كىشىلهر 

ھېلىممۇ ۋهتهننىڭ، مىللهتنىڭ  ئايىمنىسا. دهپ ئاتىشىدۇ» خان

ئازادلىقى ئۈچۈن مۇھىم خىزمهتلهرنى قىلغان، خىتايالرنىڭ جىق 

             . جاپاكهش ئايال پىداكارالرنىڭ ئۈلگىسىدۇر خاپىلىقىنى تارتقان،

 شهرقىيمىجىت ھېلىم ئائىلىسى قهشقهرده شۇنداقال پۈتۈن 

لىككه تونۇلغان مهشھۇر مىللهتچى تۈركىستان تۇپرىقىدا جامائهتچى

  .ئائىلىدۇر

  

  زهرهپشان پولكىنىڭ قۇرۇلۇش ھارپىسى - 4

  

مۇھهممهد ئىمىن كوماندىرى مهن زهرهپشان پولكى ۋه ئۇنىڭ 

مهكىت ناھىيىسىده،  .ۈستىده قىسقىچه توختىلىپ ئۆتىمهنقادىر ئ

دېھقانالردىن تهركىب تاپقان سان جهھهتته ئادىمى ئهڭ كۆپ بولغان 

بارا  - بۇ قوشۇن بارا  .الر قوشۇنى بارلىققا كهلگهنىدىبىر دېھقان

   .الن ۋادىسىغا كېڭهيگهن ئىدىزورىيىپ، پۈتۈن دو

يىلىنىڭ  - 1968قهشقهرنىڭ يولى ئېچىلغاندىن كېيىن، 

ئاخىرىغا كهلگهنده، ھهر قايسى ناھىيىلهردىكى ئىسيانچىالر 

تهشكىالتلىرى، ئۆز ناھىيىسىدىكى قارشى تهشكىالتالرنىڭ بېسىمغا 

ئۇچراپ، ئۇ يهرده پۇت تىرهپ تۇرالماي، ئۆز ناھىيىسىگه سىغماي، 
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قېچىپ كېلىشكىلى تۇرغان  ئارقا ـ ئارقىدىن قهشقهر شهھىرىگه

ئۇالرنىڭ ئىچىده مهكىتتىكى ئىسيانچىالرنىڭ باشلىقى . ئىدى

  .ئىدى بارهد ئىمىن قادىرمۇ مۇھهمم

مېھمانخانىسىغا  چىنىۋاغمۇھهممهد ئىمىن قادىر قهشقهر 

ئىنقىالبىي مهكىتته  زور مهدهنىيهتئاتالمىش . چۈشكهن ئىكهن

بىر قىسىم خهلقنىڭ دهسلهپته باشالنغاندا، شهھهر ئىچىدىكى 

سايلىمى بىلهن مهكىت مهدهنىيهت يۇرتىنىڭ كادىرى دېموكراتىك 

يوقىتىدىغان  ئېنماۋنىروزى ھېكىمنى ۋاڭ مېخانىكى كىنو 

، مۇھهممهد ئىمىن ساياليدۇمهسئۇلى قىلىپ  تهشكىالتتىكىلهرنىڭ

  .قادىر ئۇنىڭ ياردهمچىسى بولۇپ سايلىنىدۇ

تتىكى قارشى كۈچلهر، روزى قوغدايدىغان تهشكىال ئېنماۋنىۋاڭ 

هي يولسىزلىق ھېكىم بىلهن مۇھهممهد ئىمىن قادىرغا ئارام بهرم

ئۇالرنىڭ قارار گاھىغا داۋاملىق ھۇجۇم  .بىلهن زۇلۇم سالىدۇ

قىلىپ ئېغىر تاالپهتلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، ھهتتا ئاخشاملىرى 

  .نى ئۆلتۈرىدۇالرتۇيۇقسىز ھۇجۇم قىلىپ بىگۇناھ پۇقرا

بولمىغان كىشىلهرگه قورال  سۇنۇقى تۆمۈرنىڭتا قولىدا ھهت

روزى ھېكىم بىلهن . باشاليدۇ ئۆلتۈرۈشكهئىشلىتىپ، ئادهم 

 يۈگىنىنىئاتنىڭ  ئاغزىغامۇھهممهد ئىمىن قادىرنى تۇتۇۋېلىپ 

سېلىپ، تۆت پۇتلۇق قىلىپ كوچا ئايالندۇرۇپ ھالىنى قويمايدۇ 

ئهكسىلئىنقىالبچى قالپىقىنى كىيدۈرۈپ سازايى  نهقھهمده 
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ئۇالرنىڭ قول ئاستىدىكى كىشىلهرنى زورلۇق بىلهن ۋاڭ . قىلىدۇ

. قوغدايدىغان تهشكىالتقا ئۆتۈپ ئهزا بولۇشقا ئۈندهيدۇ ئېنماۋنى

  .قىينايدۇتۇتۇپ باغالپ  ئۇنىمىغانلىرىنى

بۇ ئېچىنىشلىق ئىشقا چىدىيالمىغان روزى ھېكىم بىلهن 

يوشۇرۇن  ئېلىپممهد ئىمىن قادىر بىر قىسىم ئادهملىرىنى مۇھه

مىجىت  سىلىڭىيولالر بىلهن قهشقهرگه كېلىپ، قهشقهرنىڭ 

مىجىت سىلىڭ مهكىتنىڭ ئهھۋالىنى،  .سىلىڭدىن ياردهم سورايدۇ

قاتارلىقالرنى  مۇھىدىيهر شارائىتى، جۇغراپىيىلىك تهبىئىي 

قىده خىتاي ئاڭالپ، مهكىتنىڭ ۋهزىيىتى ھهقتهپسىلىي 

رى، ېي ئورۇنلىشىۋالغانئاھالىسىنىڭ ئورۇنلىشىشى، خىتايالرنىڭ 

سانى، ئۇالرنىڭ ئىشلىتىۋاتقان قوراللىرى، قوراللىرىنىڭ كېلىش 

تهپسىلىي قاتارلىق مهسىلىلهر ئۈستىده .... مهنبىئى

تونۇشتۇرۇشنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، قوراللىق قوزغىالڭغا 

تهكلىپى  شىتاپنىڭ .وكالت قىلىدۇدشتابىغا قىلىش قوماندانلىق 

بىلهن مىجىت سىلىڭ ئۇالرغا قولىدىكى ئازراق قورال بىلهن 

قوشۇپ مهكىتكه يولغا كىشىلهرنى ياردهمگه بىر قانچه ياراملىق 

  .سالىدۇ

ئۇالر مهكىتكه بارغاندىن كېيىن دهرھال ھهرىكهتلىنىپ، كىچىك 

ى تهرهپنىڭ بېرىپ، قارش ئېلىپتىپتىكى زهربه بېرىش ھهرىكىتىنى 

ئاجىز ھالقىلىرىغا تۇيۇقسىز زهربه بېرىپ، ئۇالرنى تارمار قىلىپ، 
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ئۇنىڭ بىلهن توختاپ  .ركۈم قورالالرنى قولغا كهلتۈرىدۇبىر تۈ

رازۋېدكا قالماستىن، يىراق ـ يېقىندىكى قورال بار يهرلهرنى 

تارتىۋېلىش لىرىنى ياراق - ، قورال ئىگىلهپقىلىپ، ئورنىنى 

ئۇالرنىڭ ئادهم سانى كۆپهيگهندىن  .لىپ بارىدۇئېھهرىكىتىنى 

پونكىتىنى سىلىڭبۇنىڭ  تراكتوركېيىن، مهكىت ناھىيىلىك 

كۈچهيتىدۇ ھهمده بىر تهرهپتىن  مۇداپىئهنىتۇرالغۇسى قىلىپ، 

نى ئهسكهرلىككه ئىلىشقا قولىدىن ئىش كېلىدىغان كىشىلهر

چېكىنگهن ياكى ئهسكهرلىكتىن  بۇرۇن ئهسكهر بولغان .باشاليدۇ

شۇنىڭ  .ۋاشتىن ئهسكهرلىككه دهۋهت قىلىدۇكونا ھهربىيلهرنى يېڭى

بىلهن قىسقا مۇددهت ئىچىده ئۇالرنىڭ ئهسكىرى سانى كۆپىيىشكه 

مهكىت ناھىيىسىدىكى مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ . باشاليدۇ

الردىن پهرقلىق ھالدا شقا ھهرقانداق يهردىكى ئىنقىالبخاراكتېرى با

ئىشچى، دېھقان، . باشاليدۇ سىزىلىشقاىدىن باشقىالر تهرىپ

ورىيىپ، بارا ز - ئوقۇغۇچىالردىن تهركىب تاپقان بۇ قوشۇن بارا 

بىلهن،  يېزاپۈتۈن ناھىيىدىكى توققۇز  .پۈتۈن ناھىيىگه كېڭىيىدۇ

ئارقىدىن مۇھهممهد ئىمىن  - ناھىيىگه قاراشلىق مهيدانالرمۇ ئارقا 

روزى  .رىنى مهلۇم قىلىدۇلىقادىرنىڭ تهشكىالتىغا قوشۇلۇپ ئۆز

ھېكىم بىلهن مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ قوشۇنى ناھىيىلىك 

پونكىتىنى ھهربىي بازا قىلىپ، ئىستىھكامالرنى ياساپ  تراكتور

  .ئۇرۇشىغا ئۆتىدۇ مۇداپىئهئۆزىنى قوغداش 
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قوغدايدىغان  ئېنماۋنىتهرهپتىكى ۋاڭ  قارشى ئهمما،

خىل بولغانلىقتىن سهريهنىال قوراللىرى  تهشكىالتتىكىلهرنىڭ

چۈنكى  .اۋاملىق ئۇرۇش ئوتى ئېچىپ تۇرىدۇئۇالرغا ئارام بهرمهي د

 تهشكىالتتىكىلهرنىڭئورۇنالشقان زاۋۇتىغا ناھىيىلىك پاختا 

كۆپىنچىسى خىتاي ۋه ھوقۇق تۇتقان قىسمهن ئۇيغۇر ئهمهلدارالر 

 بىڭتۈهننىڭبولغانلىقتىن ئۇالر ھهربىيلهرنىڭ قوراللىرىغا شۇنداقال 

  .ياردىمىگه تېزال ئېرىشىدۇ

مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ قوراللىرى ئاساسى 

قورالالر جهھهتتىن يهرلىك ئۇسۇلدىكى ئۆزلىرى ياسىۋالغان يهرلىك 

قارشى تهرهپتىكى . بولغاچقا قارشى تهرهپكه تاقابىل تۇرالمايدۇ

ئۇيغۇر ئهمهلدارالرمۇ ئىچكى قىسىمدىكى خىتايالرنىڭ ناھهق 

تهرهپلىرىنى سهزگهندىن كېيىن، بارا ـ بارا پاختا زاۋۇتىدىن 

قالدى خىتايالر  .چىقىپ كېتىپ ئۆيلىرىگه قايتىشىدۇچېكىنىپ 

دېگۈدهك قورال ئىشلىتىپ،  ھهركۈنى ئهسهبىيلىشىپدېسه ھه 

ھهتتا يولدىن . پونكىتىغا ھهر تهرهپتىن ھۇجۇم قىلىدۇ تراكتور

خىتايالرنىڭ ئوقىدا بىگۇناھ  ئۇيغۇرالرمۇئۆتۈپ كېتىۋاتقان بىگۇناھ 

دېھقاننى  تۆتئۇالر بىر كۈنى يولدىن ئۆتۈپ كېتىۋاتقان . ئۆلىدۇ

روزى ھېكىمنىڭ ، سهن زاۋۇتىغا سولىۋېلىپتۇتۇۋېلىپ، پاختا 

ئهسكىرى ئىكهنسهن، سهنلهرده قانداق قورالالر بار؟ ئۇالر نهده؟ دهپ 

، كاسىسىغا كېيىنئۇالر جاۋاب بېرهلمىگهندىن . سوراق قىلىدۇ
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يهنه . مىلتىقنىڭ نهيزىسىنى سانجىپ ئېغىر جاراھهتلهندۈرىدۇ

ئاۋاز ۋارقىرىغان  .داغاليدۇ قىزدۇرۇپكاسىسىغا زىخنى  بىرسىنىڭ

كۈلۈپ قاقاقالپ بۇ رهھىمسىز خىتايالر  .جاھانغا بىر كېتىدۇ

 -يهنه يارىسىغا تۇز چېچىپ، ئۇرۇپ  ئهتىسى. زاڭلىق قىلىدۇ

  .كۆمۈۋېتىدۇئۇالرنىڭ ئۆلۈكىنى قۇملۇققا . ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ قىيناپ

كېيىنكى ۋاقىتالردا مۇھهممهد ئىمىن قادىرالر غهلىبه قىلغاندا 

ئۇندىن . ايتىدىن دهپنه قىلىشىدۇئۇالرنىڭ جهسىتىنى تېپىپ ق

باشقا يهنه بىر كۈنى توغراق مهيدانىدىن پاختا تېرىشقا چىققان 

دېھقانالرنى تۇتۇۋېلىپ ئۇالرنىڭ ئاياللىرىنى ئۇالرنىڭ كۆزىگه 

بۇ ئهھۋال پۈتۈن ناھىيىگه . قىلىدۇكۆرسىتىپ باسقۇنچىلىق 

زاۋۇتىغا ئاڭالنغاندىن كېيىن پۈتۈن ناھىيه خهلقى قوزغىلىپ پاختا 

خىتايالرنىڭ قورالى كۆپ . نارازىلىق يۈزىسىدىن ھۇجۇم باشاليدۇ

ھهم كۈچلۈك بولغاچقا كۈچ سېلىشتۇرمىسى جهھهتتىن ئاجىز 

كېيىن  .ھهم كۆپ بهدهل تۆلهيدۇيېڭىلىدۇ كېلىپ قېلىپ 

 دهك 200بىۋاسىته قوماندانلىقىدا مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ 

قىلىپ، پۇختا مهشىق ېتىم ئاتلىق ئهسكهر تهشكىللهپ، كۆپ ق

تهييارلىق قىلغاندىن كېيىن تۇيۇقسىز ھۇجۇمغا ئۆتۈپ پاختا 

ىيلهرنىڭ بىر قىسىم خىتايالر ھهرب. ئىشغال قىلىدۇزاۋۇتىنى 

تهرهپكه قاراپ  بىڭتۈهنبىر قىسمى  .گازارمىسىغا كىرىۋالىدۇ

شۇنىڭ بىلهن مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ داڭقى زهرهپشان . قاچىدۇ
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ئاڭلىنىپ تهسىر دائىرىسى تۆۋىنىگه دهرياسىنىڭ يۇقىرى ـ 

ئالغان قوراللىرىمۇ كۆپىيىشكه غهنىيمهت . كېڭىيىشكه باشاليدۇ

باشاليدۇ ھهمده ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئهسكهرلىككه كېلىپ تىزىمغا 

  .ئالدۇرغانالرنىڭ سانىمۇ ئاشىدۇ

ن بىر بىر كۈنى تۇيۇقسىز مهكىت تهرهپتىن قهشقهرگه يولغا چىققا

 ئۆتۈۋاتقانلىقپونكىتىنىڭ ئالدىدىن  تراكتورتوپ ماشىنىنىڭ 

چاسا ھهربىي (بۇدۈينىڭخهۋىرى ئاڭلىنىدۇ، قارىسا ئۇالر چاسا 

قهشقهرگه قاراپ يولغا چىققان تولۇق ) دېھقانچىلىق مهيدانى

قورالالنغان ئهسكهرلىرى ئىكهنلىكى سېزىلىدۇ، بۇ ئىشتىن خهۋهر 

ادىر دهرھال يول توسۇپ، ئۇالرنىڭ تاپقان مۇھهممهد ئىمىن ق

 گازارمىالردىنبۇيرۇيدۇ، ئهسكهرلهر تارتىۋېلىشنى قوراللىرىنى 

خىتاي چىقىپ، يول توسۇپ ماشىنىغا چىقىپ چۇۋۇلۇپ 

 خىتاي ئهسكهرلىرى .نىڭ قوراللىرىنى ئالماقچى بولىدۇئهسكهرلهر

رهسىمىنى كۆرسىتىپ، ئۇالرنى توسماقچى  ماۋجۇشىنىڭقولىدىكى 

بولىدۇ، ئۇ زاماندا، بىرهر تهشكىالت بىرهر جايغا باستۇرۇپ كىرسه، 

 ئاغزىغاقارشى تهرهپ مهقسهتلىك ھالدا كىرىدىغان يولنىڭ 

يوغان رهسىمىنى توختىتىپ يول توسۇش ئۈچۈن  ماۋجۇشىنىڭ

 نهقه، بۇزۇۋهتسرهسىمىنى  ماۋجۇشىنىڭئىشلىتهتتى، ئهگهر ئۇالر 

ئهكسىلئىنقىالبچى دهپ، ئۈستىدىن ئهرز شىكايهت قىلىپ، 

، قارىاليتتىقىلىپ، ئۇالرنى  دهسمىيىرتىلغان رهسىمنى كۆتۈرۈپ 
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  .تۈرمىگه تاشاليتتى

شۇ ۋهجىدىن بۇ ئهسكهرلهرمۇ قولىدىكى رهسىم بىلهن مۇھهممهد 

قىشقا دهسسىتىپ،  يۆلئىمىن قادىر ئهسكهرلىرىنى 

 ماۋجۇشىنىڭرىكهت بىلهن شۇغۇلالندى، ئهكسىلئىنقىالبىي ھه

خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ  .رهسىمىنى بۇزدى دېمهكچى ئىدى

نىيىتىنى بىلگهن زهرهپشان جهڭچىلىرى، دهرھال قوللىرىغا 

ئۇالرغا قارىتىپ ھهيۋه ئوقىنى  ئېلىپئاپتوماتلىرىنى ، پىلىموت

! ۋهنسۈي ماۋجۇشىئاتىدۇ، ئۇالر ئوقنىڭ شىددهتلىك ئاۋازىدىن 

ئۈلگۈرمهي، ماشىنىنىڭ ئىچىگه  ئېيتىشقىمۇهن گهپنى تهكرار دېگ

بېشىنى تىقىپ ئۆلۈمدىن قورقۇپ يېتىۋالىدۇ، شۇ كۈنى يولدىن 

دىن ئارتۇق ئىكهن، خىتاي 30ئۆتكهن ماشىنىالرنىڭ سانى 

ئهسكهرلىرى جانلىرىنى ساقالپ قېلىش ئۈچۈن ماشىنىغا 

، زهرهپشان جهڭچىلىرى پايدىلىنىپپۇرسهتتىن  مۆكۈنۈۋالغان

ماشىنىغا دهسسهپ چىقىپ، خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ قولىدىكى 

شقا باشاليدۇ، ئالدىنقى بهش ئىلىقوراللىرىنى قولىغا چىققاننى 

ئهسكهرلىرىنىڭ  خىتايماشىنا، بىر رىۋايهتته ئالته ماشىنىدىكى 

ماشىنا  25بولغۇچه ئارقىدىكى  ئېلىپقوراللىرىنى تارتىپ 

اي ئهسكهرلىرى ماشىنىنى ئارقىغا قايرىپ قېچىشقا قوراللىق خىت

ئىالجسىز باشاليدۇ، ئۇالرنى قوغالشقا ماشىنا بولمىغانلىقتىن 

شۇ كۈنى جهڭگه قاتناشقان، قورال بۇالشتا بىرىنچى . قاچۇرۇۋېتىدۇ
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ئوق ئۈزگهن  ئارتىلدۇرۇپبولۇپ، دۈشمهن ئهسكىرىنىڭ بېشىدىن 

دىشىپ قالغان ئىدىم، ساراڭ دېگهن كىشى بىلهن مۇڭتهۋهككۈل 

يىللىق كېسىلىپ پهيلو مهيدانىغا بارغان ئىدى، بىز بىر  20ئۇمۇ 

جازا  بىلله بولدۇق، كېيىن ئۇ پهيلو تۈرمىده پهقهت بىر نهچچه كۈنال

، ئاچلىققا كۆنهلمهيتۇرمۇش شارائىتىغا  الگېرىنىڭ جاپالىق

دهپ دهيدىغان  ، ماي، بۇنداق ياشىغاندىن ئۆلگهن تۈزۈكچىدى

دهپ، قارشىلىق كۆرسىتىپ، ئاچلىق ئېالن  - پىنى دهپ گې

  .قىلىپ ئۆلۈپ كهتتى

  :ئۇ مۇنداق دېگهن ئىدى

خىتاي ئهسكهرلىرى «: پىلىموت بار ئىكهن دىكتارئۇنىڭ قولىدا - 

بىلهن بىزنى رهسىمى  ماۋجۇشىنىڭجاھىللىق قىلىپ، قولىدىكى 

توسۇپ، ماشىنىغا چىققىلى قويمىدى، قارىسام ئىش چاتاق، 

شۇنىڭ بىلهن دهرھال قورالنى تهڭلهپ تۇرۇپ، بىر دىسكا ئوق 

! ۋهنسۈي ماۋجۇشى، قورقۇنچاق خىتايالر ئۈزسهمئوق  تۈگىگىچه

دېگهن گهپنى ئېيتىشقىمۇ ئۈلگۈرمهي، ھهممىسى ماشىنىنىڭ 

قولىدىكى كۆتۈرۈۋالغان  ئىچىگه كىرىپال كهتتى، قارىسام

ھېچ نېمىگه  بىزنىڭكىلهررهسىملىرىمۇ يوق، بىر ۋاقتىدا قارىسام، 

ۋاتىدۇ، مهنمۇ ئوق ئۈزۈشنى توختىتىپ، ئىلىقارىماي قورال 

ماشىنىنىڭ يېنىغا بېرىپ، ماشىنىغا چىقىپ، بهش تال قورالنى 

كۆتۈرۈپ يهرگه چۈشتۈم، قورالالرنى يىغىشتۇرۇپ، تهكرار ماشىنىنىڭ 
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دهپ  ،يېنىغا باراي دېسهم، قالغان ماشىنىالر قېچىپ كېتىپتۇ

  .ھېكايه قىلىپ بهرگهن ئىدى

ئىكهنلىكىنى ئاڭالپ، » ساراڭ«مهن ئۇ ئادهمنىڭ لهقىمىنىڭ 

ساراڭ دېگهن ئۇ ئادهم يهكهنده تهۋهككۈل . سورىغان ئىدىم بىرسىدىن

دېگهننىڭ  خۇڭيادوڭتۇرۇشلۇق گومىنداڭ پىرقىسىنىڭ گېنېرالى 

قولىدا ئهسكهر بولغان كونا ئهسكهرلهردىن ئىكهن، ئۇ دائىم بۇ 

خىتايالردىن ئاۋۇ قارا خىتايالر سهل ياخشى ئىكهن، ئۇالرنىڭ نېمىال 

بار ئىدى، گهپ قىلساق گېپىمىزنى ئىنساپى بولمىسۇن سهل 

شنى بىلىدىغان، ئىلىئىنساپ،  نايهيتتى، ماۋۇ قىزىل خىتايالر 

ئادهمنى ھېچ ئىش . دىغان ئاچ خىتايالر ئىكهنبېرىشنى بىلمهي

كاززاپ خىتايالر ئىكهن، دهپ نهيرهڭۋاز قىلغىلى قويمايدىغان، 

ئۇنىڭ ساراڭلىق لهقىمىنىڭ پهيدا . بېرهرمىشكهنسۆزلهپ 

پونكىتىنىڭ ئىچىده بىر كۈنى  تراكتورسورىسام، مهكىت  بۆلىشىنى

پ، ھويلىدا ئهسكهرلهر گازارمىدىن چىقى شامالدىغىلىئاخشامدا 

ئۇالر بىلهن بىلله بىر تهۋهككۈلمۇ سهگىدهپ ئولتۇرۇشۇپتۇ، 

قانچهيلهن بىلله ئولتۇرغان ئىكهن، ئاسماندىكى بىر توپ قۇش 

شارتتىده چېچىپ بېشىغا تهۋهككۈلنىڭ ، ئۆتۈۋېتىپئۇچۇپ 

تهۋهككۈل كۈلۈپ كېتىپتۇ، قاقاقالپ قويۇپتۇ، باشقىالر ئۇنى كۆرۈپ 

ئاسماندىكى قۇش توپىغا قارىتىپ بىر  وتنىپىلىم دىكتارقولىدىكى 

 - كامابولۇپ، پاتىپاراق دىسكا ئوق تۈگىگىچه ئېتىپتۇ، ھهممه يهر 
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، نېمه ئىش بولغانلىقىنى قىلىپتۇئهسكهرلهر چۇۋۇلۇپ چى كاماردىن

سوراپتۇ، مۇھهممهد ئىمىن قادىرمۇ چىقىپ سوراپتۇ، بولغان 

ساراڭ بىر « :ئهھۋالنى دهپ بهرسه، مۇھهممهد ئىمىن قادىر

» !ئوق چىقىرىپ ھهممىنى پاراكهنده قىالمدۇ شۇنىڭغىمۇ، ئاداشكهن

دهپ كايىغان ئىكهن، شۇ بىر ئېغىز گهپ بىلهن ئۇنىڭغا ساراڭ 

  .لهقىمى يۇقۇپ قالغان ئىكهن

ماشىنا قورالغا ئېرىشكهن بۇ قوشۇنغا غايهت زور كۈچ  6- 5

، داۋاملىق ئهسكهر ئېلىپالرنىڭ سانىنى ياراققوشۇلۇپ، قورال 

چاقىرىق چىقىرىپتۇ، بۇالرنىڭ ئومۇمىي شقا پۈتۈن ناھىيىگه ئىلى

كۆپلهپ قورالغا ئىگه بولغانلىق خهۋىرى چاقماق تېزلىكىده ھهممه 

يهرگه تارقىلىپتۇ، تهرهپ ـ تهرهپتىن مۇھهممهد ئىمىن قادىرغا 

. تۇئهسكهر بولىدىغانالر كېلىپ ئۆزلىرىنى تىزىمغا ئالدۇرۇشقا باشالپ

كېلىپ مۇھهممهد ئىمىن قادىرغا  يېزىدىكىلهرمۇ - يېقىن ناھىيه 

مۇھهممهد ئىمىن قادىر ئهسكهرلهرنى بىر قېتىم . ئهسكهر بوپتۇ

قورالالرنى قانداق قىلىپ قولغا قاچۇرۇۋهتكهن تهرتىپكه سېلىپ، 

، بۇنى يېقىنلىرىدىن ئهڭ ياش چۆكۈپتۇچۈشۈرۈش ھهققىده خىيالغا 

مهسلىھهت ساپتۇ، ئابدۇسهمهت  ئوبولغاسهمهت مۇھاپىزهتچىسى ئابدۇ

ياشقا توشمىغان بىر كىچىك باال ئىكهن،  16ئوبۇل شۇ ۋاقتىدا 

ئۇنىڭ باتۇرلۇقىدىن، قورقماس يۈرهك بىر پارچه ئوتنىڭ ئۆزى 

 - 2ئىكهنلىكىنى سهزگهن مۇھهممهد ئىمىن قادىر، ئۇنى 
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سهمهت قويغان ئىكهن، ئابدۇ فۇگهنلىككهيهنى  مۇھاپىزهتچىلىككه

يىللىق كېسىلىپ ئۇزۇن يىل مهن بىلهن بىر تۈرمىده  20ئوبۇلمۇ 

بىلله بولغان ئىدى، مهن ئۇنى ناھايىتى ياخشى چۈشىنىمهن، 

يېزىسىدىن ئىكهن، ئۇنىڭ تېرىم  يوپۇرغىنىڭئۇنىڭ ئهسلى يۇرتى 

 20ئىدى، ئابدۇسهمهت ئوبۇل تېرىم دادىسىنىڭ لهقىمى ئوبۇل 

ارغاندىن كېيىن دادىسى ئۇنى يوقالپ يىللىق كېسىلىپ، تۈرمىگه ب

پات ـ پات كېلىپ تۇراتتى، ئۇنىڭ ھالىدىن ياخشى خهۋهر ئاالتتى، 

ئۇ زاماندا تۈرمىنىڭ تۇرمۇش شارائىتى بهك ناچار، قورساق 

تويمايتتى، ئهمگهك ئېغىر ئىدى، ئادهملهر ئاچلىقتىن پات ـ پات 

بار ئادهم  دهئىلىكىئۆلۈپ تۇراتتى، ئابدۇسهمهتنىڭ دادىسىنىڭ قول 

كهلگهن  ئېلىپبولغاچقا ئۇنى ئايدا كېلىپ يوقالپ كېتهتتى، 

بهرمىسىمۇ،  ئېلىپنهرسىلىرىنى چهكلىمه بىلهن تۈرمه باشلىقى 

 - كهلگهن يېمهك  ئېلىپبىلهن باھانه ھهر تېرىم ئهمما ئوبۇل 

ئىچمهكلىرىنى ئهپلهپ سهپلهپ ئابدۇسهمهتكه قالدۇرۇپ كېتهتتى، 

يېزىسىدىن بولغاچقا تېرىم ئۇالرنىڭ ئهسلى يۇرتى يوپۇرغىنىڭ 

دهپ ئاتىشىدىكهن، كېيىن ئۇ ئائىله تېرىم كىشىلهر ئۇنى ئوبۇل 

مهكىتكه بېرىپ يهرلىشىپ قالغان ئىكهن، پهيلو مهيدانىغا 

  .يوقالپ كېلىدىغان ئادهملهر ئاز ئهمهس ئىدى جىنايهتچىلهرنى

بىر كۈنى تۇغقانلىرىنى يوقالپ كهلگهنلهردىن بىر كىشى 

ئادهم باال دېگهننى «: ئۇ ئادهمنى ئهيىبلهپتېرىم ، ئوبۇل يىغالۋاتسا
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كارغا كېلىدۇ دهپ باقىدۇ، مهن باالمدىن پهخىرلىنىمهن، ئوغۇل باال 

قىلىپ، يا بۇالڭچىلىق  قئوغرىلىدېگهننى جهڭگه ياراتقان، يا 

قىزالرغا چىقىلىپ قويۇپ كىرىپ قالمىدى،  - قىلىپ، يا خوتۇن

» !ئۇنداق ئىشالرنى قىلىپ كىرىپ قالغان بولسا نېمه دېگۈلۈك

دېگىنىنى ئاڭلىغان ئىدىم، شۇنىڭ ئۈچۈن ئابدۇسهمهتكه ۋه ئۇنىڭ 

مهن بۇ يېزىۋاتقان ئىشالرنىڭ . ئائىلىسىگه ھۆرمىتىم بار ئىدى

ئاڭلىغان ئىدىم، ئۇ مۇشۇ ئىشالرنىڭ  ئاغزىدىنسىنى ئۇنىڭ ھهممى

. ئىدى بىرىھهممىسىده باشتىن ـ ئاخىر بىلله بولغانالردىن 

ئهسلىده ئۇنى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلغان ئىدى، يېشى كىچىك 

 20ئۈچۈن، ھۆكۈم ئۆزگهرتىلىپ  توشمىغانلىقىياشقا تولۇق  17

  . ئىدىچۈشۈرۈۋېتىلگهن يىللىققا 

ئابدۇسهمهت ئوبۇل دهرھال مۇھهممهد ئىمىن قادىرغا مهسلىھهت 

بېرىپ، ئادهم ئهۋهتىپ تهكشۈرۈپ كۆرهيلى، ئۇ قورالالر بارمۇ ياكى 

يوقمۇ، نهگه يوشۇرۇنغان؟ دېگهن تهھلىل بىلهن، مهخسۇس بىر 

بېرىپتۇ، ئۇ قورالالرنىڭ  ئېلىپنهچچه ئادهمنى ئهۋهتىپ تهكشۈرۈش 

نىڭ چاسا دېگهن يېرىده بار ھهممىسى مهكىت ناھىيىسى

 ئېلىپئىكهنلىكى، ئۇ قورالالرنى مارالبېشى ئارقىلىق قهشقهرگه 

، چۈنكى قهشقهردىمۇ ئوخشاشال ئىسيانچىالرنىڭ كېتهلمهيدىغانلىقى

، تهكشۈرۈشكه قىلىنىپتهسىرىنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكى تهھلىل 

، ئۇ قورالالرنى قولغا چۈشۈرۈش كهپتۇبارغان ئادهملهر قايتىپ 
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ئۈچۈن، ئابدۇسهمهت ئوبۇل بىر تۈركۈم ياراملىق ئهزىمهتلهرنى 

مهكىتنىڭ چاسا . قىلىپتۇبولۇپ يولغا چىقوماندان ، ئۆزى ئېلىپ

دېگهن يېرىگه بېرىشنىڭ ئالدىدا، ئهتراپتىكى يېزىالرغا، تهشۋىقات 

كهر بېرىپ، مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ قوشۇنىغا ئهس ئېلىپ

پتۇ، ئابدۇسهمهتنىڭ لىبولىدىغانالرنى تىزىمالپ ئهسكهر قوبۇل قى

دهپ بېرىشىچه، مارالبېشىنىڭ ئاۋات، يېڭى ئۆستهڭ، ئاقساقمارال، 

ئادهملهر كېلىپ ئهسكهر  يېزىلىرىدىنمۇ، سېرىق بويا چوڭقۇرچاق

  . بولغىلى تۇرغان ئىدى، دهيدۇ

ىن شمۇ قىيىئىلئادهم ئۈستىگه ئادهم توشۇپ كېتىپتۇ، سانىنى 

 ئېلىپئات ھارۋىسى  لهرگهئهترهت ،كهنتبوپتۇ، يېقىن ئهتراپتىكى 

 بۇدۈيگه، چاسا پۈتۈپتۇكېلىشنى تاپىالپتۇ، ھهممه تهييارلىق 

ئايرىم  - بېرىپتۇ، ئالدى بىلهن ئۇالرنىڭ باشلىقىنى تۇتۇپ، ئايرىم 

الرنىڭ بار يېرىنى سوراپتۇ، ئۇالر بىزده ياراقسوراق قىلىپ قورال 

بىلهن شۇغۇللىنىمىز، بۇ بولسا  تېرىقچىلىقال يوق، بىز قور

رغان دېھقانالر ، باغىلىتىپتۇريودېھقانچىلىق مهيدانى دهپ گهپ 

ئۈستى يېپىق  ئاقتۇرمىغان، قىلىۋېتىپتۇ پىرهڭ- ھهممه يهرنى تىره

بۇالردا  راستقالماپتۇ، بهزىلهر  قوتانلىرىئۆي، خاال، ئات ـ ئۇالغ 

، ئهمما ئابدۇسهمهت ئوبۇل يالتىيىپتۇقورال يوق بولسا كېرهك دهپ، 

ئۇالرنىڭ پهرىزىنى قهتئىي رهت قىلىپ، تهكشۈرۈشنى 

، تۇهنجاڭ، ئاخىرى بولمىغاندا ئۇالرنىڭ داۋامالشتۇرۇپتۇ
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قاتارلىق باشلىقلىرىنى بىردىن ـ بىردىن باغالپ،  سهنمۇجاڭلىرى

ئېسىپ قويۇپ، ئاستىغا يانتاق توپالپ بهزىلىرىنى جىگده دهرىخىگه 

پتۇ، لىئوت يېقىپ، سهنلهرنى كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرىمىز دهپ ھهيۋه قى

يهنه بهزىلىرىنى يازنىڭ ئاپتىپىدا قۇمغا كۆمۈپ پۇتىدىن باشالپ قۇم 

، بېلىگه بارخىنىتاشالپ، ئىقرار قىلىشقا مهجبۇرالپتۇ، قۇم 

ى بىلهن ئىشارهت كۆز ينىغا كهلگهنده بىرى يهرنىگهجگىسىگه، بو

دهپ ھهدهپ » يهرده قورال يوق ئۇقورال يوق،  بۇيهرده « قىلىپ

 كوالڭالريهرنى  ئۇ يهرگه قارىغىلى تۇرۇپتۇ، ئابدۇسهمهت ئوبۇل دهرھال

پۈتۈن چوڭقۇرلۇقتا  سانتى 30دهپ بۇيرۇق قىلسا، دهل يهر ئاستىغا 

كۆمۈۋهتكهن قىلىپ ئاغدۇرۇپ  لگهيۈشبىلهن  تراكتورقورالالرنى 

، كۆمۈلگهن قاپتۇئىكهن، ئېسىلغان خىتايالر جايى جايىدا 

يهر  تاالمان - ئالىمان ، ھهممه ئادهم قاپتۇباشلىقلىرى جايىدا 

كوالشقا كىرىشىپتۇ، پۈتۈن دېھقانچىلىق مهيدانىنىڭ يهرلىرىنىڭ 

 ساپىنىنىڭ تراكتورئايالندۇرۇلغان بولۇپ،  ئاختامىلققاھهممىسى 

ئاله  - ئاله « پۈتۈن قورالالر كۆمۈلگهن ئىكهن، ياردىمى بىلهن 

، دهپ ھهركىم قولىغا كهلگهننى » ئالساڭچۇكۈچۈڭ يهتسه  رىمقۇشال

  .ئالغىلى باشالپتۇ

ئادهمنىڭ جىقلىقىدىن پۈتۈن دېھقانچىلىق مهيدانى ئادهم 

يهر،  ئاختامىلىقبىردهمنىڭ ئىچىده قاقاس . چۆمۈلۈپتۇدېڭىزىغا 

قالدۇقلىرىغا توشۇپ كېتىپتۇ، قورالالر  يهشىكنىڭتاختاي  - ياغاچ 
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ئۇ . قاچىلىنىپ كۆمۈلگهن ئىكهن يهشىكلهرگهياغاچ ساندۇق، 

كۈندىكى كۆرۈنۈشنى سۆز بىلهن تهسۋىرلهش ناھايىتى قىيىن 

: دېيىشىچهئابدۇسهمهت ئوبۇلنىڭ . ئىدى، دهيدۇ ئابدۇسهمهت ئوبۇل

ه كۈن تۇرۇپ قالغان توشۇپ بواللماي، نهچچكۆپلۈكىدىن قورالالرنىڭ 

كۆپ، تۈرىمۇ ناھايىتى ھېسابسىز ئىدۇق، قورالالرنىڭ سانىمۇ 

ئوق دورىلىرىمۇ يېتهرلىك ئىدى، ھهممىسىنى . سهرخىل ئىدى

ئۇنىڭ ئىچىده تۆت دانه . ئىدۇق ئىشلىتهلىگهنبهخىرامان 

بار ئىكهن، ئۇنىڭ زاپچاسلىرى كهم ئىكهن،  پىلىموت ستانكىۋاي

ئهكهلگهندىن كېيىن ئىبراھىم نامان ياسىغان پونكىتىغا  تراكتور

  .ئىدى

بىز بىلهن  ،يىل كېسىلىپ 20ئىبراھىم نامانمۇ شۇ ئىش بىلهن 

  .بىلله پهيلو مهيدانىدا تۇرغان ئىدى

 ئېلىپپونكىتىغا  تراكتورقورالالرنىڭ كۆپ قىسمى مهكىت 

كېتىپتۇ، لېكىن  ئېلىپ، بىر قىسمىنى دېھقانالر كېلىنىپتۇ

سانىنى ئااللمىغان ئىكهن، مۇھهممهد ئىمىن  ھهقىقىيقورالالرنىڭ 

دهپ بۇيرۇق قىلغان  ،تۇرۇڭالرقادىرمۇ سانىنى ھازىرچه ئالماي 

  .ئىكهن

مهكىتته  .قهشقهر ۋىاليىتىگه تارالغان ئىدىچاسا ۋهقهسى بىردىنال 

قورال سودىسى ئهۋج ئالغان ئىكهن، بىر ۋاقىتالردا مهكىتتىن قورال 

ېگهن گهپلهرنى مهنمۇ قهشقهرده ئاڭلىغان كهلدۇق، دسېتىۋېلىپ 
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   .ئىدىم

مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ تهسىرى چوڭىيىپ، ئهسكهرلهر سانىمۇ 

ئازغىنه كۈندىن ـ كۈنگه ئېشىپ، مهكىتنىڭ ناھىيه ئىچىدىكى 

ئېرىق، دهريالىرىمۇ  - قىسمىدىن باشقا بارلىق يېزىالر، ئېتىز 

ئۆتكهن ئىكهن، پهقهت كونتروللۇقىغا مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ 

گه 100ناھىيىلىك ھۆكۈمهت بىلهن، سودا ئىدارىسىنىڭ ئىچىدىال 

يېزىدىن كېلىۋاتقان  - يېزا . يهتمىگهن ئادهم قالغان ئىكهن

قوي، كالىالرنىڭ سانى  سويۇلۇۋاتقانياردهملهر، يېمهك ـ ئىچمهكلهر، 

  .ھهددى ھېسابسىز جىق ئىكهن

  

  كام كۆۋرۈك ۋهقهسىپوس - 5
  

بۇ كۆۋرۈك  .ئۆتىدىغان ئۇزۇن بىر كۆۋرۈك بار كامغاپوسيهكهندىن 

زهرهپشان دهرياسى ئۈستىگه سېلىنغان زامانىۋى كۆۋرۈك بولۇپ، 

. ئورۇندا تۇرىدىغان كۆۋرۈك -  3جهنۇبتا ئۇزۇنلۇقى جهھهتته 

مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ شۇ مهزگىللىرىده كۆۋرۈكنى ساقالۋاتقان 

قوراللىق . ىق ئهسكهر بار ئىكهندهك قورالل 100 روتابىر 

خهۋىرى مهلۇم  ساقالۋاتقانلىقكام كۆۋرۈكىنى پوسئهسكهرلهرنىڭ 

كىشىلهر تهرىپىدىن دوكالت قىلىنغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ 

ئادهم بارىدىغان بوپتۇ، بۇ ئىشقىمۇ يهنه تارتىۋېلىشقا قوراللىرىنى 
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  .تهجرىبىلىك ئابدۇسهمهت ئوبۇلنى ئهۋهتىپتۇ

دهك ئادهمنى  10ئابدۇسهمهت ئوبۇل ياراملىق ئادهملىرىدىن 

بېرىپتۇ، خىتاي  ئېلىپ كۆزىتىش، كۆۋرۈككه يېقىنلىشىپ، ئېلىپ

ئالمىشىش ۋاقتى، ئۇالرنىڭ ھهرىكهت  پوستئهسكهرلىرىنىڭ 

ھهر ئىككى سائهتته بىر  قاراۋۇل. ئىگىلهپتۇقانۇنىيىتىنى 

، بۇ تهرىپىده پوستىر ىده ب، كۆۋرۈكنىڭ ئۇ تهرىپئالمىشىشىدىكهن

يهنه  يۈرىدىغانقوراللىق تۇرىدىكهن، ئوتتۇرىدا مېڭىپ  پوستبىر 

بار ئىكهن، ئۇالر غىڭشىپ ناخشا ئېيتىپ مېڭىپ قاراۋۇل ئىككى 

ئۇالرنىڭ ئهسكىرى باشلىقلىرى ۋه قالدۇق شتابىدا ، باش يۈرىدىكهن

  .ئۇخاليدىكهنئهسكهرلىرى ئىككى يوغان زال ئۆيگه كىرىپ 

ئىگىلهپ ئابدۇسهمهت ئوبۇلنىڭ ئهسكهرلىرى ھهممىنى پۇختا 

بولغاندىن كېيىن، ھهرىكهت ۋاقتىنى دهل سائهت تۆت يېرىمغا 

ئابدۇسهمهتنىڭ ئهسكهرلىرى بىر . توغرىالپ قول سالماقچى بوپتۇ

قويۇپ ئۇخالپتۇ، سائهت توشقاندا ئورنىدىن  قاراۋۇلدالدىغا كىرىپ 

نى تۇتۇپ، باغالپ، پوستتهرهپتىكى  تۇرۇپ، ئالدى بىلهن ھهر ئىككى

 ئۆتهشمه، يىغىشتۇرۇپتۇ ماتاپچۈشۈپ،  ئېلىپكۆۋرۈكنىڭ ئاستىغا 

 چىقارساڭيېقىنالشقاندا دهرھال قورال تهڭلهپ، ئاۋاز  قاراۋۇل

 ڭپى- غىڭپتۇ، ئۇ ئىككى ئهسكهرمۇ لىئاتىمهن دهپ، پوپوزا قى

ماتاپ س راۋۇرۇقىلماي، قورال تاپشۇرۇپ، تهسلىم بوپتۇ، ئۇنىمۇ 

باغالپ، خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ ياتار ئۇۋىسىغا كىرىپ، قاتتىق 
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 -دېرىزه دهپ، ! ئېتىپ تاشاليمهن قىمىرلىدىڭ! توۋالپ، قىمىرلىما

، تۆت ئادهم ئىچىگه مىدىرالتماپتۇقورالالرنى تهڭلهپ، دېرىزىدىن 

، قايتىدىغان ۋاقتىدا ئېلىپ پاكىز - كىرىپ پۈتۈن قورالالرنى پاك 

دهپ ئۆزلىرىنىڭ ئىسيانچى ! ماۋجۇشىيالغاندىن ياشىسۇن 

، ئۇنداق دېيىشتىن مهقسهت، قىلىپتۇ نامايهندهئىكهنلىكىنى 

خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ ئارقىدىن قوغالپ ئوق چىقىرىشنىڭ 

ئوق  ئارمىيىنىڭش ئىكهن، ئۇ زاماندا، ئىسيانچىالرغا ئىلىئالدىنى 

  .هن ئىدىچىقىرىشى چهكلهنگ

بولغاندىن كېيىن خىتايالرنىڭ  ئېلىپئۇالر قورالالرنى 

، ئېلىپيغۇدهك وتئاشخانىسىغا كىرىپ قاسقاندىكى مومىلىرىنى 

 ئېلىپ مومىنىمهن ئابدۇسهمهتتىن يالغۇز  .چېكىنىپتۇبهخىرامان 

ئۇ «: قىلسامچاقچاق ؟ دهپ ئالمىدىڭالرمۇباشقا تامىقىنى 

مومىسىدا شهك يوق، باشقا پىشۇرغان قاسقاندا  نىڭرخىتايال

دهپ كۈلۈپ كهتكهن » !يېگىلى بولمايدۇ، ئهمهسمۇ نېمىلىرىنى

يول بويىدىكى ئالدىن تهييارالنغان  ئېلىپئۇالر قورالالرنى . ئىدى

ئۇ زاماننىڭ يوللىرى  .ىغا چۈشۈپ مهكىت تهرهپكه مېڭىپتۇماشىن

دىن قوغالپ توپا يول، كاتاڭ، ئېگىز ـ پهس بولغانلىقتىن، ئارقى

ن قوغدايدىغا ئېنماۋنىدېگهن ۋاڭ  خۇڭچى جاۋتوڭكهلگهن 

ئابدۇسهمهت ئوبۇل دهرھال   .قاپتۇتهشكىالتتىكىلهر يېتىشىپ 

 تراكتور، ئېلىپھهممىڭالر تارقىلىپ قورالالرنى «بۇيرۇق بېرىپ، 
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، ئۇالر تارقىتىۋېتىپتۇدهپ ھهممهيلهننى » پونكىتىغا يىغىلىڭالر

ماشىنىدىن سهكرهپ چۈشۈپ قوناقلىقنىڭ ئارىلىرىغا كىرىپ، تهرهپ 

چۈنكى ئۇالر يهرلىك  .بوپتۇغايىب تهرهپكه بۆلىنىپ  - 

بولغانلىقتىن يهر شارائىتىنى ياخشى بىلىدىكهن، قوغالپ كهلگهن 

  .خىتايالر ھېچ نېمىگه ئېرىشهلمهي قايتىپ كېتىپتۇ

 3گرى چىغىر يولالر بىلهن ئابدۇسهمهت ئوبۇلنىڭ ئهسكهرلىرى ئه

پونكىتىغا  تراكتورتىن ئادهم بىلله  3 -  4كۈندىن كېيىن،  2 - 

جهم بوپتۇ، ئۇالرنىڭ بهزىلىرى يهرلىك دېھقانالرنىڭ ئۆيىگه 

، ئۆزلىرىنىڭ مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ئهسكهرلىرى يوشۇرۇنۇپ

ئىكهنلىكىنى بىلدۈرگهندىن كېيىن، ئېشهك، كاال ھارۋىلىرىغا 

ئىچىگه يوشۇرۇپ يولغا  شۇمبىنىڭۇرۇپ، قوراللىرىنى شاخ ئولت

  .چىقىشىغا ياردهملهشكهن ئىكهن

كۇرسىغا ئهمدى يېڭىدىن كېلىپ ئىككى كۈندهك  ئۆگىنىشمهن 

. ئاينىڭ ئاخىرلىرى ئىدى -  10يىل  -  1969بۇ . بولغان ئىدى

مهن ھېچ . كىردى باستۇرۇپالكۇرسىغا  ئۆگىنىشبىر تۈركۈم خىتايالر 

ئىزدىدى،  ئوبولنىئۇالر ئابدۇسهمهت . نېمىنى ئاڭقىرالماي قالدىم

  :ئۇنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ خىتاي تىلىدا

دهپ باشقىالرغا ! بىزنى قۇمغا كۆمگهن تۇخۇمى بۇزۇق مۇشۇ شۇ ―

ئۇالردىن بىر نهچچىسى ئابدۇسهمهتنىڭ يېشىنى . تونۇشتۇردى

ئىكهنغۇ، بىڭسىسى نېمه  بىر نېمهكىچىككىنه سوراپ، بۇ تېخى 
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  .كېرهك، دېگهن ئىدىئۆلتۈرۈش بۇنى ھايال قالماي ! دېگهن چوڭ

مهكىتته بولۇۋاتقان ئىشالردىن تولۇق خهۋهر تاپقان ئاخۇنوپ، 

كۆزدىن كهچۈرۈشكه، مۇھهممهد ئىمىن تهپسىلىي دهرھال مهكىتنى 

قادىر ۋه ئۇالرنىڭ ئىدىيىۋى روھى ھالىتىنى بىلىپ كېلىشكه 

مۇھهممهد ئىمىن قادىر . تهجرىبىلىك ئادهملهرنى ئهۋهتىدۇپىشقان 

ۋه ئۇنىڭ ئادهملىرى بىلهن بىر مهزگىل بىلله بولۇپ، تهكشۈرۈش 

بارغان خادىمالر ھهممه ئىشتىن خهۋهر تاپقاندىن كېيىن،  ئېلىپ

  .دوكالت قىلىدۇ ئاخۇنوپقاقايتىپ كېلىپ ئۆز پېتى 

ياچېيكىسى ىيه تهكشۈرۈش نهتىجىسىگه ئاساسهن مهكىتته پارت

شهرقىي تۈركىستان  ھېس قىلغانجىددىي زۆرۈرلۈكىنى قۇرۇشنىڭ 

جىددىي ، بۇ ئىشقا سىبىيۇروقهشقهر  پارتىيىسىخهلق ئىنقىالبى 

قىلىش ئىشلىرىنى قوبۇل تۇتۇش قىلىدۇ ۋه پارتىيه ئهزالىرىنى 

 كومىسسارلىقىغامهمهت كىرىم پولكنىڭ  .باشلىۋېتىدۇ

پارتىيه تهشكىالتى قۇرۇلۇپ ئىشالر تهرتىپكه . تهيىنلىنىدۇ

تهرتىپكه  ئارمىيىنىچۈشكهندىن كېيىن، ئىككىنچى قهدهمده 

، پېشقهدهمبېرىلىپ قهشقهردىن  ئېلىپسېلىش خىزمىتى 

ئهۋهتىپ پۈتۈن ئهسكىرى تهرتىپ ئوفىتسېرالرنى تهجرىبىلىك 

 روتىغىچهپ ، پهيدىن تارتىپهيگىچهئورنىتىپ، بهندىن تارتىپ 

، ئۇنىڭ بېكىتىپئهسكهرلهرنى تىزىمالپ ئۇنىڭ كوماندىرلىرىنى 

ۋه شتابى ، ئهڭ ئاخىرىدا پولكنىڭ باتاليونكهينىدىن 
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مۇھاپىزهتچىلهر ئهترهتلىرىگىچه بىر قهدهر زامانىۋى تۈسنى ئالغان 

  .ھهربىي تىپتىكى ئورگاننى دهسلهپكى قهدهمده تهسىس قىلىدۇ

مهن ئالدىنقى قېتىم مهكىتكه بارغىنىمدا قااليمىقان، 

تهرتىپسىز، يا پارتىزانغا ئوخشىمايدىغان، يا ئارمىيىگه 

قااليمىقان  بۇياققابىر توپ ئادهملهرنىڭ ئۇياقتىن ـ ئوخشىمايدىغان 

پونكىتىنىڭ ئىچىده قورال  تراكتورچېپىپ يۈرگهنلىكىنى، 

بهزىلىرىنىڭ بىر  ،يوقلۇقىنىسودىسىدىن باشقا بىر ئىشنىڭ 

ئېسىۋېلىپ جېنىغا ئىككى تاپانچا بىلهن بىر ئۇزۇن قورالنى 

قازاندا گۆش  - قازان  بۇيهرده، ئۇيهردهالغايالپ يۈرگهنلىكىنى، 

قېنىغا پاتماي، ھېچ  - پۇشۇرۇپ، كاۋاپ ئېتىپ يهپ، قېنى 

يۈرگهنلىكىنى، بىر بهخىرامان ئىشتىن خهۋىرى يوق ئادهملهردهك 

الرنىڭ قوي، كالىالرنى يهرگه بېسىپ بۇنى بۈگۈن بۇلۇڭدا قاسساپ

، تالىشىۋاتقانلىقىنىسويايلى دهپ گهپ  ئانى، ئهته سويايلى

كوچىالردا ئادهملهر يېڭى ھاكىمىيهت قۇرۇپ، كونا ھاكىمىيهتنى 

 - ئۇيهرمېڭىش تۇرۇش بىلهن ھېسسىي بىر خىل  ئاغدۇرۋهتكهندهك

 -يېڭىدىن ئىش  يۈرگهنلىكىنى، جاھان سازلىق بىلهن بۇيهرده

ئوقهتكه كىرىشكهن كىشىلهرنىڭ قانداقتۇر ماللىرىنى ساتقاندا 

ئىمىن مۇھهممهد ياشىسۇن «: مهمنۇن بولغان ھالداخېرىدارلىرىغا 

بۇ ھهممىسى مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ! قادىر سىلىڭ

بازاردىن قايتىپ . دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم» !رهھبهرلىكى
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ىسام، بۇ ھېچ گهپ ئهمهس، مارالبېشىنىڭ كېلىپ باشقىالردىن سور

تارتىپ مارالبېشىغىچه بولغان ئارىلىقنىڭ  يېزىسىدىنئاۋات 

دهيدىغان ! ، خهلقلهر ياشىسۇن مۇھهممهد ئىمىن قادىرھهممىسىده

  .بولۇپ كهتتى، بىزمۇ ئۇالرنى توسۇپ قااللمىدۇق، دېيىشكهن ئىدى

ئهسكهرلهر  .ئىدىبۇ قېتىم بارغىنىمدا ئهھۋال تامامهن ئۆزگهرگهن 

يېڭىدىن بىر مىللىي ئارمىيه  رهسمىي مۇنتىزىملىشىپ،

  .قۇرۇلغاندهك ۋهزىيهت شهكىللهنگهن ئىكهن

  
*****  
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  باببهشىنچى 
  

  قوراللىق قوزغىالڭنىڭ باشلىنىشى
  

  ئونسهككىزىنچى ئاۋغۇست تۇتقۇنى - 1

  

كۈنى خىتاي مهركىزى  - 23ئاينىڭ - 7يىلى- 1969

ئۇقتۇرۇشى كېلىپ ھهممه تهشكىالتالرغا جىددىي كومىتېتىنىڭ 

بارلىق تهشكىالتالر قورال تاپشۇرۇپ  ئۇقتۇرۇشتا. ئىدى ئۇقتۇرۇلغان

چوڭ بىرلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ ئهكسىلئىنقىالبىي 

ل قوشۇنلىرىنىڭ باستۇرۇپ ، چهتئهئېلىپبۇزغۇنچىلىقنىڭ ئالدىنى 

ئاممىۋى . ئىدى تهكىتلهنگهن  ىگه قارشى تۇرۇشكېلىش

ئارقىدىن كېلىۋاتقان ھهربىي ۋهكىل ۋه باشقا  -تهشكىالتالرغا ئارقا 

  .تهشۋىقات ئۆمهكلىرى قورال تاپشۇرۇشقا دهۋهت قىلىۋاتاتتى

تۈركىستان خهلق  شهرقىيخهۋهر تاپقان تولۇق بۇ ئىشتىن 

ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ قوراللىق قوزغىالڭغا رهھبهرلىك قىلىش 

  .ھهرىكهت قىلماقتا ئىدىجىددىي شتابى  قوماندانلىق

كۈنى قهشقهر شهھىرىده يېرىم  -  18ئاينىڭ  -  8يىلى  -  1969
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ئۈرۈمچىدىكى مهلۇم . كېچه بولغاندا، چوڭ بىر تۇتقۇن بولغان ئىدى

بىر ساتقۇننىڭ خائىنلىق قىلىشى بىلهن قهشقهرده پات ئارىدا 

پارتاليدىغان قوراللىق قوزغىالڭنىڭ ھهرىكهت يۆنىلىشى پاش 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىيبۇ تۇتقۇندا . قىلىنغان ئىكهن

قۇرغۇچىلىرى ۋه قوراللىق  ىنىڭسبىيۇروپارتىيىسى قهشقهر 

بىر قىسىم شتابىنىڭ قوزغىالڭغا رهھبهرلىك قىلىش قوماندانلىق 

بۇالرنىڭ ئىسمى . مۇھىم ئهزالىرى تۇتقۇن قىلىنغان ئىدى

  :تۆۋهندىكىچه

مهكتهپ  ئىنستىتۇتىنىڭ ىكاگقهشقهرپىداگو-  ئىلىتۇردى 

  مۇدىرى،

ئهشياالر ماددىي قهشقهر ۋىاليهتلىك  -ئهييوپئابدۇرهھىم 

  باشقارمىسىنىڭ باشلىقى،

  ،ۋالىيسىقهشقهرنىڭ سابىق  - ئابدۇرهھىم پهتهك

  ،ۋالىيسىقهشقهرنىڭ مۇئاۋىن  - ھامىت ئىمىنوپ

ئاپتونوم رايونلۇق ج خ نازارىتى سىياسىي  - ئوبۇلقاسىم ھامۇت

  باشقارمىنىڭ باشقارما باشلىقى،

ش ئىلىئالدىنى كېسهللىكلهرنىڭ قهشقهر  - ھامۇتئابدۇكېرىم 

  باشقارمىسىنىڭ باشلىقى،

قهشقهر يېزا ئىگىلىكىنى ماشىنىالشتۇرۇش  - سهھىدى يۈسۈپ

  مهكتىپىنىڭ مۇدىرى،
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ئوقۇتۇش ئىنستىتۇتى پېداگوگىكا قهشقهر  - قۇربانوپ

  باشقارمىسىنىڭ باشلىقى،

سىياسىي شىنجاڭ ھهربىي رايون  - گودهيزىمۇھهممهد رهھىم 

  دهرىجىلىك تهرجىمانى، ئالىيباشقارما 

  توققۇزاق ناھىيىلىك پارتكومنىڭ سېكرېتارى، - ئابلهت شۇجى

ئوتتۇرا بهشكېرهم توققۇزاق ناھىيه،  - ئىبراھىم ئىيسا

مهكتىپىنىڭ مۇدىرى، ئۇندىن باشقا قوشنا ئوبالست ۋه 

  .بىر قىسىم كىشىلهر تۇتقۇن قىلىنىدۇ ناھىيىلهردىنمۇ

ۇنوپنى تۇتۇشقا كهلگهن ئهسكهرلهر ئاخۇنوپنىڭ ئۆيىگه كىرىپ، ئاخ

، ئاخۇنوپنى ئېلىپئاختۇرۇپ، ئالىدىغاننى  بۇيهرنى ئۇيهرتۇتۇپ، 

مېڭىشقا تهمشهلگهنده، ئاخۇنوپنىڭ تولۇق ئوتتۇرىنى  ئېلىپ

ئهقىللىق قىزى ئادالهت  - زېرهك ئىش كۈتۈپ تۇرغان، پۈتتۈرۈپ 

ـ ئۆچۈرۈۋېتىدۇ تارتىپ  چىرىغىنىبىلهن ھويلىنىڭ چهبدهسلىك 

بىلگهن غهنىيمهت چۆمىدۇ، پۇرسهتنى  قاپقاراڭغۇغاده، ھهممه يهر 

ئاخۇنوپ دهر ھال ئۆگزىسىگه چىقىپ، تامدىن ئارتىلىپ، 

 سىرهجبىر نهچچه ئۆگزىسىنى بېسىپ، ئېگىز قوشنىلىرىنىڭ 

  .تامالردىن سهكرهپ يهرگه چۈشۈپ قېچىپ كېتىدۇ

تۇتۇشقا كهلگهنلهرنىڭ ھهممىسى خىتاي ئهسكهرلىرى ئىكهن، 

قهشقهرنىڭ يهر . ئهسكهر ياكى كادىر يوق ئىكهن بىرمۇ ئۇيغۇر

يول  بېقىپشارائىتىنى بىلمىگهن بۇ خىتايالر ئارقىدىن قوغالپ 
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ئۇ قاچتى، ئهمدى قانداق ( پاۋلى، تا پهييو، دېسه ئهييوتاپالماي، 

  .دهپ قايتىپ كېتىشىدۇ) قىالرمىز

ئۇ زاماندا، پۈتۈن ئىداره، جهمئىيهت ئورگانالرنىڭ ھوقۇقى 

سىياسىي قانۇن كادىر  .لهر تهرىپىدىن يۈرگۈزۈلهتتىهربىيھ

تىيه مهكتىپىگه يىغىپ ساقچىلىرىنىڭ ھهممىسى قهشقهر پار

ئۇيغۇر كادىر  ساناقلىقالئىدى،  بهندكۇرستا  ئۆگىنىشئىلىنىپ، 

بىلهن كومىتېتى قهشقهرده ھهربىي ئىداره قىلىش . قالغان ئىدى

قانۇن ئورگانلىرىنىڭ دېگىنى سىياسىي قوغداش گۇرۇپپىسى خهلق 

ئادهم تۇتۇش، سوتالش، ھۆكۈم چىقىرىش . ئىشىنى قىالتتى

  .قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسىنى شۇالر قىالتتى

ئاخۇنوپ شۇ قاچقانچه سهپداشلىرىدىن ئابلىمىت ئهينهكنىڭ 

 ھهزىموپبارىدۇ، زاۋۇتىغا  ھهزىموپنىڭ ئۇيهردىندۇكىنىغا بارىدۇ، 

تۈركىستان  شهرقىيۇنداقال ئاخۇنوپنىڭ يېقىن سهپداشلىرى، ش

ئىشقا زاۋۇتقا خهلق پارتىيىسىنىڭ ئهزالىرىدىن ئىدى، 

كېلىدىغانالرنىڭ ئالدى ئهتىگهنده كېلىشكه باشلىغاندىن كېيىن، 

ئۆيگه بېرىپ، بولغان ئىشنى . يوشۇرۇنىدۇئۆيىگه  غازاخۇننىڭ

 ئهتىسىھهمده ئۇقتۇرىدۇ دهرھال پۈتۈن تهشكىالت ئهزالىرىغا 

ھهققىده  ئاچىدىغانلىقىسهمهندىكى قۇربان نىيازنىڭ ئۆيىده يىغىن 

ئۈچۈن ئۆيدىن بېرىش تارقىتىدۇ، يىغىن مهيدانىغا ئۇقتۇرۇش 

چىقماقچى بولغاندا، مهھهللىنىڭ دوقمۇشىدا بىر قانچه ساقچىالر 
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مۇمكىن گهپ سېتىپ ئولتۇرغان ئىكهن، ئۆيدىن چىقىشقا 

يېنىدىكى پهيچۇسونىڭ  غيارۋابولمايدۇ، يوشۇرۇنغان ئۆي، 

ئارمىيىده بىلله ئىشلىگهن مىللىي سهپدىشى،  بۇرۇنقىئاخۇنوپنىڭ 

  .دېگهننىڭ ئۆيى ئىكهن غازاخۇن رازۋېدكىچىپېشقهدهم 

يىغىن ۋاقتى قىستاپ كېلىپ قالىدۇ، ئاخۇنوپ ئۆيدىن 

تىت  - ئاخۇنوپنىڭ تىت . تىت بولۇپ كېتىدۇ - چىقالمايدۇ، تىت 

، دهر ھال ئۆيىدىكى بازارغا مال غازاخۇنبولغانلىقىنى سهزگهن 

ساتىدىغان قول ھارۋىسىغا ئاخۇنوپنى ياتقۇزىدۇ، ئاخۇنوپ  ئاچىقىپ

ئۇكام دهپ . نېمه قىلىدىغانلىقىنى زادى چۈشهنمهيدۇ ئۇئادهمنىڭ

! دېگهندىكىن ياتسىال! ياتسىال«، ئاخۇنوپقا، غازاخۇنگهپ قىلىدىغان 

ئاپىرىپ ئۆزۈم ىدىغان يهرگه سىله بار ئاچىقىپمهن سىلىنى كوچىغا 

دهيدۇ، ئاخۇنوپ يهنه ئۇنىماي، ئۇ ئادهمنىڭ نېمىلهرنى » قويىمهن

ئاخۇنوپنى  غازاخۇنقىلماقچى بولغانلىقىنى زادى چۈشهنمهيدۇ، 

كۆزىنى يېپىپ، بىر  - ھارۋىغا ياتقۇزۇپ، ئهسكى چاپان بىلهن باش 

چېچىپ، ئاق ھاراقنى ئاخۇنوپنىڭ ھهممه يېرىگه قااليمىقان شېشه 

بېشى قويۇلغان يهرگه بىر چىنه ئاشنى تۆكۈپ، قۇسقان مهيدان 

ياساپ، ھارۋىنى ھهيدهپ كوچىغا ماڭىدۇ، ھارۋىنى ھهيدهپ 

ئادهم دېگهن باال باققۇچه ئىت «: ساقچىالرنىڭ ئالدىغا كهلگهنده

باقسا بولىدىكهن، كۆرمهمال بۇ گۇينىڭ قىلغان ئىشىنى، كۈپ 

 بۇشهھهردهق ئىچىپ، مېنى كۈندۈزده نومۇس قىلماي ھارا
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سېسىق ھاراقنىڭ دهيدۇ، ساقچىالر » قىلىۋهتتى ياشىغۇسىز

تېز  باالڭلىنىماۋۇ  غازاخۇن! ۋهيكۆڭلى ئاينىپ،  پۇرىقىدىن

 ئېلىپنهگه  باالڭلىنى«دهپ زوراليدۇ ھهمده  ماۋۇيهردىن ئهپكىتىڭال

: ھېچ ئىككىلهنمهستىن غازاخۇن. دهپ گهپ سورايدۇ» ماڭدىڭالر

ىپ، چىرىپ، بۇ گۇينى راسا بىر سۇغا پىدهريا بويىغا ئاپ تۈمهن«

يۇيۇپ، ساقايتىپ، يوتقان ـ كۆرپىلهرنى بىر تازىالپ كهلمىسهم، 

ھارۋىدا . دهيدۇ» قانداق بۇنىڭ بىلهن بىر ئۆيده ياتقىلى بولىدۇ

. ئاخۇنوپنىڭ يۈرىكى قاتتىق سوقۇۋاتقان ئىدى» مهست«ياتقان

دېگهن گهپنى » ئهپكىتىڭالتېز  ىنىباالڭلماۋۇ  غازاخۇن! ھه«

  .ئاڭلىغاندىن كېيىن، خۇداغا شۈكرى، دهپ كۆڭلى جايىغا چۈشىدۇ

 يارۋاغئىدى، ئۇ  مهھهللىلىكىممېنىڭ يېقىن  غازاخۇن

مهن ئاشۇ كونا ئىشالرنى . قىالتتىزاسۈيپهزلىك يېنىدا پهيچۇسونىڭ 

دهپ  مۇشۇمىدىقىلىپ، ئاخۇنوپنى باسقان ھارۋا چاقچاق ، تهگهپ

قويسام، كۈلۈپ كېتهتتى، ئۇ ئادهممۇ ئاز خاپىلىق تارتمىدى، 

بېرىپ  ئااليىتهن، دېگهننى ئاڭلىسا، قىلىپتۇتۈرمىدىن پاالنى چى

يىل تۈرمىده  15پهته ئوقۇپ، قولىدىن كېلىشىچه ياردهم قىالتتى، 

مهكتهپنىڭ قۇرغۇچىسى، قهشقهردىكى كونا  تېببىييېتىپ چىققان، 

ئۆز ئۆيىنى بوشىتىپ بېرىپ، كېيىن  ىمۇتىيىپچانغزىيالىي 

ئېچىشىغا جىق ياردهم قىلغان ساخاۋهتلىك كىشى  دوختۇرخانا

  .ئىدى
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قهشقهر شهھىرىنىڭ چېتىدىكى سهمهن يېزىسىدا، قۇربان نىياز 

دېگهن بىر دوستىمىز بار ئىدى، ئۇ قهشقهر توقۇمىچىلىق 

بىزنىڭ تهشكىالتىمىزنىڭ . فابرىكىسىنىڭ ئىشچىسى ئىدى

ئۇمۇ بىز بىلهن قاراجۈلدىكى جهڭده بىلله بولۇپ، . سى ئىدىئهزا

  .يىللىق كېسىلگهن ئىدى 10نىپ ئىلىئهسىر 

مهجلىس قۇربان نىيازنىڭ ئۆيىده ئېچىلىدۇ، يىغىنغا يىراق ـ 

يېقىندىكى مۇھىم ئادهملهرنىڭ ھهممىسى ئىشتىراك قىلىدۇ، 

يىغىن قهشقهرنىڭ نۆۋهتتىكى ئهھۋالىنى تهھلىل قىلىپ، 

ۋه ھهرىكهت يۆنىلىشىنىڭ ۋاقتى اللىق قوزغىالڭنىڭ قور

 »ھهرىكهت اليىھه يۆنىلىشى -  3«جاكارالپ،  ئۆزگهرتىلگهنلىكىنى

بويىچه ھهربىي يۈرۈش قىلىدىغانلىقىنى بىر ئېغىزدىن ماقۇلالپ 

تۆۋهنگه تارقىتىدۇ ھهمده ئاالقىدار ئورۇن ۋه ھهربىي تۇرالغۇالرغا 

 ناھىيىسىنىڭئاتۇش دهرھال ئادهم ئهۋهتىدۇ، ئۇچرىشىش جايى 

قىلىپ  11:00سائهت ئاۋغۇست كهچ - 21. ۋاقتىسۇغۇنچازا، 

  .بېكىتىلىدۇ

هت اليىھه يۆنىلىشى بويىچه تاشقورغان ھهرىك -  2ئهسلىده 

تهرهپكه مېڭىپ، ئۇچرىشىش جايىنى سۇۋاش داۋان قىلىپ 

ئىكهن، شۇ كۈنلهرده قهشقهردىن تاشقورغانغا يول بېكىتمهكچى 

دېگهن ئارمىيىسى، يول بويىدا  جۇزى بىڭتۈهننىڭياساۋاتقان 

قوراللىق ئىشلهۋاتقان بولغانلىقى ئۈچۈن، يۆنىلىشنى ئۆزگهرتىپ 
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  .بېكىتىدۇاتۇش تهرهپ قىلىپ ئ

 - سۇغۇنچازا  - ئاتۇش  - قهشقهر يۆنىلىشى ھهرىكهت اليىھه  - 3

. بېكىتىلىدۇقىلىنىپ  قاراجۈل، ئهڭ ئاخىرقى مهنزىل جۈلقارا

چهتئهل قوشۇنلىرى بىلهن قاراجۈلده ئۇچرىشىش ئالدىن پىالنالنغان 

بهلگىلهنگهن رايون ۋه  ئېلىپئاالقىنى  ئاالقىچىالر. ئىدى

  .بېرىش ئۈچۈن يولغا چىقىدۇيهتكۈزۈپ شهخسلهرگه 

ياردىمى بولسۇن ئۈچۈن، مهن  چۈشىنىۋېلىشىغائوقۇرمهنلهرنىڭ 

ھهرىكهت اليىھه يۆنىلىشىنىڭ  -  2ۋه  -  1مۇشۇ يهرگه كهلگهنده، 

  .نېمه ئىكهنلىكىنى ئىزاھالپ ئۆتمهكچىمهن

دېگىنىمىز، قهشقهر ۋىاليىتىنى » ھهرىكهت اليىھه يۆنىلىشى - 1«

بويىچه بىرال  رايونىتهڭرىتېغى قىلىپ پۈتۈن جهنۇبىي مهركهز 

ش، باشقا رايون ۋه ئوبالستالر ۋاقىتتا قوراللىق قوزغىالڭنى باشال

ماسلىشىپ،  جهھهتتىن  تاشقى –لىشىش، ئىچكى ھهمكار

تۈركىستان قوشۇنلىرىنىڭ كىرىشىگه شهرقىي چهتئهلدىكى 

  .ھازىرالش شارائىتـ  شهرتسىياسىي 

، قهشقهردىن باشالپ دېگىنىمىز» ھهرىكهت اليىھه يۆنىلىش- 2«

توققۇزاق، بۇالقسۇ، ئوپال، تاشمىلىق، ئويتاغ، تاشقورغان، 

، پاكىستان ۋه ئافغانىستانالردىن ئىبارهت، ئۇچرىشىش قونجىراپ

 شهرقىيرايون ۋه ئوبالستالر ماسلىشىش،  جايى سۇۋاش داۋان، باشقا

  .تۈركىستان چهتئهل قوشۇنلىرى بىلهن سۇۋاش داۋاندا ئۇچرىشىش
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شهرت تهبىئىي بارىدىغان يۆنىلىش، رايونالرنىڭ  ئېلىپھهرىكهت 

شارائىتى، يهر شهكلى ۋه يول ئارىلىقى، دۈشمهن ئهسكهرلىرىنىڭ 

رلىقالر ئالدىن جايلىشىش ئهھۋالى، قورال كۈچى، ئادهم سانى قاتا

 خهيرۇلالنغان ئىدى، مهرھۇم ئىلىقىلىنىپ خهرىتىگه رازۋېدكا 

ئۇخلىماي بۇ خهرىتىنى سىزىپ چىققان كېچىلهپ بىلهن ئىككىمىز 

نىڭ تهرجىمىھالىدا بايان خهيرۇلالئهھۋالنى، تهپسىلىي (ئىدۇق، 

كېيىن دۈشمهن قولىغا چۈشكهن بۇ خهرىته، ئۇالر ) قىلىپ ئۆتىمهن

ھېسابلىنىپ، بىز دۈشمهن  ئهڭگۈشتهرمهت باھالىق ئۈچۈن قىم

نغاندىن كېيىن، بهش يىلغىچه ئىلىتهرىپىدىن ئهسىرگه 

كۆرگهزمه ئۇيۇشتۇرۇلۇپ،  ناھىيىلىرىدهۋهتىنىمىزنىڭ شهھهر 

ھهمده ھهربىي مهخپىيهتلىكنى  ،كۆرگهزمىگه قويۇلغان ئىكهن

ىتاينىڭ ، ئويتاغ، تاشقورغاندىكى ختاغارماساقلىيالمىغان، مۇجى، 

  ...ھهربىي باشلىقلىرىنىڭ بىر قانچىسى جازاالنغان ئىكهن

  

  سۇغۇندا ئۇچرىشىش -2
  

كۈنى بىز قهشقهر شهھىرىدىن  -  21ئاينىڭ  -  8يىل - 1969   

نىڭ ئاالقىچىسى خهيرۇلاليولغا چىققان ئىدۇق، شۇ كۈنى ئهتىگهنده 

بىزنىڭ ئۆيگه كېلىپ كهچ سائهت دهل سهككىزده  ئىسمائىلرىشات 

 بۇغداييېنىدىكى  دوختۇرخانىسىنىڭۋىاليهتلىك خهلق 
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ماشىنا كۈتۈشنى، ئاالقىلىشىش پارولىنى تاپشۇرۇپ  ئېڭىزلىقىدا

رېمونت بىزنىڭ مهھهللىده رادىئو  ئىسمائىلرىشات . كهتتى

ئۇنىڭ ئالدىغا كېلىپ ـ كېتىدىغان . قىلىدىغان بىر ئۇستام ئىدى

ئاالقه قىلىش قۇالي، باشقىالر ئاسان گۇمان مهخپىي كىشىلهر كۆپ، 

ئۇ كېيىن . بهلگىلىگهن ئىكهن ئاالقىچىلىككهقىلمايدۇ، دهپ ئۇنى 

 .سهۋهبچى بولدى تۇتۇلۇشىغاقىلىپ نۇرغۇن كىشىنىڭ خائىنلىق 

  .ياخشى ئادهم تاپالمىغان ئىكهن قىچىلىققائاال خهيرۇلالمهرھۇم 

، ئېلىپقىلىپ، ئالىدىغاننى  تهييارلىقىمنىمهن ئۆيدىن 

ماڭىدىغان ۋاقتىمدا، ئايالىمغا بىر نهچچه ئىشنى تاپشۇرۇپ، 

بولۇپمۇ دادامغا ياخشى قاراشنى تاپىالپ يولغا چىققان ئىدىم، 

كهينىمگه . نىڭ ھهيكىلى كۆرۈنگهندهك بولدى ماۋقانداقتۇر كۆزۈمگه 

» سوۋغا«بىرىكهلدىڭ؟ دېسهم،  ئېلىپبۇرۇلۇپ بۇ نېمه؟ نهدىن 

، يهرگه تاشالپ دهسسهپ ئېلىپقىلغان ئىكهن، مهن ئۇنى قولۇمغا 

ئورۇن يوق، دهرھال بۇنى  تۇرۇشىغاسۇندۇرۇپ، بىزنىڭ ئۆيده بۇنىڭ 

ىپ، الغىلداپ ئۇ قورقۇپ جان ـ پېنى چىق. تاشلىۋهت دېدىم

رهسىمىنى يىرتقان  ماۋزېدوڭنىڭئۇ زاماندا  ،چۈنكى. تىترهپ كهتتى

بۇ  مهن، بېرىلهتتىيىلدىن ئارتۇق قاماق جازاسى  10ئادهمگه 

گهجدىن ياسالغان نهرسه ئىكهن، بۇنى ئۇششاق پارچىالپ، شهكلىنى 

ئارىالشتۇرۇپ تونۇمايدىغان قىلىپ ئۆزگهرتىپ، كۈلنىڭ ئارىسىغا 

ئىقرار قىلىپ ئۇالرنىڭ ئۆزۈڭ سهن ! بولىدىغۇ تۆكۈۋهتسهڭ ئهخلهتكه
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، ئۆيدىن هد- ـ دېدىم بىلهتتىئالدىغا بارمىساڭ، كىم بۇ ئىشنى 

چىقىپ خېلى  يۈگۈرۈپچىقىپ كهتتىم، ئايالىم كهينىمدىن 

يهرگىچه ماڭغىلى تۇردى، مهن تهسهللى بېرىپ قايتۇردۇم، ئۇ ھهممه 

ئهمهس، بهلكى مېنىڭ  ئايالىمال، مېنىڭ بىلهتتىئىشنى 

كۆپ ئىشالرنى ئۇنىڭ ياردىمى بىلهن قىلغان . سهپدىشىم ئىدى

بىر ۋهتهنپهرۋهر ئىنقىالبچى ئىشنى ئۆز ئائىلىسىدىن . ئىدىم

  .باشلىشى كېرهك ئىدى

 دوختۇرخانىنىڭكهچ سائهت يهتتىدىن سهل ئاشقاندا، ۋىاليهتلىك 

بىردهمدىن  .بېرىپ ماشىنا كۈتتۈم ئېڭىزلىقىغا بۇغداييېنىدىكى 

ئۇالرغىمۇ مۇشۇ  .بىلهن ئهنۋهر قادىر كهلدى ھوشۇرھهبىبۇلال كېيىن 

سائهت . يهرده ماشىنا كۈتۈشكه تاپشۇرۇق بېرىلگهن ئىكهن

ئاتۇش سهككىزگه يېقىنالشقاندا، شهھهر تهرهپتىن بىر قانچه ماشىنا 

. ماڭغىلى تۇردى، ئالدىدا ئۈچ ھهربىي جىپ ماشىنا ماڭدى تهرهپگه

دىن ئارتۇق ھهربىي ئۈستى ئوچۇق ماشىنا ماڭدى، ئۇ  30ن كهينىدى

ماشىنىنىڭ ئىچىده تولۇق قورالالنغان ھهربىيلهر قوراللىرىنى 

شىنا ماڭدى، ئهڭ ئاخىرىدا ئىككى چوڭ ما. قۇچاقالپ كېتىۋاتاتتى

بار دېرىزىلىرى قانداقتۇر تۇرخۇنى،  ماشىنىنىڭئاخىرقى ئىككى 

ماق ئېتىدىغان، ئاشخانا ئىدى، بىز ئۇنى ھهربىيلهرنىڭ تا

ئۇالرنىڭ نهگه . ماشىنىسى ئىكهن دهپ پهرهز قىلدۇق

قالدۇق، ئهنۋهر  تېگىشىپبارىدىغانلىقىنى تهھلىل قىلىپ، گهپ 
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دېدىكى، ئاخشام رادىئودا بىر خهۋهر ئاڭلىغان ھهبىبۇلال بىلهن 

 تورغاتتائىدىم، خهۋهرده سوۋېت بىلهن خىتاي ئهسكهرلىرى ئارىسىدا 

وقۇنۇش بولۇپ قالغانلىقىنى ئېيتىۋاتاتتى، بهلكىم بۇالر شۇ ئازراق ت

ئۇزۇن ئۆتمهي يهنه بىر ماشىنا . يهرگه قاراپ ماڭغان چېغى دېدى

كهلدى، قولۇمدىكى يېشىل چىراغ نۇرى بىلهن پارول بهرسهم، توغرا 

دهرھال  بىز. ئىكهن ماشىنىمىزقايتۇردى، ئۇ بىزنىڭ جاۋاب 

 ماشىنىنىڭ. يېنىغا باردۇق ماشىنىنىڭئېڭىزلىقتىن چۈشۈپ 

 ماشىنىنىڭئىكهن، چۈمكهلگهن پاالس بىلهن بېنزىن ئۈستى 

رىشات ماشىنىدىن چۈشۈپ بىزنى . ئېيتتى ئۆتىشىمىزنىكهينىگه 

ىده لىق ئىچ ماشىنىنىڭپ قالدى، لىا چىقىرىپ ئۆزى قىماشىنىغ

، دېگهن چىقتىيهنه ئادهم  بىرسىنىڭ دىنئادهم بار ئىدى، ئۇالر

ئىككى . سۆزىنى ئاڭلىدۇق، ماشىنا ئۇچقاندهك يۈرۈپ كهتتى

سائهتتىن كۆپرهك يول ماڭغاندىن كېيىن، بىر يهرگه كېلىپ 

، بۇيرۇدىتوختىدى، ھهممىمىزنى ماشىنىدىن چۈشۈشكه 

ئالماي، بۇ يهرده  ڭالرنىرىنهرسىلىماشىنىدىن چۈشتۇق، ئېغىر 

يۈرۈپ دهپ ماشىنا  ،ىز، بىز ھازىر قايتىپ كېلىمتۇرۇڭالركۈتۈپ 

بىز «ئىكهنلىكىنى ھېس قىلدىم،  خهيرۇلالكهتتى، ئاۋازىدىن 

» ماشىنىدىن چۈشۈپ، يولدا تۇرساق بولمايدۇ، تاغ تهرهپكه ماڭايلى

ئۇ كىشىنىڭ كهينىدىن . ماڭدى ئېلىپ بىرىدهپ بىزنى 

. تاغ قاپتىلىدىن ئېگىزلىككه قاراپ ماڭدۇق. ئهگىشىپ ماڭدۇق
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ىرگهندىن كېيىن، بولدى مۇشۇ يهرده ئۇالرنى تاغنىڭ ئىچىگه ك

مهن ئۇالرنىڭ كىملهر . كۈتهيلى دهپ ماشىنىنى ساقالپ تۇردۇق

ئۇزۇن  ماشىنىنى. ئىدىم ئېتهلمىگهنئىكهنلىكىنى قاراڭغۇدا پهرق 

كۈتتۇق، ماشىنا قايتىپ كهلمىدى، بىردهمدىن كېيىن سۇغۇنچازا 

دهك بولدى، ئوق ئاۋازى ئاۋازى ئاڭالنغان ۋاراقشىغانتهرهپته ئوقنىڭ 

تهشۋىشكه چۈشتى، ئاپال يامان  بىزنىڭكىلهربارا كۈچهيدى،  - بارا 

بىزنى . بولدى، ئۇالر دۈشمهنگه ئۇچراپ قالدى بولغاي، دېيىشتى

. دهپ بۇيرۇق قىلدى ،يوشۇرنۇڭالدهرھال تاغنىڭ دالدىسىغا ئۆتۈپ 

بىز تاغنىڭ چوڭ ـ كىچىك تاش دالدىسىدا ئۆزىمىزنى دالدىغا 

ئۇخالپ قېلىشقا . كېچىده ھېچ نېمىنى كۆرمهي ئولتۇردۇق ئېلىپ

  .بىرىدېدى، تۇرۇڭالر بولمايدۇ، سهگهك قهتئىي 

بۇرۇقتۇرما  دېيىشمهيپهن  - كېچىچه بىر ـ بىرىمىز بىلهن سهن 

ھالهتته تاڭنى ئاتقۇزدۇق، ھېلىغىچه ھېچ قانداق خهۋهر يوق 

تاڭ يورۇپ بىر ـ بىرىمىزنى تونۇغاندىن . بولدىغايىب ئۇالر . ئىدى

قاراپ ئۇزۇن تۇرۇپ  ئاخۇنوپقائارا ساالم بېرىشتۇق، مهن - كېيىن ئۆز 

 قىسىنچىلىقىقالدىم، ئۆز ئىچىمده، بۇ ئادهمنىڭ ھېچ نېمىدىن 

يوق، توققۇزى تهل، يهيدىغىنى بار، كىيىدىغىنى بار، ئولتۇرسا 

ئوغۇل  - يلىق قىز ماشىنىسى بار، مائاشى ئۈستۈن، چىرا

پهرزهنتلىرى بار، بىز ئۇنىڭغا قارىغاندا ھېچ قانچه ئادهم ئهمهس، بۇ 

ئادهم پهقهت دىنىم، مىللىتىم، ۋهتىنىم دهپ مۇشۇ يولغا 
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  .بېرهتتىممهدهت ۋه روھ ئۆزۈمدىن ئۆزۈمگه دهپ ! ھه ئاتلىنىۋاتىدۇ

ئۇ ناھايىتى كىچىك . بالىغا چۈشتى سهبىيئاخۇنوپنىڭ كۆزى بىر 

سېنى بۇ يهرگه كىم «: ياشالردىكى باال ئىدى، ئۇنىڭدىن 17 -  ،16

. چىقتى ئېلىپچىقتى؟ دهپ سورىشىغا، مېنى ۋىجدانىم  ئېلىپ

مېنىڭ دادامنى خىتايالر تۇتۇپ كهتتى، مهن ئۇنىڭ ئىنتىقامىنى 

قانداقتۇر ئۆز  قاپيىچابېشىنى جاۋاب بهردى، دهپ » !ئالمامتىم

، خهپ توختاپ تۇر، ياراتمايۋاتىدۇكۆڭلىده مېنى ئۇالر تېخى 

قىلىپ ھهممىگه تهڭ  دېگهندهك كۆرسهتمىسهمبىر  كارامىتىمنى

بولغان، ئابدۇرهھىم ۋالىي ئۇ باال قهشقهر ۋىاليىتىگه . تاشالپنهزهر 

 -  18ئۇنىڭ دادىسىنى  .هتهك دېگهن كىشىنىڭ بالىسى ئىكهنپ

ئىكهن، ئۇ  مهيداندا بار نهقئاۋغۇست كېچىسى دۈشمهنلهر تۇتقاندا 

ل سهپهرگه ش ئۈچۈن بۇ مۈشكۈئىلىدادىسىنىڭ ئىنتىقامىنى 

بىلهن دهسلهپكى بىرىمىز  -بىز بىر  .ئاتلىنىپ چىققان ئىكهن

ئارتۇق پاراڭالشمىدۇق، مېنىڭ كۆزۈم  ،ئهمما .قهدهمده تونۇشتۇق

تاپانچىغا چۈشتى، تاپانچىنىڭ  گۇڭئهنئاخۇنوپنىڭ بىلىدىكى 

ىم قىستۇرۇلغان ئىدى، بىر تال ئوق قېپىغا بهش تال ئوق ئاير

تاپانچىنىڭ قېپىنىڭ  ئورۇلۇپبىر ھاۋا رهڭ التىغا  ئااليىتهن

سىرتىدىكى ئوقدانغا قىستۇرۇلغان ئىدى، بهش پاي ئوقنىڭ ئىچىده 

  .بۇ بىر تال ئوق باشقىچه بىلىنىپ تۇراتتى

بهش تال ئوق بار ئىكهن، ئاۋۇ  تاپانچىلىرىدا«: ئاخۇنوپتىنمهن 
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ئىچىگه ئورۇلۇپ  التىنىڭبىر رهڭلىك  ئااليىتهنبىر تال ئوق 

: ـ دهپ سورىسام ـ »، ئۇنىڭ مهنىسى نېمه؟قىستۇرۇلۇپتۇئوقدانغا 

ئۇرۇشتا يېڭىش ـ يېڭىلىش دائىم بولۇپ تۇرىدۇ، ئهگهر . بۇ ئۇرۇش«

، قىلىش ئېھتىماللىقى بولۇپ قالسا دۈشمهن قولىغا تىرىك چۈشۈپ

شكهندىن كۆره ئۆزۈڭگه ئۆزۈڭ تهدبىر ئۇنىڭ قولىغا تىرىك چۈ

دېگهن » قولالنساڭ، ھهممه ئىشتىن بىر يولىال خالىي بولىسهن

  . ئىدى

پ قايتىپ كهلمىگهن ماشىنىدا ھهممىنىڭ كۆڭلى ئاخشام كېتى

ئاخۇنوپنىڭ بۇ سۆزىنى مېنىڭ يېنىمدا ئولتۇرغان بىر قانچه  .ئىدى

يالى بىلهن كىشىال ئاڭلىدى، قالغانلىرى ھهممىسى ئۆزىنىڭ خى

كۆرۈنۈشكه يولدىن كېتىۋاتقان ماشىنىالرنىڭ قارىسى . ئىدى

باشلىدى، ئوسمانجان بىلهن ئاخۇنوپ دۇربۇندا يولغا ئۈزمهي قاراپ 

. ئۇالرنى تۇتقان ئىكهن«: تۇراتتى، ئۇالرنىڭ ئۆزئارا پاراڭلىشىپ

كېتىپ بارىدۇ، بىز دهرھال بۇ  ئېلىپھازىر ماشىنىغا بېسىپ 

دهپ، يولچىنىڭ يول باشلىشىنى كۈتۈپ » يهردىن ماڭايلى

دېگهن ئاۋازى » كهلدى، ئۇالر قايتىپ كهلدى« بىرى، تۇرۇشىمىزغا

ئاڭالندى، راست دېگهندهك بىز تهرهپكه قاراپ كېلىۋاتقان ئۈچ 

قورال بار  پارقىراۋاتقانئادهمنىڭ قارىسى كۆرۈندى، ئۇالرنىڭ قولىدا 

شولىسى بىز تهرهپكه ئىدى، كۈن نۇرىدا يىراقتىن قوراللىرىنىڭ 

ـ ساندا چۈشۈپ تۇراتتى، دۇربۇننى قولىغا ئالغان ئاقساقال  ئاندا
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  .قايتىپ كېلىۋاتىدۇ، دېدى، ئۇالر بارا ـ بارا يېقىنالشتى خهيرۇلال

، مىجىت سىلىڭ، مهريهملهر بىلله كېلىۋاتاتتى، ئۇنىڭ خهيرۇلال

 كۆرۈندى، ئهمما ئېنىق كۆرگىلى سېيماسى بىرسىنىڭكهينىدىن 

 كۇساركالته  بىرى تونىمىغانبولمايتتى، ئۇمۇ يېقىنالشتى، مهن 

كېلىۋاتاتتى، ھهممه ھهيران بولۇپ، بىر ـ بىرىگه قاراپ  بىلهنال

ئۇ ماشىنىنىڭ شوپۇرى يولۋاس ھهسهن ئىكهن، مهن . قېلىشتى

، ئۇالر كهلگهندىن كۆرمىگهنكهنمهنئۇنى زادى تونۇمايتتىم ھهم 

  .سۆزلهپ بهردىكېيىن بولغان ئهھۋالنى 

كهلگهنده بىر توپ ئهسكهرلهر  سۇغۇنچازىغائۇالر ماشىنا بىلهن  ―

 ئۇجهنفاڭزىغاچىقىپ سىلهر نهگه بارىسىلهر؟ دهپ سوراپتۇ، بىز 

  .ئوتۇنغا كېتىۋاتىمىز) ئوتۇن كواليدىغان يهر ئىسمى(

  ماشىنىسى بۇ؟ نېنىڭ ―

قهشقهر ۋىاليهتلىك يول ئاسراش ئۇچاستىكىسىنىڭ ماشىنىسى،  ―

بۇ ئادهم بىزنىڭ ئىدارىنىڭ ھهربىي ۋهكىلى، دهپ ماشىنىدا 

 تهمبۇرچىسىئولتۇرغان ۋىاليهتلىك سهنئهت ئۆمىكىنىڭ 

سهنئهت ئۆمىكىنىڭ  خالىقھاجىكۆرسىتىپتۇ،  خالىقھاجىنى

 ماشىنىداسهھنىده كىيىدىغان ھهربىي كىيىمىنى كىيىپ 

  .ئولتۇرغان ئىكهن

، بىز ئۇ تهرهپتىن تۇرۇڭالرسىلهر ھازىر يولغا ماڭماي « ―

كېلىۋاتقان بىر توپ كىشىلهر بار، شۇالرنى بىر تهرهپ قىلىپ 
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دېيىشىگه، مارالبېشى » بولغاندىن كېيىن ئاندىن مېڭىڭالر

، بۇ قاپتۇتهرهپتىن مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ماشىنىسى كېلىپ 

مۇھهممهد  تالمان- اي ئهسكهرلهر، ئالمان سوئال سورىغان خىت

ئىمىن قادىرنىڭ ماشىنىسى تهرهپكه كېتىپتۇ، ھهممه يهر قارا 

بىلهن  خهيرۇلالئهسكهر بىلهن توشۇپ كهتكهن ئىكهن، چۈمۈلىدهك 

مىجىت دهرھال ماشىنىدىن چۈشۈپ تاغ تهرهپكه قېچىپتۇ، يولۋاس 

ماشىنىنى توختىتىپ، ماشىنىدىن چۈشهي دېيىشىگه، ھېلىقى 

 ئۇيهركاساپهتلهر تهكرار كېلىپ، ماشىنىنىڭ ئۈستىگه چىقىپ 

  .تۇرۇپتۇ كوچىلىغىلى بۇيهرنى

ده، يولۋاس دهرھال ھهممه كىيىمنى  - ئىش چاتاق دهپتۇ  !ئاپال

 ئۆمىلهپبولۇپ، ئهسكهرلهرنىڭ ئارىسىدىن  قىپيالىڭاچسېلىپ، 

يول سېلىۋېتىپ مېڭىپ چىقىپ كېتىپتۇ، كېچىسى كىيىمنى 

ھهم ئادهمنى ئادهم پهرق  چىقىلمايدىكهنھايۋانالرمۇ ياۋايى ماڭسا 

، بۇ ھېكايىنى سۆزلهپ بهرگهنده يولۋاسنىڭ ئېتهلمهيدىكهن

 خالىقھاجىنى. ئىدۇق نئوقۇغاھهممىمىز ئاپىرىن زېرهكلىكىگه 

ئۇ كهلمىدى، شۇنىڭ بىلهن ئىزچى باشلىغان يول . ئۇزۇن كۈتتۇق

  .تهرهپكه يول ئالدۇق جۈلبىلهن قارا

تۇتۇش جىددىي بىز ئاشۇ كۈنلهرده قوراللىق قوزغىالڭغا 

بولغان ئاقتۇ ناھىيىسىده ۋه قوشنا قىلىۋاتقان كۈنلهرده بىزگه 

هت سادىر ئارقىدىن قوراللىق ھهرىك - ئارقا  ناھىيىلهردىمۇباشقا 
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كۈنى  -  16ئاينىڭ  -  8للىشىمىزچه، هكېيىن ئىگ. بولغان ئىدى

ئوسمان دېگهن ئهزىمهت بهش يۈزدهك كىشى  ئهزىزبارىن يېزىسىدىكى 

بىلهن ئاقتۇ ناھىيىلىك قوراللىق بۆلۈمنىڭ قوراللىرىنى بۇالپ، 

. ىل قىلغان ئىكهنبارىن يېزىسىدا ناھايىتى چوڭ تهۋرىنىش ھاس

ئۇنىڭ كهينىدىنال يهنه بارىن يېزىلىق ھۆكۈمهتنىڭ باشلىقى 

نهچچه مىڭلىغان كىشىلهرنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ،  ئىيسامۇمۇھهممهد 

 – 20« ئاقتۇ ناھىيىسىنىڭ قالدۇق قوراللىرىنى يىغىشتۇرۇپ، 

ۋهقهسىنى قوزغاپ ئاقتۇ ۋه پۈتۈن بارىن يېزىسىدا بىر » ئاۋغۇست

قاچ  - خىتايالرنىڭ قاچ . ىچه ھۆكۈمهت قۇرغان ئىدىمهزگىل يېڭ

  .ھهرىكىتى شۇ ۋاقتىدا بارىندىن باشالنغان ئىدى

  

  زهرهپشان پولكى -3

  

 مىجىت –بارغان ئاالقىچى  ئېلىپئاخۇنوپنىڭ بۇيرۇقىنى 

مۇھهممهد ئىمىن قاراقاش قول ياردهمچىسى  - 1نىڭ سىلىڭ

ئۇنىڭ ئىككى قېشى قاپقارا بولغانلىقتىن ئۇنىڭ لهقىمىمۇ  .ئىكهن

ئۇنى قهشقهر خهلقىنىڭ شۇ زاماندا تونۇمايدىغىنى . قاراقاش ئىدى

مهخپىي . شهخس ئىدى تونۇلغانيوق ئىدى، ئۇ جامائهتچىلىككه 

قول  لغان مايور مۇھهممهد ئىمىن قادىربۇيرۇقنى تاپشۇرۇپ ئا

كۈنى  -  21ۇيرۇق بېرىپ ئىشهنچلىك كىشىلهرگه بئاستىدىكى 
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مارالبېشىنىڭ ( تىغاىئاۋ ئىيسانىڭئهتىگهن سائهت ئالتىدىن بۇرۇن 

، توپلىنىڭالركى ئېچىققا كهنتتى- 1قاقشال بېرىپ، ) ىيېزىسئاۋات 

يوشۇرۇن  ئېلىپبىردىن قوراللىرىنى  - دهيدۇ، ئهسكهرلهر بىردىن 

توپلىشىدۇ،  ـ كهنتكه1قاقشال يولالر بىلهن كېچىلهپ مېڭىپ 

قاقشالغا كېلىدۇ، بهزىلىرى تۆۋهنكى قاقشالغا بهزىلىرى ئۈستۈنكى 

  .كېلىدۇ

كېلىشى ۋه مهخپىي مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ئهسكهرلىرىنىڭ 

يوليورۇق مهخپىي مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ئهسكهرلىرىگه 

مهكىتنىڭ مۇقىملىقىنى ئهسلىگه « بېرىشنىڭ سهۋهبلىرى،

دهپ،  ـ »قۇرىمىزكومىتېت كهلتۈرىمىز، مهكىت ئىنقىالبىي 

 ساۋدانوپسىياسىي كومىسسارى شىنجاڭ ھهربىي رايوننىڭ 

باشچىلىقىدىكى ھهربىي خىزمهت گۇرۇپپىسى مهكىت ناھىيىسىگه 

، چوڭ بىرلىشىشنى ئىشقا ئاشۇرۇپ، تاپشۇرۇڭالركېلىپ، قورالالرنى 

قۇرىمىز دهپ، داۋراڭ سېلىۋاتقان كومىتېت ئىنقىالبىي  مهكىتته

  .ئىدى لهرپهيت

بىر تۈركۈم ئهسكهرلىرىنى باشالپ ئۇالرنىڭ  ساۋدانوپبىر كۈنى 

پونكىتىغا كېلىپ يهنه مۇھهممهد ئىمىن  تراكتورھىمايىسىده 

 -  23تاپشۇرۇش ھهققىده خىزمهت ئىشلهپ،  ياراققادىرغا قورال ـ 

ئىيۇل مهركهزنىڭ قورال تاپشۇرۇش ھهققىدىكى يوليورۇقىنى 

مهيداندا روزى ھېكىمدىن باشقا يهنه بىر نهچچهيلهن  نهق. سۆزلهپتۇ
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  :دهسلهپته مۇھهممهد ئىمىن قادىر ياخشى تهلهپپۇزدا. بار ئىكهن

الر تاپشۇرسۇن، ، ئالدى بىلهن ئاۋۇ خىتايتاپشۇرايلىقورالنى ـ 

شقا مهجبۇرلىغانالر دهل ئىلىئاندىن بىز تاپشۇرايلى، بىزنى قورال 

ئۇالر بىزنىڭ نۇرغۇن بىگۇناھ ئادهملىرىمىزنى ! ئاشۇ ئاققۇن خىتايالر

بۇرۇن ھهرگىز بىز قورال  تاپشۇرماستىنئۇالر قورال . ئۆلتۈردى

  .، دهپتۇـ تاپشۇرالمايمىز

 ـ» سهن خهنزۇ يولداشالرنى خىتاي «ئاچچىقلىنىپ ساۋدانوپ

كهلگهن  ھاگېپى  ساۋدانوپنىڭ. قىلىپتۇدېدىڭ، دهپ ئۇنىڭغا پوپوزا 

 چىقىرىپىر دهرھال بىلىدىكى قورالنى مۇھهممهد ئىمىن قاد

» سهن مۇناپىقنى ئاتىمهن « چېكىسىگه تهڭلهپ تۇرۇپ ساۋدانوپنىڭ

  :دهپ تهمشهلگهنده، يېنىدىكى روزى ھېكىم ـ

مېنىڭ يۈزۈمنى قىل دهپ، ! نىم ئۇكام ئۇنداق قىلماجې! ۋاي  ―

قۇچاقالپ مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ئارقىسىدىن كېلىپ 

دهرھال قۇيرۇقىنى  ساۋدانوپبىلگهن  غهنىيمهتپۇرسهتنى . تۇتۇۋاپتۇ

شۇ كهتكهن پېتى . پونكىتتىن ئايرىلىپتۇ تراكتورقىسىپ 

  .بوپتۇپونكىتىغا كىرمهيدىغان  تراكتورئىككىنچىلهپ 

 45ه توپالنغان كهنتك -  1قاقشال مۇھهممهد ئىمىن قادىر 

، يولدا كېلىۋاتقان يهنه نۇرغۇن ئهسكهرنى ساقالشقا ئېلىپئهسكهرنى 

تاقهت قىاللماي، ئۇالرنى ساقلىماي، ۋاقىت قوغلىشىپ، كهچ سائهت 

ېرىش مهقسىتىده چوڭ يولغا يېتىپ ب سۇغۇنچازىغاده  11:00
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شوپۇرى سهمهتنىڭ  كاچۇڭنىڭيهكهن كېلىۋاتقان يولدا  .چىقىدۇ

، چۈشۈرۈۋېتىپماشىنىسىنى توسۇپ، ماشىنىدىكى يۈك تاقلىرىنى 

ئۇالر ھاشاردىن  .ھهيدىتىدۇماشىنىنى مارالبېشىغا قارىتىپ 

قايتقان دېھقان سۈپىتىده كىيىملهرنى كىيىشىپ، قوراللىرىنى 

ئورۇندۇق قىلىپ، ئۈستىده  باستۇرۇپتاغارغا قاچىالپ، ئاستىغا 

ئۇالر  .كېلىدۇ مارالغاماشىنا ئاقساق .مېڭىشىدۇئولتۇرۇپ 

ئهسكهرلهر  بۆلۈكماشىنىدىن چۈشۈپ تاماق يهيدۇ، بىر 

مهلۇم بىر قورۇسىغا كىرىپ  بىڭتۈهننىڭتهرتىپسىزلىك قىلىپ، 

 ئېلىپ كېچهكلهرنىقورال بىلهن ھهربىي كىيىم ئازغىنه  ئۇيهردىكى

  .چىقىدۇ

پونكىتىدىكى بىر  تراكتورچۈش ۋاقتى بولغاندا، مهكىت  ئهتىسى

 .بولغانلىقى سېزىلىدۇغايىب توپ كىشىلهرنىڭ قوراللىق 

بولغانلىقى سېزىلگهندىن غايىب مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭمۇ 

مۇھهممهد ئىمىن ئارمىيىسى كېيىن، پۈتۈن سهپ بويىچه خىتاي 

  .قىلىدۇ سۈرۈشتىسىنىقادىرنىڭ 

جهنۇبىي  .قىلىدۇتېلېفون شىنجاڭ ھهربىي رايونغا  ساۋدانوپ

تهرهپتىن  - قىلىدۇ، تهرهپ تېلېفون  رايونغىمۇشىنجاڭ ھهربىي 

 نىڭئىز ـ دېرىكىنى قىلىشقا باشاليدۇ، مۇھهممهد ئىمىن قادىر

ماشىنىسى سېرىق بويىغا كهلگهنده، بازارغا چىققان دېھقانالر 

مۇھهممهد « نىڭ بىلهن مۇھهممهد ئىمىن قادىرنى تونۇپ قالىدۇ، شۇ
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سهپ  - دهپ، پۈتۈن يول بويى سهپ  »كهپتۇئىمىن قادىر سىلىڭ 

  .توۋاليدۇشوئار دهپ  ـ» !ياشىسۇن مۇھهممهد ئىمىن قادىر «بولۇپ،

ئاتىغان  شهپقهتچىسىگهۋه مېھمىنى كىشىلهر ئۆزىنىڭ ئهزىز 

ماشىنىدىكى بىر . كېلىپ بېرىشكه باشاليدۇ ئېلىپسوۋغىلىرىنى 

كىرىپ،  دوختۇرخانىسىغاقىسىم جهڭچىلهر، ئۇدۇل سېرىق بويا 

بىر ( مورفۇلىنئىزدهپ، بىر نهچچه قۇتا  مورفۇلىن دوختۇرخانىدىن

ماشىنىنىڭ يېنىغا  ئېلىپنى ) يهشىكرىۋايهتته بىر نهچچه 

چۆمۈلۈپ ىغا كېلىدۇ، ماشىنىنىڭ ئهتراپى بىردهمدىال ئادهم دېڭىز

  .ماشىنا يولنى كېسىپ دهرھال يولغا چىقىدۇ. كېتىدۇ

ئالغاچ كېلىشنى س س س ر دىن كهلگهن ھهربىي  مورفۇلىن

يىتهن تاپىلىغان المۇھهممهد ئىمىن قاراقاشقا ئادوختۇر ئهخمهتجان 

قىلغۇچى بىرخىل ئوكۇل ئىكهن، ئۇرۇشتا  مهست مورفۇلىن. ئىكهن

كىشىلهرگه بىر تال ئۇرسا ئاغرىق ئازابىدىن بىر تهگكهن ئوق 

  . مهزگىل خالىي بولىدىغان دورا ئىكهن

ماشىنا يولغا چىقىشى بىلهن، مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ 

مارالبېشى تهرهپكه قاراپ ماڭغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ ئىز ـ دېرىكىنى 

قىلىۋاتقان كىشىلهر تهرىپىدىن جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايونىغا 

ۋهر قىلىنىدۇ، جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايونى شىنجاڭ ھهربىي خه

رايونىغا خهۋهر قىلىدۇ، شىنجاڭ ھهربىي رايونىنىڭ بۇيرۇقىغا 

ئاساسهن، يول بويىدىكى مارالبېشىنىڭ شامال دېگهن يېرىدىكى 
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ھهربىي رايوننىڭ ھاۋا ئارمىيه رادار پونكىتى ماشىنىنىڭ 

اشىنا كهلگهندىن كېيىن كېلىشىنى كۈتۈپ ساقالپ تۇرىدۇ ۋه م

قايسى يۆنىلىشكه ماڭىدىغانلىقىنى بىلىش ئۈچۈن پۇقراچه كىيىم 

مال بېسىپ، ماشىنىنىڭ ئازغىنه  تراكتورغاكىيگهن بىر خىتاي 

كهينىدىن تاپ بېسىپ قوغالپ ماڭىدۇ، ماشىنا مارالبېشىغا 

، تهشكىالت باشلىقى كاتتىۋېشى مارالبېشدىكىلهرنىڭكهلگهنده 

قوراللىق ئالدىنى توسماقچى بولغاندا،  كىشى دېگهن اگۈيخۇئىمىن 

  .مارالبېشى ھهربىي دائىرىلىرى يول قويمايدۇ

قهشقهر يۆنىلىشىگه قاراپ ماڭغاندىن  سانساكودىنماشىنا 

كېيىن، شىنجاڭ ھهربىي رايونىغا مهلۇم قىلىدۇ، شىنجاڭ ھهربىي 

ايتىپ كهينىگه بۇرۇلۇپ ق تراكتورچىرايونىنىڭ بۇيرۇقىغا بىنائهن 

يول ئارىلىقىنى ھېسابلىغان ھهربىي رايون باشلىقلىرى . كېتىدۇ

يول توسۇپ ئۇالرنى قهشقهر شهھىرىگه كىرگۈزمهسلىك  سۇغۇنچازىدا

ئۈچۈن جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايونىغا بۇيرۇق قىلىپ 

بىز بۇ (يول توسۇشقا بىر پولك ئهسكهر چىقىرىدۇ،  سۇغۇنچازىدا

مهلۇماتنى بىر قانچه يىلدىن كېيىن تۈرمىدىكى ۋاقتىمىزدا شۇ 

ۋاقىتتا، شۇ ئۇرۇشقا قاتناشقان بىر ھهربىي ئهمهلدارنىڭ باشقىالرغا 

  .)دهپ بهرگهنلىكىدىن ئاڭلىغان ئىدۇق

، كهلگهنده سۇغۇنچازىغامۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ماشىنىسى 

. بارىدۇ ئېلىپبىر توپ ئهسكهرلهر ماشىنىنى توسۇپ، تهكشۈرۈش 
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بىلهن پاالس  بېنزىنتوسقان ماشىنىنىڭ ھهممىسى ئۈستى تهرىپى 

ماشىنىنىڭ ئىچىده تولۇق قورالالنغان  .قاپالنغان ماشىنىالر ئىكهن

قاتار  قاسنىقىدىمۇيولنىڭ ئىككى . خىتاي ئهسكهرلىرى بار ئىكهن

بىر ماشىنا يولنىڭ . شىنىالر تۇرغان ئىكهنقاتار تىزىلغان ما - 

توختىتىلىپ ماشىنىنىڭ چاقىنى چىقىرىپ ئوتتۇرىسىدا قاپ 

مۇھهممهد ئىمىن قادىر ماشىنىدىن . قىلىۋاتقان ئىكهنرېمونت 

دهپ يولغا  ،بېشىنى چىقىرىپ ئهتراپقا بىر قاراپ ماشىنىنى ھهيده

  .راۋان بوپتۇ

تهرهپتىن  - ماشىنا خېلى مېڭىپ يېرىم يولغا كهلگهنده تهرهپ 

ماشىنىدىكى خىتايالر چۈشۈپ مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ 

ئهسكهرلىرىنى ماشىنىدىن چۈشۈشكه بۇيرۇق بېرىپتۇ ھهمده باشقا 

پاالسنى  بېنزىنماشىنىالردىكى خىتاي ئهسكهرلىرىمۇ ئۈستىدىكى 

 تاپشۇرساڭقورال ! ال تاپشۇرقور«قوراللىرىنى بهتلهپ  قايرىۋېتىپ

  .دهپ، سىياسهت سۆزلهپتۇ ـ »!ئۆلتۈرمهيمىز

مۇھهممهد ئىمىن قادىر يېنىدىن قورالىنى چىقىرىپ ئاسمانغا 

قارىتىپ ئوق ئۈزۈپ ماشىنىدا ئۇخالۋاتقان ئهسكهرلهرنى ئويغىنىشقا 

پۈتۈن قورالالر  ،ئهمما. پتۇلىقىقوماندانلىق بۇيرۇق بېرىپ ئۇرۇشقا 

ڭ ئاستىدا ھاشاردىن قايتقان كىشىلهردهك باستۇرۇلۇپ ماشىنىنى

ئۇخلىمىغان بىر قىسىم . ۇپتئۈلگۈرمهقالغاچقا چىقىرىشقا 

ئهسكهرلهر قوراللىرىنى چىقىرىپ ئوق ئۈزۈپتۇ ـ يۇ، لېكىن دۈشمهن 
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بولغانلىقى ئۈچۈن ئۈنۈم بهرمهپتۇ ـ ده، ئهلهمگه  كۇچلۇقتهييارلىقى 

توۋالپ، ئامالسىزلىقتىن بىر  شوئارچىدىمىغان بۇ ئهزىمهتلهر 

ھېسابسىز ، دۈشمهننىڭ ئادىمى ھهددى ـ قىلىپتۇمهزگىل ئۇرۇشمۇ 

جىق، ئۇنىڭ ئۈستىگه تۇيۇقسىز توسالغۇغا دۇچ كهلگهنلىكتىن بىر 

ئامال قىاللماي بىر نهچچه ئادهمنىڭ يارىدار بولۇشى بىلهن ئهسىرگه 

  .قاپتۇچۈشۈپ 

بىز ئاخۇنوپ بار ماشىنىدىكىلهر ماشىنىدىن ئايرىلىپ، پىياده 

، كۈن بهك ئىسسىق مېڭىۋاتاتتۇقتاغ يولى بىلهن قارارگاھقا قاراپ 

ماشىنا «ئىدى، يهيدىغان، ئىچىدىغان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى 

 ـ »ھازىر قايتىپ كېلىدۇ، ئېغىر نهرسىلهرنى ماشىنىدىن ئالماڭالر

ماشىنىدا قالدۇرغان  نهرسىمىزنىممه دېگهن بۇيرۇق بىلهن ھه

 25ئادهملهرنى ساناپ  خهيرۇلالتاغ جىلغىسىغا كهلگهنده، . ئىكهنمىز

بىرلهپ كۆزدىن كهچۈرگهندىن  - ئادهمنىڭ بارلىقىنى بىلىپ، بىر 

مېنى باشلىق گۇرۇپپىغا - 1ئايرىدى، گۇرۇپپىغا كېيىن، ئىككى 

ىپىسىنى ۋهزقوغداش قوماندانلىق شتابىنى قىلىپ، قوشۇمچه 

  .ئۆتهيدۇ، دهپ ئېالن قىلدى

جهنۇبقا  غۇلجىدىنمۇھهممهد ئىمىن دېگهن گۇرۇپپىغا - 2   

مىجىت . كهلگهن بىر ياش يىگىتنى باشلىق قىلدىچېكىنىپ 

بىز . بېكىتتىسىلىڭنى ئۇنىڭ خىزمىتىگه ياردهملىشىدۇ، دهپ 

يېڭى ۋهزىپىنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، يولنى 
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يېرىم كېچىدىن ئاشقان ۋاقىت ئىدى، يول . داۋامالشتۇردۇق

ھهيران قالدۇق، بىز . ئۈستىده بىر يولۇچى بىزگه يولۇقۇپ قالدى

  .ماڭغان يولدا ئوۋچىدىن باشقا كىشى ئاسانلىقچه ماڭمايتتى

باشلىق ئۇنىڭدىن بىر نېمىلهرنى سورىدى، ئۇنىڭ بىلهن ئۇزاق 

دهپ » !قاراياخشىراق «سۆزلهشكهندىن كېيىن، ئۇنى ماڭا تاپشۇرۇپ 

، مهن يول بويى ئۇنى قېچىپ كېتىپ بىزگه جېكىلىدى

ئۇ . تېپىپ بهرمىسۇن دهپ، گهپكه سېلىپ باقتىم ئاۋارىچىلىك

بىزنىڭ قوراللىق ئىكهنلىكىمىزنى، بىزنىڭ ھهرىكهتلىرىمىزدىن، 

نى ھېس قىلىپ، گهپنىڭ مىزسىرلىق بىر ئىنسانالر ئىكهنلىكى

مهن ئىزدهپ يۈرگهن ئادهم «. ئوچۇقال ئۆزى ئېيتتى پوسكاللىسىنى

ۋهتهن قۇتقۇزۇش رادىئوسىنى  ھهركۈنىمهن . ئىكهنسىلهردهل سىلهر 

تېغىنىڭ باغرىدىن تهڭرى، ئىزدىسهڭالرئۇ رادىئودا بىزنى . ئاڭاليمهن

، دۈشمهنگه ئهجهللىك زهربه ئىزدهڭالرئېتىكىدىن  پامىر، ئىزدهڭالر

، دهيتتى، مهن الرئىزدهڭتۈركىستان قوشۇنىدىن  شهرقىيبېرىدىغان 

، شۇڭا مۇشۇ يول بىلهن قاپتىكهنمهنتۈنۈگۈن سىلهرنى چۈشهپ 

مهن كۈلۈپ  .دېدى» دهپ ماڭغان ئىدىم ،سىلهرنى ئىزدهپ تاپاي

؟ قىالاليسهندهيسهن يىگىت، سهن نېمه ئىش  راست. كهتتىم

دېسهم، ئۇ ئهترهتته خهلق ئهسكىرى بولغان ئىكهن، قورال 

بۇ يىل ئهسكهرلىككه تىزىملىتىپ، ئىمتىھان . ئاتااليدىكهن

دهپ ئهسكهرلىككه  ،»ئىكهن سېنىڭ ئاكاڭ بۇزۇق ئۇنسۇر« بهرسهم، 



241 
 

 	
	241 	

	 	

بىزنىڭ قاراجۈلگه بارىدىغانلىقىمىزنى ... ئالمىغانلىقىنى ئېيتتى

بىلگهندىن كېيىن، ئۇ بۇ يول بىلهن ماڭساڭال، ئهته چۈشتىن 

اڭساڭالر تاڭ ئېتىشتىن كېيىن بارىسىلهر، بۇ ئۇزاق يول، مۇنداق م

ول بۇرۇن قاراجۈلگه بارغىلى بولىدۇ، دهپ بىزنى باشالپ يېقىن ي

يول بويى ئاخۇنوپنى يۈدۈپ  .بىلهن قارا جۈلگه ئېلىپ كهلدى

چۈنكى ئاخۇنوپ دۈشمهننىڭ تۇتقۇنىدىن قاچقاندا . ماڭغان ئىدى

زهخىملهنگهن ئېگىز تام سىرهجلهردىن سهكرهپ پۇتى قايرىلىپ 

سائهتتىن  48كۈنى ئۆيلىرىمىزده تاماق يېگهنچه  -  21ز ئىدى، بى

بېرى بىر نېمه يېمىگهن ھهم يازنىڭ قاتتىق ئىسسىقىدا ئۇسساپ، 

  . ئازال قالغان ئىدى جانمانىمىز

  

  قاراجۈلدىكى جهڭ - 4

   

 قاراجۈلكۈنى سۈبھى بىلهن  - 23 ئاينىڭ- 8يىلى- 1969

كېلىپ  يۇلغۇنزارلىقىغايېزىسىنىڭ كهڭرال دهپ ئاتالغان 

  .چۈشتۇق

بىر ئۇچى تاغ قاپتىلى بىلهن، قالغان ئۈچ  يۇلغۇنزارلىقنىڭبۇ 

كهڭرى كهتكهن يايالقلىرى، ئېكىنزارلىقى  قاراجۈلنىڭتهرىپى 

يېزىلىق  قاراجۈلبىز تۇرغان يهر بىلهن . بىلهن تۇتاشقان يهر ئىدى

سوۋېت . يتتىيهتمهكىلومېتىرغا ھۆكۈمهت ئورۇنالشقان جاي ئىككى 
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بۇ يهر . سهل ئاشاتتىكىلومېتىردىن  200تهخمىنهن  چېگراسى

ئهينى ۋاقىتتا بىزنىڭ بۇ يهرگه . بىزگه بهش قولدهك ئايان ئىدى

 لىرىمىزرازۋېدكىچىتهكرار كېلىپ يهر شهكلى ۋه يول مۇساپىسىنى 

  .ئىدى لهندۈرگهن، بىزنى ئالدىن ـ ئاال خهۋهرئىگىلهپ

ئوقۇپ، ناماز  ماملىقىدائى قارىمىنىڭبامدات نامىزىنى جېلىل 

نامىزى  ئوقۇغان قارىمىنىڭ، شۇ كۈنى جېلىل ئاداقىلدۇقپهرزىنى 

نامازدىن كېيىن . ۋه قىلغان قۇرئان تىالۋىتى ھېلىمۇ يادىمدا

 يۇلغۇنزارلىقنىقىلغان دۇئاسى بىز ئىنسانالرنى ئهمهس، تاغ ۋه 

ىن دھهممىمىز كۆز يېشى بىلهن ئالالھ .لهرزىگه سالغان ئىدى

..... ئۇزۇن دۇئا قىلدۇق -ئهگىشىپ ئۇزۇن  قارىمغامهدهت تىلهپ، 

ناھىيىسىدىن بولۇپ، بىر ئۆمۈر  غىلىقرقا قارىممهرھۇم جېلىل 

، تهقۋادار مۇجاھىدكوممۇنىستالرنىڭ تۇتقىنىدىن قېچىپ يۈرگهن 

قىلىندى، بۇ  قهتلىخىتايالر تهرىپىدىن  مۇمۇسۇلمان ئىدى، مهرھۇم

  !ھئىنشائالالم توختىلىمهن، ھهقته كېيىن ئايرى

نامازدىن كېيىن پۈتۈن قوشۇندىكى جهڭچىلهر ھارغىنلىقتىن 

ئۇيقۇغا كهتكهن  شېرىنئارىلىرىغا تاشالپ  يۇلغۇنزارلىقنىڭئۆزىنى 

كۈنىدىن تارتىپ بۇ كۈنگىچه  -  21ئاۋغۇستنىڭ  چۈنكى بىز. ئىدى

ل ئۇنىڭ ئۈستىگه يو. يا تاماق يهپ، يا ئۇخالپ باقمىغان ئىدۇق

ئۇزۇن، ھاۋا بهكال ئىسسىق، سۇ يوق، ئۇسسۇزلۇق قاتارلىق 

مهن، نىزامىدىن، . ئىدى قىينىغانقىيىنچىلىقالر بىزنى تازا 
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ھهسهن قارى، توختىھاجى قاتارلىق سهپداشلىرىم بىلهن بىر يهرده 

كۈن نۇرىنى توسۇپ ئۇخلىغان يۇلغۇننى سۇندۇرۇپ سايىۋهن ياساپ 

بىزگه ئانچه ئۇزۇن بولمىغان بىر يهرده، بىزنىڭ  .ئىدۇق

ئاخۇنوپ بىلهن ئوسمانجانالر ئورۇن ھازىرالپ، دهم  ئۇدۇلىمىزدا

  .ھازىرلىنىۋاتاتتىشقا ئىلى

ئۈزۈك بولۇپ، بىر ـ بىرىمىزنى كۆرۈپ ئازغىنه ئارىمىزدا 

، قالغان جهڭچىلهر تهرهپ تهرهپكه بۆلىنىپ، ئىككى ـ تۇرۇشاتتۇق

بولغان  10:00سائهت . شىۋاتاتتىئىلىلۇپ، دهم ئۈچتىن بىر بو

مېنى ئويغاتتى، مهن بهك تهسلىكته  خهيرۇلالۋاقىت ئىدى، 

تېخى يېشىلمىگهن، كۆزۈم ئۇيقۇدا  ھارغىنلىقىم. كۆزۈمنى ئاچتىم

، مىجىت خهيرۇلالبارسام ئاخۇنوپ، . مېنى ئۇياققا چاقىردى. ئىدى

. شى ئىكهنمىزبىز بهش كى. سىلىڭ، ئوسمانجانالر بار ئىكهن

بىر يىغىن ئېچىشنىڭ زۆرۈرىيىتى ھهققىده جىددىي  خهيرۇلال

توختىلىپ، قىلىدىغان ئىشالر ھهققىده گهپ باشلىدى، مهن 

. ئۇالرنىڭ گېپىنى باشتىن ـ ئاخىر دىققهت بىلهن ئاڭلىدىم

، ئوتتۇرىغا قويۇلغان نهتىجىسىدهقىزغىن تاالش ـ تارتىش 

  :ئاخۇنوپ مۇنداق قارار چىقاردىپىكىرلهرنى خۇالسه قىلغان 

يېزىسىنى  قاراجۈلكهچ سائهت يهتتىدىن بۇرۇن گۇرۇپپا  - 1

  .شئىلى كونتروللۇقىغاتامامهن ئۆز 

 ياڭچاڭنىبىلهن قوماندانلىقى مىجىت سىلىڭنىڭ  گورۇپ - 2
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بار  پىرمىسىئۇالغ  - بىر ئات ئاتۇش ناھىيىسىنىڭ (ئىگىلهپ 

بېرىپ، خىتاي  چېگراسىغاېت ، ئاتلىق قوشۇن ھازىرالپ، سوۋ)ئىدى

ۋهتهننى «ئهسكهرلىرىنى تازىالپ، ئۇياقتىن كېلىدىغان 

  .ئۈچۈن ئېچىق ئېچىشكۈتۈۋېلىش نى  »ئارمىيىسىقايتۇرۇۋېتىش 

يېزىسىنىڭ  قاراجۈلھازىرالپ، كهچته تېكىستىنى سۆز  خهيرۇلال

تۈركىستان خهلق قوراللىق  شهرقىيپۈتۈن دۇنياغا  لىداېئۇزرادىئو 

تايانچى پونكىت قىلىپ ۋهتهننى قۇتقۇزۇش  قاراجۈلنىكۈچلىرىنىڭ 

چ ۋه ۈكىنى، دۇنيادىكى ئادالهتپهرۋهر كئۇرۇشىغا ئۆتكهنلى

 شهرقىيتهشكىالتالرنىڭ ياردهم قىلىشىنى مۇراجىئهت قىلىش ۋه 

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ قايتىدىن قۇرۇلغانلىقىنى ئېالن 

  .قىلىش

ئارقىدىن ئۇالپال قۇرئان تىالۋهت قىلىپ بۇ  قارىمجېلىل 

خهلقىگه  قاراجۈلقېتىمقى ھهرىكهتنىڭ مۇددىئا مهقسهتلىرىنى، 

ئاشكارا ئېالن قىلىپ، خهلقنى ۋهتهن قۇتقۇزۇش ئۇرۇشىغا 

شقا ئىلىئىشتىراك قىلىپ، قوشۇننى زورايتىش ئۈچۈن ئهسكهر 

  .ۇل بولۇشتۇتۇش قىلىش، بۇ خىزمهتكه ئوسمانجان مهسئ

ده ئاخىرالشتى، ئهسكهرلهرنى بىر قېتىم  12:00يىغىن سائهت 

كۆزدىن كهچۈرۈپ، بۇيرۇققا بىنائهن مهن سائهت ئىككىگىچه 

نۆۋىتىنى مىجىت  پوستتۇردۇم، سائهت ئىككى بولغاندا قاراۋۇللۇقتا 

تۇرۇشى  قاراۋۇللۇقتا ئۇ سائهت تۆتكىچه . سىلىڭغا ئۆتكۈزۈپ بهردىم
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ۇ كۈنى مىجىت سىلىڭنىڭ ساالمهتلىكى ياخشى ئ. كېرهك ئىدى

ئهمهس ئىكهن، يولدا كهلگۈچه ئۇسسۇزلۇقتىن، ئاچچىق شور سۇنى 

 ئىكهن، مىجىت سىلىڭ ئىچىپ قويۇپ، ئىچى سۈرۈپ كهتكهن

دهم ئالسۇن، مهن  مىجىتكام«ئۆتكۈزۈۋېلىپ نۆۋىتىنى مهريهم  پوست

ئۇخالپ ! تۇرۇڭھوشيار ناھايىتى «دېگهن ئىدى، مهن » قىالي

قايتىپ كېلىپ ئۇيقۇغا باش قويغان جېكىلهپ دهپ،  »!قالماڭ

  .ئىدىم

بىلمهيمهن، قاتتىق ئېتىلغان  ئۇخلىغىنىمنىقانچىلىك 

بېشىمنى . ئىدى ئويغىتىۋهتكهنئاپتوماتنىڭ ئوق ئاۋازى مېنى 

. سېزهلمىدىمدهستىدىن ھېچ نېمىنى  قاچنىڭ - كۆتۈرسهم، قاچ 

ئىكهن، دهپ  بۇيهردهئۇالر بىر توپ خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ 

بىز . ئاڭلىدىم، ئارىلىقى خېلى يىراق ئىدى توۋلىغانلىقىنى

. ئوق ئاۋازى ئېتىلىشقا باشلىدىقورۇغاندهك تهرهپتىنمۇ قوماچ 

خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ ئاۋازى يوقاپ يىراق بىر تهرهپلهرگه 

  .كهتكهندهك بولدى

پايپاق قاتارلىق ا تۇرغاندا، ياغلىق، پوستتمهلۇم بولدىكى، مهريهم 

شېخىغا يۇيۇپ، يۇلغۇننىڭ  كېچهكلىرىنىبىر يۈرۈش كىيىم ـ 

ئارتىپ قويغان ئىكهن، بىزنى ئىزدهپ قوغالپ يۈرگهن خىتاي 

، قوماندانى بىر پهي ئهسكىرىفامىلىلىك  ياڭئهسكهرلىرىنىڭ 

كىيىملهرنى  بۇلىماچيىراقتىن دۇربۇندا يۇلغۇنغا ئېسىلغان ئاال 
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، يهرلىك غالچىالر ئۇ يهرده قهدىمدىن ئادهم ياشىمايدىغان كۆرىدۇ

 ،مۇمكىن، بهلكىم قاچقان ئادهملهر شۇ يهرده بولۇشى يۇلغۇنزارلىق

 بىز. دهپ خىتاي ئهسكهرلىرىنى شۇ تهرهپكه بېرىشقا ئۈندهيدۇ

كۈنى ماشىنىلىرىمىزنى تاشالپ، ماڭغان  - 21ئاۋغۇستنىڭ 

ماشىنا ئۇالرنىڭ ىز ئىگىس، يول بويىدىكى ئهتىسىكۈننىڭ 

، ماشىنىنىڭ يېنىغا كېلىپ، تهكشۈرۈپ چېكىپدىققىتىنى 

تۈركىستاننىڭ  شهرقىيئۈستىگه چىقسا، ماشىنىدا ئېغىر قورالالر، 

پۇلى، ئوزۇق تۈلۈك،  يۋهنلىك 10بايرىقى، ئىككى تاغاردا خىتاينىڭ 

قاتارلىق نهرسىلهرنىڭ بارلىقىنى كۆرگهندىن .... ئوق ـ دورا

  .كېيىن، ئارقىمىزدىن ئىزدهپ يۈرگهن ئىكهن

ئۇنىڭ كۆكسىده يهتته پاي  .بولغان ئىدىشېھىت مهريهم 

ئاپتوماتنىڭ ئوقىنىڭ ئىزى قالغان ئىكهن، ئۇقساق، خىتاي 

، مهريهم خۇداغا قاپتۇىپ ئهسكهرلىرى ئۇدۇل مهريهم بار يهرگه كېل

ھايا يۈزىسىدىن، بىزدىن خېلى يىراق يهرده  -  شهرمىشۈكرى 

دۈشمهننى كۆرگهن  .تۇرغان ئىكهن لۇقتاكىيىم يۇيۇپ، قاراۋۇل

مهريهم تاپانچىسىنى چىقىرىپ دۈشمهنگه قارىتىپ ئوق ئۈزۈپتۇ، 

فامىلىلىك  ياڭدۈشمهننىڭ ئىككى ئهسكىرىنى ئۆلتۈرۈپتۇ، 

 ياڭئىكهن، ئۆلمهي قالغان تهگكهن ئوق  ايىغىغائ پهيجاڭنىڭمۇ

قولىدىكى ئاپتومات بىلهن مهريهمگه قارىتىپ بىر دىسكا ئوقنى 

چىقارغان ئىكهن، مهن ھارغىنلىقتىن مهريهمنىڭ ئاتقان تاپانچا 
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ئاپتومات ئاۋازىنى ئاڭلىماپتىمهن، كېيىن ئېتىلغان خىتاينىڭ 

  .ئوقىنىڭ ئاۋازىدىن ئويغانغان ئىكهنمهن

دۈشمهن بىزنى سهزدى،  «خۇنوپ ھهممىمىزنى ئاگاھالندۇرۇپ،ئا

! چىقارماڭالر، ھهممىڭالر قااليمىقان ئوق جىددىيلهشتىئهھۋال 

دهپ بىزنىڭ ئورۇنلىشىش جايىمىزنى ، »!بويسۇنۇڭالربۇيرۇققا 

ئورۇنالشتۇردى، ھهممهيلهن قوراللىرىمىزنى بهتلهپ يېڭىۋاشتىن 

ھهممه يهر قېلىن  .ئىدۇقهن تهرهپكه قاراپ ياتماقتا دۈشم

مۇمكىن يىراقتىكى ئادهمنى كۆرۈش مېتىر  10، يۇلغۇنزارلىق

  ...ئهمهس

، بېشىڭالرنى ئولتۇرۇڭالر، پهس شهرهتلهپئاخۇنوپ قولى بىلهن 

 .كه قارىتىپ، نهسىھهت بېرىۋاتاتتىدهپ بىز تهرهپ، چىقارماڭالر

ـ  الھاپىئاخۇنوپنىڭ قول ئىشارىتىنى خاتا چۈشهنگهن نىزامىدىن 

خۇنوپ بار تهرهپكه ماڭغىلى ئا ،، بىز بار يهردىن قوزغىلىپشاپىال

ئۈزۈك بولۇپ، ئازغىنه ئاخۇنوپ بىلهن بىزنىڭ ئارىمىزدا  .تۇردى

نىزامىدىن ئاخۇنوپ مېنى  .ئىدى يۇلغۇنزارلىقشقا جاي قېلىن با

چاقىردى، دهپ چۈشهنگهن ئوخشايدۇ، ئۇ بىزدىن ئايرىلىپ بهش 

قنىڭ كېلىشى بىلهن قهدهم ماڭا ـ ماڭماي گۇم قىلغان بىر پاي ئو

پېتى دۈم يهرگه چۈشتى،  سېرىلغان، سهنتۈرۈلۈپئۇ  ،يهرگه يىقىلدى

ئۇنىڭ چىرايىدا بىر خىل غهزهپ ئوتى يالقۇنجاۋاتقاندهك 

 .بىلىنمهس تىترهيتتى - بىلىنهر اتاتتى، قاپقارا چاچلىرى قىلىۋ
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ئانىسىنىڭ ئوغۇز سۈتى تېخى تېمىپ تۇرغان بىر گۆدهك  ئاغزىدىن

ئۇنىڭ جان . باال ئارزۇ ئارمانسىز ئۇ ئالهمگه كېتىپ قالدى سهبىي

ئۇنىڭ  .ۈنۈشى، ھېلىمۇ يادىمدىن چىقمايدۇكۆر ئۈزۈۋاتقاندىكى

، ئاناردهك قىپقىزىل ئىككى چاچلىرىلهپىلدهپ تۇرغان قارا 

مهڭزى، چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىپ دۈشمهنگه نهپرهت كۆزى بىلهن 

  .ىمۇ كۆز ئالدىمدىن يوقالغىنى يوقئالىيىپ تۇرغان سىياقى ھېل

ئۇنى . ياشقا تېخى توشمىغان ۋاقتى ئىدى 18 ئۇنىڭ شۇ يىلى

ھهممىسىنىڭ كۆڭلى بۇزۇلدى، ئىچ  يېقىندىكىلهرنىڭكۆرگهن 

دهپ  ،ئىككى كۈن بۇرۇن دادامنىڭ ئىنتىقامىنى ئالىمهن. غرىتتىئا

بۇ مۈشكۈل سهپهرگه ئاتالنغان بۇ ئوغالنىمىز ۋهتهن، مىللهت يولىدا 

 ئالالھدىنجانابىي ئۆز ھاياتىنى تهقدىم قىلغان ئىدى، مهرھۇمغا 

  !ئامىن! تىلهيمهنمهرھهمىتى جهننهت 

ىقرار قىلساڭ ئ«دۈشمهننىڭ رادىئو كانايلىرى ئىشقا چۈشتى،

كهڭچىلىك قىلىمىز، قارشىلىق كۆرسهتسهڭ ئېغىر جازااليمىز، 

سۈرۈشته  ئهگهشكۈچىلهرنىباش جىنايهتچىنى جازاالش، 

خىزمهت  نهيزىنى ئارقىغا قايرىپ ئۇرغانلىق،. قىلماسلىق

  ».....كۆرسهتكهنلىك بولىدۇ، قورال تاپشۇرساڭ ئۆلتۈرمهيمىز

سهنت قىلمايتتى، ھهممه دۈشمهننىڭ تهشۋىقاتىغا ھېچ كىم پى

اكى يۆتهلگهن ئاۋازى ي بىرسىنىڭتىمتاس، جىمجىت ئىدى، ھهتتا 

كاناي ئاۋازى يهنه ئاڭلىنىشقا  .تىنغان تىنىقىمۇ سېزىلمهيتتى
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ھېچ كىم ئۇالرغا . بېرىشنى تهكرار تاپىلىدىجاۋاب باشلىدى، 

دۈشمهن ھهيۋه بىلهن بىر بېسىپ، ئىككى . قايتۇرمىدىجاۋاب 

 شىرىقلىغانبېسىپ كېلىشكىلى تۇردى، پهقهت يۇلغۇننىڭ 

، دۈشمهن بىلهتتۇق يېقىنالشقانلىقىنىئاۋازىدىن ئۇالرنىڭ 

چۈنكى ئۇالر ئۆره  .كۆرۈنۈشكه باشلىدىراستتىنال ئهسكهرلىرى 

سهۋۋۇر سانىنىڭ قانچه ئىكهنلىكىنى ته. مېڭىپ كېلىۋاتاتتى

دۈشمهن كهلدى، تېخىچه ئوق چىقىرىش . تهس ئىدىقىلىش 

مهن ھهيران قالدىم، كۆڭلۈمگه . بېرىلمىگهن ئىدىكوماندىسى 

 گۇمانالنغىلى ئاخۇنوپتىنكهلمىگهن يامان ئويالر كهلدى، مهن 

ئهمهس ئىدى، مۇمكىن بۇيرۇقسىز ئوق چىقىرىش . تۇرغان ئىدىم

  !هرمهيدىغاندۇنېمه ئۈچۈن ئوق چىقىرىشقا بۇيرۇق ب

  !...يا؟ قىسمهتمىدۇبۇ شۇنداق ! ؟چۈشهمدىغاندۇقتىرىك قولغا 

يېقىنالپ كېلىپ مېتىرالپ  30 ،مېتىر 25خىتاي ئهسكهرلىرى 

كۈتۈپ تۇرۇشقا  ....بولۇۋاتاتتىتىت  - ئىچىم تىت . قالغان ئىدى

  .قالمىغان ئىدى قېتىمتا يانا

خۇددى ماڭا  بىزنىڭكىلهر. دېگهن بۇيرۇق بېرىلدى» !ئاگوم«

ئوخشاش ئوق چىقىرىش بۇيرۇقىنى تهقهززالىق بىلهن كۈتۈپ تۇرغان 

ئوق ئاۋازى جاھاننى بىر ئالدى،  تاراسلىغانبىرال ۋاقىتتا . ئىكهن

گۈپۈلدهپ ئۇرۇلۇۋاتقان . ھهممه يهر ئوقنىڭ ھىدىغا توشۇپ كهتتى

تىنىمسىز يۈرهكلهرنىڭ قااليمىقان سوقۇشى بىردىنال جايىغا چۈشۈپ 
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  .دىقال

ئىقرار قىلساڭ ئۆلتۈرمهيمىز، خىزمهت «ھهيۋه سېلىپ

دېگهن خىتاينىڭ ئۆزىمۇ كۆرۈنمىدى، » كۆرسهتسهڭ مۇكاپاتاليمىز

خىتاي  قهيهرلهردىدۇرئاۋازىمۇ يوقاپ كهتكهن ئىدى، پهقهت 

ئهسكهرلىرىنىڭ قېچىۋاتقان سهت قىياپهتلىرى غىل پال كۆزۈمگه 

نهچچىسى  قاچتىكى،دۈشمهنلهر شۇنداق سهت  .قالدىچېلىقىپ 

 .قارىماي قاچاتتى ىمۇشهپكىسىنىڭ چۈشۈپ قالغانلىقىغبېشىدىكى 

 بىرىبىلهن قاچماقتا ئىدى، ئايىغى  يپايهككه بىرنهچچىسى 

شقا ئۈلگۈرمهي قېچىۋاتاتتى، ئىلى باتولۇشكىسىنىچۈشۈپ قالغان 

سا، قورالىنى ئىلىنىپ قالشېخىغا قورالى يۇلغۇن  بىرسىنىڭيهنه 

تۈركىستان  شهرقىي پېتى ئۇالر شۇ قاچقان ...ىۋاتاتتىئالماي قېچ

ئىچىگه قاراپ قېچىۋاتقان سهددىچىننىڭ قېچىپ زېمىنىدىن 

  .كۆرۈنمهكته ئىدى قاچقۇنالردهك

ھاياتىمدا خۇشال ئۆتكهن مىنۇتلىرىم بار دېسهم، شۇ كۈندىكى، 

كۆرۈنۈش مېنىڭ پۈتكۈل ھاياتىمدا ئۇنتۇلغۇسىز  دهقىقىدىكىشۇ 

دهپ ئېيتسام ھهرگىز  ،ئاجايىپ خۇشاللىنارلىق كۈنلهر

  .خاتاالشمايمهن

مهن تۇرما ھاياتىمدا شۇنچه خاپىلىق تارتىپ ئازابلىنىپ 

كهلدى، بېشىمغا كۈنلهرمۇ قهبىھ ئۈمىدسىزلىنىدىغان ھاياتىمدىن 

مىنۇتالرنى ئهسلىگىنىمده ئۆزۈمگه ئۆزۈم تهسهللى ئاشۇ  ،ئهمما
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قىلدىم، يېڭى ھاياتقا بولغان ئۈمىدىم  سهۋرى، ھاي بهردىم بېرىپ

  .شهكىللهندى

كۈلۈپ كهتسهم ماڭا قاراپ ئۆزۈمچه مهن ئۇ كۆرۈنۈشنى كۆرۈپ 

سىله ساراڭ بولۇپ «تۇرغان ھهسهن قارى بىلهن توختىھاجى مېنى

دېگهندهك،  چاپتۇغېجهك ڭى قوئۆلۈۋاتسا ؟ ئېشهك قاللىمۇ

مهن كۆرگهنلىرىمنى دهپ بهرسهم، . دېدى» نېمىسى؟ كۈلگهنلىرى

قويغان ئىدى، ئهمما ئۇالرنىڭ قاچقان كۈلۈمسىرهپ ئۇالرمۇ 

ئۇالر . ۋاقتىدىكى كۆرۈنۈشىنى ئۇالر كۆرۈشكه ئۈلگۈرهلمىگهن ئىدى

  .ئۇزاپ كېتىپ قالغان ئىدى

، كهلتۈرگىنىمدهئاشۇ مهنزىرىنى كۆز ئالدىمغا  ھهرۋاقىتمهن،  ...

چۈنكى، ئىنسان پۈتۈن ھاياتىدىكى كۈلگهن . كېلىدۇكۈلگۈم يهنىال 

مهن ئاشۇ  ،ئهمما. مۇمكىن ئااللماسلىقىقېتىم سانىنى ئهسكه 

مېنىڭ ھهقىقىي،  - ئۇ! قېتىمقى كۈلكهمنى زادى ئۇنتۇيالمايمهن

دىن ئالالھجانابىي مهن ھهر زامان . ئۇنتۇلغۇسىز كۈلكهم ئىدى

، يهنه بىر بېرىشنىتهكرار يارىتىپ شارائىتىنى ئاشۇنداق بىر ئۇرۇش 

قېتىم كۈلۈش ئىمكانىيىتىگه ئىگه قىلىشنى ھهر زامان 

  !!!ئامىن. تىلهيمهن

 - گۈلدۈر . دېدى» ڭالرئىلىئولجىالرنى «:ئاخۇنوپ بۇيرۇق بېرىپ

يىغقىلى بۇ ئادهملهر، ھېچ نېمىگه قارىماي قورال گۈلدۈر يۈگۈرگهن 

مهنمۇ ئهل قاتارى بېرىپ يېقىن . كېتىۋاتاتتىئۆمىلىشىپ 
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، ئاپتوماتىنىلىك  56 بىرسىنىڭئارىدىكى ئۆلۈكلهرنىڭ ئارىسىدىن 

 ئېلىپئاال قويماي ئاختۇرۇپ ھهممىنى  ئوقدانلىرىنىيېنىدىكى 

ى ئۆزلىرىنىڭ قايتىپ كهلدىم، قارىسام خىتاي كوممۇنىستلىر

تالدىن  8 - 7ھهر بىر دىسكىدا . ئهسكهرلىرىنىمۇ ئالدىغان ئىكهن

پاي  25دىسكىسىدا ئاپتوماتنىڭ لىك  56ئهسلىده . ئوق بار ئىكهن

 ئېلىپسۇغۇرۇپ بېلىدىن ئوقدانلىرىنى . ئوق بولۇشى كېرهك ئىدى

خالتا تۆشۈكىده يهنه ئوخشاشال  ئوقدانلىرىنىڭكهلگهن ئىدىم، 

باشقىالرنىڭ ئولجا . ياسالغان يالغان ئوق بار ئىكهنياغاچتىن 

ئالغان قوراللىرىنىڭ بهزىلىرىده ئوق يېتهرلىك، بهزىلىرى قۇرۇق 

ئىكهن، ئاخۇنوپ ھهممهيلهننى دۈشمهننىڭ قايتا كېلىشىنى كۈتۈپ 

ئاخۇنوپنىڭ ئهسلىده . قااليمىقان ئوق چىقارماسلىقنى تاپىلىدى

چىقىرىشقا بۇيرۇق دۈشمهنگه يېقىنالپ كهلگهنده ئوق 

بهرگهنلىكىنىڭ سهۋهبىنى كېيىن ئۇققان ئىدىم، چۈنكى بىزنىڭ 

قوراللىرىمىزنىڭ كۆپى تاپانچا بولۇپ، ئېغىر قورالالر ماشىنا بىلهن 

. قهشقهر تاش يولىدا دۈشمهنگه ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان ئىدى

يىراق يهردىكى دۈشمهنگه زهربه بېرىش مېتىردىن  30تاپانچا بىلهن 

ئهمهس ئىدى، شۇنى نهزهرده تۇتقان ئاخۇنوپ، دۈشمهننىڭ ىن مۇمك

يېقىنالپ كېلىشىنى كۈتۈپ، ئهڭ يېقىن جايدىن دۈشمهنگه زهربه 

  .بېرىپ قورالغا ئىگه بولۇشنى ئويلىغان ئىكهن

تۇردى، بۇرۇنقىدىن نهچچه ھهسسه  غالجىرالشقىلىدۈشمهن يهنه 
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ىزنى بۆلىنىپ كۆپ دۈشمهن كېلىشكه باشلىدى، باشقا جايالردىكى ب

بۆلىنىپ ئىزدهپ يۈرگهن دۈشمهنلهر بىر يهرگه جهم بولۇپ، بىزگه  - 

دۈشمهن گهرچه بۇرۇنقىدىن . قارشى يېڭى سهپ تۈزگهن ئىدى

 چىڭىغانبۇرۇنقىدىن  ئىرادىمىزمۇكۆپهيگهن بولسىمۇ بىزنىڭ 

يوق ئىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه  ئارمىنىمىزئىدى، ئۆلۈپ كهتسهك 

جانلىنىپ قالغان  ئېلىپپتۇر قوراللىرىنى دۈشمهننىڭ ئازدۇر ـ كۆ

ئۆلتۈرۈۋېلىپ ھهممىمىز يهنه بىر نهچچىنى ! ئىنشائالال. ئىدۇق

ئۆلۈپ كهتسهك مهيلىغۇ دېگهن ئۈمىد بىلهن دۈشمهننىڭ 

بىرىمىز بىلهن  - ، بىر كۈتۈۋاتاتتۇقكېلىشىنى تهقهززالىق بىلهن 

كۈتمهكته شىپ، شاھادهت شهربىتىنى ئىچىشنى ئىلىرازىلىق 

  .ئىدۇق

قااليمىقان توۋلىغان ئاۋازى  بىرسىنىڭتهرهپتىن  گۇرۇپپا- 2 

، نېمه دېگىنىنى چۈشهنمىدىم، ئېتهلمىدىمئاڭالندى، مهن پهرق 

قولىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ بىر نېمىلهرنى دهۋاتاتتى، ئۇنىڭ  بىرى

تۇيۇقسىز . گېپى يا ئۇيغۇرچه ئهمهس، يا خىتايچه ئهمهس ئىدى

ڭ ئاۋازى بىلهن ئۇنىڭ ئۈنى ئۆچتى، يهرگه يېقىلدى ئېتىلغان ئوقنى

يېنىمدىكى باشقىالردىن ئۇقسام، گايىت چوقۇر ! بولغاي چىغى

دېگهن كاللىسىدىن ئېزىپ، قااليمىقان سۆزلهپ خىتايالرغا 

بىر گهپلهرنى قىلغان ئىكهن، ئۇنى توختىتالماي، چۈشىنىكسىز 

نىڭ ئوڭ قولىغا مىجىت تاپانچا بىلهن ئۇنىڭغا ئوق چىقىرىپتۇ، ئۇ
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بىلهن يهرگه يىقىلغان ئىكهن، يېنىدىكى تېگىشى ئوق 

تۇتۇپ گهپ  ئېغزىنىسهپداشلىرىدىن قۇربان نىياز ئۇنىڭ 

قىلماسلىقنى تاپىلىغاندا ئاغرىق ھېس قىلغان گايىت چوقۇر 

كېلىپ، ئۆزىنىڭ خاتا قىلغانلىقىنى بىلىپ، پهسلهپ ھوشىغا 

  .قالغان ئىكهن

دۈشمهننىڭ ئهسكهرلىرى يهنه كېلىشكه باشلىدى، بۇ قېتىمقىسى 

تۇردى،  كاپشىغىلىيهنه ياڭراتقۇلىرى ھۇجۇمى ئىدى، دۈشمهن  -  2

قۇالقنى يېرىۋهتكۈدهك سۆزلىگىلى تۇردى، گايىت چوقۇرنىڭ قولىنى 

 - گهپلىرى ئۇالرنى تهسلىم بولىمىز پېتىش -پهلهكۆتۈرۈپ قىلغان 

  !ىچېغ دهپ چۈشهنگهن ،دېدى

دهرىجىلىك ئۇرۇش - 1 بۇيرۇقىنى كۈتۈپقومانداننىڭ بىز 

يېنىمدىكى ھهسهن قارى بىلهن توختىھاجى . ھازىرلىقىدا ئىدۇق

دهپ  ،بىلهن كېتهي ئابدهسممۇم قىلىپ، ئۆلۈپ كهتسهم تهيه

  .تۇرغان ئىدى يېڭىلىغىلىتاھارهت 

دۈشمهن بۇ قېتىم ئۇزاقتىن شىددهت بىلهن ئوق چىقىرىۋاتاتتى، 

بارا  - بىز ئوق چىقارمىدۇق، بۇيرۇق يوق ئىدى، دۈشمهنلهر بارا 

يېقىنالشقىلى تۇردى، نېمه ئۈچۈندۇر ئۇزاقتىن ئېتىلغان 

ئوقى بىزنى مىدىرالتقىلى قويمايتتى، قهيهرده يۇلغۇن پىلىموتنىڭ 

هم بار دهپ دۈشمهن شۇ يهرنى نىشانغا شېخى مىدىرلىسا شۇ يهرده ئاد

يهرگه سانتىمېتىر  30مېنىڭ بېشىمنىڭ ئالدىدىن . ئاالتتى
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ئوق كېلىپ توپا توزۇتۇپ چۈشكىلى تۇردى، دۈشمهن  تاراقشىپ

، ئالماشتۇردۇممېنى نىشانغا ئالغان ئىدى، مهن دهرھال ئورۇننى 

ماڭا ئهگىشىپ ئورۇن  توختىھاجىالرمۇھهسهن قارى بىلهن 

اشتۇردى، خۇدا ساقلىسا باال يوق دېگهندهك، مهن قوزغالغاندىن ئالم

كېيىن، دهل مېنىڭ ئورنۇمغا ئۈزۈلمهي ئوق كېلىپ چۈشكىلى 

دېگهن بۇيرۇقى ئاڭالندى، » !ئاگوم«تۇردى، ئاخۇنوپنىڭ 

ئېتىشۋازلىق قىزىپ كهتتى، ئۇرۇش بۇ قېتىم ئالدىنقى 

رگه يېتىپ، قېتىمدىكىدهك تېز ئاخىرالشمىدى، دۈشمهنلهرمۇ يه

  .بهزىده ئورنىدىن تۇرۇپ ئالغا ئىلگىرىلىمهكته ئىدى

، ئېتهلهيتتۇقئۆره تۇرغان دۈشمهننى بىز ئاسانال پهرق 

، ئۆره ماڭغان دۈشمهن كۆرهلمهيتتۇقبىزمۇ  يېتىۋالغانلىرىنى

! ئهييادېسه ئهسكهرلىرى پات ـ پات يىقىالتتى، بهزىلىرىنىڭ ئهييا 

تهگكهن لىنىپ تۇراتتى، ئوق ئاڭ يىغىلىرىمۇدهپ يىغلىغان 

دۈشمهنلهرمۇ ئاز ئهمهس ئىدى، ئاخۇنوپ قول ئىشارىتى بىلهن ئوڭ 

تهرهپتىن ئوق چىقىرىشقا بۇيرۇق بهردى، بىز دۈشمهنگه ياندىن 

دۈشمهن بىزنىڭ سانىمىزنى جىق . تۇيۇقسىز زهربه بهردۇق

ھېسابلىدى بولغاي، يان تهرهپتىنمۇ ھۇجۇمنىڭ باشالنغانلىقىنى 

  .ن دۈشمهن ئهسكىرى قېچىشقا باشلىدىبىلگه

سائهت بهشتىن ئاشقان مهزگىل ئىدى، بىز دۈشمهننىڭ 

بىر يهرده مىجىت سىلىڭنىڭ . كېلىشىنى پايالپ تۇرغان ئىدۇق
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ن بىزدىن بهك يىراقتا ئىدى، دۈشمه. ئاۋازى ئاڭالندى ئىنجىقلىغان

، تېگىپمىجىتقا بىر نهچچه پاي ئوق . ئۈزۈلگهن ئىدى وت كۈچىئ

باشلىقى گۇرۇپپىنىڭ  -  2ھالسىزالنغان ئىكهن، ئۇ يېنىدىكى 

 قىينىلىپمهن بهك ! ئېتىۋهتمېنى «: مۇھهممهد ئىمىنغا

دهپ قولىدىكى تاپانچىسىنى بهرگهن ئىكهن، ئۇنى » كهتتىم

ئوق چىقىرىشقا  ئېلىپئۈچۈن قولىغا قورالنى ئېتىۋېتىش 

نېمه ئىش سهن «:تهمشهلگهنده ئاخۇنوپ ئۇنىڭدىن خهۋهر تېپىپ

، قولالنسۇنخالىسا ئۆزىگه ئۆزى تهدبىر ئۆلۈشنى قىلماقچى؟ ئهگهر 

گۇرۇھىغا  لىن، ماۋ، ستولىبىزنىڭ قورالىمىز، قوراللىرىمىزنىڭ 

مىللىي ، خىتاي كوممۇنىستلىرىغا، )بىياۋ لىن، زېدۇڭ ماۋ(

ھېچ ۋاقىت ئۆز  قارىتىلسۇنكى خائىنلىرىغامۇناپىق ۋهتهن 

، بۈگۈن سهن ئۇنى قارىتىلمىسۇنخهلقىمىزگه، ئۆز مىللىتىمىز گه 

دهپ تهنبىھ » سېنى جازااليدۇ سوتىئاتقان بىلهن، ئهته خهلق 

ئاخۇنوپنىڭ سۆزى مۇھهممهد ئىمىنغا قاتتىق تهسىر . بهرگهن ئىدى

قىلدى بولغاي، ئۇنىڭ قولىدىكى قورال تىترىگهن پېتى يهرگه 

مىجىت ئاخۇنوپنىڭ سۆزى بىلهن يهردىكى قورالنى  .چۈشۈپ كهتتى

ئۆزىنىڭ بېشىغا قارىتىپ  ئېلىپئاران قولىغا  - سىالپ ئاران 

بىر  ئهتراپنى ئاۋازى ئاتقان ئىدى، پاڭ قىلىپ ئېتىلغان ئوق

  .......قاپلىدى

ھهممىمىز ئاخۇنوپنىڭ سۆزى ۋه مىجىتنىڭ جهسىتىگه قاراپ، 
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بىزنىڭ » ئۆلۈم «تىمتاس تۇرۇپ قالغان ئىدۇق، بۇ 

  . كىشىنىڭ ئۆلۈمى ئىدى – 3سهپداشلىرىمىزدىن 

ئاخۇنوپ قولىمىزدىكى قورالالرنىڭ سانى ۋه ئوق دورىلىرىمىزنىڭ 

سانىنى ئالغاندىن كېيىن، بىر پهس تۇرۇپ كېتىپ، ئاسماندىكى 

كۈن نۇرىغا بىر قاراپ، ئهگهر دۈشمهن بىلهن بولغان جهڭ 

قوزغىلىپ  بۇيهردىننغان ھامان ئاخشامغىچه داۋامالشسا، كۆز باغال

يهرده ئۇچرىشىمىز، دهپ  ، شۇبولۇڭالرغا ھازىر .... كۈنى -  25

بىز دۈشمهن ئىالجى بار كهلمهي تۇرسىكهن، قاراڭغۇ  .تاپىلىدى

دهپ تهييارلىق قىلىشنىڭ  ،قوزغىلىمىزچۈشكهنده بۇ يهردىن 

  .كويىغا چۈشكهن ئىدۇق

قېتىملىق ھۇجۇمنى باشلىدى، بۇ  -  3قاقۋاش دۈشمهن يهنه 

قېتىم كهلگهن دۈشمهن ئالدىنقىسىغا زادى ئوخشىمىدى، بۇالرنىڭ 

قوراللىرى سهرخىل ئىدى، ئېتىلغان ئوقنىڭ ئاۋازىدىن زامانىۋى 

قورالالرنى ئىشقا سالغانلىقىنى سهزگهن ئىدۇق، ئۇزاقتىن نهچچه 

اراپ ئىلگىرىلىمهكته ئىدى، ھىمايىسىده بىزگه قپىلىموتنىڭ 

ھېسابسىز سانىدىن بېشىمىزنى چۈشۈۋاتقان ئوقنىڭ ئۈزۈلمهي 

قالمىغان ئىدى، يۇلغۇن شاخلىرىنىڭ  ئىمكانىمىزكۆتۈرۈشكه 

ئوقىنىڭ زهربىسىدىن تاراسالپ سۇنۇپ يهرگه پىلىموت تاللىرى، 

چۈشكىلى تۇردى، بىزگه دالدا بولغان بۇ تهبىئهت مهنزىرىسى 

دۈشمهن شۇ  مىدىرلىساقققا ئۇچرىماقتا ئىدى، قاياققا ۋهيرانچىلى
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تهرهپكه قارىتىپ ئوق چىقىراتتى، بىزنىڭ ئاتقان ئوقلىرىمىز 

كېتىۋاتقاندهك، دۈشمهن ئهسكهرلىرى جېنىدىن تويۇپ،  نهلهرگىدۇر

  .غالجىرلىق بىلهن يهنه شۇ كونا داۋراڭنى سېلىپ كهلمهكته ئىدى

جهھهتتىن  ئوقىمىزمۇ ئاساسىدۈشمهن يېقىنالپ كهلدى، بىزنىڭ 

بىزنىڭ ئاتقان ئوقىمىزنىڭ  بۇيهرده ئۇيهرده .بىر يهرگه بارغان ئىدى

يېقىنالپ راستتىنال ئاڭالنماقتا ئىدى، دۈشمهن  ساناقلىقالئاۋازى 

يۇقىرى ئاۋازدا ئاچچىقىدا كهلدى، سهپداشلىرىمنىڭ بهزىلىرى جان 

  ...چىقىرىۋاتاتتىتهكبىر توۋالپ ئۆره تۇرۇپ ئوق 

سهن بۇ «. باردىميېنىغا ئاخۇنوپ مېنى چاقىردى، دهرھال 

، ئهگهر دۈشمهن چېكىندهرھال بۇ يهردىن  ئېلىپنهرسىلهرنى 

قولىغا چۈشۈپ قالىدىغان بولساڭ بۇ نهرسىنى ئۇالرغا تاپشۇرغۇچى 

سۆزلهرنى بىردىنبىر ماڭا  - نۇرغۇن گهپ . دېدى» !بولما، تېز ماڭ

  ...تاپىلىدى نىسىگىچهيىڭ -  يېپىدىن

مهن ئاخۇنوپنىڭ بۇيرۇقى بىلهن دهرھال ئۇرۇش مهيدانىدىن 

ئۈچۈن، چاقماق تېزلىكىده تهييارلىقنى پۈتتۈرۈپ يولغا چېكىنىش 

دېيىش ئۈچۈن ئارقامغا ! قاراپ خوش ئاخۇنوپقاماڭماقچى بولۇپ، 

قارىسام، ئاخۇنوپنىڭ پاڭ قىلىپ ئۆزىگه قارىتىپ ئاتقان ئوقىنىڭ 

رهڭ دىكا چاپىنىنى  سىمائاخۇنوپ ئۈستىدىكى . ىنى ئاڭلىدىمئاۋاز

، ئاسما سېلىۋېتىپ كۆڭلىكىنىئاق  دىچۆلياڭسېلىپ، 

! ، يۈرىكىگه قارىتىپ ئاتقان ئىكهن، ئاھقايرىۋېتىپمايكىسىنىمۇ 
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  ...دېدىم ! خۇدا

كېلىپ، لېۋىگه مۇھاسىرىدىن چىقىپ، ئۇزاققىچه ئۆمىلهپ، ھاڭ 

ىچىدىكى ئېقىن بىلهن قاچتىم، بىر ياردىن چۈشۈپ، ھاڭنىڭ ئ

يهرگه كهلسهم ئاتنىڭ كىشنىگهن ئاۋازى ئاڭالندى، بۇ يهرده خىتاي 

، توقۇلغان تىڭشىسامئهسكهرلىرى بار ئوخشايدۇ، دهپ دىققهت بىلهن 

تامغىسى بار ھهربىي ئاتالر ئىكهن، قانداقتۇر  كۆيهكساغرىسىدا 

ي قائىده بويىچه، بىر يېقىن ئهتراپتا ئادهملىرى كۆرۈنمهيتتى، ھهربى

ئۇرۇشقا بارغاندا، ئاتتىن چۈشۈپ پىياده جهڭ  ئىسكادىروندىكىلهر

قىلماقچى بولسا، ئاتلىرىنى بىر يهرگه جهم قىلىپ، بىر كىشىنى 

 ئاتلىنىشىئاتالرغا قاراشقا قالدۇرۇپ، قالغانلىرى پىياده جهڭگه 

  .كېرهك ئىدى

مهن شۇ ۋهجدىن چوقۇم ئاتالرنىڭ يېنىدا بىر ئهسكهر بار، دهپ 

پېتى ئاتقا يېقىنالشتىم، بىر ئادهمنى ئۆمىلىگهن پهرهز قىلىپ، 

ئۇجۇقتۇرماق بهك ئاسان ئىدى، جاسارىتىم كۈچلۈك ئىدى، نېمه 

تهكرار سىنچىالپ . ئۈچۈنكى ئاتنىڭ يېنىدا ئادهم يوق ئىكهن

ېنىغا بېرىپ، ياخشى ئاتتىن بىرنى كېيىن ئاتالرنىڭ يكۆزهتكهندىن 

چۇۋۇپ  ئېگهرلىرىنى، نۇقتا - ، قالغان ئاتالرنىڭ يۈگهن تاللىۋېلىپ

بوشانغان ئاتالر نېمه ئۈچۈندۇر، . تاشلىدىم بۇيهرگهبوشىتىپ، ئۇ يهر 

تهرهپكه قېچىشقا باشلىغان ئىدى، ئۇالر نهچچه كۈندىن  - تهرهپ 

ياكى ئېتىلىۋاتقان ئوق  بىرى يول يۈرۈپ ئىگىسىدىن بىزار بولغانمۇ
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بىلهلمهي قالدىم، ئاتالر مېنىڭ  هنمۇىگكرۈئئاۋازىدىن 

ئۆزۈم مهن . كۈتمهيال قېچىشقا باشلىغان ئىدى ھهيدىۋېتىشىمنى

. تاللىۋالغان ئاتقا مىنىپ ئۇچقاندهك نىشانغا قاراپ يۈرۈپ كهتتىم

چۆچهكلهردىكى باتۇر  - مهن ئاتتا ئهمهس، بهلكى ھېكايه 

. مىنىپ ئاسماندا پهرۋاز قىلىۋاتاتتىم سۇمرۇققا پالۋانالردهك

ياردىمى بىلهن ئوتتهك ئىسسىغان كۈن نۇرى مېنىڭ ئاتقا  ئالالنىڭ

بىلهن سهل بوشاپ قانداقتۇر سالقىنلىق ھېس  مىنىشىم

ئاق  سهپىرىمگهسىم يامغۇر يىغىپ، مېنىڭ  - ئهتكۈزهتتى، سىم 

  .يول تىلىگهندهك قىالتتى

  
  
  
  

*****  
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  بابئالتىنچى 

  

  خىتاي زىندانلىرىدا
  

  مهن ئهڭ ئاخىرىدا ئهسىرگه چۈشكهن ئىدىم-1  
  

. كۈنى چۈش مهزگىلى ئىدى -  25ئاينىڭ  -  8يىلى  - 1969

 سوۋېتالرمهن يېڭى ۋهزىپه بىلهن بهلگىلىگهن مۇددهت ئىچىده 

يولدا كېتىۋاتسام، . يېتىپ بېرىشىم كېرهك ئىدى چېگراسىغا

ئۇالر . كۈتۈلمىگهن بىر يهردىن ئۈچ ئادهمنىڭ قارىسى كۆرۈندى

كىشىلهردهك كىيىنىۋالغان ھهربىيلهر ئهمهس ئىدى، پۇقراچه 

مهن ئات ئۈستىده ئۇالرنىڭ ھهرىكىتىدىن خىتاي  .كۆرۈنهتتى

ئۇالرمۇ . ردۈمجهزملهشتۈئهسكهرلىرى ئهمهس، يهرلىك كىشىلهر دهپ 

مېنى كۆرگهن ئىدى، ئۇالر ئات چاپتۇرۇپ ماڭا قاراپ كېلىۋاتاتتى، 

مهن ئۇالرنىڭ مېنى ئىزدهپ يۈرگهن غالچىالر ئىكهنلىكىنى بىلىپ، 

 .هتتىميىغىشتۇرۇۋدهرھال يېنىمدىكى قورال ۋه باشقا نهرسىلهرنى 

پهقهت بىر تالال خاسىيهتلىك ئالتۇن ئۈزۈك بار ئىدى، ئۇنى 
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ىڭ سائهت يانچۇقىغا سېلىپ، ئۇالرنى باشقا بىر يولغا بۇراپ نىمشىم

مهن ئۇالرنى . ئۇالرنىڭ دىققىتىنى چهكمهكچى بولدۇم

بهك قۇالي ئىش ئىدى،  ئۇنداق قىلىش .بوالتتى ئۇجۇقتۇرۇۋهتسهم

ئۇالر مېنى تۇتۇش ئۈچۈن كېلىۋاتقان دۈشمهنلهر ئىدى، ئۇالرنى 

بۇ رايوندىن ساق چىقىپ كېتىشىمگه كۆزۈم ۇ مئۆلتۈرۈۋېتىپ

يهتمىدى، مهن مېڭىۋاتقان يول، بىز ئۈچۈن بىر قوغۇنلۇقنىڭ يولى 

ھهر ھهپتىده ياكى ئايدا بىر ـ ئىككى قېتىم  بىزنىڭكىلهرئىدى، 

. كىرىپ ـ چىقىش قىالتتى سوۋېتقامۇشۇ مهن ماڭغان يول بىلهن 

 تهئهججۈپلهندۈرۈپ بۇ يولدا ئادهملهرنىڭ پهيدا بولغانلىقى مېنى

قويغان ئىدى، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇالر يهرلىك خهلق يهنىال مېنىڭ 

مهن مىللهتچىلىك، ئىنسانپهرۋهرلىك . قېرىندىشىم ئىدى

بىزنىڭ «: شۇنداقال مهرھۇم ئاخۇنوپنىڭنۇقتىئىنهزىرىدىن 

، خىتاي گۇرۇھىغا لىن -  ماۋ ستولىقورالىمىز ۋه قورالىمىزنىڭ 

كالالمدىن  دېگهن سۆزى» ....كېرهكىتىلىشى قاركوممۇنىستلىرىغا 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى ئۇجۇقتۇرۇش  .زادىال كهتمىگهن ئىدى

ئۆزۈمنى نىيىتىدىن يېنىپ، ئاتقا مىنىپ ئاتنىڭ سول تهرىپىگه 

جهنۇب يوشۇرۇپ، ئاتنىڭ ئوڭ تهرىپىنى ئۇالر تهرهپكه توغرىالپ 

ڭا ئهمهس ئهگهر ئۇ تهلۋىلهر ئوق چىقارسا ما .تهرهپكه قاچتىم

، ناتتىئىلىئاتنىڭ ئوڭ تهرىپىگه ياكى قورساق قىسمى نىشانغا 

ئۇالرنىڭ ھهرىكىتىدىن  .ئااللمايتتىمېنى قارىغا ئاسانلىقچه 
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 اللمىالرخىتايغا تهلۋىلهرچه سادىق، قولىدىن ئىش كهلمهيدىغان 

ئىكهنلىكى سېزىلىپ تۇراتتى، مېنىڭ ئۇالرنىڭ ئالدىدىن باشقا 

، يوشۇرغان نهرسىلهرنىڭ ئىزىنى يوقىتىپ، تۇتۇلۇشۇميهرگه بېرىپ 

مهن ئاتنى تېز ..... ئىدى بۇرۇۋىتىشالدىققىتىنى  اللمىالرنىڭئۇ 

يېتىۋېلىشى ، ئهگهر تېز چاپتۇرغان بولسام ئۇالرنىڭ چاپتۇرمىدىم

ناتايىن ئىدى، ئهگهر باشقا تهرهپته خىتاي ئهسكهرلىرىگه ئۇچراپ 

ئېنىقال گهپ ئىدى، شۇالرنى  ۇۋېتىشىئولتۇرقالسام ئۇالرنىڭ مېنى 

ئويالپ نېمه بولسا بولسۇن، بهرىبىر سهپداشلىرىم بىلهن ئاخىرقى 

قېتىم دىدار كۆرۈشۈپ، ئۇالرنىڭ قاتارىدا ئۆلسهم، قانداق 

بولسىمۇ ئۇالر تهرىپىدىن ئابىده بولۇپ قاالر، دېگهن  ئۆلگهنلىكىم

تى، ئۇالرنىڭ سانى خىيالالر بىلهن ئاتنى توختاتتىم، ئۇالر يېقىنالش

كۆپهيگهن ئىدى، ئهمما نېمه ئۈچۈندۇر يېنىمغا كېلهلمىدى، ئاتتىن 

مهن ئات ئۈستىده ئاتنى ئۇياندىن بۇ يانغا  .دهپ ۋارقىرىدى ،چۈش

بىلىۋېلىش ئايالندۇرۇپ ئۇالرنىڭ ئادىمىنىڭ كىملهر ئىكهنلىكىنى 

، ئۈچۈن ئهتهي ئاتتىن چۈشمهي بىر قۇر ئۇالرنى كۆزدىن كهچۈردۈم

 .ئىنسانالرغا ئىچىم ئاغرىپ قالدى نېمه ئۈچۈندۇر بۇ بىر توپ

ىده ئۇالرنىڭ رهڭگى رۇخسارىدىن توپا يىغىپ تۇراتتى، يۈز، مهڭز

قاننىڭ ئاالمىتى كۆرۈنمهيتتى، لهۋلىرى شورلىشىپ  بىرهر 

يۈز  ياداقگۆش يهپ باقمىغان تۇيغۇدهك كهتكهن، توپا چىراي، 

ڭ كىيىۋالغان كىيىملىرىمۇ بىر ـ ئۇالرنى .كىشىلهردهك كۆرۈنهتتى
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، نهچچه يېرىگه ياماق ۇلج- جۇلئىككىسىنى ھېسابقا ئالمىغاندا، 

سالغان ئهسكى ئىشتان، چاپانالرنى كىيىۋالغان، مىنگهن ئاتلىرىمۇ 

سېلىپ  يالكىغاېسساپاندىن سۆرهمگه، ھارۋىدىن  كوپىراتسىيىده

ئاتالر  ئۆلۈرمۈجانالىدىن كهتكهن قوتۇر سۈپهت سۆرهپ يۈرۈپ ھ

توقۇلمىغان  ئىگهرمۇمىنىۋالغان ئاتلىرىغا ھهتتا تۈزۈكرهك  .ئىدى

بىر  كۆرپىدهكئىدى، بهزىلىرىده ئهسكى پاالس، بهزىلىرىده، ئهسكى 

ئورنىدا ئاتلىرىغا مىنىشىپ  ئېگهرنىڭسېلىنىپ نېمىلهر 

  .كېلىشكهن ئىدى

ئۇالرنىڭ زادى مېنى تۇتۇش ئۈچۈن كهلگهنلىكى ياكى تاماشا 

كۆرگىلى چىققانلىقى نامهلۇم ئىدى، ئۇالردا پهقهت بىر خىل 

ھهيرانلىق تۇيغۇسى سېزىلىپ تۇراتتى، ئۇالر ماڭا ئۈزۈلمهي قاراپ، 

، ئۇالرنىڭ بىر نهچچىسىنى تۇرۇشاتتىھاڭ ـ تاڭ بولۇشۇپ قاراپ 

پات شهھهرگه كىرىپ تۇرىدىغان،  - ، ئۇالر پات تونۇيدىكهنمهن

ئۇالرنىڭ  .ر ئىكهنالغىز ۋه ئاز ساندىكى ئۇيغۇرقىر قاراجۈللۈك

مهن ئۇنى بۇرۇندىنال ياخشى . باشلىقى ئاقاي دېگهن قىرغىز ئىدى

مهن ئۇالرنىڭ . ئۇالر يهنه ۋارقىراپ ئاتتىن چۈش دېدى. تونۇيتتىم

ۇيانغا قىلماي ئات ئۈستىده ئاتنى ئۇيان ـ بپىسهنت گېپىگه 

ئهمما، ئۇ . ئىزدهيتتىم بىرسىنىئايالندۇرۇپ ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 

: تولۇق ئۇيغۇر تهلهپپۇزىدا بىرىئادهم كۆرۈنمىدى، شۇ ئهسنادا 

دهپ تۇتىمىز يىگىت ئاتتىن چۈش، بولغۇلۇق بولدى، سېنى «
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خهلقى نهچچه كۈندىن بىرى يا ئۇخلىيالمىدى، يا بىر قاچا  قاراجۈل

، ھازىر ھهممه يهرده سېنى يېيهلمىدىا تامىقىنى ئارام خۇد

بىز سېنى ئۆلگهنلهرگه . وق، دېگهن گهپتىن باشقا گهپ يتۇتىمىز

سهن بىر ياش يىگىت  ،قېرى ئادهممىكىن دېسهك ئوخشاش

ن، ئۇالرغا ئۇچراپ ياخشى سهن بىزگه ئۇچراپ قاپسه .ئىكهنسهن

 ئاللىبۇرۇن جهسىتىڭنى قۇم باساتتى، ياخشىلىقچه قالغان بولساڭ

  .دېدى» تاپشۇر قوراللىرىڭنىئاتتىن چۈشۈپ 

بۇالرنىڭ بىر «ئۇ ئادهمنىڭ گېپىدىن مهن قاچقاندىن كېيىن،  

دهپ، خىتاي دائىرىلىرى » باشلىقى قاچتى ئۇالرنى تۇتۇش كېرهك

بۇيرۇق چۈشۈرۈپ، خهلققه بېسىم قىلغانلىقىنى شۇ سهۋهبتىن بۇ 

ئادهملهرنىڭ بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن ئهسكى  تۈشبىچاره ياالڭ

 بۇيهرگهئاتلىرىنى مىنىپ، مېنى تۇتۇش ئۈچۈن مهجبۇرى 

  .كهلگهنلىكىنى چۈشهنگهن ئىدىم

  .ئاتتىن چۈشتۈم

  .دېدى - ئالدىغا ماڭ ―

  .ماڭدىم

  .دېدى - ئوڭ تهرهپكه ماڭ ―

  .ماڭدىم

  .دېدى - سول تهرهپكه ماڭ―

  .ماڭدىم ―
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  .دېدى - يات ―

  .ياتتىم

  .دېدى - سالكىيىمىڭنى - 

  .سالدىم

ئۇالرنىڭ ئۈچ ئادىمى كهلدى، قوراللىرىنى بهتلهپ تۇرۇشتى، 

 ستولىدىنقارىسام قولىدىكى قورالى كونا زاماندىكى ئوۋچىالرنىڭ، 

، ياۋايى ھايۋان ئاتىدىغان يېقىپدورا قاچىالپ، پىلىكىگه ئوت 

رنى ئهسكى قورال ئىكهن، ئهگهر نىيىتىمنى يامان قىلىپ، ئۇال

دېگهن بولسام، ئۇالرنىڭ ھهممىسى بىر توپ گۆش  ئۇجۇقتۇرۇۋېتهي

  !، ھېلىمۇ خۇدا ساقالپتۇقاالرئىكهنقىيمىسىغا ئايلىنىپ 

كهينىگه   قىرغىزنىڭلىدى، يهنه بىر ئۇالر مېنى باغ

قوشۇپ باغلىدى، بېلىگه ئۇنىڭ  ۋه ۈپ ئاتقا مىندۈردىمىنگهشتۈر

چېتىپ باغالپ يىقىلماس  قورسىقىدىنئىككى پۇتۇمنى ئاتنىڭ 

 خوجايىنلىرىنىڭ ئالدىغا  نهلهرگىدۇرھالغا كهلتۈردى، ئۇالر مېنى 

  .ماڭغانلىقىدا شهك يوق ئىدى ئېلىپ

كېتىشكه مهسلىھهت  تىنتهرهپ ئۇچتۇرپانئهسلىده ئاقسۇ  ماڭا

ئاقسۇ تهرهپكه  قاراجۈلدىنچۈنكى مهن تۇرغان يهر . بهرگهن ئىدى

بېسىپ  جهزىرىلهرنى - قاراپ تاغ يولى بىلهن ماڭغاندا، چۆل 

يېتىۋالغىلى بوالتتى، يول گهرچه جاپالىق بولسىمۇ،  ئۈچتۇرپانغا

  .بىخهتهر ئىدى
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ياز پهسلى بولغاچقا ئات ئاچ قالمايتتى، مهنمۇ تاغدا ئۇچرىغان 

ان ، جسوقۇۋالسامبىر نهچچىنى جانىۋاردىن يېگىلى بولىدىغان 

. بار ئىدىمۇمكىنچىلىكى يېتىشىۋېلىش ساقالپ مهنزىلگه 

ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ياردىمى بىلهن ئۇ تهرهپكه ئۆتۈپ  ئۇچتۇرپان

ئىدى، لېكىن مهن ئۇ يولنى رهت قىلغان مۇمكىن كېتىش تامامهن 

ئىدىم، بىلمىگهن يولدا ماڭغاندىن كۆره بىلىدىغان يولدا ماڭسام، 

  .، دهپ پهرهز قىلغان ئىكهنمهناليمهنبېرىۋاالبىخهتهر مهنزىلگه 

گېپىمدىن يانمايدىغان  ئهزهلدىننېمىال دېگهن بىلهن مهن 

ئۇچرىدىم، دهپ پېشكهللىككه جاھىل ئىنسان ئىدىم، ئاخىرى مۇشۇ 

ئاتالر توختىدى، . كېتىۋاتاتتىمخىيال سۈرۈپ ئات ئۈستىده 

ئۇالر مېنىڭ پۇتۇمنى . كهلگهن ئىكهنمهنسىغا ىيېز جۈلقارا

دېگهن بۇيرۇقىغا قاراپ تۇرماي  ،بوشاتتى، ئۇالرنىڭ ئاتتىن چۈش

بىر توپ ئۇششاق . ئاتتىن سهكرهپ يهرگه چۈشتۈمباغالقلىق قولۇم 

ماڭا ھهرخىل باھاالرنى  تاماشاچىالربالىالر ۋه كۆرگىلى كهلگهن 

  .كىرىپ تۇراتتىقۇلىقىمغا ئۇالرنىڭ گهپلىرى . تۇردى بېرىشكىنى

 يۈگۈرۈپئىچىدىن بىر توپ ئهسكهرلهر زىلىق ھۆكۈمهتنىڭ ېي

 دۇمبالىغىلىئېتىلىپ،  ھايۋانالردهك، يىرتقۇچ ياۋۇزچىقىپ ماڭا 

ئۇالرنىڭ باشلىقى چىقىپ مېنىڭ باش ئۈستۈمگه بىر . تۇردى

سورىغىلى تۇردى، گېپىگه جاۋاب  سوئالالرنىقااليمىقان قارىۋېتىپ 

ھهيدىۋېتىپ ى كهلگهن بىچاره غالچىالرن ئېلىپئۇالر مېنى . بهردىم
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ئالدىن تهييارالنغان . كىرىپ كهتتى ئېلىپمېنى ئىچكىرىگه 

سېلىپ، ئۇنىڭ ئۈستىدىن يهنه بىر قات  كويزىنىكىشهن بىلهن 

سوراقنى باشلىدى، تۆت خىتاي رهسىمى باغالپ، بىلهن ئارغامچا 

 ئۇيهرئهسكىرى ئهتراپىمدا مېنى ياالپ تۇراتتى، نېمه ئۈچۈندۇر، 

يىغا ئاۋازى ئاڭلىنىپ تۇراتتى، ئۇالر بهك  ياچى - قىيا  بۇيهرده

بهرمىسهم، پۇتى جاۋاب ئىدى، سورىغان سوئاللىرىغا تېز ۋهھشىي 

بىلهن تېپىپ، قۇلى بىلهن ئۇرۇپ، يۈز ـ كۆزلىرىمدىن ئوت 

  .چىقىرىۋېتهتتى

. ئۇرغان تايىقىنىڭ سانىنى دېيىشكىمۇ نومۇس قىلىمهن

ئۇالرنىڭ سورىغان سوئاللىرى، ئىسمىڭ نېمه؟ نېمه ئىش قىالتتىڭ؟ 

ئىدى،  سوئالالرئائىت  تهرجىمىھالىمغادېگهندهك مېنىڭ 

بهرگهندىن كېيىن، مېنى سوالپ قويدى، جاۋاب ھهممىسىگه 

ملىكىمنى ئۇالرنىڭ سۆزىنىڭ ئورامىدىن قارىغاندا مېنىڭ كى

يا  ،مهن يا ئۇياققا. ئېنىقالش ئۇالر ئۈچۈن بهكال مۇھىم ئىدى

پۇت ـ قوللىرىم ناھايىتى ئېغىر ئىدى،  .ئۆرۈلهلمهيتتىم بۇياققا

سائهتنىڭ نهچچه  .يوق ئىدىمۇمكىنچىلىكى ئۇخالش 

پىچىر  - بىلهن پىچىر  بىرىيهنه  بىرىبولغانلىقىنى بىلمهيمهن، 

ئاپتومات گهپ قىلىپ، ئۈسۈپ كىرگهن پېتى قولىدىكى يېرىم 

بىلهن ماڭا ھۇجۇم قىلىپ بېشىمغا  ئىشتىكى مىلتىقنىڭ

ـ  ئهپقاچتىمبىلهن بېشىمنى چهبدهسلىك تۇردى، مهن  سانجىغىلى
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ئۇچى بېشىمنىڭ ئوڭ تهرىپى،  نىڭئىشتىكىده، ئۇرۇلغان 

ئاققىلى  شارقىراپۇرۇلدى، قان ئۈستىگه كېلىپ ئ قاپىقىمنىڭ

 بارىچهدهپ جېنىمنىڭ ! ئادهم ئۆلدى! تۇردى، مهن ئادهم ئۆلدى

  .ۋارقىرىدىم

كۆتۈرگهن پېتى چىراغلىرىنى سىرتتىن بىر نهچچه ئهسكهر قول 

كېلىشتى، ئۇنىڭ كهينىدىن ئۇالرنىڭ باشلىقلىرى يېتىپ  يۈگۈرۈپ

ـ تهكتىنى بىلىپ مهندىن سوئال تېگى كېلىشتى، ئۇالر ئىشنىڭ 

، چۈنكى بېشىمدىن ئاققان قان بهرمىدىمجاۋاب سورىدى، مهن 

. ئاچالمايتتىمكىرىۋاتاتتى، ئوڭ كۆزۈمنى زادىال  ئاغزىمغاپ مرايا

قان بىلهن تولۇپ كهتكهن ئىدى، ئۇالر دوختۇر چاقىرىپ بېشىمنى 

 چۈندۇرنېمه ئۈ ۈرمهكچى بولغان خىتايغاتاڭدى، ھېلىقى مېنى ئۆلت

باشلىقى ئاچچىقلىنىپ، سهن ئۇنى ئۆلتۈرسهڭ، ھهربىي سوت سېنى 

، سېنىڭ قېرىندىشىڭ ئۆلگهن بولسا، ئۇنىڭدىن قويۇۋهتمهيدۇبوش 

مهس، بىلىپ قوي ئۇنىڭ توغرا ئه ئۆلتۈرۈشۈڭئۇنى  ئېلىپئۆچ 

دېگهندهك بىر مۇنچه گهپلهرنى قىلىپ ! ... كېرهك تېرىكىبىزگه 

ى، شۇندىن كېيىن مېنىڭ يېنىمغا تۆت چىقىپ كهتت ئېلىپئۇنى 

  . قاراۋۇل قويۇپ ئهتىۋارالپ ساقلىدى

ئۇالر مېنى يهنه سوراق قىلغىلى باشلىدى، مهن سورىغان  ئهتىسى

، يېتىۋالدىمبهرمهي، يالغاندىن ئۆلگهن قىياپهتته جاۋاب سوئاللىرىغا 

ھهتتا . ئۇالرنىڭ ھهممه گېپىنى تولۇق ئاڭالپ ياتاتتىم، ئهمما



270 
 

 	
	270 	

	 	

گهپلىرىنىمۇ دېيىشكىلى مهخپىي بهزىلىرى مېنى بىلمهيدۇ دهپ، 

مهن ئۇالرنىڭ گېپىدىن خهيرۇلال بىلهن . تۇرغان ئىدى

ئوسمانجاننىڭ باتۇرلۇق بىلهن خىتايالرنىڭ ئهسكىرىنى ئۆزى بىلهن 

قوشۇپ پارتلىتىپ ئۆلتۈرگهنلىكىنى، بىز تهرهپتىن ئۆلگهنلهرنىڭ 

كىنى، مىجىتنىڭ ساق سانىنىڭ پهقهت بهش كىشى ئىكهنلى

تېز داۋاالپ قالغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئۆلمىگهنلىكىنى، ئۇنى 

 25شنىڭ مۇھىملىقىنى، بىزنىڭ ئىلىگهپ  قۇتۇلدۇرۇپ،

ئهسكىرىمىز بىلهن ئۇالرنىڭ بىر پولك ئهسكىرى ئالته سائهتتهك 

ئۇرۇشۇپ كۆپ چىقىم تارتىپ ئوسال بولغانلىقىنى، ئۇالرنىڭ 

ئالغان ئهسكهر بولغاچقا، جىق ئۆلۈپ ئهسكىرىنىڭ ياش، يېڭىدىن 

كهتكهنلىكىنى سۆزلهپ، مېنى كۆرسىتىپ بۇ ئۇالرنىڭ باشلىقى 

دېگهندهك سوقا سۆھبهتلىرىدىن كۆپ مهخپىيهتلىكنى ... ئىكهن

  .بىلىۋالغان ئىدىم

دهپ قااليمىقان ! ماڭ! تۇر! قوپ! مېنى يات قىرغىزالرنىڭ

. بىلىپ يهتتىم غداھهرىكهتلهرنى قىلغانلىقىنىڭ سهۋهبىنى شۇ چا

ئوخشاش يالغاندىن تهسلىم بولۇپ، يېقىن  غامېنىمۇ خهيرۇلال

، دهپ ئۆلتۈرمىسۇنكهلگهنده ئۆزى بىلهن قېتىپ پارتلىتىپ بىزنى 

  .مېنىڭ يېنىمغا يېقىن كېلهلمىگهن ئىكهن

كۈنى خىتايالر چۈشلۈك تامىقىنى يهپ بولغاندىن كېيىن،  -  26

ئۇالر يهنه كىرىپ مهندىن سوراق  .ممهن يهنه ئۇالرنىڭ يادىغا يهتتى
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يهنه كونا گهپلهر ئىدى، ئۇالر تېخىچه مېنىڭ . سورىغىلى باشلىدى

ساالھىيىتىمنى ئېنىقلىماقتا ئىدى، مهن ئۆلگهن قىياپهتته زۇۋان 

ئۇالر مېنى پۇتى بىلهن مىدىرلىتىپ بېقىپ، . يېتىۋهردىمسۈرمهي 

، بېسىمىمنىگهپ ئااللماي دوختۇر چاقىردى، دوختۇر قان 

تهكشۈرگهندىن كېيىن تېمپېراتۇرامنى يۈرىكىمنىڭ رىتىمىنى، 

بۇنىڭدىن قان جىق چىقىپ كېتىپتۇ، ماغدۇرىدىن كېتىپتۇ، 

ئىككى كۈن  - بىر قۇتۇلدۇرمىساققاتتىق چارچىغان، بۇنى دهرھال 

مهن تېخى ھايات  .بار دېدى ئېھتىمالىئىچىده ئۆلۈپ قېلىش 

بارغانسېرى بېشىم  ،ىرى ئىدى، ئهممايۇق كهيپىياتىمئىدىم، روھى 

قاتتىق ئاغرىيتتى، ئۇالر مېنىڭ . يهرگه كىرىپ كېتىۋاتاتتى

تۇتۇلغان ۋاقتىمدىن ھېسابالپ ھازىرغىچه تاماق بهرمىگهنلىكىنى 

نېنى بىلىپ، تاماق بېرىشنى بۇيرۇدى، بىر قىرغىز ئايال بىر ئارپا 

هك ئىچكۈم بار كهلگهن ئىدى، سۇنى ئوتت ئېلىپبىلهن بىر قاچا سۇ 

  .ئىدىم» ئۆلۈك«ئىدى، ئهمما 

ئۇ . يېيىشنى رهت قىلدىم! ئۆلۈك دېگهن بىر نهرسه يېمهيدۇ ـ ده

قىرغىز ئايال رهھىمدىل مۇسۇلمان ئىكهن، ئۇنىڭ سۈره ئايهت 

قانلىقىنى بىلىپ تىلهۋاتماڭا ھاياتلىق  ئالالھدىنجانابىي ئوقۇپ 

كۆرۈۋېلىش رۇخسارىنى بىر  - مهن ئۇ ئايالنىڭ رهڭگى  .ياتتىم

ئاچتىم، ئهمما يهنىال قان يۇقى بولغانلىقى  قىيا نىيىتىده كۆزۈمنى

ئۈچۈن كۆرهلمىدىم، لېكىن ئازراق مىدىرالپ قويدۇم، ئۇ قىرغىز 
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. دهپ توۋالپ كهتتى، بهكمۇ خۇشال بولغان ئىدى! ھاياتقۇئايال بۇ 

دىن كېيىن دوختۇرنى كۆرگهن نلىكىمنىيېمىگهنېنىنى مېنىڭ ئارپا 

، بۇنى ئۇنىڭغا بهرسهڭال ئېلىپدوختۇر ناننى قولىغا  .يهنه چاقىردى

ئۇنداق بولسا نېمه . ئۆلىدۇ، دېدىتېشىلىپ ھازىرال ئۈچىيى 

، ئۇنى كېلىڭالرئېتىپ  ئاتىال، ئاق ئۇندا سوراپتىقىلىمىز دهپ 

رىمىز، ئۇندىن بىلهن بۇرنىدىن قۇيۇپ ئاشقازىنىغا ماڭدۇ شالنكا

. كېيىن ئوكۇل تهييار بولسا ئوكۇل ئۇرىمهن، دهپ چىقىپ كهتتى

 ئاتىلىنىئۇالر دوختۇرنىڭ ياردىمى بىلهن ماڭا . ئاتىال كهلدى

 راستئارقىلىق ئاشقازىنىمغا ماڭدۇردى، شالنكا بۇرنۇمدىن 

دېگهندهك بىر پهستىال بېشىمنىڭ ئاغرىقى پهسىيىشكه باشلىدى، 

راستتىنال تۈگىدى، مهن  ئاسمىمۇاسما ئاستى، ئۇنىڭ كهينىدىن ئ

خىتايالرنىڭ مېنى  .ىيىپ قالغاندهك ھېس قىلغان ئىدىمساق

چېقىپ،  ئېلىپ، ئۆلۈم مهيدانىغا ساق ساقايتىۋېلىشداۋاالپ 

، بېجىرىپئالهم ئالدىدا ئۆلتۈرۈپ، بىر رهسمىيهتنى  - خهلقى 

    . ئىبارهت ئىدى قورقۇتۇشتىنالباشقىالرغا قۇرۇق ھهيۋه قىلىپ ئادهم 

مېنىڭ  ،ئېلىپيهنه بىر تهرهپتىن مېنىڭدىن گهپ 

. مهن ئارقىلىق كۆپلهپ قولغا چۈشۈرمهك ئىدى شېرىكلىرىمنى

ئىبارهت ئىدى،  غهرهزدىنالئۇالرنىڭ مېنى داۋالىشى پهقهت يامان 

ھېچ ۋاقىت ئىنسانپهرۋهرلىك ياكى كىشىلىك ھوقۇق 

نېمىال دېگهن بىلهن چوتنى ئۇالر . ئهمهس ئىدىنۇقتىئىنهزىرىدىن 
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  .خاتا سوقماقتا ئىدى

بېشىمنىڭ ئاغرىقى سهل قويۇپ بېرىپ بۇرۇنقىدىن خېلىال 

ھارغىنلىق مېنى بهكمۇ  ،ياخشى بولۇپ قالغان ئىدى، ئهمما

، ھېلىمۇ پۇت ـ قولۇم تۆمۈر كىشهنلهر بىلهن ئازابالۋاتاتتى

ئهمهس ئىدى، ئۇيانغا ـ بۇيانغا مۇمكىن ئۇخالش . چېتىلغان ئىدى

نهچچه كىلو ئېغىرلىقتىكى كىشهن مېنى تولىمۇ  ئۆرۈلسهم

ئۇالر . كۈنىمۇ يهنه ئۆتۈپ كهتتى -  26. بىسهرهمجان قىالتتى

ئېرىشهلمىگهن ئىدى، سائهت نېمىگه مهندىن سوراق سوراپ ھېچ 

ماڭماقچى  ئېلىپقهيهرلهرگىدۇر بولغان ۋاقىت ئىدى، مېنى  10:00

، ناتونۇش بىر توپ قوراللىق ساقچى بىلهن ئهسكهرلهر پهيدا بولدى

بولدى، ئۇالر مېنى ماشىنىغا باسماقچى بولدى، مهن جايىمدىن 

مىدىرلىماي ياتتىم، ئۇالر بىر نېمىلهرنى دهپ، پۇتۇمدىكى كىشهننى 

مهن . چېقىلماي باغالقنى يېشىۋهتتى كويزىغاچېقىپ قولۇمدىكى 

ماڭىدىغان چاغدا كۆزۈمنى ئېچىپ ھېلىقى قىرغىز ئايال بىلهن 

دېدىم، چۈنكى ئۇ ئايال ماڭا ئهتىگهن  »!رهھمهت ساڭا ئاپا « ئۇنىڭغا

كېلىپ يېگۈزۈپ قويۇپ چىقىپ كهتكهن  ئېلىپبىر قاچا تاماق 

ئااللمىغان ئىدى، مېنىڭ جاۋاب مهندىن گهپ سوراپ  ،ئىدى، ئهمما

. ئىدىئۇنىڭ بىر بىلگۈسى بار . كىملىكىمنى زادى بىلمهيتتى

دېگهن سۆزۈمنى ئاڭلىغان قىرغىز ئاپا، ھاڭ ـ  ،مېنىڭ رهھمهت ئاپا

 .دهپ قالدى بولغاي ،ئىكهنئۆلمىگهن تاڭ قالدى، ئۇ مېنى بۇ باال 
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. بولغان بولسا كېرهك ۋىدالىشىشىمىزئۇ بىزنىڭ ئهڭ ئاخىرقى 

  .ىيات يۈزىسىدىن ئۇنىڭدىن سىر تۇتقانىدىمت، مهن ئېھئهمما

قىلىشى بىلهن ماشىنىغا چىقىپ،  كۆتۈر -  كۆتۈرئۇالرنىڭ 

  .ۇقتهرهپكه قاراپ ماڭدئاتۇش ئۇالرنىڭ نازارىتىده 

كهلگهن  ئېلىپشۆبه ھهربىي رايوننىڭ تۈرمىسىگه ئاتۇش مېنى 

تۈرمىگه كىرىشىم بىلهن مېنىڭ كىملىكىمنى يهنه تهكرار . ئىكهن

تېڭىقلىق باش كۆزى كامېردا سوالپ قويدى، كامېرغا سوراپ، بىر 

. تونۇمىدىمئۇالرنىڭ ھېچقايسىسىنى . ر توپ مهجرۇھالر بار ئىدىبى

ئۇالرنىڭ ھهممىسى ساق ئهمهس . كىملهر ئىكهنلىكى نامهلۇم ئىدى

ئۇ . تونۇش ئاۋازى ئاڭالندى بىرسىنىڭئىدى، بىر پهستىن كېيىن 

ئىدى، ۋاي سهن يار مۇھهممهدمۇ دېيىشىمگه، سهن  مۇھهممهدكاميار 

ر مېنىڭ ئهسلى ئىسمىمنى ئاتاپ قۇچاقالپ، دهپ ئۇال! ئابدۇرىشىتمۇ

ۆز ئ ئهزهلدىنقىلىشىپ كهتتى، بىز تهشكىالتتىكىلهر  زارى - يىغا

سهن ھهرھالدا . قوللىناتتۇق يالغان ئىسىمئىسمىمىزنى قولالنماي 

ھايات ئىكهنسهن، بىز سېنى يا ئۆلدى، يا ئۇ تهرهپكه ئۆتۈپ كهتتى 

  .دهپ پهرهز قىلغان ئىدۇق، دېيىشتى

مهن ئارتۇق گهپ قىلماي، مهن كهتكهندىن كېيىنكى ئۇرۇش 

ئهھۋالىنى كىملهرنىڭ قانداق ئۆلگهنلىكىنى سورىسام پهقهت 

، مهريهمنىڭ ئاخىرقى ئۆلۈمىنىخهيرۇلال بىلهن ئوسمانجاننىڭ 

يۇلغۇنلۇققا  چانىلىپقېتىم خىتاي ئهسكهرلىرى تهرىپىدىن قولى 
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توشۇشقا سالغاندا،  ئۆلۈكىنىتاشالنغانلىقىنى، خىتايالرنىڭ 

خىتايالرنىڭ پۇتىدىن سۆرهپ ماڭغانلىقىنى، كېيىن خىتايالرنىڭ 

، چېچىدىن تارتىپ سۆرهپ ماڭغاندا، قۇلىقىدىن ئۆلۈكىنى

خىتايالرنىڭ ئاچچىقى كېلىپ ئۆلگهن ئۆلۈكلهرنى ئۆزلىرىنىڭ 

كۈلۈپ كېتىشتى، ئۇالر ئۆزلىرىنى قىلىپ ھېكايه  توشىغانلىقىنى

ھېس كۆرۈۋاتقاندهك كىنو  كىنوخانىداتۈرمىده ئهمهس، بىر 

  .قىلىشاتتى

سوالپ كامېرغا سوراقتىن كېيىن مېنى باشقا بىر  ئهتىسى

تونۇغىلى بولمايدىغان بىر توپ كىشىلهر بار كامېردىمۇ قويدى، ئۇ 

. ىنى بىلدىمئىدى، ئۇالرنىڭ ئاۋازىدىن بىزنىڭ ئادهملهر ئىكهنلىك

ئۆلگهنلهرنىڭ  قارىمدىنبار ئىكهن، مهن  قارىمجېلىل كامېردا ئۇ 

 يېرىگىالقانداق دهپنه قىلىنغانلىقىنى سورىسام، مهريهمنى ئۆلگهن 

، قىلىپتۇكۆمۈپ قويۇپتۇ، خهيرۇلال بىلهن ئوسمانجاننى بىلله دهپنه 

ى ، نىزامىدىننقىلىپتۇئاخۇنوپنى ياتقان يېرىنىڭ ئۆزىگىال دهپنه 

، بهزىلهر قىلىپتۇئېگىز بىر يهرگه ئاپىرىپ شۇ يهرگه دهپنه 

 قارىمبىلمهستىن نامىزىنى چۈشۈرىمىز دېگهن ئىكهن، جېلىل 

بۇالرنى شۇ پېتى قويماق پهرزدۇر، پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ ھهقته 

ھهدىسى بار دهپ ئۇنىماپتۇ، ھهممىسىنىڭ قان كىيىمىنى ئۇالرنىڭ 

خىتايالرمۇ شۇ . كۆمۈۋېتىپتۇئۆزلىرىنىڭ جهسىتىگه ئوراپ بىلله 

پېتى يهرلىكىگه قويغاننى كۆرگهندىن كېيىن باشقا گهپ ـ سۆز 
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  .قىلماپتۇ

مېنى . رايوننىڭ تۈرمىسىده لىق ئادهم بار ئىكهنھهربىي ئاتۇش 

چىقىپ قايتىشىدا، چوڭ زالدا مېنى تۇرغۇزۇپ  ئېلىپسوراققا 

قويۇپ رهسىمىمنى تارتقىلى تۇرغان ئىدى، بىر دهمدىن كېيىن بىر 

كېلىپ ئۇالرنى سوراق قىلىپ  ئېلىپتوپ ئادهملهرنى 

هزىلىرىده تۇردى، ئۇالرنىڭ ب ئاختۇرغىلىكىيىملىرىنى سالدۇرۇپ، 

ھهربىيچه كىيىم بار ئىكهن، ئۇالرنىڭ كىيىملىرىنى سالدۇرۇپ 

تارتىپ ئالماقچى ئىكهن، ئۇالرنىڭ كىيىمىنى بهرمهيمىز دهپ 

ئهسكهرلهر بىلهن ئۇيان تارتىشىپ بۇيان تارتىشىپ 

كۆردۈم، ئۇالر مهكىتتىن كهلگهن زهرهپشان  جېدهللهشكهنلىكىنى

ممهد ئىمىن قادىرمۇ بار پولكىنىڭ ئهزىمهتلىرى ئىكهن، مۇھه

ئىكهن، ئۇ مهن بىلهن يىراقتىن چاال ـ پاال ساالمالشتى، كېيىن 

تونۇغاندىن كېيىن قايتىدىن ساالم بېرىپ، رهسمىي مېنى 

، قاپتىمهندىن تونۇيالماي » سهلله«سېلىنىڭ باشلىرىدىكى 

ياق ئۇالر چىدىماي . دهپ قويدى! تىگىپتىكهندهئوق  سىلىگىمۇ

ۇ خىتاي ئهسكهرلىرىنى كۆرسىتىپ بىر مۇنچه ئۇردى، دېسهم ئ

زهرهپشان پولكىدىكىلهر ئۆزلىرىنى تۈرمىدىمۇ ياكى . تىلالپ كهتتى

كهلگهننى سۆزلهپ خىتاي  ئاغزىغاقىلماي پىسهنت باشقا بىر يهردىمۇ 

  .ئهسكهرلىرى بىلهن مۇنازىره قىلىشىۋاتاتتى

 ئاۋغۇست ئهتىگهن سائهت تۆت ـ بهشلهرده ھهممىمىزنى -  28
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چىقىپ، باغالپ ماشىنىغا بېسىپ، ھهر  ئېلىپكامېردىن  - كامېر 

تۆت ئادهمنى بىر چهمبهر قىلىپ ئايالندۇرۇپ يهنه باغالپ، 

 ئېلىپئۈستىمىزگه ئهسكى پاالسنى تاشالپ يېپىپ، قهشقهر تهرهپكه 

پات ماشىنىنى  - پات . ماڭدى، ماشىنىالرنىڭ ئايىغى ئۈزۈلمهيتتى

ىنا ۋىاليهتلىك تۈرمىگه، بۇ ماشىنا توختىتىپ، تهكشۈرۈپ بۇ ماش

 بىرىدهپ كىمدۇر  ،شهھهرلىك تۈرمىگه، بۇ ماشىنا توققۇزاققا

تۈرمىگه  قهشقهرشهھهرلىكبۇيرۇق بهرگىلى تۇردى، مهن بار ماشىنا 

كامېر  ئهكېلىپقاراپ ماڭغان ئىدى، دېگهندهك شهھهرلىك تۈرمىگه 

ئىبراھىم كامېردا تۇردى، مهن بار  سولىغىلىبىردىن كامېرغا  - 

  .بارىكهنپهخرىدىن دېگهن بىر جىنايهتچى 

بىردىن ھويلىغا  - تۈرمىگه كېلىپ تاڭ ئېتىشى بىلهن بىردىن 

. ھهممىمىزنىڭ پۇتىغا كىشهن سالغىلى تۇردى ئاچىقىپسۆرهپ 

 خاالغا. ئايلىنىپ كهتتى تۆمۈرچىخانىغاتۈرمىنىڭ ھويلىسى 

. پ بولمايتتىىگه تۇرۇئۈست جۇلدۇرنىڭ -  جالدۇرچىقسىمۇ،  ئېلىپ

 .ئىدى دىنسهپداشالربىزنىڭ كىشى دهك يىگىرمىمهن بار تۈرمىده 

سۆزلىشىپ تۇرىدىغان  كۈنلۈكىقىلىپ، تېلېفون ئۇالر بىلهن تامنى 

خهت تاشالپ قويۇپ سوراق ئهھۋالىنى بىر ـ  خاالغاياكى . بولدۇق

. بىرىمىزگه دهيدىغان بولدۇق، ھهممىمىزنىڭ گېپى بىر ئىدى

ئاتۇش چاقىرغان ئىدى، بىز  سهيلىسىگهئهنجۈر ئاتۇشقا بىزنى 

دهپ ھېچ نېمىنى ئىقرار قىلمىغان ئىدۇق،  ،ماڭغان سهيلىسىگه
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ىنى ھهممه ئىشنى ئۆلگهن كىشىلهرگه ئارتىپ قويۇپ ھېچ نهرس

  ...ياتقان ئىدۇقبولۇۋېلىپ بىلمىگهن 

 ھهزىموپئۇ جهرياندا . ئايغىچه شهھهرلىك تۈرمىده ياتتۇق- 10

خىتايالر تهرىپىدىن پاجىئهلىك ھالدا  تۈرمىدهدېگهن كىشى بىز بار 

، مهرھۇم ئاخۇنوپنىڭ مىللىي ھهزىموپ. ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈلدى قىيناپ

ئارمىيىدىكى قهدىناس سهپداشلىرىدىن ئىدى، ئاخۇنوپ ئۆيىدىكى 

يوشۇرۇنغان،  ئىدارىسىگه ھهزىموپنىڭتۇتقۇندىن قېچىپ چىققاندا 

  ھهزىموپنىڭ. هلگهن ئىدىئۆيىگه يۆتك غازاخۇننىڭ ئۇيهردىنكېيىن 

 بىرى قهھرىمانلىق ئىش ئىزلىرى ھهددى ـ ھېسابسىز ئادهملهردىن

. الزىم يازمىقىمئىدى، خۇدا خالىسا ئۇ كىشىنىڭ تارىخىنىمۇ بىر 

  !ئىنشائالال

بۇ تۈرمىده ئۆلتۈرۈلدى،  بهرسىمۇمهكىتلىك ئىمىن توختى دېگهن 

، مهكىتتىكى مهلۇم بىر ئوتتۇرا ۋاسكېتبولچىئۇ مهكىتتىكى داڭدار 

مهكتهپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى، بىزنىڭ تهشكىالتنىڭ مهكىتتىكى 

شۇ مهزگىللهرده پۈتۈن تۈرمىلهر . غوللۇق كىشىلىرىدىن ئىدى

بېرىلگهن بولۇپ، بۇ جالالتالردا ئۆتكۈزۈپ  باشقۇرۇلۇشىغا بىڭتۈهننىڭ

تۈرمىنىڭ . رهھىم ـ شهپقهت دېگهن نهرسه زادى يوق ئىدى

. جازااليتتى قىيناپمهھبۇسالرنى خالىغانچه  دىپايلىرىگۇن

كويىدا ئۆلتۈرۈۋېتىشنىڭ ئىالجى بار  تىنئاچلىقتىن، ئۇسسۇزلۇق

سهپدىشىمىز ئىمىن توختىنى دهل مۇشۇنداق ئۇسۇل . بوالتتى
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ئۇنىڭ ئۆلگهن ۋاقتىدىكى ھالىتى ھېلىمۇ كۆز . ئۆلتۈردى بىلهن 

 7 -  6ـ كۈندۈز ئۇنى  ئۈچ كۈنگىچه كېچه. ئالدىمدىن كهتمهيدۇ

مهن ياتقان كامېرى ئۇنىڭ . جىنايهتچى خىتايالر ئۇرۇپ چىقتى

چىقىپ  ئېلىپخېلى يىراق ئىدى، ئۇنىڭ جهسىتىنى كامېردىن 

ئاڭلىسام تۈرمه ئىنتىزامىغا رىئايه . بىلىپ تۇردۇمكهتكهنلىكىنى 

. ئىكهن ئۆلتۈرۈۋهتكهن ئۇردۇرۇپقىلمىدىڭ دهپ، خىتايالرغا 

 بىر قىسىمكېيىن . ىرىغا قويغان ئىكهنماز ئارسالنخان ئۆلۈكىنى

قايتىدىن دهپنه  ئهپچىقىپ يهرلىكىدىنقېرىنداشلىرىمىز ئۇنى 

يىگىت  خۇشچاقچاقئۇ قهددى قامىتى كېلىشكهن، . قىلغان ئىكهن

ياش ئىدى، تېخى  25ئۇ ئالهمدىن ئۆتكهنده ئاران . ئىدى

نهتته بولسۇن، مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهن. ئۆيلهنمىگهن ئىدى

  !ئامىن

  

  كۇرسى ئۆگىنىشئاتالمىش  - 2
   

پۇت  تۈرمىلهردىنھهر قايسى  ،ئاينىڭ باشلىرىدا ھهممىمىزنى- 10

تاشالپ، ساقال ـ  ئېلىپ كويزىالرنىقوللىرىمىزدىكى كىشهن، 

كۇرسىغا  ئۆگىنىشبۇرۇتلىرىمىزنى ئالدۇرۇپ، ماشىنىغا بېسىپ 

كۇرسىنىڭ ئورنى قهشقهر  ئۆگىنىش. ماڭدى ئېلىپ

ـ تاش يول ئۇچاستىكىسىنىڭ  308گېزىتخانىسىنىڭ يېنىدىكى 
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يگه سوالپ، ھهر دىن بىر ئۆ 10 - ،8بىزنى . قورۇسىدا ئىكهن

 كهئۆگىنىشبېرىپ  نىڭ ئهسهرلىرىنى تارقىتىپبىرىمىزگه ماۋ

كۇرسىنىڭ  ئۆگىنىشھهر بىر ياتاقنىڭ تېمىغا . ىدىسالغان

  :بولۇپ، ئۇنىڭغا مۇنداق يېزىلغان ئىدى نىزامنامىسى يېزىلغان

پىالنلىغان، گۇرۇھى بىۋاسىته خائىنالر شيۇجېڭجۇيى سوۋېت «

ئهكسىلئىنقىالبىي قهشقهر ۋىاليىتىدىكى ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى 

كۇرسىنىڭ  ئۆگىنىشئهزالىرى گۇرۇھى قوراللىق توپىالڭ 

  ».نىزامنامىسى

مهسىله تاپشۇرۇش،  ئۇنىڭ ئاستىدا بىر قانچه مهزمۇنالر بولۇپ،

ئىقرار قىلىش، كهڭچىلىككه ئېرىشىش، باش جىنايهتچىنى 

سۈرۈشته قىلماسلىق، نهيزىنى ئارقىغا  ئهگهشكۈچىلهرنىجازاالش، 

قاتارىدا چىقىش يولى  قايرىپ ئۇرغانالرغا خىزمهت كۆرسهتكهنلهر

  .ئىدى ئالدايدىغان سهپسهتىلهر دېگهندهك ئادهم... شبېرى

 ئېلىپتهرهپتىن ئادهملهرنى  - كۇرسىغا تهرهپ  ئۆگىنىشبۇ 

 .ئىچى ئادهمگه توشۇپ كهتكهن ئىدى كېلىپ، كىچىككىنه قورۇنىڭ

باشقا، مهكىتتىن  سهپداشلىرىمىزدىنئهسىرگه چۈشكهن  قاراجۈلدىن

كهلگهن بىر توپ ئادهملهر  نهلهردىندۇرنهپهر ئادهم، يهنه  45كهلگهن 

 21ىجىسىده ئۇالرنىڭ ھهممىسى بارا تونۇشۇش نهت -بار ئىدى، بارا 

بۇيرۇق بويىچه كېلىپ،  سۇغۇنچازىغائاۋغۇست كۈنى كهچته  - 

قوراللىق قوزغىالڭغا قاتناشماقچى بولغان، باشقا ناھىيىلهردىن 
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تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ  شهرقىيكهلگهن 

  .ئهزالىرى ئىكهن

ىر توپ ئۇالرنىڭ ئارىسىدا يوپۇرغا ناھىيىسىدىن كهلگهن ب

سۆزلىرى  - ئۇالرنىڭ يۈرۈش ـ تۇرۇشى، گهپ . بار ئىدى مۇئهزىمهتلهر

مهن ئۇالر بىلهن سۆزلىشىپ باققىنىمدا ئۇالرمۇ . باشقىچه ئىدى

ئادهملىرى پارتىيىسىنىڭ تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي  شهرقىي

ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن، ياچېيكىنىڭ مهلۇم  يوپۇرغىدىكىبولۇپ، 

وراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرگهن بولغان بىر قېتىملىق قكۆلىمى چوڭ 

قوزغىالڭ خىتاي دائىرىلىرىنى خېلى ئاقسىتىپ قويۇپ،  .ئىكهن

ئارمىيه مۇنتىزىم ، بېسىقتۇرالماييهرلىك قوشۇن بىلهن ئۇالرنى 

يۆتكهپ قانلىق باستۇرۇش نهتىجىسىده دۈشمهن قولىغا چۈشكهن 

باشقا تۈرمىگه قاماپ،  ئۇالرنىڭ باشلىقلىرىنى قاياققىدۇر. ئىكهن

. ئادهتتىكى پۇقرالىرىنى بىزنىڭ قاتارىمىزغا سوالپ قويغان ئىكهن

ئۇالر شۇ قېتىملىق قوزغىالڭدا يوپۇرغا ناھىيىسىنىڭ يېرىمىنى 

ئۇالر قامىلىپ ئىككى ئاي ئۆتكهندىن . بولغان ئىكهنئىگىلهپ 

كهتكهن  ئېلىپئۇالرنى بىزدىن ئايرىپ باشقا تهرهپكه  ،كېيىن

كېيىنكى كۈنلهرده خىتايالرنىڭ شۇ ھهقتىكى ئاخباراتى . ىئىد

  .ئېالن قىلىنغان بىر گېزىتى قولۇمغا چۈشكهن ئىدى

  :گېزىتته مۇنداق خهۋهر قىلىنغان ئىدى

كۈنى يوپۇرغا ناھىيىسىدىكى  -  2ئاينىڭ  -  9يىلى  -  1969« 
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دىن  500مهخمۇت قۇربان باشچىلىقىدىكى بىر توپ بۇزغۇنچىالر، 

ادهمنى قۇترىتىپ، ئات ھارۋىالرغا ئولتۇرۇپ، يوپۇرغا ئارتۇق ئ

ئۇنىڭدىن كېيىن ناھىيىمىزنىڭ . ناھىيىسىگه ھۇجۇم قىلدى

تېرىم يېزىسى، ئاقچى يېزىسى، ئهشمه يېزىسى قاتارلىق جايالرغا 

چېقىش، بۇالش  - غالجىرلىق بىلهن ھۇجۇم قىلىپ، ئۇرۇش 

بۇ ئىش ئىككى ئايدىن ئۇزاق . باردى ئېلىپئىشلىرىنى 

ئادهم ئۇرۇپ يارىدار قىلىندى ۋه بهش ئادهم ئۇرۇپ  76داۋاملىشىپ 

ۋهتهن پارچىالش جىنايى ئهكسىلئىنقىالبىي بۇ . ئۆلتۈرۈلدى

ئىشلىرىغا دهرھال زهربه بېرىش ئېھتىياجى تۈپهيلى، مهركىزى 

نتىزىم مۇپارتىيه ھۆكۈمهتكه مهلۇم قىلىپ، تولۇق قورالالنغان 

-  18كۈنىدىن  -  15ئاينىڭ  -  9ئارمىيه يۆتكهپ كېلىپ، 

تۇتۇش قىلىپ قوراللىق توپىالڭ جىددىي كۈنىگىچه 

  ».بېسىقتۇرۇلدى

گهرچه دۈشمهن بىزنىڭ پۇت ـ قوللىرىمىزدىكى كويزا كىشهنلهرنى 

كهلگهن بولسىمۇ،  ئېلىپكۇرسىغا  ئۆگىنىشتاشالپ  ئېلىپ

بىلهن ئهمهلىيهتته ئىقرار بولغان » كۇرسى ئۆگىنىش«ئىسمىدا

ھاقارهت،  - ئۇرۇش، توقماق، تىل . قىلدۇرۇش كۇرسى ئىدى

قىستاق قاتارلىق ئادهمنىڭ چۈشىگه كىرمهيدىغان جازا  - قىيىن 

يېيىشىمىز ئىككى . تېپىالتتى بۇيهردهھهممىسى  ۋاسىتىلىرىنىڭ

بىر  بۇئايغىچهۋاخ قوناق ئۇنىدا ئهتكهن ئۇماچ ئىدى، ئۇ ئايدىن 
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ئۇ ئايدىن بۇ ئايغىچه . ئاق ئۇننىڭ تامىقىنى كۆرمهيتتۇققېتىم 

. ئىچهلمهيتتۇقبىر قاچا چاي ياكى بىر قاچا قايناق سۇنى 

 گىلىرىمىزنىڭڭبهبهرمهيتتى،  ئېلىپئۆيلىرىمىزدىن ھېچ نهرسىنى 

تىرىپ  تاماكا قالدۇقلىرىنىخۇمارى قىستاپ كهتسه تاشلىۋهتكهن 

ئوت يوق، مازنى ئىنچىكه  تۇتاشتۇرىدىغانغائۇنى  .چېكهتتىكېلىپ 

 غىلدىرلىتىپ، ئېلىپئوتتۇرىسىغا پىلىك قىلىپ ئىككى قىشنىڭ 

  .تۇتاشتۇراتتى ئوت چىقىرىپ تاماكىغا قىزدۇرۇپ

ئاۋازنى ئاڭلىغان خىتاي  غىلدىرلىغانئۆينىڭ ئىچىده 

زوراۋانلىقىدىن قورقۇپ بىر قېتىم ئوت  ژاندارمىلىرىنىڭ

ئوتنى ئۇزۇن ساقاليمىز دهپ، مازنى پىلىك  ئۇ چىقىرىۋالساق

، يېقىپئۇنىڭ بىر ئۇچىغا ئوتنى  ،ياساپ قۇئۇزۇن ئېشىپ قىلىپ 

ئۈلگۈرهتتى،  چېكىۋېلىشقائۇ كۆيۈپ بولغۇچه يهنه بىرتال تاماكىنى 

. دىن ئولتۇرۇش تهس ئىدىئۆينىڭ ئىچى ئاچچىق مازنىڭ تۈتۈنى

ئۇنىڭغىمۇ  گه ئاغىنىلىرىمىزنىڭ خۇمارى ئۈچۈنڭئهمما به

  .بهرداشلىق بېرهتتۇق

ئىقرار قىلدۇرۇپ گهپ ئااللمىغان خىتايالر، بىر ـ بىرىمىزنى 

ھىيلىسىنى زىددىيهتكه سېلىپ، ئارىغا بۇزغۇنچىلىق سېلىش 

ئىشلىتىپ، ئارىمىزدىن ئىككى ـ ئۈچ كىشىنى مهسىله تاپشۇرۇشى 

ياخشى، ئىقرار قىلدى، كهڭچىلىك قىلىمىز دهپ، كۈنىگه بىردىن 

سېلىشقا باشلىدى،  پىپهنگه - كۈرهش ئادهمنى تارتىپ چىقىرىپ 
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 -  پىپهنگهبولۇپ، يهنىال مهن ئۇالرنىڭ دۇمبىقى بولۇپ، بىرىنچى 

  .تارتىلدىمكۈرهشكه 

بىلهن كهڭچىلىككه ئېرىشىپ، قويۇپ بېرىش قارار ئالدى «

 ماۋجۇشىنىڭ ھوشۇرنىڭھهبىبۇلال قىلىنغان ئهنۋهر قادىر بىلهن 

دهپ » قايتىپ كهلگهنلىكىنى ئېالن قىلمىز لۇشهنىگهئىنقىالبىي 

رهسىمىنىڭ ئالدىدا توختىتىپ،  ماۋزېدۇڭنىڭئۇنىڭ سۈرىتىنى 

، ئۇنىڭدىن كېيىن مېنى ئۆره تۇرغۇزۇپ، ئېلىپ فىلىمگهكامېردا 

مېنىڭ ئۈستۈمدىن  پىپهننىـ كۈرهش ، ھاقارهتلهپمېنى بىر مۇنچه 

بېرىشقا باشلىدى، چۈنكى قويۇپ بېرىلىۋاتقان ھهر  ئېلىپ

ئىدى، مهن ئۇالرنىڭ باشلىقى ئىدىم،  ئهزالىرىمئىككىسى مېنىڭ 

ىقىپ مېنى چ يۈگۈرۈپباشالندى دېگهنده تۆت ئادهم  پىپهنـ كۈرهش 

خۇددى مهن قېچىپ كېتىدىغاندهك، مهيدانغا سۆرهپ  باسماداپ

  . چىقتى ئېلىپ

  :ئارىدىن بىرى چىقىپ

مهن يولدا قېچىپ كېتهي دهپ، سهپنىڭ كهينىده قېلىپ،  -

دېگهن ۋهتهن خائىنى ئابدۇرېشىت ، بۇ قېچىۋاتسامئارقامغا بۇرۇلۇپ 

، ماڭا قورال تهڭلهپ، ئارقامغا ياالقچىسىباندىت، ئاخۇنوپنىڭ 

  .دېدى- ،هن ئىدىكهلگ ئېلىپياندۇرۇپ قايتۇرۇپ 

  راستمۇ؟ ―

، - راست - بىلهن بىر ئالىيىپ قويۇپ هن ئۇنىڭ كۆزىگه نهپرهتم   
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  .دېدىم

بار  ئېھتىمالىئۆلتۈرۈۋېتىش ئهگهر راست دهپ قۇتۇلمىسام، 

ئىدى، ئۇالر ئۇر توقماق، سۈر توقماق قىلىپ، ئاممىۋى ھهرىكهتته 

كۈچلۈك ئىدى، غهزىپى ، خهلقنىڭ بېسىقتۇرالمىدۇقئۆلۈپ قالدى، 

  .دهپ جاۋاب بېرىشى مۇقهررهر ئىدى

  :سهكرهپ چىقىپ تهمبۈرچى خالىقھاجى

ئايرىلغان بولساقمۇ ھېچ گهپ ئهمهس، ئهمما  ماشىنىمىزدىنبىز 

ا ھهر بىرىمىز تانكا، ئايروپىالن بىلهن، گۈلدۈرلهپ قايتىشىمىزد

تۈركىستاندىكى خىتايالرنىڭ ھهممىسىنى بىرنى  شهرقىيكىرىپ، 

  .دېدى- ، دېگىنىڭ راستمۇ؟قىرىۋېتىمىزقويماي 

  !راست ―

دېگهن سهكرهپ  پهييى ھهيىتخىتايالرنىڭ تهرجىمانى بولغان 

  :كېلىپ

، سهن تېخى خهنزۇ قېرىنداشلىرىمىزنى قىرىپ كۇسپۇرۇچ! ھۇ- 

دهپ پۇتىدىكى ھهربىيچه يوغان باشلىق - !!؟تۈگهتمهكچىمىتىڭ

سهت ئاياغ بىلهن قورسىقىمغا بىر نهچچىنى تهپتى، ئاغرىق 

 .، كۆزلىرىم بىر نېمىنى كۆرهلمىدىئازابىدىن بېشىم قېيىپ

ارتىپ، باشقىالرنىڭ سورىغان سوئاللىرىنى ئاڭلىيالمىدىم، ئۇيان ت

... دۇمباالۋاتاتتىبۇيان تارتىپ قانداقتۇر مېنى كهلسه كهلمهس 

قىشنىڭ سوغۇق كۈنلىرىده مېنى ئۆره تۇرغۇزۇپ قويۇپ، 
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تېمپېراتۇرا قانداقتۇر  سالدۇرۇۋېتىپئۈستۈمدىكى كىيىملىرىمنى 

كهينىدىن تېگىۋاتقان  - ، كهينى قىيناشلىرىئۆتكۈزىمىز، دهپ 

بولغىلى  ئېلىپساناقسىز تاياقالرنىڭ سانىنى  -سان 

  ...بولمايتتى 

نىڭ بهزىلىرى » سهپداشلىرىم«خىتايالر تهرىپىدىن ئالدانغان بۇ 

 كېتىلىشكه، خىتايالر تهرىپىدىن تارتىلىپ ئالجىشقانھهقىقهتهن 

سى بولغان ھهتتا مىجىت سىلىڭنىڭ قوغدىغۇچى. باشالنغان ئىدى

باتۇرمۇ مېنىڭ ئۈستۈمدىن شىكايهت قىلىپ قااليمىقان پىكىر 

 ئازابلىنىشىمغادهپ مېنىڭ تېخىمۇ  - بېرىپ راستمۇ؟ يالغانمۇ؟

  ...سهۋهبچى بولۇۋاتاتتى

بهلكى مهندىن . مهن بىلهن تۈگىمىدى پىپهن - كۈرهش بۇنداق 

. باشلىنىپ نۆۋهتلىشىپ كۆپ كىشىلهرنىڭ بېشىغا كهلگهن ئىدى

ـ دهرد ، چىياقىيا، ! ۋاييهي - ، ۋايجان پىپهنـ كۈرهش ھهر كۈنى 

  ...ـ ئهلهم دهرد ئهلهم ئۈستىگه 

ئۇنىڭ ئۈستىگه قهشقهرنىڭ قىشى جاندىن ئۆتىدىغان سوغۇق 

، ياالڭ ئاياق، ياالڭ الدۇرۇۋېتىپسبولىدۇ، كىيىملىرىمىزنى 

قىلىشلىرى ئادهمنى قهستهن نابۇت قىلىشتىن  پىپهن باشتاق

  .باشقا نهرسه ئهمهس ئىدى

ئاينىڭ باشلىرى ئىدى، تۇيۇقسىز يهنه بىر چۈشۈمگه كىرىپ - 3

باقمىغان سوراق باشالندى، مهن تونۇمىغان بىر توپ خىتاي 
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لىرى كېلىپ، تۆت خىتاي باشلىق بۆلۈكئهسكهرلىرى بىلهن بىر 

  .مېنى سوراق قىلغىلى تۇردى ھىمايىسىدهئهسكهرنىڭ 

  .ئۈستىده ئىدى مامۇتجانمهزمۇنى سوراقنىڭ 

  يوق؟- مهسىلىسىنى پاش قىالمسهن مامۇتجاننىڭ- 

  .دهپ سورىدىم -؟مامۇتجاننىڭقايسى  - 

  !خۇپسهنلىك قىلما-  

دېگهن كىشىنى  مامۇتجانمهن . مهن چۈشىنهلمىدىم-   

  . بىلمهيمهنراستتىنال 

كادىرى  گۇڭئهنچۇنىڭ، قهشقهر تهشكىالتىڭدىكىسېنىڭ -  

  . مامۇتجان

ساراڭ بولۇپ قالدىمۇ راستتىنال بۇ خهق . مهن ھهيران قالدىم ―

!! ؟بولغىيمىدىبىزنىڭ تهشكىالتتا  راستتىنال مامۇتجانياكى 

  .قاتتىق خىيالغا چۆمۈپ كهتتىم

بىلهن  مامۇتجانمهن ياخشى تونۇيمهن، ئهمما مهن  مامۇتجاننى ―

ئىچىپ  تاماق ياكى بىر پىياله چاي بىرقاچابىر يهرده  ئهزهلدىن

بىزنىڭ تهشكىالتتا  مامۇتجاننىڭ راستتىنال باققان ئهمهس، مهن 

ئىكهنلىكىنى بىلمهيدىكهنمهن، بۈگۈن بىرىنچى قېتىم سىلهرنىڭ 

مېنىڭ راستتىنال بۇ گهپ . دېدىم - ئاڭالۋاتىمهن، ئاغزىڭالردىن

  .يۈرهك سۆزۈم ئىدى

سهن ياخشى ! كولدۇرالتماسهن جاھىللىق قىلىپ، بىزنى  -
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، ھهم سهن ئۇنى تونۇشتۇرغانسهن ئهزالىققابىلىسهن، سهن ئۇنى 

  .قوبۇل قىلغانسهن

بىر يامان تېگىده مهن مۇشۇ يهرگه كهلگهنده بۇ ئىشنىڭ -  

يۆلهپ،  مامۇتجانغاشۇملۇقنىڭ يوشۇرۇنغانلىقىنى، بۇالرنىڭ مېنى 

ئالدىن ھېس  تهييارالۋاتقانلىقىنىـ نهيرىڭىنى ھىيله يوقىتىش 

  .قىلغان ئىدىم

 - ،چۈشهنمهيدىكهنمهنبۇ تهرهپتىن زادى  مامۇتجاننىمهن  -

  .دېدىم

ئۇالر تاشقىرىغا چىقىپ كېتىپ، بىردهمدىن كېيىن قايتىپ   

كهلگهندىن كېيىن، ساڭا يهنه ئويلىنىش پۇرسىتى بېرىمىز، 

بۈگۈنكى بۇ سوراق سېنىڭ بىلهن مۇناسىۋهتسىز، جاھىللىق 

بارىمىز،  ئېلىپقىلماي ياخشى ئويالن، يهنه سهن بىلهن سۆھبهت 

» سۆھبهت«دهپ يۇمشاپراق چىقىپ كهتتى، ئۇالر مهن بىلهن - 

  .بارماقچى ئىدى ئېلىپ

قايتىپ كىرگهندىن كېيىن، ناھايىتى جىمىپ كامېرغا مهن 

ئۇالرنىڭ سورىغان سوئاللىرى مېنى بهكمۇ بىئارام . كهتكهن ئىدىم

. تىت بولۇپ كېتىپ باراتتى - ئىچىم بهكمۇ تىت . قىلماقتا ئىدى

 مامۇتجاننىمهن . ـ تهكتىگه يېتىپ بولمايتتىتېگى بۇ ئىشنىڭ 

كۈتىسىز  -  كهمئۇ . ، بهكمۇ چۈشىنهتتىمبىلهتتىمياخشى 

خىتاينىڭ بىرىنچى دهرىجىلىك سادىق غالچىسى، خىتايالرنىڭ ئهڭ 
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يالغۇز قهشقهرده ئهمهس، پۈتۈن  .ئىدى رازۋېدكىچى ئىشهنچلىك

تۈركىستاندا ئۇنىڭ ئالدىغا ئۆتىدىغان خىتاينىڭ يهنه بىر  شهرقىي

  .سادىق غالچىسى يوق ئىدى

؟ !قالدىيابىزنىڭ ئادهم بولۇپ  مامۇتجانقانداق بولۇپ بۇ 

 غهيرىي، كېچىچه ئۇيقۇم كهلمىدى، بۇ ياتالمىدىمتولغىنىپ زادى 

سوراق يهنه سۆھبهت نامى بىلهن يهنه قاچان باشلىنار، كالالمدىن 

ھهرخىل خىيالالر كهچمهكته ئىدى، يېرىم كېچه سائهت ئۈچتىن 

ئاشقاندا بۇ بىر توپ لهنىتى سهت كۆرۈمسىز خىتايالر يهنه مېنى 

  .دىسوراققا چاقىر

  ؟ئويالندىڭمۇ- 

  .ئويالندىم- 

  !ئۇنداق بولسا سۆزله -

  نېمىنى سۆزلهيمهن؟-   

  !مهسىلىسىنى پاش قىل مامۇتجاننىڭ -

توغرىلىق  مامۇتجانمهن تۈنۈگۈنال راست گهپ قىلغان، مهن  -

  .زادى ھېچ نېمىنى بىلمهيمهن

 دىكتاتورىسىدىن پرولېتارىياتسهن جاھىل نېمه ئىكهنسهن،  -

قېچىپ قۇتۇاللمايسهن، ياماننى قولتۇقىغا ئالغان ياماننىڭ 

ئۇنىڭ مهسىلىسىنى پاش  ئاقلىمايسهن ئۇنى ! يامىنى، بىلهمسهن

پارتىيىمىزنىڭ سىياسىتى ئىقرار قىلغانالرغا كهڭچىلىك، . قىل
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قارشىلىق قىلغانالرغا قاتتىق بولۇش، ئهگهر سهن يهنه جاھىللىق 

جىنايهت قوشۇپ  هجىنايىتىڭگقىلىدىغان بولساڭ، 

  ... جازالىنىسهن

بىز بىر قانچه ئاي ئالدىدا . ئۇالرنى زادى ئىشهندۈرهلمىدىم

، دهپ يوقىتىۋېتهيلىبىز ئۈچۈن خهتهرلىك ئۇنسۇر، ئۇنى  مامۇتجان

، ئاخۇنوپ بىزنى توسۇپ دهۋاتساق يوقىتىمىزچۈشۈپ پېيىگه ئۇنىڭ 

ن بىزنىڭ سهپكه قېتىلغا مامۇتجانمۇراستتىنال قويغان، 

بىزنىڭ . شىپ كهتكهن ئىدىئىلى بهكالمكالالم ! ؟يا- بولغىيمىدى

! دهيمۇ يا بۇزغانلىقىنىقارارىمىزنى، ئاخۇنوپنىڭ قارشى چىقىپ 

ئهمما، ئاخۇنوپ .... رىۋالىمهنېتياق ئۇنداق قىلسام، بېشىمغا باال 

يوقىتىش بىلهن خىتاي  مامۇتجاننىبىزنى توسۇشتا، بىر 

تۈركىستاندىن ھهيدهپ چىقارغىلى  شهرقىيتاجاۋۇزچىلىرىنى 

قاتارلىقالرمۇ  مامۇتجانبولمايدۇ، دۈشمهنلهر مهغلۇپ بولغان كۈنى 

 دهپ چوڭ ئىشقا دهخلى بولىدىغان مامۇتجاننىبىلله يوقىلىدۇ، بىر 

دېگهن !!! نى ئويغىتىپ قويماڭالرىالنئىشنى قىلىپ، ئۇخالۋاتقان ي

همهس، بهلكى ئۇ بىزنىڭ تهشكىالتىمىزدا ئ مامۇتجاننىڭسۆزى، 

  !بىزنىڭ دۈشمىنىمىز دېگهنلىك ئىدىغۇ

  .جاۋاب بهردىم دهپالممهن ئۇالرنىڭ گېپىگه بىلمهيمهن، 

بىر نهچچه پاي ئۈستىگه ، ئۈستهل تاراقشىتىپئۇالر قوراللىرىنى 

ئوق بىلهن بهتلهپ قويۇپ ئۆره تۇرۇپ سوراق قىلغىلى تۇردى، مهن 
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  .تۇردۇمباشتىن ـ ئاخىر بىلمهيمهن، دهپ 

كېلىپ ئېغىر تهلۋه مۇشتى بىلهن بىرنى سالدى، قۇلىقىم  بىرى

قىلىپ بىر نهچچه مىنۇت ئۇالرنىڭ نېمه دېگىنىنى غوڭڭىده 

. مىدىرلىغانلىقىنى كۆرۈپ تۇراتتىم ئاغزىنىڭئاڭلىمىدىم، پهقهت 

ئۇالر يهنه ئۇردى، بۇ قېتىم سهن بىزنىڭ سوئالىمىزغا جاۋاب 

، قۇلىقىم زادى بىر نېمىنى ۋاتاتتىئۇرۇبهرمىدىڭ دهپ ناھهق 

بۇ نېمىدېگهن تارتقۇلۇق، ئۇنداق كۈنگه ! ، يا رهببىمئىشىتمىدى

ناله  دهپ ئالالھغا بوالپتىكهنقويغۇچه جېنىمنى ئالساڭمۇ 

  .ئۇالرنىڭ گېپىگه جاۋاب بېرهلمىدىم. قىلىۋاتاتتىم

ئۇالر بىر نېمىلهرنى دهپ تىلالپ يهرنى دهسسهپ، ئۈستهللهرنى 

سوالپ قويدى، بۇنداق كامېرغا ، مېنى يهنه بېقىپ شىتىپتاراق

سوراق بىر ھهپتىدىن ئاشقان ئىدى، ئاخىرقى قېتىم ئىدى، مهن 

 ،تويغان ئىدىم، ئۇالر بىلهن تاكاللىشىپراستتىنال جاندىن 

ھهممىدىن بىراقال قۇتۇالي دېگهن  ئۆلتۈرۈۋېتىپالبولمىغىنىغا بىرنى 

كېچىسى يهنه سوراق سورىغىلى كىردى، بۇ قېتىم . قارارغا كهلدىم

 بىرسىنىباشقا بىرنهچچه باشلىقى كهلگهن ئىدى، ئۇالرنىڭ ئىچىده 

 سىياسىيئۇ جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايون . تونۇيتتىم

ي بۇ دېگىنى كهلمه ئوالتايوپباشقارمىنىڭ باشلىقى ئىدى، ئهجهبا 

ئۇيغۇرالر سوراق قىالتتى،  ئۇيغۇرالرنىئهسلىده ! يا-  كهپتۇباشلىقى 

يهنه باشتىن . نېمه ئۈچۈنكى مېنى خىتايالر سوراق قىلىۋاتاتتى
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مهسىلىسىنى پاش قىل دېگهن تېمىدىن باشالندى،  مامۇتجاننىڭ

 مامۇتجانمهن ھهقىقهتهن ئهقلىمدىن ئازاي دېگهن ئىدىم، ئۇالرنىڭ 

گاڭگىرىتىپ راستتىنال غان سوئاللىرى مېنى سورىتوغرىلىق 

  ...قويغان ئىدى 

 ،بىراقال كۆرهي بولغۇلۇقنى قاتتىق غهزهپلهنگهن ھالدامهن 

  :بوينۇمغا ئالدىم ھۈكهنىدېگهن نىيهتكه كهلدىم ـ ده، 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي  شهرقىي مامۇتجاننىسىلهر   

، مهندىن بۇ قىلىدىكهنسىلهرپارتىيىسىنىڭ ئهزاسى دهپ گۇمان 

قهشقهردىكى سىياسىي . سوراقنى سورىغىلى بىر ھهپتىدىن ئاشتى

قانۇن كادىرلىرىنىڭ ھهممىسىنى دېگۈدهك پارتىيه مهكتىپىگه 

سادىق دهپ پۈتۈن  گۇڭچهنداڭغائالدىڭالر،  بهنتكه، نهزهر يىغىۋېلىپ

دىرنى باشلىق بىر قانچه ساناقلىق كا مامۇتجانقهشقهر ۋىاليىتىدىن 

گۇمانلىق دهپ  مامۇتجاننىمۇ، سىلهر ئىشلهتتىڭالر ئهپقېلىپ

ھهممىسى  ئۇيغۇرالرنىڭ، نهزىرىڭلهردهقارىغان بولساڭال، سىلهرنىڭ 

ئۇنداق . قارشى ئهكسىلئىنقىالبچىالر ئىكهن گۇڭچهنداڭغا

بىراقال بۇ ئۆلتۈرۈۋېتىپ قارا قويۇق  ئۇيغۇرالرنىبولغاندىكىن، پۈتۈن 

دېدىم ـ  - بولمامدۇ؟ قۇتۇلساڭالر ئۇيغۇرالردىنئهكسىلئىنقىالبچى 

  .ۇپ؛ده، ئورنۇمدىن دهس تۇر

 نهق، چۈنكى مهن باشالڭالرمهرھهمهت ئۆلۈمنى مهندىن ! قېنى- 

  .مېدىد - تهلهپ قىلمايدۇ، سپات، بۇ ئىئهكسىلئىنقىالبچى
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ئورنىدىن چاچراپ  چۇجاڭجانابىي مېنىڭ گېپىمگه چىدىيالمىغان 

  بىرنى سالدى،  تهستىكىمگهتۇرۇپال، 

  .دهپ چىقىپ كهتتى - ،قويۇڭالربۇنى ئهكىرىپ سوالپ - 

چىقمىدى، شۇنىڭ  ئېلىپنېمه ئۈچۈنكى مېنى سوراققا  ئهتىسى

ئۇندىن . سوراق ئاخىرالشتى بولغايتوغرىلىق  مامۇتجانبىلهن 

ى كهلگهن باشقا يهنه مېنىڭ دادامنىڭ ۋاپات بولغانلىق خهۋىر

خهۋهرنى ئاڭالپال، ھهممىدىن ئادا ـ جۇدا بولۇش قارارىغا . ئىدى

كهلدىم، مهن ئۇ كۈنى تهلۋه ئىدىم، ئهگهر سوراقچىالر يهنه 

سوراق سورىسا جاننى تىكهتتىم، دادامنىڭ ئىچ پهلىپهتىش 

 سۆزلهپالمئاغرىقىدا يىغلىدىم، دادامغا چىدىمىدىم، كېچىچه 

دىن ئازدى، ، ئۇالر مېنى كاللىسىتمىدىمئۇخالباشقىالرنى . چىقتىم

بولۇۋال سهن ساراڭ «ئۇالرنىڭ گېپى ماڭا  .ساراڭ بولدى، دېيىشتى

دېگهندهك تۇيۇلدى، شۇندىن ئېتىبارهن » ساراڭغا سوت يوق

، مېنىڭ سۆزلهۋهردىمكهلگهننى  ئاغزىمغا، بولۇۋالدىم» ساراڭ«مهن

، ئېتهلمهيتتىگېپىمنىڭ بېشى بىلهن ئايىغىنى ھېچ كىم پهرق 

. كهلدى، دادىسى ئۆلدىكهلگۈلۈك بۇنىڭغا بهك راستتىنال بهزىلىرى 

كېتىپ ئۇخلىغىلىمۇ  ئاچىقىپبۇنى كېچه ـ كېچىلهپ دېسه ھه 

مېڭىسىدىن ئازدى، دهپ تهستىقالپ راستتىنال بۇ . قويمىدى

قۇتۇلغان سورىقىدىن شۇنىڭ بىلهن مهن خىتايالرنىڭ . بېرىشتى

  .ئىدىم
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مهن تۈرمىدىن چىققانغا . ىڭ كۈز پهسلى ئىدىيىلىن - 1989

بىر كۈنى سهمهن تهرهپتىن شهھهرگه . خېلى زامانالر بولغان ئىدى

ئالدىغا كهلگهنده مېھمانخانىسىنىڭ لهڭگهر . قاراپ كېتىۋاتاتتىم

ساالم ـ سائهت قىلىشقاندىن كېيىن، . ئۇچراپ قالدى مامۇتجان

ماۋۇ بىلىپ،  ىمنىكېتىۋاتقانلىقمېنىڭ ئۆيگه كهچلىك تاماققا 

كهچلىك تاماقنى مۇشۇ . ئاچتىرېستوران يهرده پاكىستانلىقالر بىر 

دهپ مېنى تاماققا تهكلىپ قىلدى، مهن  ،يهرده بىلله يهيلى

كىردىم، نېمه ئۈچۈن مېنى تاماققا تهكلىپ رېستورانغا 

تاماق بۇيرۇتتى، تاماق . ھازىرغىچه بىلمهيمهن قىلغانلىقىنى

كهلگۈچه پۇرسهتنى غهنىيمهت بىلىپ، تۈرمىده بولۇپ ئۆتكهن كونا 

قىسقىچه  مامۇتجانغائهھۋالىنى  تهپسىلىيئىشالرنى ۋه سوراقنىڭ 

  .تاماقمۇ كهلگهن ئىدى ئاڭغۇچهسۆزلهپ بهردىم، 

 ۇتجانمامتاماقنى ئىشتىھا بىلهن يېدىم، ئهمما بهھۇزۇر مهن 

پات  مامۇتجانغامهن . ئولتۇرغان پېتى خىيالغا غهرق بولۇپ كهتتى

 باشلىغىلىئۇنىڭ پۈتۈن بهدىنى تىترهشكه . پات قاراپ قوياتتىم - 

توختىماي . رهڭگىمۇ باشقىچه ئۆزگىرىشكه باشلىغان ئىدى. تۇردى

مهن تاماققا تهكلىپ قىلغاندىن . ئۇلۇغ كىچىك تىنغىلى تۇردى

مهن ئاشۇ يىلالردا بىر مهزگىل لهيلهپ «.كهلدىھوشىغا كېيىنال، 

ئىدى، نېمه  غهيرىيماڭا بولغان پوزىتسىيىسىمۇ . قالغان ئىدىم

  .دېدى» !دېسهم ئهسلى ئىش مۇنداق ئىكهنده سهۋهبكى
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  ئونسهككىزىنچى ئىيۇل مۇسىبهت كۈنى -3
  

 شهرقىيكۈنى پۈتۈن  -  18ئاينىڭ  -  7يىل  -1970

تۈركىستان خهلقى ئۈچۈن ئېغىر مۇسىبهت كۈنى بولۇپ، 

ۋهتىنىمىزنىڭ ھهرقايسى ۋىاليهت ۋه شهھهر ناھىيىلىرىده بىرال 

 شهرقىينهپهر ئادهمگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلىپ،  78ۋاقىتتا 

تۈركىستان  شهرقىيتۈركىستاننىڭ يېقىنقى زامان تارىخىدا، 

بىز . غان كۈن ئىدىئۇنتۇلغۇسىز جاراھهت ئىزىنى قالدۇرخهلقىگه 

تۈركىستانلىق بۇ مۇسىبهت  شهرقىيھايات ياشاۋاتقان ھهر بىر 

  .كۈننى ھهرگىز ئېسىمىزدىن چىقارماسلىقىمىز الزىم

كۇرسىدىكىلهرنىڭ ئىچىدىن  ئۆگىنىشكۈنى  -  10ئاينىڭ  - 4

، يېڭىۋاشتىن تۈرمىلهرگه تاشالنغان نىپئىلىبىر قانچىمىز قولغا 

 ئااليىتهنقهشقهر ۋىاليهتلىك تۈرمىنىڭ بىز ئۈچۈن . ئىدۇق

چاپالنغان، دېرىزىلىرى ياسالغان كۈن نۇرى چۈشمهيدىغان، 

ئىشىكلىرى يېڭىدىن پوالتتىن قىلىنىپ ياسىلىپ، تاماق 

باشقا يهرلىرى تامامهن كامېرىدىن بېرىدىغان كىچىككىنه 

تۈرمىگه . ئۆيلىرى بىز ئۈچۈن ھازىرالنغان ئىكهن ،ئېتىۋېتىلگهن

كىرگهن كۈندىن باشالپ ھهر قايسىمىزنى ئىككىدىن، ئۈچتىن بىر 

سوالپ قويغان ئىدى، بىز بار تۈرمىده بىزنىڭ ئادهملهردىن كامېرغا 
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بىر نهچچه يۈرۈش  ئارقىمىزدىكىئۇالر . باشقا ئادهملهر يوق ئىدى

كامېرلىرىنىڭ ىڭ ياتقان ئۇالرن. سوالنغان ئىكهنئۆيلهرگه 

بار، كۈن نۇرى چۈشىدىغان، ھويلىغا چىقىپ ئۆزى دېرىزىلىرى 

بىزده ئۇنداق . خالىغان ۋاقىتتا تهرهتكه بارااليدىغان ئۆيلهر ئىكهن

. ئىككى ۋاخ تهرهتكه چىقاتتۇق كۈنلۈكى. ئهركىنلىك يوق ئىدى

ئىككى ۋاخ سېرىق . باشقا ۋاقىتتا ئۆي ئىچىگه تهرهت قىالتتۇق

  .وناقنىڭ قاسقاندا پىشۇرۇلغان مومىسىنى ساپال تاۋاقتا بېرهتتىق

بىر كىشىنى كامېرغا مهن بار  .كۈنى ئىدى -  15ئاينىڭ  - 7

بۇ ئادهم بهئهينى چهتئهللىككه ئوخشايتتى،  .سوالپ قويدى ئهكېلىپ

رۇس بېشىدىكى كهپكىسى، كىيگهن ئىشتان، چاپانلىرى پۈتۈنلهي 

چاپقۇنلىرىدىن  -مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ بوران . پاسونىدا ئىدى

ساق قالغىنىغا قارىغاندا، بۇ كىشى چهتئهلدىن كهلگهن كىشىدهك 

ئارىدىن ئۈچ كۈن . گهپلهشمىدۇقبىز ئۇنىڭ بىلهن . كۆرۈنهتتى

تونۇغىلى ئادهمنى  - كۈنى تاڭ سهھهرده ئادهم  -  18. ئۆتتى

 -تۈرمىنىڭ ئىشىكى گۈلدۈر  تۈنپۈ. بولمايدىغان بىر كۈن ئىدى

ئارقا ـ ئارقىدىن ئېچىلىشقا باشلىدى،  تۇرۇق - ، تاراق قاراس

تۈرمىنىڭ تېمىغا . ئۆيدىن چىق دېدى، ئۆيدىن چىقتۇق

قىلىپ  ئۈسكۈن -  غادىر، ئۆيلهرنى ئاختۇرۇپ، قويغۇزۇپقولىمىزنى 

بىردىن باغلىدى، تۈرمىنىڭ  - بولغاندىن كېيىن بىردىن 

دهسسهيدىغانغا كۆپلۈكىدىن چىقتى، ئهسكهرنىڭ  لىپئېھويلىسىغا 
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بىزنى بىر تهرهپكه ئاپىرىپ، باغالقالرنى قايتا . يهر يوق ئىدى

يىراقلىقتىكى بىر مېتىر  20تهكشۈرۈپ، يهرگه ئولتۇرغۇزدى، بىزدىن 

بىردىن ئولتۇرغۇزۇپ، بېشىغا  - يهرگه قاتار يهتته ئادهمنى بىردىن 

دا ئۇالرنىڭ نېمه قىلماقچى ، شۇ چاغكىيگۈزدى كۇالئېگىز 

بولغانلىقىنى ئاندىن بىلدۇق، ھۆكۈم ئېالن قىلىش چوڭ يىغىنى 

ئهخمهتجان ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىدىغانالرنىڭ ئىچىده . بار ئىكهن

، كىيدۈرۈپ كۇالنىئۇنى باغالپ بېشىغا . مۇنىر باشقىچه تۇراتتى

دا، بهلگىسىنى ئۇرغان كۆپهيتىشئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىغان قىزىل 

دېكالماتسىيه ئۇ ناھايىتى ئاۋازلىق قىلىپ بىر مۇنچه شېئىرنى 

 شهرقىي«، »باتۇر«، »يولۋاس«، مهن پهقهت ئوقۇدىقىلىپ 

بوينىغا  ئاڭغۇچه. ئاڭلىيالىدىمدېگهنلىرىنى ... »تۈركىستان

  .ئاچۇرمىدى ئېغزىنىسىرتماق سېلىپ 

بار ئىدى، ئۇ كىيىمىنى تهتۈر ئابدۇكېرىم ساۋۇت ئۇنىڭ يېنىدا 

باشقىالرمۇ . تۈگمىلىرىنى ئېگىز ـ پهس قادىغان ئىكهنكىيىۋېلىپ 

ھهرخىل كۆرۈنۈش بىلهن ئۆزلىرىنىڭ ئۆلۈمگه كېتىۋاتقانلىقىنى 

ئۇالرنى بىردىن ماشىنىغا . بىلىپ نارازىلىق بايان قىلماقتا ئىدى

ا يهتته ماشىن. ماڭدى ئېلىپئهسكهرنىڭ يالىشى بىلهن  10

، ئۆستهڭ چىقتىمېڭىپ بولغاندىن كېيىن بىزنىڭ ماشىنا يولغا 

تۆشۈك دهرۋازا،  ئۇيهردىن، يارۋاغدىن گاھ، ھېيتھېيتگاھبويىدىن 

كۆلنىڭ يېنى بىلهن باغچىنىڭ ئۇدۇلىدىكى قهشقهر  تۈمهنئاندىن 
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كېلىپ ماشىنىالرنى قاتار  ئېلىپئالدىغا  گۇڭئهنجۈنىڭشهھهرلىك 

دېگهندىن كېيىن، بىزنى  كېلىنسۇن ئېلىپتىزدى، جىنايهتچىلهر 

خهلق مهيدانىنىڭ رهئىس مۇنبىرىنىڭ ئالدىدىكى چوڭ يولدا 

  .ھۆكۈمنى ئېالن قىلدى. ماشىنا بىلهن توختاتتى

پىالنلىغان، گۇرۇھى بىۋاسىته خائىنالر شيۇجېڭجۇيى سوۋېت   

ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى قهشقهر رايونىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي 

زهربه بېرىش چوڭ يىغىنى ھازىر جازا گۇرۇھىغا توپىالڭ قوراللىق 

  ... ھۆكۈم ئېالن قىلىدۇ

يىغىنغا جهنۇبىي شىنجاڭ ھهربىي رايوننىڭ باشلىقى 

يىغىن رىياسهتچىسىنىڭ بۇيرۇقىغا . رىياسهتچىلىك قىلىۋاتاتتى

بىردىن رهئىس سهھنىسىنىڭ  - ئاساسهن جىنايهتچىلهر بىردىن 

  .ىلىپ جىنايى جازاسى ئوقۇلماقتا ئىدىئالدىدىكى ماشىنىغا چىقىر

ئىسمى ئېالن قىلىنغان جىنايهتچىلهردىن ئالدى بىلهن يهتته نهپهر 

ئادهمگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهنلىكىنى ئېالن قىلىپ بولغاندىن 

كېيىن، ئارقىدىن ئۇالپ بىزگه ھۆكۈم ئېالن قىلدى، سىيىت 

ۈپ ئىجرا ئىككى يىل كېچىكتۈر ،نىيازغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىپ

يىللىق قاماق جازاسى  15يىللىق،  20قالغانلىرىمىزغا . قىلدى

بېرىلگهنلىكىنى ئېالن قىلدى، تېرىك قالغانلىرىمىز خۇداغا 

  .چهكسىز شۈكۈر ئېيتتۇق، تۈرمىگه قايتىپ كهلدۇق

نېمه ئۈچۈنكى ئۆلتۈرۈلگهن سهپداشالرنىڭ ئىچ ئاغرىقىمۇ ياكى 



299 
 

 	
	299 	

	 	

 نامازنىال. گهپلهشمىدۇق باشقا سهۋهبمۇ بىر ـ بىرىمىز بىلهن

ئوقۇدۇق، باشقا ئارتۇق گهپ ـ سۆز بولۇنمىدى، جىمجىتلىق ئۈچ 

  .كۈندىن ئاشقان ئىدى

  .دېدىم مهن- ! سىزنىڭ ئىسمىڭىز سىيىت نىياز ئىكهن ھه- 

ئالته كۈندىن بىرى بىر ئۆيده ياتقان بولساقمۇ، مهن  - گهرچه بهش 

ئۇ ئادهمنى سوۋېتتىن كهلگهن كىشى، بۇنى بىزنىڭ يېنىمىزغا 

شنى ئويالۋاتقان ئوخشايدۇ، ئىلىكىرىپ، گهپ  ئېلىپبهلكىم ياساپ 

  .دهپ گهپ سورىمىغان ئىدىم

هنچه بارا ئۇ ئادهم بىلهن چىقىشىپ كهتتۇق، ئۆز ئارا چۈش - بارا 

ئۇ ئادهمنىڭ ئىچىدىن چىققان ئالتۇن، . ھاسىل قىلىشتۇق

  .گۆھهرنىڭ ئۆزى ئىكهن

ئهشياالر ماددىي نىشتىن بۇرۇن ۋىاليهتلىك ئىلىقولغا 

ئىدارىسىنىڭ كادىرى ئىكهن، ئهكسىلئىنقىالبىي جىنايهت بىلهن 

پهيلو مهيداندا . بارغان ئىكهن پهيلوغايىل كېسىلىپ  15

قۇرۇپ، » دهھشهتلىك بوران پارتىيىسى«بىلهن مۇنىر ئهخمهتجان 

قوراللىق قوزغىالڭ ئۇيۇشتۇرماقچى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۆلۈم 

جازاسى بېرىلىپ ئىككى يىلدىن كېيىن ئىجرا قىلىمىز، دهپ 

  .ھۆكۈم بهرگهن ئىدى

پهيلو مهيدانىدىن قهشقهرگه كهلگهن بهش يىل جهريانىدا قارا 

 كهرىمىنىقۇرئان . گىنىۋاپتۇئۆراۋۇرۇس  خىتايچىنىئۆيده يېتىپ 
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. يادالپ بوپتۇ، ھهدىستىنمۇ ناھايىتى جىق يادا بىلىدىكهن

 8 مهيداندىمۇئۇ ئادهم بىلهن تاكى پهيلو . تىرىشچان ئادهم ئىكهن

ماڭا ياخشى تهسىر . يىلدهك بىر يهرده، بىر ئهترهتته بىلله تۇردۇم

ى ئاخىرق. ئۇ تۈرمىدىن ھايات چىقتى. قالدۇرغان كىشى ئىدى

  .ئۆتكۈزدىئۆمرىنى ئۈرۈمچىده 

غوجىدارلىق ۋه  مۇئهززىنلىكمهسچىتته  نهنمىندىكىئاڭلىشىمچه 

ناھهق  بولۇۋاتقانئۇ جهرياندا ۋهتهنده . قىلغانمىشئىشلىرىنى 

ئىشالر ھهققىده چهتئهلدىكى ئۇيغۇر تهشكىالتلىرىنى خهۋهرلهندۈرۈپ، 

ياخشى ئۈچۈن بىر قاتار  ئىستىقاللىيىتىۋهتهن، مىللهتنىڭ 

يېقىندا ئۇنىڭ بهختكه قارشى . ئىشالرنى قىلغانلىقىنى ئاڭلىدىم

ئۇنىڭغا رهھمهت  ئالالھدىنجانابىي . ۋاپات بولغانلىقىنىمۇ ئاڭلىدىم

  !تىلهيمهن، ئامىن

ھۆكۈم مهيدانىدىن كىرىپ ئىككى كۈندىن كېيىن، تۈرمىنىڭ 

تېمىغا بىر ئېالن چاپالپ قويدى، ئېالن شىنجاڭ بويىچه ئۆلۈم 

. ىكهنازاسى بېرىلگهنلهرنىڭ ئىسمى ۋه جىنايى قىلمىشى ئج

نىڭ ھهر قايسى ۋىاليهت ۋه شهھهر شهرقىي تۈركىستانئۇنىڭدا 

 78دا  10:00كۈنى سائهت  -  18ئاينىڭ  -  7ناھىيىلىرىده 

يېزىلغان ئىدى، ئۇالرنىڭ تهپسىلىي قىلىنغانلىقى  قهتلىئادهمنىڭ 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ  شهرقىيھهممىسى 

ئۇ . ئۇندىن باشقا يهنه بىر نهچچه ئېالنالر بار ئىدى. ئهزالىرى ئىكهن
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« ئېالنالرمۇ ئۆلۈم جازاسىغا ئۇچرىغان كىشىلهرنىڭ ئىسمى ۋه 

قىلمىشى يېزىلغان ئېالن ئىدى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا » جىنايى

. اجىمۇ بار ئىدىمېنىڭ شېرىكىم ھهسهن قارى بىلهن توختى ھ

مهن ئۇالرنىڭ نېمه ئۈچۈن ئۆلۈمگه مهھكۇم قىلىنغانلىقىنى بىلىش 

تهپسىلىي كىرىپ،  ئېلىپئۈچۈن ئېالننى تامدىن سويۇپ ياتاققا 

 نامىسىدائهيىبلهش» جىنايى«.قايتا ئوقۇپ چىققان بولدۇم - قايتا 

نۇرغۇن يهرلىرى مېنىڭكى بىلهن ئوخشىشىپ كېتهتتى، ئهمما 

بۇلىغان، خهلق ئازادلىق بېلىتى ىغان، ئاشلىق بانكا بۇل«

دېگهن » جهڭچىلىرىنى ئۆلتۈرگهنئوفىتسېر ئارمىيىمىزنىڭ 

  .مېنى غهلىته قىلىپ قويدى ئهيىبلهشنامىسى

يىلى قهشقهرده تونۇشقان  - 1968 مهن ھهسهن قارى بىلهن 

 ئېلىپبىر كۈنى ئهتىگهنده ئاالقىچى ماڭا بىر بۇيرۇق  .ئىدىم

غان ئىش ۋه مهقسهتنى ئېنىق يېزىپتۇ، مېنى ، قىلىدىكهپتۇ

باشالپ بارىدىغان كىشى بىلهن قهشقهر شهھىرىدىكى خهلق 

، كۆرۈشۈش كۆرۈشىدىغانلىقىمنىئالدىدا مېھمانخانىسىنىڭ 

  .چۈشهندۈرۈپتۇتهپسىلىي ئۇسۇلىنى 

ئالدىدىكى مېھمانخانىسىنىڭ مهن بۇيرۇققا بىنائهن خهلق 

پهلهمپهينىڭ بىرىنچى سۇپىسىدا پارولدا ئېيتىلغاندهك قىلىپ، 

كهينىدىن  - كهينى  ئېلىپبېشىمدىكى كهپكه شهپكهمنى قولۇمغا 

بۇ ھهرىكهت ئۈچ . ئۈچ قېتىم توپىسىنى قېقىپ بېشىمغا كىيدىم
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  :كېلىپ بىرىكېيىن ناتونۇش  تهكرارالنغاندىنقېتىم 

  .دېدى - ماق بارمىدۇ؟تاماكىنى تۇتاشتۇرىدىغان چاق-  

يېقىش ئوت ئاخشام قاراپ باقاي، ئهمما . تاماكا چهكمهيمهن-  

  .ئۈچۈن بىر قاپ سهرهڭگىنى يانچۇقۇمغا سالغاندهك قىلىۋاتاتتىم

  !ھه - تاماكاچهكمهيدىكهنسۈپهت ئادهملهرمۇ  ئالىي سىللىدهك -

  .مهن ئۆگهنمهپتىكهنمهن -

تهرهپكه ئهگىتىپ سوئال دهپ گهپنى باشقا  - تاماكا ئهرزانمۇ -

  .سورىدى

سېتىۋېلىش قوغۇن بۇ يىل قوغۇن ئهرزاندهك قىلىدۇ، مهن  -

، ئۇ ئادهم كۈلۈپ كېتىپ، بىر يهرگه بارماقچى ئىدىم دېدىمئۈچۈن 

ئۇنداق بولسا مهن سىلىنى قوغۇنلۇققا ! ئهلهيكۇم ئهسساالمۇئهلهيكۇم

كهتتى، بۇ  ئېلىپدهپ مېنى كهينىگه سېلىپ  ،باشالپ ئاپىراي

شۇ كۈندىن باشالپ مهن . بىزنىڭ ئۇچرىشىش پارولىمىز ئىدى

  .ھهسهن قارى بىلهن تونۇشقان ئىدىم

ئىز بېسىپ قىزىلنىڭ كۆرۈنهر ئۇنىڭ ئارقىسىدىن قارا 

بىر تۆگه ھارۋىسى بار ئىكهن،  ئۇيهرده. بىلله باردىمكۆۋرۈكىگىچه 

 بىرىئۇالرنىڭ . تۆگه ھارۋىسىدا يهنه بىر ـ ئىككى ئادهم بار ئىدى

 يېڭىشهھهرگىچه. قهشقهرلىك ئهنۋهر قادىر دېگهن ئوقۇغۇچى ئىدى

بىر ئات ھارۋىسىغا ئولتۇرۇپ  ئۇيهردىنتۆگه ھارۋىسىدا باردۇق، 

  .باردۇق تازغۇنغىچه
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ئۇ يهرده يهنه ئالمىشىپ باشقا بىر ئات ھارۋىسى بىلهن ياپچانغا 

كى قۇملۇقنىڭ ئىچى باردۇق، ياپچاننىڭ بازىرىغا ئاز قالغاندا، يولدى

ئۆتۈپ،  ئۆمىلهپئارىسىدىن بهلۋېغىنىڭ ئورمان ئىھاته 

ئىچى بىلهن بىر ئۆيگه كىردۇق، ئۆي ئىگىسى  تىزلىقنىڭېئ

كهلدى دهپ، بىر تىرىك قوينى سۆرهپ كىرىپ دۇئا مېھمانالر 

، ئادهملهر بهش ـ بوغۇزالندىقوي . قىلىشسىال دېدى، دۇئا قىلدىم

  .پاراڭالشمىدىمئۇالر بىلهن ئارتۇقچه . ئالتىدىن ئاشتى

پات  تېگىدىنبىر ـ بىرىمىزگه يهرنىڭ . ھهم تونۇشلۇقمۇ بهرمىدىم

تاماق پىشتى، تاماق يېدۇق، كاۋاپ . قويۇشاتتۇقپات قاراپ  - 

بىلهن قورداق قىلدى، مهن سائهتكه قاراپ ھهسهن قارىنى بىر 

  :بۇلۇڭغا تارتىپ

  .دېدىم - !ئىشنى باشاليلى، ئۆينى كۆرسهتسىله- 

ئۇ ئالدى بىلهن بىز كىرىدىغان ئۆينىڭ يهر شهكلى ۋه 

ئۆيدىكىلهرنىڭ ساالھىيىتىنى تونۇشتۇردى، ھهسهن قارى بىلهن 

باشقىالر . توختىھاجى تامدىن سهكرهپ چۈشۈپ دهرۋازىنى ئاچتى

نى قوغداپ دهرۋازىنىڭ ئالدى ـ كهينىده مهن بىلهن ئهنۋهر ئىككىمىز

تۇردى، مهن ئهنۋهرنى ئهگهشتۈرۈپ ئۆينىڭ  مۇداپىئهدهقوراللىق 

  .ئىچىگه كىردىم

مهن  .ئارىدىن بىرهيلهننى كۆرسهتتى .ئۆي ئىگىسىنى سورىدىم

، بۇ كىشى قهشقهر ھهربىي رايوندىن بولىدۇ، گۇڭئهنجۈدىنقهشقهر 
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، ئاقتۇرىمىزبىلهن سىزنىڭ ئۆيىڭىزنى  تاپشۇرۇقىبىز يۇقىرىنىڭ 

ئارقىلىق كۆپ قېتىم  تېلگىرامسىلهر چهتئهل بىلهن رادىئو 

شۇنىڭ . ساتتىڭالرسۆزلىشىپ بىزنىڭ مهخپىيهتلىكىمىزنى ئۇالرغا 

ئهمما بۇيرۇقتا پاالنىنى تۇتۇش . قولغا  ئالمايمىز ئۈچۈن سىلهرنى

كۆرسىتىلگهن، ئهمما، ئۇ ئادهم ئۆيده يوق ئىكهن، شۇنىڭ ئۈچۈن 

نلىكىنىڭ ئىسپاتى قىلىش ئۈچۈن بۇ جىنايهت شهكىللهندۈرگه

بالىڭىز ياۋاشلىق  .ئېلىپ چىقىپ كىتىمىز رادىئوگراممىنى

دهپ قورالنى  - هلۇم  قىلسۇن،مئۆزىنى  ئىقرار قىلىپبىلهن 

ئۇالرنىڭ بېشىغا تهڭلهپ تۇرۇپ ئالىدىغاننى ئېلىپ چىقىپ 

  .كهتتۇق

ھهممىسى الغىلداپ تۇرغان . ئۇ ئۆيدىكىلهر ئىشتانغا سىيىۋهتتى

 خاالجايدائىدى، بىز ئۇنىڭ ئۆيىگه كىرگهنده دهرۋازىنىڭ ئالدىدىكى 

بىزنىڭ . ئۇ ئائىلىنىڭ قىزى تهرهت قىلىپ ئولتۇرغان ئىكهن

تامدىن سهكرهپ چۈشۈپ قوراللىق ئۆيگه كىرگهنلىكىمىزنى كۆرۈپ 

ئۆيدىن چىقار ۋاقتىدا مهن . ئىكهن هنسۈرمىگقورققىنىدىن زۇۋان 

ماۋۇ نهرسىلهرنى سىله  ،ھهسهن قارىنىڭ ئىسمىنى ئاتاپ چاقىرىپ

ئۆيگه يوشۇرۇپ قويۇپ، يول بويىغا چىقىپ قهشقهرگه كېتىدىغان بىر 

پ، بىزنىڭ قاتناش قورالى تاپسىال، دېگهن گېپىمنى ئۇ قىز ئاڭال

  .ئىكهن بىلىۋالغانكىملىكىمىزنى 

بىز كىرگهن : هرىكهتنىڭ مهقسىتى مۇنداق ئىدىبۇ قېتىمقى ھ
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ئۆيى بولۇپ، ئۇ ئادهم  رادستنىڭئۆي بىزنىڭ تهشكىالتتىكى 

مهخسۇس چهتئهلدىكى تهشكىالت بىلهن ئاالقىلىشىدىغان كىشى 

ئىدى، بىر نهچچه كۈن بۇرۇن ئۇنىڭ پائالىيىتى جهنۇبىي شىنجاڭ 

ر رادا نىڭھهربىي رايون مهخپىيهتلىكنى ساقالش پونكىت

ئىستانسىسى تهرىپىدىن سېزىلىپ قالغان بولغاچقا، ئۆي 

دۈشمهن قولىغا  گراممىنىرادىئو  ،چاقىرتىۋېلىپئىگىسىنى 

چىقىپ كهتمهكچى ئىدۇق، بۇ  ئېلىپچۈشۈپ قېلىشتىن بۇرۇن 

ئىشنى ئۇ ئۆيدىكى باشقا كىشىلهر بىلمهيتتى، ھېلىمۇ خۇدا 

ىھۇده قان ئايلىنىپ ب تهتۈرسىگهساقلىدى، تاس قاالتتى ئىش 

  .ئاققىلى

بىز ئۇ ئۆيدىن چىقىپ ئۇدۇل قهشقهر تهرهپكه ماڭماقچى بولۇپ، 

ھهسهن قارى بىلهن توختىھاجىنى بىلله ماڭايلى دېسهم، ئۇالر بىر ـ 

ئاندىن  تىڭتىڭالپئىككى كۈن تۇرۇپ بۇ يهرده نېمه گهپلهر بولىدۇ، 

ھهسهن قارى بىلهن توختىھاجى  .ئىدىتۇرۇۋالغان دهپ  ،كېتهي

قوي سويۇلغان ئۆي ھهسهن قارىنىڭ ئۆيى . اپچانلىق ئىكهني

  .ئىكهن

مهن چوڭ يول بويىغا چىقىپ يهكهن تهرهپتىن كهلگهن بىر 

ماشىنىنى يولغا  ئۇيهردىنكېلىپ  تازغۇنغىچهماشىنىنى توسۇپ، 

ئۆيۈمگه  ئهتىسىتازغۇندا يهنه بىر ئاخشام قونۇپ سېلىۋېتىپ 

مهمتېلى قايتىپ كهلگهن ئىدىم، مهن ئۆيگه كېلىپ بولغۇچه 
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گهپ بار ئىدى، جىددىي مېنى نهچچه قېتىم ئىزدهپتۇ،  تۆرهخان

  .دېگۈدهك

ئۆيىگه  تۆرهخاننىڭمهمتېلى مهن ھهيران بولۇپ، شۇ زامان 

باردىم، ئۇقسام ھهسهن قارىالر ئۆز ئۆيىگه بېرىپ بولغۇچه بىر توپ 

. هر ھهسهن قارىنىڭ ئۆيىنى قورشاپ تۇتماقچى بوپتۇيهرلىك ئهسكهرل

ھهسهن قارى ئۆيىگه كېلىپ بولغۇچه ئۆيىنىڭ ئهتراپىدا قااليمىقان 

ئادهملهرنىڭ ئۇياندىن ـ بۇياندىن قورال كۆتۈرۈپ چېپىپ 

يۈرگهنلىكىنى بايقاپتۇ، ھهسهن قارى دهرھال چوڭ يولغا چىقىپ 

 بىرتوپىزدهپ يۈرگهن يهنه قهشقهر تهرهپكه ماڭاي دهۋاتسا، ئۇالرنى ئ

ئادهملهر ھهسهن قارىنىڭ ئالدىنى توسۇپتۇ، ھهسهن قارى دهرھال 

قورالىنى چىقىرىپ ئۇالرغا قارىتىپ قااليمىقان ئوق چىقىرىپتۇ، 

بولمىغۇدهك  چىقىلغىلىئۇالر بۇنىڭدا قورال بار ئىكهن، ئۇنىڭغا 

بىر ـ دهپ كهينىگه قاراپ قېچىپتۇ، ئۇالر ئاتلىق كهلگهن ئىكهن، 

مهندىن  تۆرهخانمهمتېلى ئىككى ئاتتىن ئايرىلىپتۇ، 

  :مهن .ئهنسىرىگهنلىكىنى ئېيتتى

ھهسهن قارى بىلهن توختىھاجى تۇتۇلۇپ قالمىغان تۇرسا، مهندىن - 

قانداق گهپ، ئۇالر مېنىڭ يېنىمغا كۈندۈزى كهلسىمۇ ئهنسىرىگهن 

ن شۇندىن كېيىن ھهسه. دېدىم - ، خاتىرجهم بول، تونۇيالمايدۇ

  .قارى بىلهن توختىھاجى ئىككىسى ياپچانغا بارمايدىغان بولغان

ئۇ ئىشالرنىڭ ئايىغى تۈگهپ بىر ئايدىن كېيىن، خهيرۇلال مېنى 
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  :چاقىرتىپ

ئۇ ئادهم . كهپتۇبىر ئادىمى قهشقهرگه  گۇڭئهنتىڭنىڭيېقىندا - 

، كهپتۇ ئېلىپبۇيرۇقىنى  گۇڭئهنتىڭنىڭئادهم تۇتۇش ئۈچۈن 

ئۇنى قولغا . ايىتى مۇھىم ئاخبارات بار ئىكهنئۇنىڭ قولىدا ناھ

ئۇ ئادهمنىڭ تۇرۇشلۇق جايى ۋه . الزىم بولۇپ قالدى چۈشۈرۈشىمىز

تۇرۇش قانۇنىيىتىنى  - ، ئۇ ئادهمنىڭ يۈرۈش يهرشهكلىئۆيىنىڭ 

سىز بېرىپ ئۇنىڭ قورالى بىلهن . بولدۇقئىگىلهپ تامامهن 

 .دېدى - ،ئهپكهلسىڭىزئارخىپنى ياندۇرۇپ مهخپىي قولىدىكى 

  مهن؛

مېنى كىم باشالپ ئاپىرىدۇ؟ كىم مهن بىلهن بىلله بارىدۇ؟ ئۇ - 

ئادهمنىڭ مهن بىلىشكه تېگىشلىك تهرهپلىرىنى، مېنى باشالپ 

  .دهپ تهپسىلىي سورىدىم- ئاپىرىدىغان كىشى ياخشى بىلهمدۇ؟

 تهرهپكه ئۇئهلۋهتته بىلىدۇ، ئۇ كىشى بىر نهچچه كۈندىن بىرى  -

  .كهلدىئىگىلهپ قىلىپ ھهممه ئىشنى رازۋېدكا بېرىپ 

  بولىدۇ، قاچان يولغا چىقىمىز؟ -

  .بۈگۈن كېچه -

  بولىدۇ، يولچى بىلهن قهيهرده ئۇچرىشىمهن؟ -

  .سىزنىڭ ئۆيىڭىزده- 

  ئۇ كىم؟ -

 ھهمراھىڭىزكىم بوالتتى؟ سىزنىڭ  - :خهيرۇلال كۈلۈپ كېتىپ
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  .دېدى- ،ھهسهن قارى بىلهن توختىھاجى

  :كۈلۈپ كېتىپ مهن

  .دېدىم -بولىدۇ، ئۇالرنى ساقاليمهن، - 

قاراڭغۇ چۈشكهنده، ھهسهن قارى بىلهن توختىھاجى بىر جىپ 

، ئۇدۇل بىزنىڭ ئۆيگه كهلدى، شۇنچه قىلساممۇ ئېلىپماشىنىنى 

مېنى . ئىكهن يېيىۋالغانئۇالر تاماق . تاماق يېگىلى ئۇنىمىدى

باردى، يولدا بارغۇچه مهن كىرىدىغان  ئېلىپباشالپ بىر يهرگه 

ئادهمنىڭ تۇرمۇش  ئۆينىڭ يهر شهكلى، ياتىدىغان ئۆيى قاتارلىق ئۇ

ماشىنىنى يىراق بىر يهرده . سوراپ بىلىۋالدىم ئادىتىگىچه

كېچه . توختىتىپ، ئۈچهيلهن بىلله ئۇنىڭ مهھهللىسىگه كهلدۇق

  .بىر نېمىنى تونۇغىلى بولمايتتى

  :ھهسهن قارى

  .دېدى - ،كۆرۈۋاتىدۇزىر ياتتى، كىتاب ئۇ ھا- 

ئاچتى، مهن دهر  ئاستاغىنائۇالر تامدىن سهكرهپ چۈشۈپ دهرۋازىنى 

، ئۇدۇل ئۇ ياتقان ئىتتىرىۋېتىپتامىقىغا ئوقنى  قورالىمنىڭھال 

  .ئۆيگه كىردىم

مهن سېنى ! سهن مېنىڭ كىملىكىمنى سورىما! قىمىرلىما -

مېنىڭ كۆپ ! ڭنى تاپشۇرقورالىئارخىپ بىلهن . تامامهن بىلىمهن

يىراقلىقتا مېتىر قورال ئۇنىڭ يۈرىكىگه ئۈچ . وقۋاقتىم ي

ئهگهر سهن مهن دېگهن  -مهن تهكرارلىدىم،. ئىدى تهڭلهگلىك
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ئالىمهن، بۇ يهردىن قۇرۇق ئۆزۈم نهرسىنى بهرمىسهڭ، مهن ھامان 

چىقىپ كهتمهيمهن، بهلكى سېنى ۋه ئۆيۈڭدىكىلهرنى بىر يولىال 

ئاندىن چىقىپ كېتىمهن، سېنىڭ نېمه  شتۇرۇۋېتىپيىغى

  .دېدىم- !بولغانلىقىڭنى ھېچ كىم بىلمهيدۇ، تېز بول

  - : ئۇنىڭ يان تهرهپته تىترهپ تۇرغان دادىسى

  .دېدى - ،لۇڭوبدېگهن نېمىسىنى بېرىڭ، ! باالم- 

، كىرىۋېدى يۈگۈرۈپدهپ ئانىسى  - ! ۋاي نېمه گهپ بۇ -

ئۇنىڭ يوتقىنىنىڭ ئايىغىغا ئانىسىنىڭ گهجگىسىدىن تۇتۇپ، 

  :ئولتۇرغۇزۇپ

  .دېدىم - ده،- ئاناڭمۇ ئۆلىدىغان بولدى- 

 گۇڭئهنئۇ دادىسىنىڭ تهكرار ئېيتقان گېپىنى ئاڭالپ 

ئاستىدىن قورالىنى  تهكىرىنىڭسومكىسىنى بهردى، ئاندىن 

  :بولىۋىدىئالماقچى 

دهپ تاپانچا بىلهن كۆكسىگه چىڭ تهڭلهپ تۇرۇپ،  - !توختاپ تۇر- 

بىر پۇتۇمنى يهرگه تىرهپ، بىر پۇتۇمنى ئۇنىڭ يوتقىنىنىڭ 

ىچىككىنه ئاستىدىكى ك تهكىرىئۈستىگه قويۇپ، سول قولۇم بىلهن 

، سومكىنى ئاستىمۋه تاپانچىنى بوينۇمغا  ئاق تاپانچىسىنى ئالدىم

  .قىستۇردۇم بىلىمغا

  :ئۆيدىن چىقىۋاتقاندا

، تهكلىماكاننىڭ تهڭرىتاغلىرىدىن، ئىزدىسهڭبىزنى - 
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تۈزلهڭلىكى،  جۇڭغارىيىنىڭئېتىكى،  پامىرنىڭقۇملۇقىدىن، 

ئهگهر بىز بىلهن داۋاملىق . دۈشمهننىڭ يۈرىكىدىن ئىزده

قارشىلىشىدىغان بولساڭ، پۈتۈن ئهجدادىڭ بىلهن بىلله قوشۇپ 

  .ىمدهپ چىقىپ كهتت- ! تاپشۇرۇلىسهنخهلقنىڭ سوتىغا 

دهرۋازىنىڭ ئالدىغا كېلىپ جاھان تىنچلىقمۇ دېسهم، گهپ يوق، 

 يۈگۈرۈپبىز ماڭايلى دهۋاتساق، ھېلىقى كادىر كهينىمدىن . دېدى

، سىلىگه بىر گېپىم بار ئىدى، دهپ ئۇالرغا قاراپ تۇرۇپ قىلىپتۇچى

  .دېدىم - ،ئۇالر بىزنىڭ ئادهم! كهتتى، گېپىڭ بولسا تېز ده

گېپىنىڭ ئايىغىنى ..... مهنمۇ سىلهردهك مهنمۇ بىر ئۇيغۇر، -

  .دېيهلمىدى

  !سهن نېمه دېمهكچى -

سۆزلهشسهك، مېنىڭ سىلهرگه خالىي بىز بىر كۈنى ئىككىمىز  -

  .تهگمهيدۇ زىيىنىم، تىگىدۇكىياردىمىم تېگىپ قالسا 

سهمىمىيلىك قانداقتۇر ئۇنىڭ ئاۋازىدىن بىر . مهن تۇرۇپ كهتتىم

  .ىكۆرۈنۈپ تۇرغاندهك قىالتت

  مهن بىلهن سۆزلهشمهكچى؟توغرىلىق نېمه ئىش  -

  .ھهققىدهقىلىش بىر نىيهت، بىر مهقسهتته ئىش  -

مهن ئۇنىڭ ئۇ بىر ئېغىز گېپىدىن ھهيرانلىق ھېس قىلدىم، 

ۋاقتى كهلگهنده « ، توغرىلىقئاخۇنوپنىڭ بىر ۋاقىتالردا بىر ئىش 

بىر تهكبىر ساداسى .... تۈركىستانلىق بىز تهرهپته شهرقىيپۈتۈن 
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 - »!چىقىدۇ يۈگۈرۈپئۆيدىن قوزغىلىپ  - بىلهن ھهممىسى ئۆي 

  .دېگهن گېپى يادىمغا كهلدى

بولىدۇ، پارول ئهرهبچه بهش، قهشقهر شهھهر خهلق - 

قارا دوسكىسىدىن خهۋهر ئال، ئهگهر بىزنى مېھمانخانىسىنىڭ 

بولساڭ، جىق زىيان تارتىسهن، بىر قىلىدىغان  ساتقۇنلۇقئالداپ 

  .دېدىم- !ئۆمۈر ۋىجدان ئازابى تارتىسهن

 ئاندىن ئايرىلىش ئالدىدا، دېدىم - !گېپىمىز گهپ! هير خوشخ -

  .يۈرۈپ كهتكهنىدۇق

يولدا كهلگۈچىلىك بىز ئۈچهيلهن ئۇنىڭ سۆزىنى تهھلىل 

كادىرلىرىنىڭ بىر قىسمىنىڭ بىز  گۇڭئهنئۈرۈمچىدىكى . قىلدۇق

تهرهپكه ئۆتكهنلىكىنى، بۇمۇ بىر ياخشى ئادهمدهك قىلىدۇ، بىزگه 

  .دهپ پهرهز قىلىشىپ كهلدۇق - قىلمايدۇ، ساتقۇنلۇق

ئۇنىڭ سومكىسىدىكى نهرسىلهرنى خهيرۇلال كۆرۈپ، ئۇنىڭ 

، مۇئاۋىن رهئىس مهمتىمىن ئىمىنوپنىڭ قىزى ھهبىبه راستتىنال

ئادهمنى نهپهر  16باشلىق ) دولقۇن ياسىننىڭ ئايالى ئالمۇتادىكى(

 گۇڭئهنتىڭنىڭتۇتقىلى كهلگهنلىكىنى، ئۇالرنىڭ سۈرىتى ۋه 

تۇتۇش بۇيرۇقى ھهمده مهزكۇرغا ھهرقايسى ۋىاليهت، شهھهرلىك 

بىر يۈرۈش  تاپىالنغانئورۇنلىرىنىڭ ماسلىشىشى  گۇڭئهن

نىڭ ئۆيى قهشقهرده بولۇپ، ئۇ. ھۆججهتلهر بار ئىكهنلىكىنى كۆردى

 گۇڭئهنتىڭنىڭسىياسىي قانۇن مهكتىپىنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، 
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ئۇ ھهبىبهنى . سىياسىي ئىشالر بۆلۈمىگه ئىشقا ئورۇنالشقان ئىكهن

قىلىپ قهشقهرگه تۇغقان يوقلىغىلى كهلگهن  هنھاباتۇتۇشنى 

 سوۋېتالرئاللىبۇرۇن غۇلجا ئارقىلىق  ھهبىبهلهرئىكهن، 

تهپسىلىي قىغا چىقىپ كهتكهن ئىدى، بىز ئۇنى ئىتتىپا

  .بىلهتتۇق

مهن ۋهدهم بويىچه ئادهم ئهۋهتىپ ئىككى كۈندىن كېيىن 

قارا دوسكىسىدىكى خهت ـ چهك ئاالقىلىشىش مېھمانخانىنىڭ 

سومكىسىنى تهكشۈرتسهم، خهت قالدۇرۇپتۇ، خېتىنى كۆرۈپ ئۇنىڭدا 

بارلىقىنى تهكرار ھېس قىلىپ، ئۇنىڭ بىلهن سهمىمىيلىكنىڭ بىر 

خهلق  مانچىداپاالنى كۈنى سائهت . كۆرۈشۈش نىيىتىگه كهلدۇق

ئالدىدىكى پهلهمپهينىڭ ئالدىغا كېلىشنى مېھمانخانىسىنىڭ 

ئۇنىڭ . شۇ كۈنى مهن دېگهن يهرگه باردىم. تاپىالپ خهت ئهۋهتتىم

  .بىلهن كۆرۈشتۈم

مهخپىي  بىزنىڭكىلهر انىالپباھمهن ئۇنى بارا ـ بارا گهپكه 

ئۇدۇلىغا باشالپ كېلىپ، دېرىزىسىنىڭ ئورۇنالشقان ياتاقنىڭ 

ئالدىمنى تۈرلۈك مالالر شىركىتى تهرهپكه قىلىپ، ئۇنىڭ يۈزىنى 

تهرهپكه قارىتىپ، دېرىزىسى مېھمانخانىنىڭ تاپشۇرۇققا بىنائهن، 

مېھمانخانىدا باردىم، بىزنىڭ سۆھبىتىمىز،  ئېلىپسۆھبهتنى 

 بىرتوپ، مېنى قوغداۋاتقان نىۋاتاتتىئىلىمهخپىي لېنتىغا 

كهينىده، تۈرلۈك مالالر  -ئالدى مېھمانخانىنىڭ كىشىلهر 
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بىناسىنىڭ ئهتراپىدا، كىنوخانىنىڭ ئالدىدا، بانكىنىڭ ئالدىدا ۋه 

يولدىن ئۆتكهن يولۇچى سۈپىتىده بىر تاالي ئادهملهر بار ئىدى، 

بولسا، ئالدى بىلهن ئۇ ئۆلتۈرۈلهتتى ئهگهر ئۇ خائىنلىق قىلىدىغان 

ئۇمۇ ئۆزى سهزدى . ۋه ئۇنىڭ ئادهملىرىمۇ ھهممىسى نابۇت بوالتتى

بولغاي، بهش ئادهم پات ـ پات مېنىڭ يېنىمدىن كېلىپ ـ كېتىپ 

سىلهر ھهقىقهتهن مېنىڭ «تۇراتتى، ئۇ ماڭا قاراپ كۈلۈپ،

ئاپىرىن دهپ ، »يامان ئادهملهر ئىكهنسىلهر تهسهۋۋۇرۇمدىكىدىنمۇ

  .قويغان ئىدى

سۆھبهت ناھايىتى ! خادىمى ـ ده گۇڭئهننېمىال دېگهن بىلهن ئۇ 

قانائهتلىنهرلىك جاۋاب  سوئالالرغابېرىلدى، سورىغان  ئېلىپياخشى 

 ئېغزىئىشالرمۇ ئۇنىڭ مهخپىي ، نۇرغۇن گۇمانلىق ئااللىدۇق

، بىلهن ئېنىقالندى، راست ـ يالغان كىشىلهر ئېنىقالنغان ئىدى

ئاخىرىدا ئۇ كېچه بولغان ئىشنى ھېچكىمگه ئېيتمىغانلىقىنى، 

كېيىن  مۇندىنتاپىلىغانلىقىنى سۆزلهپ بېرىپ،  ئۆيىدىكىلهرگىمۇ

ئۆزئارا مهسلىھهت بىلهن ئىش قىلىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ 

، ئۇ قورال بىلهن ئېلىپئاشكارىلىنىپ قالماسلىقىنى نهزهرگه 

ن باشلىقتىن سوراپ سومكىنى قايتۇرۇپ بېرىشنى ئۆتۈندى، مه

ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ . دهپ ئۇنى بهزلهپ قويدۇم ،جاۋابىنى بېرهي

نهرسىلىرىنىڭ قىممىتى تۈگىگهن ئىدى، پۈتۈن سۈرهتلهر رهسىمگه 

نغان ئىدى، ئۇنىڭ قورالىنىڭ بىزگه ئىلىتارتىلىپ نۇسخىسى 
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ئېھتىياجى يوق ئىدى، ئۇنىڭ قورالى ئۆي ئىچىده جهڭ قىلىشقا 

ئۇ ئۆيىگه بېرىپ يېتىپ . ىچىككىنه قورال ئىدىيارايدىغان ك

بولغۇچه مهن ماشىنا بىلهن بېرىپ ئۇنىڭ قورالى بىلهن 

ھويلىسىغا تاشالپ كېلىپ  تېگىدىنسومكىسىنى دهرۋازىسىنىڭ 

  .ئۇ ئۇنى خۇشاللىق بىلهن تاپشۇرۇپ ئالغان ئىدى. بولغان ئىدىم

ھۆكۈمىده بۇ نهرسىلهر يوق  توختىھاجىالرنىڭھهسهن قارى بىلهن 

ئىدى، مهن خۇداغا شۈكرى دېدىم، ئۇالرنىڭ بانكا بۇلىغانلىق ئىشى 

  .ئىدى ئهسلهتكهنمېنى بىر ئىشنى 

ئۆيىگه توپالنغان ئىدۇق، ئۇ  تۆرهخاننىڭمهمتېلى بىز بىر كۈنى 

بىزگه  بىرئىشنىكۈنى خهيرۇلال تۇرۇپ كېتىپ، ناھايىتى تهسلىكته 

  .دېدى

هت سهل كهسكىنلهشتى، ۋاقىت قىستاپ ھازىر ۋهزىي ―

، قىاللمىدقكېلىۋاتىدۇ، قىلىدىغان بىر قانچه ئىشالر بار ئىدى، 

پۇل يېتىشمهيۋاتىدۇ، پۇل بولمىسا جىق ئىشنى قىلغىلى 

تۇتۇش قىلىپ پۇل تاپساق جىددىي بولمايدىكهن، شۇنىڭ ئۈچۈن 

  .دېدى- بوالتتى، 

  .دهپ سورىدىم مهن - بولمامدۇ؟ يىغساقپۇل - 

  .دېدى خهيرۇلال- كىمدىن، نهدىن پۇل يىغىمىز؟  -

  !؟ پۇلى بار ئادهمنى تېپىپ، ئۇنىڭدىن ئالمامدۇقئادهملهردىنچۇ- 

بىز خهلقنى ئازادلىققا ئېرىشتۈرىمىز، يوقسۇزلۇقتىن  
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قۇتۇلدۇرىمىز، خىتاي كوممۇنىستلىرىنى ۋهتهن تۇپرىقىدىن ھهيدهپ 

قايسى خهلقتىن  چىقىرىمىز دهۋاتىمىز، خهلقىمىز نامرات تۇرسا،

  .دېدى خهيرۇلال نارازى بولغان قىياپهتته - پۇل يىغىمىز؟

پۇلنى بىز ھهل قىاليلى، قانچىلىك پۇل ! قىلىڭالربولدى  

  .دېدى ھهسهن قارى بىلهن توختىھاجى ئىككىسى - الزىم؟

  .بولۇۋېرىدۇپۇلنىڭ ئېزىدىن كۆپى ياخشى قانچىلىك بولسا - 

يهرده تاالش ـ تارتىش بىلهن پۇل  ، بۇتاپشۇرۇڭالربۇ ئىشنى بىزگه  -

  .تاپقىلى بولمايدۇ

  .دېدى خهيرۇلال ھهسهن قارىغا قاراپ- بولىدۇ،  -

. شۇ كۈندىن ئېتىبارهن مهن ھهسهن قارىنى كۆرمىگهن ئىدىم

ئارىدىن خېلى زامانالر ئۆتتى، بىر يهرده يهنه بىلله بولۇپ قالغان 

 تهپكهلدۇقل ئىدۇق، ئۇالرنىڭ نهگه كهتكهنلىكىنى سورىسام، پۇ

  .دېگهن ئىدى، مهن ئارتۇق سوئال سورىمىغان ئىدىم

كۈنى پهيلو مهيدانغا  - 30ئاينىڭ  -  9يىلى  -  1970بىزنى 

  .بارغان ئىدى ئېلىپئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىشكه 

پهيلو مهيدانغا بارغاندىن كېيىن، بىر نهچچه يىل ئۆتكهنده 

گه بېرىپ، باشلىقلىرىمدىن، ئۇالرنىڭ شۇ كهتكىنىچه ئۈرۈمچى

دىكى خىتاينىڭ بانكىسىنى بۇالپ لهردېگهن يهر شودىيوپۇ، دادىيوپۇ

دېگهن  ۋىيخۇلىياڭ، شىمىگو، ئۇ يهردىن يهنه ئېلىپنۇرغۇن پۇلنى 

بېلىتىنى بۇالپ نۇرغۇن ئاشلىق پونكىتلىرىنى دىكى ئاشلىق لهريهر
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كېلىپ كۈپكۈندۈزده ھهربىي رايوننىڭ ئىككى  بىيمىنغا، ئېلىپ

 ئىشىكىگه، ماشىنىنىڭ ئېتىۋېتىپماشىنىسىنى توسۇپ شوپۇرنى 

» تۈركىستان قوراللىق كۈچلىرى سادىر پالۋان ئهترىتى شهرقىي« 

 قاچقانلىقىنى ئېلىپدېگهن خهتنى چاپالپ قويۇپ ماشىنىنى 

ىڭ سىرىنى ئاڭلىغاندا، ھهسهن قارىنىڭ ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىشىن

ئۇالر قهشقهرگه كهلگۈچه يهتته . شۇ چاغدا ئاندىن بىلگهن ئىدىم

دۈشمهنگه ئولجا چۈشكهن  سۇغۇنچازىدا. ماشىنا ئالماشقان ئىكهن

  .ئىككى چىپتا پۇل شۇ پۇل ئىكهن

كىشىنىڭ ئىچىده، بىز بىلهن  78ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان 

بىلله قهشقهر شهھىرىنىڭ خهلق مهيدانىدىكى ھۆكۈم ئېالن قىلىش 

يهتته قىلىنغان جازا مهيدانىغا بىلله چىقىپ ئۆلۈمگه ھۆكۈم 

  .كىشىنىڭمۇ ئىسمى يېزىلغان ئىدى

، ھاۋۇت ئابدۇكېرىم ساۋۇت، سىدىق توختى، قارىمجېلىل : ئۇالر

  .قادىر، بهختىيارالر ئىدى يۈسۈپمۇنىر، ئهخمهتجان ۋان، پا

ئىلگىرى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىدىغانالرنى بېيجىڭدىكى ئالىي خهلق 

سوت مهھكىمىسى تهستىقالپ يهرلىك سوت تهرىپىدىن ئىجرا 

 شهرقىييىلىدىن باشالپ تاكى  -  1969. قىلىشقا تاپشۇرۇالتتى

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ ئهزالىرىنى جىنايى 

جازاغا تارتقان كۈنگىچه ئۆلۈم جازاسى ھوقۇقىنى ئاپتونوم رايونلۇق 

يهرلىككه . خهلق سوت مهھكىمىسىگه چۈشۈرىدىغان بولدى
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، »ئاالھىده ۋهزىيهت« ئاددىيالشتۇرۇپكهلگهندىن كېيىن تېخىمۇ 

ۋهتهن بىرلىكىنى قوغداپ، دۆلهت «.»رايون ئاالھىدىلىكىمىللىي «

دېگهندهك » ئائىت ئاالھىده تهدبىر كۈچهيتىشقا مۇداپىئهسىنى

 ساختاىنسىپقا كۆتۈرۈپ كۆپتۈرۈش، يهرلىك سىياسهت بهلگىلهپ، پر

ياساش، ئويدۇرما پاكىت توقۇپ يالغاندىن تۆھمهت قىلىشتهك دېلو 

يهنه  قهبىھ ئۇسۇلالرنى ئىشقا سېلىپ، كىچىك ئىشنى چوڭايتىپ،

بىر تهرهپتىن خىلمۇ خىل نهيرهڭۋازلىقنى ئىشقا سېلىپ، 

تۈركۈملهپ ئىتتىك  - ۋهتهنپهرۋهر قېرىنداشلىرىمىزنى تۈركۈم 

  .پىچاقتا بوغۇزالشقا باشلىغان ئىدى

دېگۈدهك ئۆلۈم جازاسى  ھهركۈنىقهشقهر شهھىرىنىڭ ھهممه يېرىده 

ىده بۇالرنىڭ ئىچ. بېرىش ئېالنلىرى چاپلىنىپ تۇرغان ئىدى

 ھېكىمگهمىجىت ساقى بىلهن مۇھهممهد ئىمىن قادىر ۋه روزى 

ئۆلۈم جازاسى بېرىلگهنلىك ئېالنى كۆزىمىزگه ئاالھىده چېلىقىپ 

  .تۇراتتى

  :بۇ ئۈچ پارچه ئېالندا مۇنداق يېزىلغان ئىدى

  .ياش، قهشقهر شهھىرىدىن 29ئهر، ئۇيغۇر،  - مىجىت ساقى

ياش، مهكىت  24ئهر، ئۇيغۇر،  - مۇھهممهد ئىمىن قادىر

  .ناھىيىسىدىن

  .ياش، مهكىت ناھىيىسىدىن 32ئهر، ئۇيغۇر،  - روزى ھېكىم

جاھىل، ئهشهددىي ئهڭ ئاخىرقى قۇرالردا جىنايىتى ئېغىر، 
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ئۆزگهرمهس ئهكسىلئىنقىالبچى ئۇنسۇر، ئۆلتۈرمىسه خهلقنىڭ 

مىلتىق بىلهن ئېتىپ ..... غهزىپى بېسىلمايدۇ

  .....ئۆلتۈرۈلسۇن

  

  ....سىزلىك، زۇلۇم، دهھشهت، قاراڭغۇ تۈنلهرئاھ شۇ ئهرك

  سېنى دهپ ئهي گۈزهل مۇقهددهس ۋهتهن،

  .ئوغالنالر بهردى جېنىنىمهرد قانچه 

  قېزىل قېنىنى، تۇپرىقىڭغاتۆكتى 

  سهن جىم مۇسىبهتته ئالدىڭ باغرىڭغا، 

  !تېنىنىشېھىت ئۇالرنىڭ قهھرىمان 

  

ئاشۇ كۈنلهرده مېنىڭ ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇغان بىر ساۋاقدىشىم، 

بولۇش سۈپىتى بىلهن كۈنلۈك خاتىره  شاھىتىئاشۇ ۋهقهنىڭ 

  .دهپتىرىگه مۇنداق بىر ئهسلىمىنى يېزىپ قالدۇرغان ئىكهن

كۈنى قهشقهر شهھهر  - 21ئاينىڭ  -  1يىلى  -  1970....... «

كومىتېتنىڭ ئاھاله  36دىن تهۋه تۆت كوچا باشقارمىسىگۇڭشېسىغا 

 -جهمئىيهتلهر، زاۋۇت  - ئاھالىلىرى، شهھهر قارمىقىدىكى ئىداره 

يېزىالردىن بولۇپ، قوشنا كارخانىالر، ئىشلهپچىقىرىش ئورۇنلىرى ۋه 

كىشىنى مهجبۇرى ھالدا خهلق باغچىسىنىڭ  ئونمىڭالرچه

  .ئالدىدىكى  مهيدانىغا توپلىغان ئىدى
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ئۇيغۇرچه، لوزۇنكىغا تارتىلغان ئۇزۇن سهھنىنىڭ ئۈستى تهرهپكه 

دېگهن خهت يوغان » ھۆكۈم ئېالن قىلىش چوڭ يىغىنى«خىتايچه 

شهھهرلىك ھۆكۈمهت بىناسى، بانكىنىڭ ئۈستى، . يېزىلغان ئىدى

ئوتتۇرا  -  3خهلق ئاشخانىسىنىڭ ئۈستى، شهرق تهرهپتىكى 

مهكتهپنىڭ بىناسى ئۈستى، ساقچى ئىدارىسىنىڭ ئۈستى، ئېغىر 

، ئاپتومات، مىلتىقالر بىلهن قورالالنغان ئهسكهرلهر بىلهن لىموتپى

  .لىق تولغان ئىدى

ئهتراپى، قاتناش دۆڭباغ ئالدىدىكى يول، بېكهتنىڭ  پاساژىر

يولى، تۈرمه ئهتراپى، پۈتۈنلهي  پايناپشىركىتىنىڭ ئارقىسىدىكى 

بىر سۈرلۈك ئاشۇنداق . ھهربىي ماشىنا بىلهن تولۇپ كهتكهن ئىدى

فىلىم سهھنىنىڭ يان تهرىپىگه، . ھالهتته يىغىن باشالندى

ياڭراتقۇ  25شىركىتىنىڭ يان تهرىپىگه، يۇقىرى بېسىملىق 

. ئىدىئۈسكۈنه ئورۇنالشتۇرۇلغان بولۇپ، بۇ تارىختا بىز كۆرمىگهن 

ئهمهس ئىدى، مۇمكىن ياڭراتقۇنىڭ يېنىغا بىرهر كىشى كېلىش 

يېرىلىپ  ئېتىۋالمىساادهم قۇلىقىنى ئۇنىڭ يېنىدىن ئۆتكهن ئ

  .ئىدىبېكىتىلمىگهن ئۇ يهردىن باشقا يهرگه ياڭراتقۇالر . كېتهتتى

ھاۋا سوغۇق، سۈر رهڭلىك قارا بۇلۇتالر قهشقهر ئاسمىنىنى قاپلىغان 

  .ئىدى

دېگهن بۇيرۇق بىلهن  - !كېلىنسۇن ئېلىپجىنايهتچىلهر مهيدانغا   

ھهر بىر . انغا كىرىشكه باشلىدىئارقىدىن مهيد - ماشىنىالر ئارقا 
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ماشىنىدا بىردىن جىنايهتچى ئېگىز ئورۇندۇقنىڭ ئۈستىگه 

چىقىرىلىپ بىر توپ ئهسكهرلهرنىڭ نازارىتىده قورال كۈچى بىلهن 

. مهن مىجىت سىلىڭنى ئېنىق كۆردۈم. ئىدى تۇرۇقلۇقبهتلهپ 

چىمدىپ ئۆتۈۋاتقان سوغۇق ئىزغىرىن شامالنىڭ  يۈزلىرىمدىن

. تهسىرىگىمۇ قارىماي مىجىت سىلىڭغا تازا سهپسېلىشقا باشلىدىم

. ئۇنىڭ چاچلىرى ئۇستىرا بىلهن ئهمدى چۈشۈرۈلگهندهك قىالتتى

بېشىدىكى يارىسىغا يېپىشتۇرۇلغان كىچىككىنه ئاق پاختا بىلىنهر 

  .ـ بىلىنمهس لهپىلدهپ تۇراتتى

ھهر بىر تۇتقۇننىڭ يېنىدا ئىككىدىن چىرايىدىن شۇملۇق 

ئۇالر قانداقتۇر بىر . ىدىئ باريېغىپ تۇرىدىغان خىتاي ساقچىسى 

قولى بىلهن تۇتقۇننىڭ بوينىنى يهنه بىر قولى بىلهن بېشىنى 

ئاتالمىش . قايرىپ تۇرۇپ قىمىر قىلغىلىمۇ قويمايتتىتۆۋهنگه 

كۈم ئېالن قىلىش نىڭ ئىسمى ئاتىلىپ ھۆ» جىنايهتچى«

نى تېخىمۇ ئېگىز  »جىنايهتچى«ئهيىبلهشنامىسى ئوقۇلغاندا 

  .ئورۇندۇققا چىقىرىپ خهلقى ئالهمگه ئېنىق قىلىپ كۆرسىتهتتى

نىڭ ھهممىسىنىڭ بوينىدا سىمدىن  »جىنايهتچىلهر«قارىغاندا 

شوئار ئهگهر ئۇالر . ياسالغان سىرتماقتهك بىر نهرسه بار ئىكهن

سىرتماق بىلهن ئۇالرنىڭ گېلى بوغۇلۇپ ئاۋازىنى دهرھال  توۋلىسا

ھهتتا بهزىلىرىنىڭ تىلى ئىنچىكه سىم بىلهن . چىقارمايدىكهن

شۇ قېتىم مىجىت سىلىڭنى ھۆكۈم . باغالپ قويۇلغان ئىكهن
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ئوكۇل ئۇرۇپ  ناركوزچىقىشنىڭ ئالدىدا ئۇنىڭغا  ئېلىپمهيدانىغا 

ۆكۈم مهيدانىغا قىلىپ ھېچ نېمىنى سهزمهيدىغان ھالهتته ھ مهست

  .چىققان ئىكهن ئېلىپ

يۇقىرى بېسىملىق ياڭراتقۇدىن چىقىۋاتقان قۇالقنى يارغۇدهك 

كۆز ياشلىرىم . سهت ئاۋاز يۈرىكىمنى سىقىشقا باشلىدى

ئهمما ئهتراپىمدا لىق ئادهم . تۆكۈلۈشكه باشلىغانىدىئىختىيارسىز 

شۇ . بولغاچقا باشقىالرغا سهزدۈرمهي يهنىال بهرداشلىق بېرىپ تۇردۇم

بىرنهرسىنى سهزگهندهك بولدۇمكى، كانايالردىن چىقىۋاتقان  ئاندا

توۋاليدىغان ئادهملهر شوئار ئهگىشىپ ماسلىشىپ شوئارالرغا سهت 

توۋلىغاندا سهپنىڭ شوئار ت خىتايچه پهقه. يوق دېيهرلىك ئىدى

ئالدى تهرىپىدىكى ئولتۇرغان خىتاي ئهسكهرلىرى بىلهن خىتاي 

شهھهر . توۋلىغاندهك قىالتتىشوئار ئهمهلدارلىرىال قېتىلىپ 

  .ئاھالىلىرى ۋه پۇقراالر جىم ئىدى

جاالق  - ئاالق. ھهممه تىمتاس قارىۋېدىمئهتراپىمغا بىر 

ۋه نهپرهتكه تولغان كۆزلهر ساراسىمىلىك  ياڭراۋاتقان ساداالر بىلهن

ئاالمهتلىرى چارىسىزلىق بىرىگه ئانچه مۇنچه ئۇچرىشاتتى،  - بىرى 

پۈتۈن قايغۇ ـ ھهسرىتىنى،  ―بۇ جىمجىتلىق . بىلىنىپ تۇراتتى

ـ ئهلىمىنى، ئۈنسىز كۆز ياشلىرى بىلهن قهلبىگه دهرد 

بىلهن سىڭدۈرۈۋاتقان مىڭالرچه ئىنساننىڭ ھېسسىياتىنى تىل 

ئۇلۇغ ئىستهك، ئارزۇ . ئهمهس ئىدىمۇمكىن ئىزھار قىلىش 
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ئارمانالرنىڭ تىۋىشسىز ساداسى مهيداندا ئهگىپ يۈرگهندهك 

  ...قىالتتى

ئاھ، ئۇالر ھهتتا باشلىرىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ، ئهزىز يۇرتىنىڭ 

پهقهت ئۇالرنىڭ جانسىز . قانغۇدهك قارىيالمىدى سامالىرىغىمۇ

، قىپقىزىل ئىسسىق قېنى، ئۇالر ئۈچۈن تېنى، ئوچۇق كۆزلىرى

  ...بولماقتا ئىدى بىرتهنسۆيۈملۈك بولغان شۇ قارا تۇپراق بىلهن 

ئۆيگه قايتىپ كهلدىم، تۆكۈلگهن كۆز ياشلىرىم بىلهن قهلهمنى 

  .شۇ مىسراالرنى تىزدىم تېنىقتاقولۇمغا ئالدىم ۋه بىر 

  يىغلىغىن ئانا ۋهتهن، ماتهم تۇتۇپ يىغال بۈگۈن،

  .يىغال بۈگۈن يالقۇنلىنىپدىلىڭ  ئۆرتهنسۇنيانسۇن، 

  قېنى تۇپراققا سىڭىپ، شېھىتالر - ئاقتى پهرزهنتىڭ 

  .دهرياسى ئهلهمده تولغىنىپ يىغال بۈگۈن تۈمهنئهي 

  ئهمدى بهرگىن خاتىمه شوخ كۈيگه ئهي تىزناپ سۈيى،

  .، مۇڭغا تولۇپ يىغال بۈگۈنشارقىراپمهرسىيه ئېيت 

  ،گۈلزارىالر، ئېدىرالر، ۋادىالر، ئهي گۈزهل قىرالر

  .قارا لىباس، ياش تۆك، بۇلۇت يىغال بۈگۈن كېيىنگىن

  چاك ئېتىپ ياقاڭنى ئهي بۇلبۇل نادامهت ئهيلىگىن،

  .گۈلۈڭدىن ئاھ ئۇرۇپ يىغال بۈگۈن ئايرىلدىڭچۈنكى 

  قهغهزمۇ ھهم ھهسرهتلىنىپ، - شائىرىم يىغال، قهلهم 

  .يىغال بۈگۈن يىغلىسۇن ئىلھام پهرىسى خورلىنىپ
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  كۈنى قهشقهر شهھىرى - 21ئاينىڭ  -1يىلى  - 1970 

  

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي  شهرقىيشۇ كۈنلهرده بىزنىڭ 

دهك ئادهمگه ئۆلۈم جازاسى  100پارتىيىسىنىڭ ئهزالىرىدىن 

  .بېرىلگهن ئىدى

جهننهتتىن ئورۇن  ئالالھدىنجانابىي ئۇالرنىڭ ھهممىسىگه 

  !.بېرىشىنى تىلهيمهن، ئامىن

  
  يهكهن پهيلو مهيداندا -4

  

ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى بولۇپ، خىتاي  يهكهن پهيلو

 رايونلۇقشىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم  دائىرىلىرى ئىچكى قىسمىدا

. تارماق ئهترىتى دهپ ئاتايدۇ -  2ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش 

  .تۈرمىسى باجاخۇبىرىنچى تارماق ئهترىتى ئۈرۈمچىدىكى 

 - بوستانلىق، مېۋه  - باغۇ جهنۇبتىكى  - پهيلو مهيدان 

ئۇيغۇرىستاندىكى ھهرقانداق  ىڭ ماكانى، يېشىللىقتا چىۋىن

 ئىھاتهپهيلو مهيدان پۈتۈنلهي . يۇرتتىن ئاالھىده ئۈستۈن تۇرىدۇ

پهيلو مهيداننىڭ يالغۇز تىرهك . تۇرىدۇ پۈركۈنۈپئورمىنى بىلهن 

قهشقهردىن ئۈرۈمچىگه ماڭىدىغان تاش يولنىڭ ئىككى  دهرىخىنىال
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شىپ تهرىپىگه تۆت قاتاردىن تىزىپ ئورۇنالشتۇرسا يېتىپ ئې

يېتىشتۈرۈلۈپ،  ئااليىتهنباغلىرىدىكى سهرخىل مېۋىلهر . قالىدۇ

، ئىنلهيگه، جۇماۋغاخىتاينىڭ مهركىزىدىكى باشلىقلىرىدىن 

، هتتىرغا سوۋغا قىلىپ ئهۋهتىپ بېرىلئاپتونوم رايوندىكى ئهمهلدارال

قىلىنغان بولۇپ، ھهر تۈپ  پهرۋهرىشئۇ مېۋىلىك دهرهخلهر ئاالھىده 

كۈنىگه بىر تېخنىك ا بىر قانچه ئادهم، بىر قانچه مېۋىنىڭ يېنىغ

قانچه قېتىم تهكشۈرۈپ كېلىپ تۇرىدۇ، مېۋىلىرىنى يهرلىك 

يهيدىغان مېۋىسى  ماۋچىالرنىڭچۈنكى ئۇ  .يېيهلمهيتتىئهمهلدارالر 

  !ـ ده

تهمى  چىۋىلىرىنىڭ - كۈنلهرده بۇ باغۇ بوستانلىق، مېۋه ئاشۇ 

، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايوننىڭ ۋه ماكانتهرهپكه داڭ كهتكهن  - تهرهپ 

ۋىاليهتنىڭ ھهر دهرىجىلىك يىغىنلىرى چاقىرىلىدىغان 

ئهپسۇس ھهر بىر تۈپ مېۋه، ھهر . ئايالنغان ئىدى مهجلىسگاھىغا

گىياھ يهرلىك خهلقنىڭ  - ، ھهر بىر تۈپ گۈلهرهخد- دهلبىر تۈپ 

ئۇالرنىڭ . ئىسسىق قانلىرىنىڭ بهدىلىگه يارىتىلغان ئىدى

خۇش بۇي ھىد بولماستىن،  پۇراۋاتقىنى، چېۋه - مېۋه  تقىنىيهۋا

  !!!ئىدى ىرىڭژ-بهلكى قان 

يوپۇرغا تهرهپتىن ماڭغاندا مهكىتكه بارىدىغان  -پهيلو مهيدان 

. زهرهپشان دهرياسىنىڭ بويىغا جايالشقان بىر جاينىڭ ئىسمى

تارىختىكى رىۋايهتلهرده ئېيتىلىشىچه، مهكىتنىڭ ئامبىلى، 



325 
 

 	
	325 	

	 	

ئۈچۈن، كۈتۈۋېلىش دېگهن خىتاينى  مادوتهيقهشقهردىن كېلىدىغان 

كىلومېتىر زهرهپشان دهرياسىنىڭ بويىدىن يوپۇرغا تهرهپكه ئۈچ 

ېگىنى پهيلو د. كېلىدىغان بىر يهرگه بىر پهيلو ياسىغان ئىكهن

 مهنانىتا قوۋۇق دېگهن قاناتسىز كات خىتايچه سۆز بولۇپ، مهنىسى

ئىككى تهرىپىگه  پهيلونىڭاسالغان بۇ ياغاچتىن ي .بىلدۈرىدۇ

يېپىپ ياساپ، ئاستىغا يوپۇق بىلهن  رهخرهڭ -  ارهڭگئۈستىگه 

ئۆتكۈزۈپ، قارشى ئالغان  پهيلودىن مادوتهينىپايانداز سېلىپ، 

كهتكهندىن كېيىن ئۈستى تهرهپتىكى ۋه يان  مادوتهيئىكهن، 

تاشلىنىپ، پهقهت  ئېلىپتهرهپتىكى ھهشهمهتلىك رهختلهر 

شۇنىڭ بىلهن . ئۇزۇن مۇددهت ساقلىنىپ قالغان ئىكهن غىچىاليا

كىشىلهر ئۇ يهرنىڭ ئىسمىنى پهيلو، دهپ ئاتىشىدىغان بولۇپ 

پهيلو ياسالغان يهرنىڭ ئورنى يهكهنگه تهۋه بولغانلىقى . قالغان

  .ئۈچۈن بهزىلهر يهكهن پهيلو، دهپمۇ ئاتايدۇ
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سىياسىي  گۇڭئهنتىڭرايونى ئاپتونوم شىنجاڭ ئۇيغۇر 

يىلالرنىڭ  -  50 ھامۇتئوبۇلقاسىم باشقارمىسىنىڭ باشلىقى 

بېشىدا بۇ يهرگه كېلىپ، ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانى 

قۇرۇشقا مۇۋاپىق يهر ئىكهن دهپ قاراپ، تهستىق سېلىپ پۇل 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ يهر ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش . ئاجراتقان ئىكهن

يىل ئۆتكهنده  20ئارىدىن . هنمهيدانى قىلىپ قۇرۇلغان ئىك

يىل كېسىلىپ كىرىپ يېتىپ،  20ھامۇتمۇ بۇ تۈرمىگه ئوبۇلقاسىم 

دهپ، يىغالپ » كىرىپ ياتتىمئۆزۈم سالغان تۈرمىگه، ئۆزۈم «
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ئازابى كېسهللىك ئهپسۇس ئۇ ئادهم ئېغىر . ھهسرهتلهنگهن ئىدى

 بىلهن ئۇزۇن مۇددهت تۈرمىده يېتىپ ساقىيالماي، تۈرمه سىرتىدا

ئىجرا قىلىش نامى بىلهن قويۇپ بېرىلىپ، ئۇزۇن ئۆتمهي ئالهمدىن 

مهزكۇرنىڭ ئۆيى قهشقهر يۇمىالق شهھهر كۆل بېشىدا . ئۆتتى

ياتقان . ۋه يېقىن ئادهملىرى ئىدىقوشنىسى بولۇپ، ئاخۇنوپنىڭ 

  !يېرى جهننهتته بولسۇن، ئامىن

دادۈي، بىر يېڭى ھايات ئهترىتى، بىر سۇ  تۆتپهيلو مهيداندا 

مهن بار . بار دادۈيىقۇرۇلۇش ئامبىرى قاتارلىق ئالته ئۆزگهرتىش 

ھهر . يىللىرى تهخمىنهن ئالته مىڭدىن ئارتۇق تۇتقۇن بار ئىدى

  .بار ئىدى» جىنايهتچى«ئهتراپىدا  1500دادۈيده 

بولۇپ، ئهڭ  جايالشقان پهيلوغا  دىكىدادۈي زهرهپشان دهريا بويى- 1

بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ تۈرمىنىڭ نامى پهيلو  ابۇرۇن سېلىنغان تۈرم

پاختا بىلهن دېھقانچىلىقنى ئاساس . مهيدان دهپ ئاتىلىپ كهلگهن

مۇ بۇ يهرده » جىنايهتچىلهر«ئايال . قىلىپ يهر تېرىيدۇ

دادۈي جۇغراپىيىۋى جهھهتتىن يهكهننىڭ  - 1. ئۆزگهرتىلىدۇ

  .يهنه بىر تهرىپى مهكىتكه يېقىن. ىنيېزىسىغا يېق خاڭدى

جايالشقان بولۇپ، ئوتتۇرىسىغا دادۈي پهيلو مهيداننىڭ قاپ - 4

دېھقانچىلىق . دادۈيگه ئورۇنالشقان -  4) شتابىمهيدان (چاڭبۇسى

ئىداره ـ جهمئىيهت، مهكتهپ، ماشىنا . بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

ئهترىتى، ئۇن زاۋۇتى، قوشۇمچه كهسىپ  تراكتورئهترىتى، 
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بىر تهرىپى . جايالشقان چاڭبۇغائهترهتلىرىنىڭ ھهممىسى 

  .يېزىسىغا تۇتىشىدۇ شېھىتدۆڭمهكىتنىڭ 

ئېچىش بىنهم دادۈي مارالبېشىنىڭ ئاۋات يېزىسىغا يېقىن، - 3

  .ئهمگىكى بىلهن شۇغۇللىنىدۇ، ئهڭ جاپالىق

دادۈينىڭ دهرۋازىسى قاپقارا بولغانلىقى  -  2بۇالرنىڭ ئىچىده 

دادۈي پهيلو مهيدان بويىچه  -  2. دهپمۇ ئاتىلىدۇ ازاقارادهرۋئۈچۈن 

بايئاۋات بىر تهرىپى يوپۇرغىنىڭ . دادۈي ھېسابلىنىدۇنۇقتىلىق 

   :بولۇپ جۇڭدۈيبۇ دادۈيده تۆت . يېزىسىغا يانداش كېلىدۇ

 .سىياسىي جىنايهتچىلهرنى ئاساس قىلىدۇ جۈڭدۈيى- 1

بىلهن  ئېچىش ئهمگىكىبىنهم  ئاساسلىقى ئۇيغۇرالر بولۇپ،

  .شۇغۇللىنىدۇ، ئهڭ جاپالىق

. جۈڭدۈيىجىنايى ئىشالر جىنايهتچىلىرى  جۈڭدۈي- 2 

  دېھقانچىلىقنى ئاساس قىلىدۇ،

، مۇددهتلىك كېسىلگهن، سىياسىي ۋه جىنايى جۈڭدۈيى –3  

خىتاي جىنايهتچىلهرنى ئاساس قىلىدۇ،  بىلهن كېسىلگهنئىشالر 

  .دېھقانچىلىق بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

گومىنداڭنىڭ ئۇرۇش جىنايهتچىلىرى، ئوسمان  جۈڭدۈيى- 4  

غىنىڭ ېكېسىلگهن ئادهملىرى ھهمده تهڭرىتباتۇرنىڭ مۇددهتسىز 

قىلىنىپ جهنۇبىي ۋه شىمالىدىكى مۇددهتسىز ۋه ئۆلۈمگه ھۆكۈم 

ئىككى يىل كېچىكتۈرۈپ ئىجرا قىلىنىشقا قالدۇرۇلغان 
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 ،بولۇپ جۇڭدۈيده -  4جىنايهتچىلهرنىڭ ھهممىسى 

 جۇڭدۈيدهمۇشۇ لهر  »جىنايهتچى«ۇيغۇرىستاندىكى خهتهرلىك ئ

  .ئۆزگهرتىلىدۇ

، جۇڭدۈيدهمهن تۇرغان . تۇرغان ئىدىم جۇڭدۈيده مهن مۇشۇ

دامولالمنىڭ بىر تۇغقان ئىنىسى  ئابدۇلھېكىمخوتهنلىك 

ھاجىم،  ئابدۇلھهيخان كېرىيىلىكئابدۇسهمهت دامولالم، خوتهن 

تۈركىستان مىللىي  شهرقىيمامۇت ھهسهن دامولالم،  كهلپىنلىك

« ئارمىيىسىنىڭ گېنېرالى خهمىت ئارسالن، چهتئهللىك 

  .بار ئىدى »جىنايهتچىلهر« خهتهرلىكالر قاتارلىق  »شىپىيون

 - 4بىلهن، بىزنىڭ مۇددهتسىز  جۈڭدۈيى -  1سىياسىي تۇتقۇنالر 

سىجىللىقى ئهمگهك . ئېچىش بىلهن شۇغۇللىناتتىبىنهم  جۈڭدۈي

سۈبھى بىلهن ئىشقا ماڭساق  ئهتىگىنى. بهك ئېغىر ئىدى

ئهتىدىن كهچكىچه . ئاخشىمى كۆز قارايغاندا ئىشتىن كېلهتتۇق

. ئىچىدىغان سۇ يوق ئىدى. بىنهم ئاچاتتۇقجاڭگالدا قاقاسلىقتا 

 ئېلىپئهتىگىنى ئىشقا ماڭغاندا بىزنىڭ كهينىمىزدىن قايناق سۇ 

. ىسى، چۈش بىلهن ئاران يېتىپ كېلهتتىيولغا چىققان كاال ھارۋ

قورساق تويمايتتى، . ئۇسسۇزلۇقتىن ئادهملهر ھالىدىن كېتهتتى

بىلهن، پىشۇرغان نېنى ئهتىگىنى بىر سېرىق قوناقنىڭ قاسقاندا 

چۈشته يهنه بىر قوناق . بىر كورا قىزىلچىنىڭ كۆكىنى بېرهتتى

، ئاخشىمى بېرهتتىقىزىلچىنىڭ كۆكىنى چۆمۈچ بىلهن، بىر نېنى 
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ئايدىن كېيىن  -  8. ئۇماچ ياكى زاڭ دېگهن تاماقنى بېرهتتى

يىل . قىزىلچىنىڭ كۆكىنىڭ ئورنىغا سهۋزه قاينىتىپ بېرهتتى

ھهر كۈنى بىر قېتىم، ھېيتتا بويى ئاق ئۇننى پهقهت قۇربان 

     ھهر ئاخشىمى بىر قېتىم يهيتتۇق، خىتايالرنىڭ باھار بايرىمىدا

 ئهمگهكنىڭ. يهيتتۇق ق مومىسىقوناقالدى كۈنلهرده 

، ياداڭغۇلۇقتىنھارغىنلىقتىن، ئېغىرلىقىدىن، 

ماغدۇرسىزلىقتىن، ھهر ھهپتىده بىر ـ ئىككى ئادهم ئۆلۈپ 

ئۆلىدىغان ئادهملهرنىڭ سانىمۇ ئاز ئهمهس كېسهللىكتىن . كېتهتتى

  .ئىدى

بهزىلهر ئهمگهكنىڭ ئېغىرلىقىغا، ئاچلىققا، ئۇسسۇزلۇققا 

اندىن قاچقان بولۇپ، ئۆزىنى ئۆلۈمگه قهستهن تۇتۇپ چىدىماي، يالغ

. بېرهتتى، بىزنى قوراللىق خىتاي ئهسكهرلىرى ساقاليتتى

. دهپ ۋارقىراپ قاچاتتى» !بهنجاڭ، مهن قاچتىم بوگو«قاچىدىغانالر 

ئهسكهرلهر ئاگاھالندۇرۇش قىلىپ ئاسمانغا بىر پاي ئوق ئاتاتتى، 

قارىتىپ  يېرىگهئۆلىدىغان ئۇنىڭغا ئۇنىمىغانالرغا، نىشانالپ، 

 قىينالغاندىنياشاشنى خالىمىغانالر بۇنداق . ئېتىپ ئۆلتۈرهتتى

. دهپ، قهستهن ئۆزىنى ئۆلۈمگه تۇتۇپ بېرهتتى كۆره ئۆلگهن ياخشى

، يىقىلىپ ئورنىدىن تۇرالماي، كېتىۋېتىپبهزىلىرى ئىش مهيدانىدا 

بهزىلىرى ئاخشىمى ئىشتىن كېلىپ ياتاتتى، . جان ئۈزۈپ كېتهتتى

قارىساق . مايتتىالئورنىدىن تۇر ئويغاتساق ئهتىگىنى
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ھارغىنلىقتىن يۈرىكىنىڭ سوقۇشى توختاپ جان ئۈزۈپ 

خهسه مېتىر ئۆلگهنلهرنى تۆت . بىلىۋاالاليتتۇقكهتكهنلىكىنى 

دادۈينىڭ  -  2. ىزىنى چۈشۈرۈپ كۆمۈپ قوياتتۇقبىلهن ئوراپ، نام

 106شېرىكلىرىمدىن مهن بىلىدىغان مېنىڭ  ادزاراتگاھلىقى

ئۇندىن باشقا مهن بىلىدىغان باشقا . كىشىنىڭ جهسىتى قالدى

نهچچه يىل  10جىنايهتچىلهردىن ئۆلگهنلهرنىڭ سانى مهن تۇرغان 

نهچچه يىل  10يهنى مهن تۇرغان . دىن ئاشقان ئىدى 600ئىچىده 

 .ئۇنىڭدىن ئارتۇق ئادهم ئۆلگهن ئىدى دادۈيدىمۇئىچىده باشقا بهش 

  .بىر نېمه دېيهلمهيمهنئۇالرنىڭ سانىنى مهن 

پهيلو  ،ئىچمىكى –پهيلو مهيدانىنىڭ ھايۋانلىرىنىڭ يېمهك 

نىڭ يېمهك ـ  »جىنايهتچىلهر« مهيدانىدا ئۆزگهرتىلىۋاتقان

پهيلو مهيدانىنىڭ ئاتلىرى كۈنىگه . ئىچمىكىدىن ياخشى ئىدى

ئۇسسۇزلۇقىغا سوۋۇتۇلغان قارا . ئالدىدىن ئاشقۇدهك قوناق يهيتتى

ى، جىنايهتچىلهر يىل بويى بىر قېتىممۇ چاي سالغان چاي ئىچهتت

پهيلو مهيدانىنىڭ . چاي ئېچىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلمهيتتى

كالىلىرى كۈنىگه ئالدىدىن ئاشقۇدهك ھهلهپ بىلهن قوناق ئۇنىدا 

بىچاره جىنايهتچىلهر بىر توغرام . ئېتىلگهن پوم يهيتتى ئااليىتهن

. ىقتىن چهكچىيىپ كېتهتتىزاغرا نانغا زار بولۇپ، كۆزلىرى ئاچل

يهيدىغان يېمىكىنى مهن نومۇس  توڭگۇزلىرىنىڭپهيلو مهيدانىنىڭ 

قىلىپ ئېغىزغا ئااللمايمهن، ئۇنىڭ يهيدىغان نهرسىلىرىنىڭ سانى 
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چۈنكى ئۇالرنى خىتايالر ئۆزلىرى يهيدىغان . بهكمۇ جىق ئىدى

ئاالھىده  تېخىمۇ ئېسىل يېمهكلىكلهر بىلهن بولغانلىقتىن،

ئاچلىق ئازابىغا چىدىمىغان جىنايهتچىلهرنىڭ . ىالتتىبېق

بهزىلىرى، ھايۋاننىڭ ئالدىدىكى يېمهكنى تارتىپ يهپ، ئۆلگۈچه 

تاياق يهيتتى، بهزىلىرى ھايۋان يېمىكىنى يهۋالغان جىنايىتى 

بىلهن ئهيىبلىنىپ، قانداقتۇر چارۋىچىلىققا بۇزغۇنچىلىق قىلغانالر 

  .قاتارىدا قوشۇپ جازالىناتتى

جىنايهتچىلهر ئالدىغا كهلگهن نهرسىلهرنى  تويمىغانقورسىقى 

، ئۇرۇقىمهسىلهن، قوغۇننىڭ شاپىقى، قوغۇننىڭ . يهيتتى

تاشالندى ئهسكى سۆڭهك قاتارلىقالرنى قاينىتىپ سۈيىنى 

، تهرهت ئېسىلىپيهپ قورسىقى  ئۇرۇقىنىقوغۇننىڭ . ئىچهتتى

ماڭماي، يىقىلغان جىنايهتچىلهردىن بىر قانچىسى قهرهلسىز ئۆلۈپ 

                                                                    . كهتكهن ئىدى

ئۇ . دېگهن بىر ئادهم بار ئىدى باراتباخشىمارالبېشىلىق 

يىللىق كېسىلگهن  15بىلهن » ئهكسىلئىنقىالبچى جىنايىتى«

ئىدى، ئۇ ھهممىدىن ئېگىز بهست بويلۇق ئادهم بولغاچقا 

ئۆزى كېلىشكهن . باشقىالرنىڭ كۆزىگه ئاالھىده چېلىقىپ تۇراتتى

ئادهتتىكى تۆت ئادهمنىڭ  بهرجهس، راۋۇرۇسنلىق، ئۇستىخا

  .ئۇستىخىنى بار ئادهم ئىدى

 -بىلهن قوغۇن ئۇرۇقى رهھمهتلىك ئاچلىقتىن قوغۇننىڭ 
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، تهرهت ماڭماي، ئېسىلىپشاپىقىنى يهپ قويۇپ قورسىقى تاۋۇزنىڭ 

قورسىقى ئىششىپ كېتىپ سهكراتقا چۈشىدۇ، يالالپ ئىشلهتكهن 

قىلمىسا ئوپېراتسىيه ۇ ئادهمنى دهرھال جىنايهتچى دوختۇرالر ب

ئاپىرايلى دېسه، ھازىر كهچ بولۇپ كهتتى،  چاڭبۇغابولمايدۇ، 

قائىدىسى بويىچه كهچ سائهت سهككىزدىن كېيىن تۈرمىنىڭ 

چېقىشقا بولمايدۇ، دهپ قهستهن ئۇنىمايدۇ،  ئېلىپتۈرمىدىن ئادهم 

  .شۇنىڭ بىلهن كېچىسى جان ئۈزۈپ كېتىدۇ

ىڭ قورسىقى تويماي ئاچلىقتىن، جىنايهتچىلهرن

. ماغدۇرسىزلىقتىن، كېسهللىك ئازابى بىلهن ئۆلۈپ تۇراتتى

، دورىلىرى داۋااليتتىتهرىقىسىده ئالۋان كېسهل بولغانالرنى 

يېتهرلىك ياكى ياخشى بولمىغانلىقى ئۈچۈن، كېسهل بولغان ئادهم 

تۈرمىدىكى كۆپ . ئاساسهن ساقىيالماي تېزال ئۆلۈپ كېتهتتى

 نىڭجىنايهتچىلهر بىلهن ئايرىم مۇڭداشقاندا، كۆپىنچىسى

 ئهتىسىبىر ۋاخ تاماق بېرىپ تۇيغۇدهك قورسىقىم «: ئوخشاشال

  .دهيتتى» رازى بوالتتىم ئېتىۋهتسه

كۆزۈم يهتمهيتتى، چىقىشىمغا مهنمۇ شۇ كۈنلهرده تۈرمىدىن ساق 

ۇ ھارغىنلىق، ئاچلىق، ماغدۇرسىزلىقتىن، كۈنلهرنىڭ بىرىده مهنم

. چېكهتتىم، دهپ ئۈمىدسىزلىك ئىچىده ھهسرهت كېتىمهنغۇئۆلۈپ 

خهۋهر تاپقان دوستلىرىم ۋه  ئۈمىدسىزلهنگهنلىكىمدىنمېنىڭ 

ئۇستازلىرىم، ماڭا نهسىھهت پېشقهدهم مېنى ھۆرمهتلهيدىغان 



334 
 

 	
	334 	

	 	

قىلىپ، ئىمكان بار ھاياتلىقنى ساقالپ قېلىشنىڭ چارىسىنى 

 ئېلىپرنى مىسالغا ئىزدهپ تارىختىكى ئۆتكهن قهھرىمانال

  ... ئىلھامالندۇراتتى

بىر كۈنى مهن خوتهنلىك مۇھهممهد روزى دېگهن مۇددهتسىز 

ئۇ تۈرمىده . كېسىلگهن بىر كىشى بىلهن مۇڭدىشىپ قالغان ئىدىم

 كۈنئۇ ئادهم ئادهتته . يىل بولغان ئىكهن 33ياتقىلى شۇ كۈنلهرده 

ياكى ساقلىقىنى بىلىپ  ساراڭلىقىنىبويى گهپ قىلمايدىغان ياكى 

  .بولغىلى بولمايدىغان غهلىته بىر شهخس ئىدى

 گۇڭچهنداڭنىڭئۆزىنىڭ دېيىشىچه گومىنداڭنىڭ تۈرمىسىدىن، 

ئۇ ھاياتىدا ئۆيلهنمىگهن، . تۈرمىسىگه ئېشىپ قالغان ئادهم ئىكهن

ئايال كىشى بىلهن بىر قېتىممۇ بىر يهرده بولۇپ باقمىغان ئادهم 

  .ئىكهن

بىر تۇيغۇدهك ماڭا قورسىقىم : غالپ تۇرۇپ ئاچچىقىدائۇ ماڭا يى

چىقىپ تۇرىدىغان  ھۆ ئاغزىدىنۋاخ تاماق بېرىپ، قېرى بولسىمۇ 

ئېتىۋهتسه، بۇ جالالتالردىن  ئهتىسىئايال بىلهن بىر كېچه ياتقۇزۇپ 

مۇنداق ئادهملهر . بۇ دۇنيا رازى بوالتتىم، دېگهن ئىدى ئۇ دۇنيا ـ

                            . جىق ئىدى

ئۆيلىرىگه  توشقاندىمۇيهنه بهزىلىرى تۈرمىدىن مۇددىتى 

چۈنكى ئۇ . كېتهلمىگهن بولغاچقا، ئۆلۈپ كېتىشنى ئوياليتتى

بىلهن يهنىال سهۋهبلهر ـ  باھانهزامانالردا مۇددىتى توشسىمۇ ھهرخىل 
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 10 -  8قويۇپ بېرىلمهيتتى، ئۇالر ئۆزلىرىنى مۇددهتلىك ياتتىم 

يىل دهپ، ئۈمىدسىزلىك  10يهنه قانچه  ياتارمهنيىل، مۇددهتسىز 

  . بىلهن شىكايهت قىلىشاتتى

مىغان ندا ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنشۇنىڭ ئۈچۈن پهيلو مهيدا

نىمۇ ئاز ، ئۆزىنى قهستهن ئۆلۈمگه تۇتۇپ بېرىدىغانالرنىڭ ساتۇرۇپ

خىتاي ھاكىمىيىتىگه قارشى ئىسيانالر، قارشىلىقالر . ئهمهس ئىدى

مهن بۇ ھهقته بىر نهچچهيلهننىڭ ئىش ـ . ئۈزۈلمهي بولۇپ تۇراتتى

  .ئىزلىرىنى ئهسلهپ ئۆتۈشنى اليىق كۆردۈم

  

ش مۇھهممهد مهندىن بهش يا ئابدۇلال: ئۆلۈمى ئۆلىمانىڭئابدۇلال 

كىشى بولۇپ، يېڭىساردىن  ئۆلىما بىرئۇ يهكهنلىك . چوڭ ئىدى

ئۈچۈن  شۇغۇلالنغانلىقىبىلهن  تهبلىغكامغىچه دىنى پوستارتىپ 

تۈرمىگه . مۇددهتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى

كهلگهن كۈندىن تارتىپ بىر كۈنمۇ ئهمگهككه چىقمىغان ئىدى، ئۇ 

ىز مهن پهقهت بالىالرغا ساۋاتس. ئۆزىنى گۇناھسىز ھېساباليتتى

قالمىسۇن ئۈچۈن ئىسالمدىن دهرس بهردىم، ئىسالم دىنى پۈتۈن 

 ئالالنىڭ ئۆگهتكىنىممېنىڭ . كهلگهن دىن ئالالھدىنئىنسانالرغا 

كىتابى، ئۇنى ھهممه ئادهمنىڭ تهشۋىق قىلىش ھوقۇقى بار، نېمه 

  .دهيتتى- ؟ دهيسىلهرئۈچۈن مېنى سهنلهر جىنايهتچى 

يىلىنىڭ قىش پهسلى ئىدى، ئۇنى  - 1973ئېسىمده قېلىشىچه 
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ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىشكه قارشىلىق قىلدى، ئهمگهككه 

تارتماقچى بولۇپ، ئوتتۇرىغا  پىپهنگه - چىقمىدى، دهپ كۈرهش 

تارتىپ » ئاكتىپالر«ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان . سۆرهپ چىقتى

مۇھهممهد ئۇالرنى  ئابدۇلال. بېشىنى پهسكه قارىتىپ بېسىپ تۇردى

يوقالسۇن پۈتۈن دۇنيا «يۇقىرى ئاۋازدا ئىتتىرىۋېتىپ  دۈشكهللهپ

» !ماۋزېدۇڭجالالت قانخور دۈشمىنى، ئهشهددىي مۇسۇلمانلىرىنىڭ 

  .دهپ توۋلىدى

بىزنىڭ . دېيىشىپ ھاڭ ـ تاڭ قېلىشتى- !يهھهممهيلهن ھ

 يېرىمى مۇددهتسىز خىتاي جىنايهتچى، يېرىمى ئۇيغۇر جۇڭدۈينىڭ

جىنايهتچى بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ گېپىنى چۈشهنمىگهن خىتاي 

كادىرالر . دهپ سورىغىلى تۇردى- جىنايهتچىلهر، ئۇ نېمه دېدى؟

 باسماداپئۇنىڭ يهنه بىر نېمىلهرنى دهپ قويۇشىدىن ئهنسىرهپ ئۇنى 

، ئاچۇرمايبېشىدىكى تۇمىقىنى تىقىپ، ئېغىزىنى  ئاغزىغاباغالپ، 

ھهممهيلهننى . كهتتى ئېلىپئۆيگه  سۆرىگهن پېتى، قارا

  .تارقىتىۋهتتى

تاراپ كامېرالرغا بىزمۇ مۇزدهك يهرده ئولتۇرۇشتىن قۇتۇلۇپ، 

خىتاي جىنايهتچىلهر كېلىپ، مهندىن  5 -  4كهينىمدىن . كهتتۇق

مۇھهممهدنىڭ سۆزىنى بىردىن بىر  ئابدۇلالسورىغىلى تۇردى، مهنمۇ 

 ھهقىقهتهنكۈلۈپ، ئۇيغۇرالر قاقاقالپ ئۇالر . تهرجىمه قىلىپ بهردىم

 بىرىبىر دهمدىن كېيىن يهنه . دېيىشتى! يامان مىللهت ئىكهن
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ئهشهددىي كېلىپ، پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ  ئااليىتهن

دۈشمىنى ئهشهددىي دۈشمىنى دېدىمۇ؟ ياكى پۈتۈن دۇنيا خهلقىنىڭ 

ڭ دهپ سورىدى، مهن، پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنى- دېدىمۇ؟

ئۇ دىنى ئادهم «دېدى، دېسهم، تۇرۇپ كېتىپ،  - دۈشمىنىئهشهددىي 

 ئابدۇلالشۇ ئىش بولۇپ، يهتته كۈندىن كېيىن . دېدى» ئىكهن

  .دا ئىجرا قىلدى چاڭبۇمۇھهممهدكه ئۆلۈم جازاسى بېرىپ 

تېگى ئىسمائىل ئهمهت : ئىسمائىل ئهمهتنىڭ ئۆلۈمى

بولۇپ، ئىككى پۇتى ئىچىگه كىرىشكهن مېيىپ يېڭىسارلىق بىر 

ئاران ماڭىدىغان بىر كىشى ئىدى، قهشقهر شهھىرىنىڭ  - ئاران 

قىلىپ جان باقىدىغان بىر ئاجىز باققاللىق كۆكتات بازىرىدا 

بىلمهيدىغىنى يوق  قهشقهرلىكنىڭئۇ ئادهمنى . ئىنسان ئىدى

يىللىق كېسىلىپ  20ئۈچۈن  تىللىغىنى ماۋزېدۇڭنى. ئىدى

پات  - بولمىساقمۇ پات  جۇڭدۈيدهگهرچه بىر . كهلگهن ئىدى غاپهيلو

 ماۋزېدۇڭنىڭئىچىگه  جۇڭدۈينىڭبىر كۈنى . كۆرۈشۈپ تۇراتتۇق

ئهتىگىنى ئورنىدىن . ئهسهرلىرىنىڭ ۋاراقلىرى توشۇپ كېتىپتۇ

تۇرغان جىنايهتچىلهر ھهممه يهرده ماۋنىڭ ئهسهرلىرىنىڭ چېچىلىپ 

، قورقۇپ يولدىن ماڭالمايدۇ، ياتقانلىقىنى كۆرگهندىن كېيىن

كادىرالر كىرىپ گۇمانلىق . دهسسهپ قويۇشتىن قورقىدۇ

 قىيناشقاكىشىلهردىن بىر قانچىسىنى تۇتۇپ قاماپ قويىدۇ ھهمده 

باشاليدۇ، بۇنىڭغا چىدىيالمىغان ئىسمائىل ئهمهت ياتاقتىكى چاال 
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چىقىپ، سهيناغا  ئېلىپيىرتىلغان كىتابالرنىڭ ھهممىسىنى 

ئۆزىنىڭ قىلغانلىقىنى ئىقرار قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن  تاشالپ

ئهمهتنى يهتته  ئىسمائىل. باشقىالر زۇلۇمدىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ

 چاڭبۇداكۈندىن كېيىن ئوخشاشال ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىپ، 

  .ئىجرا قىلغان ئىدى

خوتهنلىك بولۇپ، باال ۋاقتىدىن  ئامانۇلال: ئۆلۈمى ئامانۇلالنىڭ

باال «شىپ كهلگهنلىكى ئۈچۈن،ئىلىتارتىپ خىتايالر بىلهن 

بولۇپ جازالىنىپ، يېشى توشقاندىن كېيىن  »جىنايهتچى

مۇددهتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپ، بىز بار تۈرمىگه 

 -  1954نۇر مۇھهممهد  پهتھىدىنئۇنىڭ دادىسى . كهلگهن ئىدى

دامولالم رهھبهرلىكىدىكى خوتهن ئىسالم  ۇلھېكىمئابديىلىدىكى 

ھهرىكىتىنىڭ رهھبهرلىرىدىن بىرى بولۇپ، خىتايالر تهرىپىدىن 

. يىلى خوتهنده ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى -  1958

تىلىنى مۇكهممهل بىلىدىغان رۇس تىلىنى، پارس ، ئهرهبمهرھۇم 

يىللىرىغىچه خوتهن  - 47يىللىرىدىن  -  43بولغانلىقتىن 

كېيىنكى ۋاقتىدا مۇھهممهد . گېزىتىده تهھرىر بولۇپ ئىشلىگهن

گېزىتىده » ئهرك«ئهپهندى چىقىرىۋاتقان  ئىيسائىمىن بۇغرا بىلهن 

  . بىر مهزگىل ئىشلىگهن ئىكهن

مۇددهتسىز  جۇڭدۈيدىكىئۆلگهنده بىزنىڭ  ماۋزېدۇڭيىلى - 1976

 كهئۆگىنىشچىقماي، سىياسىي  ئېلىپجىنايهتچىلهرنى ئىشقا 
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مۇددهتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان . تهشكىللىگهن ئىدى

   . ئىدى چىقىۋهرگهنئوخشاشال ئىشقا  جۇڭدۈيلهرجىنايهتچىلهر بار 

بولغان كۆز  خۇاگوپىڭغائۇيۇشتۇرۇپ،  كهئۆگىنىشبىزنى 

. دهڭالر دهپ، سوئال چىقىرىپ مۇزاكىرىگه ئۇيۇشتۇردى قارىشىڭالرنى

دېگىنى باشلىق  خۇاگوپىڭئۆلگهندىن كېيىن  ماۋزېدۇڭچۈنكى 

  .بولغان ئىدى

مېنىڭ بوۋامنى ستالىن ئۆلتۈرگهن، «: ئۆز سۆزىده ئامانۇلال

 ئۆلتۈرۈشى گوپىڭنىڭ خۇامېنى . ئۆلتۈردى ماۋزېدۇڭدادامنى 

، كوچىالۋهرسهكادىرالر ئۇنىڭدىن گهپ سوراپ . دېدى» تۇرغانال گهپ

كوممۇنىستىك پارتىيىنى، خىتاينىڭ ھهممه باشلىقىنى بىرمۇ بىر 

بېسىقمىدى، شۇنىڭ بىلهن ئۇنى باغال  ئېغزىتىللىغىلى تۇردى، 

  .ماڭدى ئېلىپدهپ، تۇتۇپ - !دېسه باغال

ۇپ، ئهگهر تهۋبه ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى بېرىدىغانلىقىنى ئۇقتۇر

دهپ، بىر ھهپته سۈرۈك  - قىلساڭ، جىنايى جازانى ئۆزگهرتىمىز

ھهتتا جىنايهتچىلهردىن بىر نهچچىسىنى كىرگۈزۈپ تهۋبه . بهردى

مېنى ئۇ «: قىلىشقا ئۈندىدى، ئۈنۈمى بولمىدى، بهلكى ئۇ سۆزىده

شېھىتلىك دۇنيادا ھۆر قىزالر كۈتۈپ تۇرىدۇ، ئۆلۈمنىڭ ياخشىسى 

- » ......خىتايالرغا ئىشلىگهندىن كۆره ئۆلگهن ياخشىئۆلۈمى، 

  .دهپ ئۆلۈم يولىنى تاللىۋالغان ئىدى

دادۈينىڭ ھويلىسىدا ھۆكۈم قىلىپ ئېتىپ ئۆلتۈردى،  ئامانۇلالنى
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شۇنداق  ئامانۇلالنى، بىر ئاتمايتتىتارىختىن بىرى دادۈيده ئادهم 

يىدا قىلدى، ئاتقاندىن كېيىن مهرھۇمنىڭ جهسىتىنى ياتقان جا

قويۇپ، پۈتۈن جىنايهتچىلهرنى تهشكىللهپ، جهسهتنىڭ چۆرىسىدىن 

  .ئالدۇردى» ساۋاق«بىر كۈن ئايالندۇرۇپ 

گهن، چىرايلىق، قىز ياشلىق ئۆيلهنمى 22شۇ كۈنلهرده  ئامانۇلال

 يېرىبىر يىگىت ئىدى، مهرھۇمنىڭ ياتقان  پاكىزبالىدهك 

  !جهننهتته بولسۇن، ئامىن

يولۋاس ھهسهننىڭ مىللىتى ئۇيغۇر : مىيولۋاس ھهسهننىڭ ئۆلۈ

ئۇ قهشقهر . بولۇپ، ئاقتۇ ناھىيىسىنىڭ بارىن يېزىسىدىن ئىدى

 سۇغۇنچازىغايول ئاسراش ئىدارىسىنىڭ شوپۇرى بولۇپ، بىزنى 

ئۇ ماڭا ئوخشاش قاراجۈلده ئهسىرگه . بارغان شوپۇر ئىدى ئېلىپ

ئۇ . يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى 15چۈشۈپ، 

. تۇراتتى جۇڭدۈيىدهدادۈيىنىڭ بىرىنچى  -  2پهيلو مهيداننىڭ 

بىلهن ئهمگىكى ئېچىش بىنهم ئوخشاشال  جۇڭدۈيىمۇئۇالرنىڭ 

ئۇالرنىڭ . بهك ئېغىر ئىدىسىجىللىقى ئهمگهك . شۇغۇللىناتتى

. ئىشلىرى كۆرۈنۈپ تۇراتتى يېتىمئوخشاشال ئۆلۈم ـ  جۇڭدۈيىدىمۇ

مۇددهتلىك كېسىلگهن سىياسىي جىنايهتچىلهرنىڭ ھهممىسى 

  .ئىدى جۇڭدۈيدهيولۋاس ھهسهن بار 

كۈنى دهل بىزنىڭ قوراللىق  -  21ئاينىڭ  - 8يىلى  -  1974

. يىللىق خاتىره كۈنى ئىدى 5 ئاتالنغانلىقىمىزنىڭقوزغىالڭغا 
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ېچكىم ئۇنىڭ دېرىكىنى ھ. بولدىغايىب يولۋاس ھهسهن تۈرمىدىن 

پهيلو مهيداندا ناھايىتى بىر . ئۇ تۈرمىدىن قاچقان ئىدى. ئااللمىدى

تهرهپتىن ئهسكهر  - تهرهپ . ۋهزىيهت بارلىققا كهلدىجىددىي 

 قىلىشقىلى ئۈسكۈن- غادىرقورشاپ،  تۈرمىنىباشلىقلىرى كېلىپ 

نىڭ ئىز دېرىكىنى  »جىنايهتچىلهر«يېقىن ـ يىراقتىكى . تۇردى

  .ىشىپ، ھهممىنى تۈرمىگه سولىغىلى تۇردىقىل

. مهن شۇ كۈنى يانتاق چېپىش ئۈچۈن جاڭگالغا كهتكهن ئىدىم

ناھايىتى قىرى كاال بولغانلىقى ئۈچۈن بهك  ھارۋاممېنىڭ كاال 

 جۇڭدۈيدىكىئاستا ماڭاتتى، كهچته تۈرمىگه يېقىن قالغاندا بىزنىڭ 

خىتاي جىنايهتچىلهر ئىچىده مۇددهتسىز كېسىلگهن گومىنداڭنىڭ 

ئۇ . ئاتايتتىمگېنېرال دهپ ۋۇ ئۇنى مهن. بىر گېنېرالى بار ئىدى

دهپ  »گېنېرال«مهن ھهر قېتىم ئۇنى . مهندىن بهكال مهمنۇن ئىدى

! گېنېرال سهن ھهقىقىي«: چاقىرغىنىمدا ئۇ كۈلۈپ كېتىپ

ۈن ئهسكىرى كۈچ بىلهن مىليون كىشىلىك ئۈست 8بىزنىڭ 

 زېمىنىمىزنىقورالالنغان ئارمىيىمىز تۇرۇپ، كوممۇنىستالرغا 

ئادهم كوممۇنىستالرنىڭ كۈچهيتىلگهن  25سىلهر . قويدۇق تارتقۇزۇپ

يهتته سائهت ئۇرۇشۇپ ئۇالرنىڭ  - بىر پولك ئهسكىرى بىلهن ئالته 

نۇرغۇن ئهسكىرىنى يهر چىشلىتىپ، كوممۇنىستالرنى شهرمهنده 

ىمىز ئۆگىنىش، سىلهردىن بىز گومىنداڭچىالر لدىڭالرقى

يېقىندا بىزنى ئاالھىده كهچۈرۈم بىلهن قويۇپ .... كېرهك 
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بېرىدىغان ئوخشايدۇ، ئهگهر تۈرمىدىن ساق چىقىپ قالسام، 

 ئىرادهڭالرنىبېرىپ سىلهرنىڭ شانلىق، قورقماس، باتۇر  خوڭكوڭغا

  .ېگهنىدىد »ئهسهر قىلىپ يازىمهن

بۇ ! سهن دهرھال تۈرمىدىن قاچ«: كېلىپ يۈگۈرۈپا ئۇ ئالدىمغ

پۇل، بۇ يۈهن  5ساڭا ئاتاپ تهييارلىغان ئۈچ نان، بىر قاپاق سۇ، 

، ئۇ يهردىن بارااليسهننهرسىلهر بىلهن سهن شېكهر كۆلگه يېتىشىپ 

، بۇ مېنىڭ دوستۇمنىڭ بارالىساڭماشىنا توسۇپ، ئىچكىرىگه 

باش  تېنهپدهپ، ئالدىراپ » ....ساڭا ياردهم قىلىدۇئادرېسى 

مهن . ئايىغى ئېنىق بولمىغان بىر يۈرۈش گهپلهرنى قىلىپ كهتتى

ئۈچۈن تۈرمىدىن قاچىمهن؟ سهن نېمه ئۇنىڭدىن نېمه بولدى؟ مهن 

دهپ سورىسام، ئۇ مۇنداق ھېكايه قىلىپ - بىرهر گهپ ئاڭلىدىڭمۇ؟

  :بهردى

 ئهتىگهندىن قېچىشى بىلهنھهسهننىڭ تۈرمىدىن  يولۋاس«- 

 ۇققوي- قاراھهممىسىنى تۇتۇپ  ئاخۇنوپچىالرنىڭتارتىپ ھازىرغىچه 

كهتتى،  ئېلىپ، بهزىلىرىنى باشقا تۈرمىلهرگه سولىدىقارا ئۆيگه 

ئىتتىپاقى بىلهن خىتاي  سوۋېتالر، يېقىندا كهپتۇخهۋهر مهركهزدىن 

خهتهرلىك  ، ئۇرۇش باشلىنىشتىن بۇرۇنسوقۇشىدىكهن

تاپىالپتۇ، شۇ سهۋهبتىن تۇتقۇن ئۆلتۈرۈۋېتىشنى جىنايهتچىلهرنى 

باشالندى، سهن بولساڭ ياش، مهن سېنى چۈشىنىمهن، سهن 

مهن ئۇنىڭ سۆزىگه زادى . دېدى - »...بولساڭمۇ ساق قال



343 
 

 	
	343 	

	 	

ئهگهر قاچقان تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ بهرگهن . ئىشهنگۈم كهلمىدى

مۇمكىن تىپ بېرىشىم زادى نهرسىلىرى بىلهن شېكهر كۆلگه يې

يولدا ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلۈپ، قۇم بارخانلىرىنىڭ . ئهمهس ئىدى

ھارۋىسىنى  شۇالرنى ئويالپ كاال. ئىدىتهبىئىي ئاستىدا قېلىشىم 

ئۇ . ھهيدهپ بىر بېسىپ، ئىككى بېسىپ تۈرمىگه يېقىنالشتىم

. كىرىپ كهتتى سهيخانىغاپېتى  خورسىنغانمهندىن ئاغرىنىپ 

مهن تۈرمىنىڭ دهرۋازىسىنىڭ . كۆكتاتلىقتا ئىشلهيتتى چۈنكى ئۇ

ئالدىغا كهلسهم، تۈرمىنىڭ دهرۋازىسىنىڭ ئۈستى قورالالنغان 

ئهسكهرلهر بىلهن لىق تولۇپ كېتىپتۇ، تۈرمىنىڭ ئالدى ـ كهينى، 

يول بويلىرىدا ئهسكهرلهر قااليمىقان چېپىپ يۈرۈشۈپتۇ، ھېچ 

ئات  بۇياققاتىن ـ ئۇياق. كىمنىڭ ھېچكىم بىلهن ئىشى يوق

. شمۇ قىيىن ئىدىئىلىچاپتۇرۇپ يۈرگهن ئهسكهرلهرنىڭ سانىنى 

دهرۋازىغا كېلىپ قاراۋۇلغا قايتىپ كهلگهنلىكىمنى مهلۇم قىلىپ 

ئىچىگه كىرسهم ھهممىنىڭ  جۇڭدۈينىڭ. تۈرمىگه كىرىپ كهتتىم

. بېشى ساڭگىلىغان، بىر ئېغىزمۇ گهپ يوق، ھهممه تىمتاس ئىدى

هسكهرلهرنىڭ سانى ئادهتتىكىدىن نهچچه ھهسسه كۆپ پوتهيدىكى ئ

كىرىپ تاھارهت سۇندۇرۇپ، بىر پهس ئولتۇرسام  خاالغامهن . ئىدى

كىردى، ئۇالردىن گهپ سورىساممۇ  خاالغاتونۇيدىغان بىر ـ ئىككىسى 

  .ماڭا بىر نېمه دېمىدى

كهچلىك . تهكتىگه يېتهلمىدىمتېگى مهن زادى بۇ ئىشنىڭ 
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تاماقتىن كېيىن . ھهر ئاخشىمى يوقلىما بوالتتى. تاماقنى يېدىم

بىر . يىغدىقورۇغا شاپىال پۇشتهك چېلىپ ھهممىمىزنى - ھاپىال

. كادىرالر كىرىپ كهلدى ھىمايىسىدهتوپ قوراللىق ئهسكهرلهرنىڭ 

ئادهتته قوراللىق ئهسكهرلهر تۈرمىنىڭ ئىچىگه زادى كىرمهيتتى، بۇ 

دادۈينىڭ باشلىقى يۇقىرى ئاۋاز . لغان ئىدىبۇزۇقائىده قېتىم ئۇ 

بۈگۈن بىر قىسىم ئۆزگهرمهس جاھىل ئۇنسۇرالرنى « : بىلهن

ئۇالر قوراللىق توپىالڭ قىلىپ، . قايتىدىن قولغا ئالدۇق

- ئارمىيىمىزنىڭ قوراللىرىنى بۇالپ، جاھان ئۆزگهرتىش خام

 ىپئېلكۇرسى  ئۆگىنىشخىيالىدا بولغان ئىكهن، بۈگۈندىن تارتىپ 

نى ىرىلتجىنايهھهممهيلهن ھۆكۈمهتكه يېقىنلىشىپ، . بېرىلىدۇ

 يهڭگىللىتىشىپ، خىزمهت كۆرسىتىپ، جىنايىتىنى تاپشۇرۇ

  »!...خىزمهت كۆرسهتكهنلهرگه چىقىش يولى بېرىلىدۇ! كېرهك

گېنېرالنىڭ ۋۇ. يهتكهن ئىدىمتېگىگه مهن شۇ چاغدىال ئىشنىڭ 

بىلهن زادى ئاالقهم يوق مېنىڭ ئۇ ئىش . دېگهنلىرى يالغان ئىدى

 جۇڭدۈيدىكىئىدى، ئۇ قوراللىق قوزغىالڭنى ئۇيۇشتۇرغانالر باشقا 

ۋه  ئاخۇنوپچىالربىزنىڭ شېرىكلهر ئىكهن، ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى 

مارالبېشىدىن كهلگهن سىياسىي جىنايهتچىلهر ۋه بىر قىسىم باشقا 

 »سىياسىي جىنايهتچىلهر«ئىش بىلهن تۈرمىگه كىرگهن، كېيىن 

ئۇالر باشقا . نىڭ تهسىرى بىلهن ئۆزگهرگهن ئادهملهر ئىكهن

بولغانلىقتىن ئۇالر بىلهن ئۇچرىشىش پۇرسىتى كهم  جۇڭدۈيده
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پهقهت يولدىال ئۇچرىشىپ . پاراڭالشقۇدهك پۇرسهت يوق ئىدى. ئىدى

  .، خاالسساالملىشاتتۇققالساق 

كېيىن بىلىشىمچه، ئۇالر قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرىدىغان 

ۇپ، بىر يۈرۈش پىالنالرنى تۈزۈپ، تهشكىلى رهسمىيىتىنى بول

مۇكهممهل تۇرغۇزغان ئىكهن، ئۇالرنىڭ قوراللىق قوزغىلىڭىغا 

، قوراللىق قوزغىالڭغا قوشۇلۇپتىكهنسىرتتىنمۇ ئادهملهر 

 بىرىيېقىنالشقاندا، سىرتتىكى چېتىشلىقى بار ئادهملهردىن 

ۇپ، تۈرمه ئىچىده يهرلىك ساقچى ئورۇنلىرىغا مهلۇم قىلىپ قوي

سىرتتىكى ئىشتىن خهۋهر تاپقان يولۋاس . تۇتقۇن باشالنغان ئىكهن

ھهسهن ھهرىكهت پاش بولغاندىن كېيىن ئهسلىدىكى پىالن بويىچه 

  . تۈرمىدىن قېچىپ كهتكهن ئىكهن

ندى، قارا ئىلىتۈرمىدىكى تۇتقۇندا كۆپ ئادهملهر قايتىدىن قولغا 

 قارائۆيلىرىگهباشقا دادۈينىڭ بهزىلىرىنى . ئۆيلهر توشۇپ كهتتى

ھهممه دېگۈدهك جىنايهتنى . قاماپ، سوراق سورىغىلى تۇرغان ئىدى

. يولۋاس ھهسهننىڭ بوينىغا ئارتىپ ئۆزىنى چهتكه ئالغان ئىدى

بايئاۋات ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي يولۋاس ھهسهن يوپۇرغىنىڭ 

كېلىندى، ئۇنىمۇ ئايرىم  ئېلىپيېزىسىدىن تۇتۇلۇپ، تۈرمىگه 

كىشهن سېلىپ دهھشهتلىك  - قاماپ، پۇت قوللىرىغا كويزا امېرغا ك

تۇرغان ئىدى، ھهر كۈنى ئىككى ۋاخ قوناق مومىسى  قىينىغىلى

  .ئىدى قىينىغانبىلهن بىر قاچا سۇ بېرىپ، ئاچلىقتىن تېخىمۇ 
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ئۇنىڭ دهردى پهريادىنى ئۇنىڭغا تاماق توشۇيدىغان جىنايهتچى 

ھېچ . ئاشپهزلهردىن بىلىپ تۇراتتۇق، بىزنىڭ ئامالىمىز يوق ئىدى

ياردهم بېرهلمهيتتى، يېقىنالشقانالرنى بىھۇده ماددىي كىم ئۇنىڭغا 

  .ئۇنىڭ بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىنى سۈرۈشته قىالتتى قىيناپ

غاندا، قارا ئۆيدىكى يولۋاس ھهسهن تهخمىنهن ئۈچ ئاي بول

، تاماق قويماپتۇئىشىكىنى ئاچماي، كادىرالرنى كىرگىلى كامېرنىڭ 

گۇندىپايالر . قىلىپتۇشنى رهت ئىلىياكى سۇ قاتارلىق نهرسىلهرنى 

ئىشىكىنى ئاچالماي جىنايهتچىلهرنى ياردهمگه  قارائۆينىڭ

  .از كهلمهپتۇئاۋكامېردىن چاقىرىپتۇ، جىنايهتچىلهر گهپ قىلسىمۇ 

كېلىشىپ  چىرىكلىرىخىتاي گۇندىپايلىرى بىلهن خىتاي 

مېنى تهرجىمانلىققا . بهرمهپتۇجاۋاب ئۇنىڭغا سىرتتىن گهپ قىلسا 

. ئاۋاز يوق ئىدىكامېردا ھهقىقهتهن . چاقىرغان ئىكهن باردىم

ئۇزۇن بىر ياغاچ بىلهن  ئىشىكىنىكامېرنىڭ بۇيرۇققا بىنائهن 

ئۈچ بىلهن تهكرار  - ئىككى  - تۆتىمىز ئۇرغىلى تۇردۇق، بىر 

 تۈنىكهئىشىكى پوالتتىن ياسالغان، قارا كامېرنىڭ ، ئۇرىۋهردۇق

ئىشىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئاسان بېجىرىم تاختايدىن قاپالنغان، 

ئېچىلمىدى، ياغاچنىڭ ئۇچىنى ھهره بىلهن ئۇچالپ قايتا ئۇرۇشقا 

شلىدۇق، ئۇزۇن ھهپىلهشكهندىن كېيىن ئىشىكنىڭ قاپ با

دىن قارىساق، ركاما .ئېچىلدى، يهنه ئېچىلمىدى كامائوتتۇرىسىدىن 

ياغاچ زهربىسىدىن  ئۇرۇۋېرىپبىز . ئادهمنىڭ بهدىنى كۆرۈندى
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ئۇنىڭ بىلهن . ئىكهنمىز تېتىۋهتكهنيولۋاسنىڭ بهدهنلىرىنى 

بۇزۇپ، ئىشىكنى  نىكېشىكىبولماي، ئىشىكنىڭ يان تهرىپىدىن 

كامېرنىڭ . يولۋاس ئاللىبۇرۇن ئۆلگهن ئىكهن. ئىچىگه يىقىتتۇق

كامېرنىڭ ، بولمايتتيئىچىده سېسىقچىلىققا چىداپ تۇرغىلى 

تارتىپ  ماۋزېدوڭدىن. يېزىلغان ئىدىشوئارالر تاملىرىغا پوق بىلهن 

! خىتاينىڭ چوڭ ـ كىچىك باشلىقلىرىنىڭ ھهممىسىنى يوقىتايلى

ياشىسۇن ! تۈركىستاندىن چىقىپ كهتسۇن شهرقىيخىتايالر 

يا ئۆلۈم يا ! جاندىن كهچمىگۈچه جانانغا يهتكىلى بولمايدۇ! ئازادلىق

تۈركىستان بولمىغۇچه بىزگه ياخشى  شهرقىيمۇستهقىل ! كۆرۈم

ىتايالرنىڭ ھهممىسىنى زېمىنىمىزدىن قامچا بويى خ! كۈن يوق

يهرده . تولۇپ كهتكهن ئىدىشوئارالر دېگهندهك ! ھهيدهپ چىقىرايلى

بىر قاچىدا يولۋاس ھهسهننىڭ تاماق يهيدىغان قاچىسى تۇرۇپتۇ، 

پوق بار ئىدى، مهرھۇم يولۋاس  سۈيۈلدۈرۈلگهنقاچىنىڭ ئىچىده 

  .يازغان ئىكهنشوئار ئۆزىنىڭ پوقى بىلهن 

ئارغامچا ئۇ ئۆزىنىڭ يوتقىنىنىڭ ئهستىرىنى ئىنچىكه يىرتىپ، 

بىر بېشىنى سىرتماق قىلىپ بوينىغا  ئارغامچىنىڭتوقۇپ، 

، بهدىنىنى ئېلىپسېلىپ، بىر ئۇچىنى ئىشىكنىڭ تۇتقىسىغا 

. ئىكهنئۆلۈۋالغان ، ئېسىلىپ ئۇزالىتىپچاپالپ، پۇتىنى ئىشىككه 

بىز ئۈچىنچى . ۇرۇپتۇمهرھۇمنىڭ جهسىتى ئىككى كۈن ئۆيده ت

كېسهل مهرھۇم قارا ئۆيده ئېغىر . كۈنى ئىشىكنى ئاچقان ئىكهنمىز
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، قان بىلهن ىرىڭداپژتهرىپى تېگى يوتىسىنىڭ . بولغان ئىكهن

قارا ئۆيده ياتقاندا ئۇنى داۋالىمىغان . توشۇپ كهتكهن ئىكهن زهرداپقا

. بىز شۇنداق ئىككى ئىشتىن خۇالسه قىلغان ئىدۇق. ئىكهن

 ئېلىپپۈتۈن جىنايهتنى ئۆز ئۈستىگه  ئۆلۈۋېلىپ، يولۋاس بىرى

كېسهللىك ، ئۇ بىرىيهنه . باشقىالرنى قوغداپ قالماقچى بولغان

  .ئۆلۈم يولىنى تاللىۋالغانبېرهلمهي ئازابىدىن، ئاغرىققا بهرداشلىق 

 كۆمىۋېتىشكهئهھۋال مهلۇم قىلىنغاندىن كېيىن، يولۋاسنى 

كېپهنلىككه هسهن دامولالم يۇيۇپ، مهرھۇم مامۇت ھ. بۇيرۇدى

مهن  زاراتگاھلىققائالدى، نامىزىنى چۈشۈرۈپ ھارۋىغا بېسىپ، 

. دېگهن يهكهنلىك ئادهم ئىككىمىز باردۇق ئاقچاخۇنبىلهن 

يىللىق  15ئۈچۈن بارات ئىسىملىك شوئارالرنى يۇيۇۋېتىش تامدىكى 

. بىر سىياسىي جىنايهتچىنى قالدۇردى قاغىلىقلىقكېسىلگهن، 

قۇم بارخىنىدىن مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى بىز يولۋاسنى ئىككى 

، سهۋزه ئورىسى كوالپ، يولۋاسنى ياتقۇزۇپ، ئۈستىگه ئېلىپيهرلىك 

ئالدىن تهييارلىۋالغان تۆت تال جىگده غولىنى تاشالپ، ئۇنىڭ 

ىن توپا ئۈستىگه مهرھۇمنىڭ يوتقان كۆرپىلىرىنى تاشالپ، ئاند

، سۇ دۆۋىلهپيوغان قىلىپ، توپا قهبرىسىنى بىلهن كۆمۈپ، 

چېچىپ، بېشىغا يولۋاس ھهسهننىڭ ئىسمىنى يېزىپ، دهپنه 

  .قىلىپ ئاخشىمى قاراڭغۇدا كهلدۇق

« : تهلهپپۇزدا يىرگىنچلىكبارات مېنى كۆرۈپ، نېمه ئۈچۈندۇر بىر 
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. دۇمپوقىنى تازىالپ ئهمدى بىكار بول شېرىكىڭلىنىڭسىلىنىڭ 

سىلهر ئاسان ئىشقا كېتىپ تېزال قايتىپ كهلدىڭالر، مهن 

سېسىقچىلىقتا، ئۇنى يۇيۇپ تۈگىتهلمهي ھازىر ئاران بىكار 

  .دېدى - »بولدۇم

سهن يولۋاسنىڭ كوممۇنىستىك پارتىيىگه قارشى «: دهرھالالمهن 

تازىالپ، خىزمهت كۆرسهتتىڭ، بهلكىم ئاشۇ  شوئارلىرىنىيازغان 

» ئهمهسئهجهب سېنى بالدۇر قويۇپ بهرسه خىزمىتىڭ ئۈچۈن 

 ئېغزىكېتىپ، ھودۇقۇپ مېنىڭ گېپىمنى ئاڭلىغان بارات . دېدىم

مهن . كالۋالىشىپ، بىر نېمه دېيىشكه ئۈلگۈرهلمىگهن ئىدى

گېپىمنى دهپ بولۇپ، ئۇنىڭغا قاراپمۇ قويماي ئۇدۇل ياتىقىمغا 

ئۈچۈن بولغانلىقى  جۇڭدۈيدهئۇ باشقا . كىرىپ كهتتىم

شۇ گهپنىڭ ئاچچىقى بىلهن ماڭا بىر . تهس ئىدى كۆرۈشمىكىمىز

  .ئۇزۇنغىچه ماي تارتىپ گهپ قىلمىغان ئىدى

ئاشۇ كۈنلهرده نېمه ئۈچۈندۇر مېنىمۇ بىر مهزگىل جاڭگالغا 

، گومىنداڭنىڭ ئۇرۇش جىنايهتچىلىرى بار خىتاي بارغۇزماي

ماق تاماق ۋاقتى بولغاندا، تا. سوالپ قويغان ئىدى جۇڭدۈيگه

، ئۇيغۇرالر بار يهرگه بېرىپيېيىش ئۈچۈن ئۇيغۇر ئاشخانىسىغا 

باشقا ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ . كېلىپ ئازراق مۇڭدىشىپ كېتهتتىم

خىتاي جىنايهتچىلهرنىڭ تۇرمۇش شارائىتى . ئىچىده ياشايتتىم

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى . بىزنىڭكىگه قارىغاندا بىر قهدهر ياخشى ئىدى
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ر بىلهن تونۇشۇش پۇرسىتىگه ئىگه بولغان بىر قانچه چوڭ گېنېرالال

  .ئۇالردىن نۇرغۇن مهخپىيهتلىكنى بىلىۋالغان ئىدىم. ئىدىم

ئهپهندىنى  ئىيسا، بۇغرانىئۇالرنىڭ بهزىلىرى مۇھهممهد ئىمىن 

گېزىتىده  داگۇڭباۋيىللىرى خىتاينىڭ  - 1940تونۇيدىكهن، ھهتتا 

خىتايالرغا  نىڭبۇغراگېزىتىده مۇھهممهد ئىمىن  جۇڭياڭرىباۋۋه 

بار  ئوقۇغانلىرىمۇقارشى رهددىيه بېرىپ يازغان ئىلمىي ئهسهرلىرىنى 

ئۇالرنىڭ بىر قىسمى بىزنىڭ تۈرك قان سىستېمىسىغا . ئىكهن

مهنسۇپ مىللهت ئىكهنلىكىمىزنى بىلىدىكهن ۋه بىزنى ياخشى 

ناھايىتى يۇقىرى باھا  بىزنىڭكىلهرگه، ئۇالر ماڭا ۋه چۈشىنىدىكهن

  .ساناقسىز مهدھىيه ئوقۇيتتىبېرىپ، 

بىزنىڭ مۇستهقىل بىر دۆلهت قۇرۇش ئۈمىدىمىزگه چىن 

مهن تۈرمىدىن ساق . كۆڭلىدىن ھېسداشلىق قىلغان ئىدى

 15سېنىڭ «: چىقىشقا كۆزۈم يهتمهي ئۈمىدسىز بولغان كۈنلىرىمده

دېگهن سۆزلىرى » شىمغا باراۋهرئىلىكۈنلۈك دهم  15يىلىڭ مېنىڭ 

ئۇالر ماڭا . مهنده ياشاشقا ئىنتىلىش ئۈمىدىنى تۇرغۇزغان ئىدى

، دهردىڭنى چىقساڭ- ساقنهسىھهت قىلىپ، سهن تۈرمىدىن 

سىلهرنى دۇنيانىڭ ھهممه گۇرۇھى خهلقئاراغا ئېيت، بۇ باندىتالر 

ن مه. ، دۇنيانىڭ ئىگىسى بار دهيتتىقويۇۋاتىدۇئىشىدىن خهۋهرسىز 

قانداقتۇر ئۇالر ....... ئۇالرنىڭ گېپىنى ئاڭالپ ھهيران قاالتتىم 

ئۆزلىرىنى ھهرگىز يالغۇز ھېسابلىمايتتى، گهرچه مۇددهتسىز 
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تۈرمىدىن چىقىپ كېتىدىغاندهك  ئهتىسىكېسىلگهن بولسىمۇ، 

  ...كهلگۈسىگه ئۈمىدۋار ئىدى. چوڭ ئۈمىد بىلهن ياشايتتى

  
  
  
  

*****  
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  بابيهتتىنچى 

  

  سهپداشلىرىمنى ھهسرهت بىلهن ئهسلهيمهن

   
  ئاخۇنوپنى ئهسلهيمهنقوماندان مهشھۇر 
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مهرھۇم ئاخۇنوپ قهشقهر شهھىرىنىڭ تاش بازىرىدىن بولۇپ، 

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ پهخىرلىك . ئىدى قوشنىمىزبىزنىڭ يېقىن 

يېزىسىدا تۇغۇلۇپ،  پىالليىلى ئاقتۇنىڭ  -  1914ئوغالنى ئاخۇنوپ 

  .كېيىن ئاتا ـ ئانىسىغا ئهگىشىپ قهشقهرگه كۆچۈپ كهلگهن ئىكهن

يىللىرى باشالنغۇچ مهكتهپته ئوقۇۋاتقان - 1950مهن، 

تاش بازىرى . تونۇيتتىمچاغلىرىمدىن تارتىپ ئاخۇنوپ ئائىلىسىنى 

، بۇغدايقاتارلىق يارغۇنچاق دېگهن مهھهللىده تۈگمهن تېشى، 

قىلىپ پىششىقاليدىغان ھهرخىل تاشالر سېتىلىدىغان ئۇن قوناقنى

تاش « بازار بولغاچقا، قهدىمدىن تارتىپ ئۇ يهرنىڭ ئىسمى

  .دهپ ئاتىلىپ كهلگهن - ،»بازىرى

دېگهن  كاشالئىمىن تاشچىنىڭ ئۆيىدىن تارتىپ قادىر 

ئۇ . كىشىنىڭ ئۆيىگىچه بولغان ئارىلىق تاش بازىرى دهپ ئاتىالتتى

، تاش مولالم قاتارلىق داڭقى بار ئادهملهر جىمباراتھامهھهللىده 

كوچا باشقارمىسى تاش بازىرى ئاھاله  قۇمدهرۋازاھازىرمۇ . ياشايتتى

ئائىلىسىنىڭ ئهسلى  ئاخۇنوپالر. دهپ ئاتىلىپ كهلمهكتهكومىتېت 

تاقا ئۇرىدىغان  تۆمۈردىنيهنى ئاتنىڭ پۇتىغا . كهسپى تاقىچى

كونىالر . ئاخۇنوپنىڭ ئهسلى ئىسمى ئاتاخان. بىرخىل كهسىپ

ئائىلىسى قانچه  ئاخۇنوپالر. ئاخۇنوپنى ئاتاخان تاقىچى دهپمۇ ئاتايدۇ

  .كهچۈرگهنىكهنتاقىچىلىق بىلهن ھايات ئهۋالد 

دېگهن  كېرىماخۇن رۋازىدىكىهقۇمدباال ۋاقتىدا،  ئاخۇنوپمۇ
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كېرهك ياشلىرى بولسا  16.هنىدىئىشلىگئۇستامدا شاگىرت 

جهنۇبى شىنجاڭ ئاتلىق « ئاخۇن بىلهن  كېرىمئۇستىسى 

نىڭ ئىچىگه ئات تاقىالش ئۈچۈن كىرگهنده مىللهتپهرۋهر » گارنىزون

ياراپ قىلىپ، ئۇستازىدىن  مۇھىدىگهھهربىي قوماندان مهخمۇت 

شۇنىڭ بىلهن بۇ . قېلىنغان ئېلىپسهپكه سوراپ ھهربىي 

ئۇ ئۆزىنىڭ كهم  .كىشىنىڭ ئهسكهرلىك ھاياتى باشالنغان

ئهسكىرىي تاالنتى بىلهن ياراملىق كهسپى خادىم كۆرۈلىدىغان 

ئاتلىق قىسمىدا،  مۇھىدىنىڭ مهخمۇتبولۇپ يېتىشىپ، دهسلهپته 

ھهربىي لهڭگهردىكى  خىتايالرنىڭ ئۇلۇسچىدهۋرىده  شىڭشىسهي

مهشھۇر گېنېرالى ېيىن گومىنداڭ ئارمىيىسىنىڭ بازىسىدا، ك

مىللىي تۈركىستان  شهرقىيپولكىدا، ئاخىردا  سوپاخۇنقوماندان 

ۋهزىپه ئۆتهپ ئوفىتسېر بولۇپ ھهربىي يهنىال ئارمىيىسىده 

  ...ئىشلىگهن

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى مىللىي ئارمىيىسىنىڭ  شهرقىيئاخۇنوپ 

پولكى تهڭرىتاغنىڭ جهنۇبىدىكى تاجاۋۇزچى خىتاي  سوپاخۇن

ئهجهللىك زهربه باشالپ باي ناھىيىسىگه كهلگهنده، ئارمىيىسىگه 

ئارمىيىسىگه قول ئاستىدىكى ئادهملىرى بىلهن جۇمھۇرىيهت 

قوشۇلۇپ، مىللىي ئارمىيىنىڭ ئاتلىق ئهسكهرلهر قوشۇنىدا 

قاللىيهت ئىستىئۇ كېيىن مىللىي . كوماندىر بولۇپ ئىشلىگهن

 باتاليونئۇرۇشىدا كۆپ قېتىم خىزمهت كۆرسهتكهنلىكى ئۈچۈن 
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  .ھهربىي ئۇنۋانىغا ئېرىشىدۇ كاپىتانلىقكوماندىرى 

مىللىي ئارمىيه كۈنسايىن شانلىق غهلىبىلهرگه ئېرىشىپ، 

كۆك بايرىقىنى يۇلتۇزلۇق - تۈركىستاننىڭ ھاۋا رهڭ ئاي شهرقىي

مۇستهقىللىقىمىز ئۈزۈل ي مىللىئۈرۈمچى ئاسمىنىدا لهپىلدىتىپ، 

، خهلقىمىزنىڭ تارىخى ئازقالغانداغهلىبىگه ئېرىشىشكه كېسىل ـ 

بىلهن  تېقىشىقول بىۋاسىته ستالىننىڭ دۈشمىنى، ساتقىن 

مىللىي ئارمىيىمىز ماناس دهريا بويىدا بۇيرۇق بويىچه توختاپ 

  .ئىلگىرىلىيهلمهيدۇقېلىپ ئالغا 

غهزهپ ـ نهپرىتى چېكىدىن ئاشقان ئاخۇنوپ كۆپ قېتىم 

ئارمىيىنى باشالپ ئالغا ئىلگىرىلىمهكچى بولغان بولسىمۇ، 

شى ئىلىھهربىي جاسۇسلىرىنىڭ ئىسكهنجىگه ستالىننىڭ 

قاتارلىق  ئىمىنوپنهتىجىسىده قوزغىاللمايدۇ ھهمده، مهمتىمىن 

  ....نىدۇ ئىلىنهزهربهندكه گېنېرالالر قاتارىدا 

 دېۋىزىيه -  13باشچىلىقىدىكى  ئىمىنوپمهمتىمىن ېنېرال گ

 پولكوۋنىكئاتلىق پولكنىڭ  -  3قهشقهرگه يۆتكهلگهنده، ئاخۇنوپ 

 ئىمىنوپقاھهربىي ئۇنۋانى بىلهن قهدىناس سهپدىشى مهمتىمىن 

ئاتلىق  -  3ئهگىشىپ قهشقهرگه كېلىدۇ ھهمده قهشقهرنىڭ خاڭدى 

  .پولكىدا خىزمهت قىلىدۇ

يىللىرىدىكى خىتاي ھىندىستان سوقۇشىدا،  -  1962 -  1961

بۇ پولك ئۇرۇشقا قاتنىشىپ، خىتاي ئهسكهرلىرى نهچچه قېتىم 
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پوالت ئىستىھكام قۇم «ھۇجۇم قىلىپ ئااللمىغان، ھىندىستاننىڭ 

، ئېلىپھهش ـ پهش دېگۈچه  پوتهيلىرىنىدهپ ئاتالغان » بارخىنى

تىلالردا داستان  .كهلتۈرىدۇ» شان ـ شهرهپ«خىتاي ئارمىيىسىگه 

ئاخۇنوپ قوشۇنىنىڭ بۇ جهڭگىۋار ئۇرۇشىدىن خهۋهر قوماندان بولغان 

بىز بىر توپ «كاتتىۋاشلىرى كومىتېت تاپقان مهركىزى ھهربىي 

ئهشهددىي ئۇالر بىز ئۈچۈن ئهڭ . يولۋاسالرنى قوينىمىزدا ساقالپتۇق

ىل بارا ھهرخ - دهپ قاراپ، بۇ مىللىي ئارمىيىنى بارا » تهتۈر كۈچ

  .تارقىتىۋېتىدۇـ سهۋهبلهر بىلهن باھانه 

رايونىدىكى ھهربىي رايونغا  ئالىي تىبهتنىڭشۇ قاتاردا ئاخۇنوپنى 

  .سىياسىي كومىسسار قىلىپ تهيىنلهيدۇ

بۇرچىنى تولۇق ئادا قىلىپ، ئىنسانىي ئالىغا بارغان ئاخۇنوپ 

ئوچۇق ـ ئاشكارا قولالپ كۈرهشلىرىنى  ھهققانىيتىبهت خهلقىنىڭ 

تىبهت رايونىدىكى مۇستهقىللىق كۈرىشى . پوزىتسىيه بىلدۈرىدۇ

ئۇلغىيىدۇ، بۇ ئىشتىن خهۋهر تاپقان خىتاي ئهمهلدارلىرى 

باش تهپتىش قىلىپ  ئىدارىسىگهئاخۇنوپنى قهشقهر تهپتىش 

باش تهپتىش ئاخۇنوپ، قهشقهر خهلقىگه مهلۇم . يۆتكىۋېتىدۇ

خىزمهت ھوقۇقىدىن پايدىلىنىپ، جىنايى  ىيئهمهلبولغىنىدهك، 

ئىشالر ئهنزىسىنى ئادىل بىر تهرهپ قىلىپ، خهلقنىڭ يۈكسهك 

 ئهنزىلهرنىتۈس ئالغان سىياسىي ھۆرمىتىگه ئېرىشىدۇ، بولۇپمۇ 

خهلق ئىچىدىكى زىددىيهت قاتارىدا بىر تهرهپ قىلىپ، جازاالش ئاز، 
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 بۇنىڭدىنمۇ. دۇتهربىيه قىلىپ قويۇپ بېرىش نىسبىتى كۆپ بولى

خاتىرجهم بواللمىغان خىتاي ھۆكۈمىتى ئاخۇنوپنى قهشقهر يېزا 

ئىگىلىكىنى ماشىنىالشتۇرۇش باشقارمىسىغا باشلىق قىلىپ 

قهشقهردىكى قوراللىق قوزغىالڭنىڭ باشلىنىش . تهيىنلهيدۇ

  .ھارپىسىدا ئاخۇنوپ شۇ باشقارمىنىڭ باشلىقى ئىدى

. ئايال ئىدى غۇلجىلىقپاتىگۈل ئاخۇنوپنىڭ ئايالى  پولكوۋنىك

 پاتىگۈلدىن. ئاخۇنوپ قهشقهرگه يۆتكهلگهنده بىلله كهلگهن ئىدى

ئادالهت، پهزىلهت، سهمىمىيهت، خىسلهت دېگهن تۆت قىزى ۋه 

ئاخۇنوپ شۇ دهۋرده، . دېگهن بىر ئوغلىمۇ بار ئىدى ئهرتئوغۇل

ھوقۇقى  ئهمهلىيقهشقهردىكى ئهڭ يۇقىرى تهبىقىدىكى ئهڭ باي، 

بار، دېگىنىنى قىالاليدىغان، قولى ھهر تهرهپكه يېتىدىغان، توققۇزى 

. تهل، ئۆزىگه نىسبهتهن بهختلىك بىر ئائىلىنىڭ خوجايىنى ئىدى

، پىالنالۋاتقاندا، قوراللىق قوزغىالڭنى قۇرۇۋاتقاندائۇ تهشكىالت 

 ئېرىشهلمىسهكقوراللىق قوزغىالڭغا مېڭىۋاتقاندا، مۇبادا غهلىبىگه 

ئۇ شۇالرنى بىلىپ . دهپ بىلهتتى ياتىمىزيا تۈرمىده  ىزئۆلۈميا 

  !!!شۇ ئىشالرنى قىاللىدى؟ نېمىشقاتۇرۇپ 

بارئىدى، ئۇنىڭ قېنى ساپ ئۇيغۇر قېنى  ئالالھئۇنىڭ قهلبىده 

ئۇ ھهر بىر سىقىم تۇپراقنى مېنىڭ ۋهتىنىمنىڭ تۇپرىقى، . ئىدى

مېنىڭ كىندىك قېنىم تۆكۈلگهن مۇقهددهس جاي، ئۇنى قوغداش 

مۇقهددهس بۇ : دائىمئۇ . مېنىڭ مىللىي ۋه دىنىي بۇرچۇم دهيتتى



358 
 

 	
	358 	

	 	

ئۇ دىنىم . تىتۇپراقتا بۇ كهلگۈندىلهرنىڭ ياشاش ھوقۇقى يوق دهيت

ئۈچۈن، ۋهتىنىم ئۈچۈن، مىللىتىم ئۈچۈن ھهممىنى قۇربان 

ئۇ ئۆزىنىڭ شهخسى ! بېرىشكه ھهر زامان مهن تهييار دهيتتى

دىنىم ئۈچۈن ياشىدىم، . ئويلىمايتتى ھهرگىزمۇ مهنپهئىتىنى

دىنىم ئۈچۈن ئۆلىمهن، مىللىتىم ئۈچۈن ياشىدىم، مىللىتىم 

ياشىدىم، ۋهتىنىم ئۈچۈن  ئۈچۈن ئۆلىمهن، ۋهتىنىم ئۈچۈن

  .دهيتتى - !ئۆلىمهن، مهن ئۇالرغا بىر ئۆمۈر قهرزدار

تۈركىستانلىق ئۇنىڭ  شهرقىيبىز ھايات ياشاۋاتقان ھهر بىر 

ئىرادىسىگه ۋارىسلىق قىلىپ، ئۇ ماڭغان ۋه بىزگه قالدۇرۇپ 

تۈركىستان  شهرقىيكهتكهن يولدا تهۋرهنمهي مېڭىشىمىز، 

  .الزىم قوشۇشىمىز ھهسسىمىزنىۈلۈش ئۈچۈن بىر ئ ئىستىقاللى

ھهر جۈمه كۈنى جۈمه نامىزىدىن يېنىپ،  - مهرھۇم ئاخۇنوپ 

 ھېيتگاھمهسچىتىنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى سۇپىسىدا  ھېيتگاھ

خىيال نېمىلهرنىدۇر مهيدانىدىكى جامائهتكه تويماي قارايتتى، 

يېنىغا بىرهر كىشى كېلىپ ساالم بېرىپ . قىلىپ تۇرۇپ كېتهتتى

ئۇزۇنغىچه پۈتۈن خهلقنى بىردىن ـ  - ىتىنى بۇزمىسىال، ئۇزۇن دىقق

پهشتاقتىن . بىردىن كۆزدىن كهچۈرۈپ ھهممىگه تهڭ سهپ ساالتتى

چۈشكهندىن كېيىن خهلق كىنوخانىسىنىڭ ئالدىدىكى مهيدانغا 

يېنىغا بېرىپ ئاپتاپتا چاچ  نىڭشساتىرابېرىپ، ئهڭ قىرى، ئاجىز 

ـ ساقاللىرىنى ئالدۇراتتى، بهزىده مىجىت ئهپهندى بىلهن 
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ھهربىي پېشقهدهم ئۇچرىشىپ قالسا، ئۇزۇن مۇڭدىشاتتى، بۇ ئىككى 

ش ئادىتى، نېمه ئۈچۈندۇر جۈمه ئىلىساقال قوماندانالرنىڭ 

ئهتراپىدىكى  ھېيتگاھنامىزىدىن كېيىن باشلىناتتى، ئاندىن 

كىرگهن دېھقانالرنىڭ يهرلىك مهھسۇالتلىرىدىن ئۇنى ـ يېزىدىن 

شهھهر تهرهپتىكى ئۆيىگه يۈرۈپ يۇمىالق كۆتۈرگىنىچه  ئېلىپبۇنى 

  .كېتهتتى

ئۇ . تونۇيتتىممهن ئاخۇنوپنىڭ چوڭ قىزى ئادالهتنى ياخشى 

تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، مهدهنىيهت 

. لىي مهكتهپكه بارالمىغان ئىدىئىنقىالبىنىڭ كاساپىتى بىلهن ئا

مهسچىتىنىڭ  ھېيتگاھتهۋهسىدىكى  كومۇناسىئۇ قهشقهر شهھهر 

شاگىرتلىققا كىرگهن رېمونتخانىسىغا ئۇدۇلىدىكى سائهتچىلىك 

شهھهر كىنوخانا ئالدىدىكى يۇمىالق ئۇ دۇكاندىن قايتىپ . ئىدى

ئۆيىگه بېرىپ كهلگۈچه قهشقهرنىڭ ئۆيلهنمىگهن ياش 

ئۇ قىز . يوق ئىدى تارتمايدىغىنى ئىچپهشيىگىتلىرىدىن ئۇنىڭغا 

گۈزهللىكى تهبىئىي قهشقهرنىڭ گۈزىلى ئىدى، ئۇنىڭ راستتىنال 

ئۇنىڭ گۈزهل ئهخالقىغا قېتىلىپ ئۇنى تېخىمۇ نازاكهت، خانىش 

قهشقهرنىڭ يىگىتلىرى ئۇنىڭغا گهپ ئاچسا قاتتىق  .كۆرسىتهتتى

نېسىپ  ئالالھگهپ قىلماي، مهن تېخى ئوقۇغۇچى ئوقۇشۇم كېرهك، 

قىلسا ئوقۇشۇمنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن بىر نېمه دېيىشهيلى، 

. توشىدۇ، دهيتتى شهرتىڭىزبولسا سىزمۇ ئوقۇڭ، ئهنه شۇ ۋاقتىدا 
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ئۇنىڭغا ھۆرمهت  بۇ قىزنىڭ گېپىنى ئاڭلىغان ھهر بىر ياش

  .قىلماي تۇرالمايتتى

مهن تۈرمىگه كىرىپ بىرقانچه يىل ئۆتكهندىن كېيىن، ئۇ قىز 

. باشلىقلىرىمدىن بهزىبىر ھېكايىلهرنى ئاڭلىغان ئىدىمتوغرىلىق 

 شهرقىيشاگىرتلىققا كىرىشى، پهقهت  سائهتچىلىككهئۇ قىزنىڭ 

ئاخۇنوپ  پولكوۋنىك. تۈركىستان مۇستهقىللىقى ئۈچۈن ئىكهن

 مۇناسىۋهتلىشىدىغانبىلهن ۋهتهن ئىچى ۋه سىرتىدىكى 

نىڭ ئاشقاندىن كېيىن، ئۇالر مۆلچهردىكىدىنكىشىلهرنىڭ سانى 

بىلهن ئاالقىلىشىش قىيىن بولغاچقا، قىزىنى  ھهممىسى

ھۈنهرگه بهرگهن بولۇپ، پۈتۈن ئاالقىسىنى قىزى  سائهتچىلىككه

قىزىنى بهكمۇ ياخشى  ئاخۇنوپ. بارغان ئىكهن ئېلىپئارقىلىق 

  .چۈشىنىدىكهن

بىز تۈرمىگه تاشلىنىپ بىر مهزگىلدىن كېيىن ئادالهتنى 

توي قىلغان  ئېلىپقهشقهرلىك بىر ياش يىگىت ئۆز نىكاھىغا 

ئهپسۇس توي قىلىۋاتقان كۈنىده ئۇ يىگىتنى خىتاي . ئىكهن

، ئۇزۇن تۈرمىده قاپتۇدائىرىلىرى تۇتۇپ كېتىپتۇ، توي، توي پېتى 

ان ئۇ يىگىت، تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن ئادالهت بىلهن ياتق

  .بىلله ياشاپتۇ، ئۇنىڭدىن بىر نهچچه پهرزهنت كۆرۈپتۇ

يىلالردا ئادالهتنى  -  90مهن تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن 

ئۇنىڭ قاپقارا بوتا . ئۇ ھهقىقهتهن ئانا بولغان ئىكهن. كۆردۈم
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مىدۋارلىق، كۆزىدىن ھېلىمۇ كهلگۈسىگه بولغان چهكسىز ئۈ

تتى، ئۇنىڭدا بىر ئېتىپ تۇرائهكس روھ مىللىي سادىق خهلقىگه 

مهن . قىالتتى جهلپكۈچنىڭ بارلىقى مېنى ئۆزىگه  يوشۇرۇن

ئۇ ئىنقىالبنى ئهرلهر بىلهن ئهمهس، بۇ . ئۇنىڭغا تهسهللى بېرهتتىم

ئۇنىڭغا ئاپىرىن ئوقۇغان . قېتىم ئايالالر بىلهن قىلغۇسى بار ئىكهن

لېكىن ئۇ يهنىال بىر نهچچه بالىنىڭ ئانىسى، ئۇنىڭ . ئىدىم

باشقىالرنىڭ  تۇرۇشۇمئۈستىگه مهن ئۇنىڭ بىلهن دائىم ئۇچرىشىپ 

هيۋىتىنى قوزغايتتى، مهن ئهڭ ئاخىرقى قېتىم ئۇنىڭغا، سىز غ

، بىز قېتىڭيهنىال بالىلىرىڭىزنى ياخشى بېقىڭ، ئۇالرنى ئهلگه 

بىز چوقۇم بۇ مۈشكۈل . جهڭگه ياراتقان ئالالھئهركهكلهرنى 

بىزنى «ئۇ . دېگهن ئىدىم ،سهپهرنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليمىز

  .دېگهن ئىدى» !ۇڭتونۇتبىزنى خهلقىمىزگه . ئۇنتۇماڭ

 18ئاينىڭ  -  9يىل  -  2005مهن مۇشۇ ئهسلىمىنى يېزىۋاتقان 

 ئېلىپتېلېفوننى دهرھال . كېلىپ قالدىتېلېفون كۈنى بىر  - 

. ئىكهنتېلېفون قارىسام قهشقهردىن كهلگهن نومۇرىغا 

، ئادالهتنىڭ سۆزلىشىۋېتىپتېلېفوندا ئالدىدا كومپيۇتېرنىڭ 

الهمدىن ئۆتكهنلىكىنى ئاڭالپ، كۆزۈم ئاي بۇرۇن ئ 6 -  5 مۇندىن

قاراڭغۇلىشىپ، يۈرىكىم قاتتىق سوقۇپ، نهپسىم سىقىلىپ، 

ياتقان يېرىنى  مهرھۇمهنىڭ ئالالھجانابىي . گېپىمنى دېيهلمىدىم

  !!!جهننهت قىلسۇن، ئامىن
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ئۈستىگه ئېتىپ كومپيۇتېرنىڭ بۇ خهۋهردىن كېيىن ئۆزۈمنى 

ئۇزۇن يىغالپ كېتىپتىمهن، مهن يېقىن، بىر قورساقتىن چۈشكهن 

مهن ھېلىمۇ . سىڭلىمدىن ئايرىلغاندهك مۇسىبهتكه چۆمگهن ئىدىم

مهن تۇرغان . كىشىنىڭ يۇرتىدا، بۇ شهھهرده، بۇ ئۆيده يالغۇز ئىدىم

مېنىڭ يا خوتۇنۇم، يا . شهھهرده مهندىن باشقا ئۇيغۇر يوق ئىدى

كومپيۇتېرنى  يىغلىغىنىمچهىرىم يېنىمدا يوق ئىدى، شۇ بالىل

كهلسهم ھوشۇمغا ، قاپتىمهنقىلىپ ھالسىزلىنىپ يېتىپ  تهكىر

بوپتۇ، غايىب  ئهسلىمىلىرىمنهچچه كۈندىن بىرى يازغان 

ئىزدىمىگهن يېرىم قالمىدى، ھهممىسى ئۆچۈپ كومپيۇتېردىن 

خاتا  نهرىنىكومپيۇتېرنىڭ مۇسىبهت خهۋىرىنى ئاڭالپ . كېتىپتۇ

  .بېسىپ سالغانلىقىمنى بىلمىدىم

ئۇ ئاخۇنوپ ئالهمدىن ئۆتكهنده . ئاخۇنوپنىڭ بىر ئوغلى بار ئىدى

ئۇنىڭ تهققى ـ تۇرقى دهل ئاخۇنوپنىڭ . تېخى گۆدهك بىر باال ئىدى

كهلدى،  مهسلىكىم، مېنىڭ ئۇنىڭغا قاپتۇئۆزىگىال ئوخشاپ 

 قاراجۈلنىڭتىنى باشقىالرنىڭ ئېيتىشىچه، ئۇ دادىسىنىڭ جهسى

دېگهن يېرىدىن يۆتكهپ كېلىپ، قهشقهرده » ئېسىلغان قول«

خهۋهرنى  مىش -  مىشقايتىدىن دهپنه قىلماقچى بوپتۇ، بۇ 

غۇلغا ئوىرىلىرى، ئاخۇنوپنىڭ ئوغلى ئهرتئاڭلىغان خىتاي دائ

ئۇ، ئۇنىڭغىمۇ پىسهنت قىلماي . قىلىپتۇقاتتىق بېسىم ۋه ھهيۋه 

بۇنى . قىلىپتۇئۈچۈن تهييارلىق ئهكېلىش دادىسىنىڭ جهسىتىنى 
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ئاڭلىغان دىنى ئۆلىمالىرىمىز، ئۇنىڭغا نهسىھهت قىلىپ 

دېگهن » !يۆتكىمهڭئۇنى . ئۆز جايىدا ياتمىقى پهرزدۇر شېھىتنىڭ«

بىلهن توختاپ قالغانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم، مهن ئۇ  نهسىھهتى

 باال بىلهن كۆرۈشۈش نىيىتىم بار ئىدى، قهشقهرده كۆپ

ئۈچۈن بهزى مۇھىم ئىشالر بىلهن ئۇچرىشىشقا  تۇرالمىغانلىقىم

  ...مۇيهسسهر بواللمىدىم

ئاخۇنوپ قوراللىق قوزغىالڭغا ئاتلىنىش پهيتىنىڭ قوماندان 

بىر مۇستهھكهم جهنۇبنى يېقىنالپ كهلگهنلىكىنى بىلىپ، پۈتۈن 

بازا قىلىپ قۇرۇپ چىقىش پىالنىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئاالقىنى 

، ناھىيه، يېزىالرغىچه يۈرۈشلهشكهن ھهربىي كۈچهيتىپ

ئاخۇنوپ ئهۋهتكهن ئاالقىچىالر . قۇرغان ئىدى كومىتېتالرنى

ناھىيىلهرگىچه تهكرار بېرىپ، قوراللىق قوشۇن قۇرۇش ئىشىنى 

مارالبېشى، يوپۇرغا، يهكهن،  مهكىت . بارغان ئىدى ئېلىپجىددىي 

هرده قوراللىق قوشۇنالر قاتارلىق ناھىيىل... توققۇزاق، ئاتۇش 

ئارقا ـ ئارقىدىن بارلىققا كېلىپ، ئاخۇنوپنىڭ بۇيرۇقىنى كۈتۈپ 

  .تۇرغان ئىدى

بىر يهرگه جهم بولساق، بىر  ئاخۇنوپچىالرپهيلو مهيدانغا توپالنغان 

. يارىتىالتتىئارمىيه يېڭىدىن شهكىللهنگهندهك مۇھىت مۇنتىزىم 

رنىڭ ھهممىسى لهئهزىمهتناھىيىلهردىن كېسىلىپ كهلگهن 

ئۇالرنىڭ ئالدى مۇددهتسىز، . لىق ئىدىشچېتىبىۋاسىته  ئاخۇنوپقا
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 -  1974يىللىق كېسىلىپ كهلگهن ئىدى،  20 - ،15ئهڭ ئاخىرى 

يهنه بىر يهرگه  ئاخۇنوپچىالريىلىغا كهلگهنده، پهيلو مهيداندىكى 

توپلىنىپ، قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرمهكچى بولغاندا، پاش بولۇپ 

ھهربىيلهر . ىدىن مهيدان ھهربىي ھالهتكه ئۆتكهنۈتۈقېلىپ، پ

 - ئېغىر قوراللىرىنى كۆتۈرۈشۈپ، ئاتلىرىغا مىنىشىپ، كېچه 

كېچىلهپ سىياسىي مهھبۇسالرنى تۈرمىدىن چىقارماي، 

قولغا . پاراكهندىچىلىك بىلهن بىر نهچچه ئاينى ئۆتكۈزگهن ئىدى

ئۆلۈمىگه  چۈشكهنلهرنىڭ ھهممىسى، جىنايهتنى يولۋاس ھهسهننىڭ

دۆڭگهپ قۇتۇلغان بولسىمۇ، يهنىال كۆپ ئادهمنىڭ قايتىدىن جازا 

شۇندىن كېيىن . ىدىخىرالشقانمۇددىتىنىڭ ئۇزارتىلىشى بىلهن ئا

ي ۋه باشقا دادۈ - بىر يهرگه قويماي باشقا  ئاخۇنوپچىالرنى

  .ىدىئهترهتلهرگه تارقىتىۋهتكهن
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  قهھرىمان مىجىت سىلىڭنى ئهسلهيمهنمىللىي -2

    
  

مىجىت سىلىڭ قهشقهر شهھىرىدىن بولۇپ،  مىللىي قهھرىمان

بىر ئۆمۈر  ساقاخۇنئۇنىڭ دادىسى . ىدىن ئىدىئۇرۇقساقى قاسساپ 

. قاسساپلىق بىلهن قهشقهرده جاھانسازلىق قىلغان كىشى ئىدى

يىللىق  3مىجىت ساقى ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن 

ھهربىي مهجبۇرىيهتنى ئۆتهپ، قهشقهر خهلق سوت مهھكىمىسىنىڭ 

سوت ساقچىسى بولۇپ ئىشلىگهن، كېيىن قهشقهر شهھهرلىك 

ڭ ياغاچچىلىق كهسپى بويىچه بىناكارلىق قۇرۇلۇش شىركىتىنى
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بولۇش ھارپىسىدا شېھىت ئۇ . بىناكارلىق خىزمىتىنى ئىشلىگهن

  .ياشالردا ئىدى 29تېخى 

مىجىت ساقى قهشقهر شهھىرىنىڭ ھوقۇقىنى مىللىي قهھرىمان 

غىنىڭ ېكېيىن، ئۇنىڭ نامى تهڭرىت كىرگۈزۈۋالغاندىنقولىغا 

رىسىدا مىجىت جهنۇبىي ۋه شىمالىغا تېزال تارقىلىپ، خهلق ئا

بولۇپمۇ ئاتۇشتىن تارتىپ . دېگهن نام بىلهن تونۇلىدۇ ،سىلىڭ

شامال،  ئاقساقمارال، ، مارالبېشى،سانساكوشېكهر كۆل، 

، سېرىق بويا، يېڭى ئۆستهڭ، ئاۋات يېزىلىرىدا دېھقانالر چوڭقۇرچاق

تارقىلىپ ئېغىزغا ئارىسىدا ھهرخىل سۆز ـ چۆچهكلهر ئېغىزدىن ـ 

 ئااليىتهنئۈچۈن كۆرۈۋېلىش سىلىڭنى بىر  مىجىت. يۈرىدۇ

ئۇندىن باشقا . ئاز ئهمهس ئىدى شهخسىيلهرمۇقهشقهرگه كهلگهن 

، يهكهننىڭ يېزىلىرىدىمۇ پوسكاميېڭىشهھهردىن تارتىپ تاكى 

بۇلۇڭ ـ بۇلۇڭدا داستان  چۆچهكلىرىمىجىت سىلىڭنىڭ سۆز ـ 

  مهرىكىسىگه ئايلىنىدۇ خانالرنىڭۋهزقىلىنىپ 

  

مىجىت سىلىڭ بىلهن ئوخشىمىغان كۆز قاراشتا  ،مهن

رهقىبلهردىن بولغانلىقىم ئۈچۈن ئىككىمىز بىر ـ بىرىمىزگه قارشى 

خۇددى  تاجاۋۇزچىلىرىنىڭئهينى ۋاقىتتا خىتاي . ئىدۇق

 قوللىنىپ مىكىر- ھىيله تۈرلۈك 72شهيتاندهك ماھارهت بىلهن 

ه بىرىگ- تۈركىستاندىكى مىليونلىغان ئوغالنالرنى بىر شهرقىي
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ئويلىسام ئىچىم  ئايالندۇرۇۋهتكهنلىكىنى رهقىبگهئىشهنمهس ۋه 

قاراڭ مهن شۇ چاغدا ۋاڭ . ئاچچىق بولىدۇيېگهندهك زهھهر 

دېگهن ئاممىۋى تهشكىالتنىڭ » سانسۇ«قوغدايدىغان  ئېنماۋنى

مىللهت ئۈچۈن - هنئىچىدىكى بىر خىزمهتچى خادىم سۈپىتىده ۋهت

ئارا - ۋه ئۆز چۈشهنمهيتتۇقبىز بىر ـ بىرىمىزنى تولۇق . ئىشلىدىم

 ئۆلتۈرۈۋېتىشتىنمۇبىرىمىزنى كۆرسهك - بىر! ئىشهنمهيتتۇق

ھهر قايسىمىزنىڭ ئۆز ئالدىمىزغا تارتىۋالغان . يانمايتتۇق

ئهۋج دۈشمهنلىك كهيپىيات تازا . قوراللىق قوشۇنلىرىمىز بارئىدى

يىلىنىڭ ئاپرېل ئايلىرىدا، بىزنىڭ  -  1968ئالغان 

پىالنىنى تۈزۈپ يوقىتىۋېتىش تهشكىالتتىكىلهر مىجىت سىلىڭنى 

ئاخۇن،  ئهييوپ، ھهسهن ئابدۇرېھىمبۇ پىالننى مهن باشلىق 

 .لهرنىڭ ئىجرا قىلىشىغا تاپشۇرىدۇقاتارلىق كىشى... مهمتېلى

بىز مىجىت سىلىڭنى ئۇجۇقتۇرۇش ئۈچۈن ئالدىن تهييارلىق 

ئاشخانىنىڭ ئالدىدا  -  2قىلىپ، قهشقهر شهھىرى ئۆستهڭ بويى 

بارغان  ئېلىپمهشىقىنى ياكى ئاشخانىنىڭ ئىچىده يوقىتىش 

  .ئىدۇق

قىلىش نامى مېھمان مهلۇم بىر كىشى مىجىت سىلىڭنى 

بىز ئاشخانىنىڭ  كهلمهكچى ئىدى، ئېلىپئاشخانىغا  -  2بىلهن 

ئالدىدا ھهر پهيشهنبه بولىدىغان كىچىك بازاردا، يالغاندىن تۇز 

ساتقان بولۇپ، بىر ھارۋىغا تۆت پارچه شور تۇزنى، يهنه بىر كاال 
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 دېھقانچهكاۋىسىنى باسقان بولۇپ، پولۇ ھارۋىسىغا بهش دانه 

ياسىنىپ، كورهك جۇۋىنىڭ ئىچىگه ئالدىن تهييارلىۋالغان 

بومبا بىلهن يهڭ قوراللىرىمىزغا ئوقنى راۋۇرۇس پارتالتقۇچ 

  .قاچىالپ، ساقالپ تۇرغان ئىدۇق

ئاستىدىن مېڭىسىگه قارىتىپ  ئېڭىكىنىڭمىجىت سىلىڭنى 

 ىپ كهتمهسلىكى گې، ئوقنىڭ باشقىالرغا تئۆلتۈرۈشنى ئېتىپ

مهشىق  ئاالھىده ھهربىي مهكتهپنىڭ ئىچىده تېببىيئۈچۈن، 

  !ئۇيۇلىمهنھازىر بۇ ئىشالرنى ئويلىسام . بارغان ئىدۇق ئېلىپ

ىشىگه يېرىم سائهتچه نىڭ كېلساقى مىجىتمىللىي قهھرىمان 

كېلىپ ماڭا  يۈگۈرۈپھاسىراپ  تۆرهخانمهمتېلى  .قالغان ئىدى

. ئىدىپوچېركىسى بىر پارچه خهتنى بهردى، خهت خهيرۇلالنىڭ 

دېيىلگهن » ختىتىلسۇندۈشمهن ئۆز ئادىمىمىز، ھهرىكهت تو«خهتته 

كهتتى، قانداقمۇ مىجىت سىلىڭ  قوداڭشىپئىدى، مېنىڭ كالالم 

مهن خهيرۇلالنىڭ بۇيرۇقىنى ...... بىزنىڭ ئادهم بولىدۇ

كۈلۈپ تۇرۇپ ئۆلۈمگه  بۇيرۇسىمۇئۇ مېنى ئۆلۈمگه . بۇزالمايتتىم

  .ماڭاتتىم

، زۇۋان سۈرمهي، تاشلىۋېتىپئادهملىرىمنى باشالپ ھارۋىالرنى 

دادۈيى ئۈجمىلىك قىزىل دۆۋه يولى بىلهن شامالباغ يېزىسىنىڭ 

ئارقىلىق ئۇن زاۋۇتىغا كىرىپ كهتتىم، مهن بىلهن بىلله بارغانال، 

مهندىن گهپ سوراپ، نېمه ئىش يۈز بهرگهنلىكىنى سوراپ جاۋاب 
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مهن كالالمدا مهن بىلهن بىلله بارغانالرغا ئهمهس . ئااللمىغان ئىدى

  .كۆرسىتىشىم كېرهك ئىدىقوماندانلىق شتابىغا باھانه » سانسو«

  ؟ نېمه بولدى؟ ئىش پۈتتىمۇ؟كهپسىلهرغۇقايتىپ - 

مىجىتقا خهۋهر  بىرى، قىپتۇئىچىمىزدىن خائىن چى! ياق- 

ئۇ بىزدىن بۇرۇن ھهرىكهتلىنىپ، ھهممه يهرگه . قىلغان ئىكهن

تۇرغان ئىكهن،  قاراۋۇل قۇرۇپ، ئاسمانغا تور، يهرگه قاپقان قۇرۇپ

، كېلىۋېدى ئېلىپماڭا بۇ خهۋهرنى  بىرىبىزنىڭ ئىدارىدىكى 

دهرھال قايتىپ كهلدۇق، خۇدا ساقلىدى، ئۇ بىزگه خهۋهر قىلمىغان 

  ....ئۆلهرمىزكهنبولسا، بىز بهشىمىز تهڭال 

ئۇالر قانداق بىلگهندۇ؟ كىم ئۇالرغا خهۋهر قىلغاندۇ؟ بۇنى -  

  ؟بىلمهيتتىغۇسىلهردىن باشقا ھېچ كىم 

سوراق ئۈستىگه سوراق، مۇالھىزىلهر ئۇزۇن داۋام قىلدى، مهن زۇۋان 

. ئىزدهۋاتاتتىمسۈرمهي، ئۇالرنى ئىشهندۈرۈش ئۈچۈن يهنه باھانه 

ئادهملهرگه ئىشىنىپ بولمايدۇ، ھهر ھالدا سىلهر ساالمهت  -  :بىرى

بۇندىن كېيىن مۇنداق تهۋهككۈلچىلىكنى . كهپسىلهرقايتىپ 

  .دېدى - ،»!رقىلماڭال

بۇ ئىش شۇنداق پۈتكهندىن كېيىن، ئاخۇنوپ بۇ ئىشنىڭ 

بۇرۇت بىلهن چوقۇرنى دهرھال بىر «تهپسىالتىدىن خهۋهر تېپىپ، 

تونۇشتۇرۇپ قويۇڭالر، بۇندىن كېيىن جىق  ئهكېلىپئارىغا 

ا غدهپ، خهيرۇلال» ئىشالرنى بۇ ئىككىسى ئارقىلىق قىلغىلى بولىدۇ
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چوقۇر بولغانلىقى ئۈچۈن، ئاخۇنوپ ئۇنى  مىجىت. تاپىلىغان ئىكهن

» بۇرۇت«چوقۇر دهپ، ئاتايتتى، مېنىڭ تهشكىالتتىكى لهقىمىم 

مهخپىي . دهپ مۇئامىله قىالتتى» بۇرۇت«بولغانلىقى ئۈچۈن 

  .قوللىنىلمايتتىتهشكىالتتا ھېچ ۋاقىت ئۆز ئىسمىمىز 

مهيدانىنىڭ دهل  ھېيتگاھئالدىدا،  كوممۇنىسىنىڭشهھهر 

دۇكان  دوغچىلىقدېگهن بىر كىشى چۆمۈچ ئۇدۇلىدا ئهمهت 

. تهمى، ئېتىش ئۇسۇلى باشقىچه ئىدى دوغىنىڭئاچاتتى، ئۇنىڭ 

مېنى  تۆرهخانمهمتېلى يازنىڭ تومۇز ئىسسىق كۈنلىرىنىڭ بىرىده، 

كهلدى، مهن  ئېلىپدۇكىنىغا چۆمۈچنىڭ ئهگهشتۈرۈپ، ئهمهت 

  .ھاياتىمدىن ئهنسىرىگهن ئىدىممنىڭ ئۆزۈبارغىلى ئۇنىماي 

  :كۈلۈپ كېتىپمهمتېلى 

قىلىدىغان كىشىنى ساڭا ھازىر كېپىللىك سېنىڭ ھاياتىڭغا -  

قىلىدۇ، كېپىللىك تونۇشتۇرىمىز، ئۇ كىشى سېنىڭ ھاياتىڭغا 

  . دېدى- !قورقما

راست دېگهندهك خهيرۇلال بىلهن مىجىت سىلىڭ كۈلۈشۈپ   

يهتكهن تېگىگه كېلىۋاتاتتى، مهن مىجىتنى كۆرۈپال ئىشنىڭ 

  .ئىدىم

دېدى، - !ياسىسىال دوغئۇستام بهش موچهندىن تۆت قاچا -  

  .تۆرهخانمهمتېلى 

  :قارىۋېتىپھهممىمىزگه بىر چۆمۈچ ئهمهت 
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پات كهپ تۇرسا  - كېيىن مىجىت سىلىڭ جانابلىرى پات  مۇندىن- 

سېتىپ باقمىغان  دوغ موچهنلىكبولغۇدهك، دۇكان ئېچىپ بهش 

، بوپقالدىئىدىم، بۇ مېنىڭ ھاياتىمدىكى ئهڭ چوڭ سودام 

  .ئېتىشكه باشلىدى دوغدهپ  - !ياشىسۇن مىجىت سىلىڭ

بىر قاچىسى بىر موچهن ياكى بهش پۇڭلۇق  دوغنىڭئۇ زاماندا 

ياشىسۇن . ئىچمهيتتى دوغبهش موچهنگه ھېچ كىم . ئىدى

كىشىلهرنىڭ ئادهتتىكى سۆزىگه شوئار دېگهن ! مىجىتقوماندان 

  .ئايلىنىپ قالغان ئىدى

دېگهن مهھهللىگه  كهسكهنيارئىچىپ بولغاندىن كېيىن،  دوغنى

 تۈركىيه. مهرھۇم مهككىده ۋاپات بولدى( بېرىپ بارات ھاجى 

شىپ ئۆز ئارا نىڭ ئۆيىگه كىرىپ مۇڭدى )ئىستانبۇلدا ياشىغان ئىدى

بىرىمىزنى ئۆزئارا قوغدايدىغانغا ۋهده بېرىشتۇق  - تونۇشۇپ، بىر 

تۈركىستان ئازادلىقىغا دائىر كهلگۈسى قىلىدىغان  شهرقىيھهمده 

  .ئىشالرنى تهھلىل قىلىشتۇق

ئارىدىن بىر ئاي ئۆته ئۆتمهي، خهلق باغچىسىنىڭ ئالدىدا، 

ىچه بىلله ئوقۇغان باشالنغۇچ مهكتهپتىن تارتىپ تا ئالىي مهكتهپك

مۇھهممهد روزى بىلهن مۇڭدىشىپ  كهسىپدىشىمساۋاقدىشىم، 

. تۇرساق تونۇمىغان بىر توپ ئادهملهر كېلىپ مېنى تۇتۇپ كهتتى

  :مهن دهرھال مۇھهممهد روزىغا

كۆكتات  يارۋاغئۇ ھازىر ! ئېيتىپ قوي تۆرهخانغامهمتېلى  - 
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  .دېدىم - شىركىتىده ماشىنىغا سهي بېسىۋاتىدۇ،

، ئۇ ۋاقىتنىڭ ۋهزىيىتىده مېنى قۇتۇلدۇرۇۋالمىسامېنى دهرھال 

قىلىپ قويۇش خهۋپى بار ئىدى، ئۇالر مېيىپ ياكى ئۆلتۈرۈۋېتىش 

. كهتتى ئېلىپمېنىڭ بېشىمغا تاغار كىيدۈرۈپ، بىر يهرلهرگه 

قارىسام مېنى ئۇالر شهھهر ئىچىدىكى بىر ئاشلىق دۇكىنىنىڭ 

راڭغۇ چۈشكىلى تۇردى، كهچ قا. ئىچىگه سوالپ قويغان ئىكهن

كېچىسى ئادهمنى ئادهم پهرق ئېتهلمىگهن . قالسام خهتهرلىك ئىدى

ھېچ . ئىشلىرى يۈز بېرهتتىقىيىنالش پهيتته ئادهم ئۇرۇش 

بولمىغاندا مېنى مالىيه سودا سىستېمىسىدىكى تهشكىالتالرغا 

غهم بىلهن . تاپشۇرۇپ بهرگهن تهقدىردىمۇ مېنى ساق قويمايتتى

سام، مىجىتنىڭ ئاۋازى چىقىپ قالدى، مۇھهممهد روزى ئولتۇر

دېگهن ئىكهن،  تۆرهخانغامهمتېلى دېگهن ساۋاقدىشىم بېرىپ 

كهلگهن  ئااليىتهنشۇنىڭ بىلهن مىجىت مېنى قۇتۇلدۇرغىلى 

  .ئىكهن

يا ئۇنىڭ . سىلهر ئۇنى شهھهرنىڭ قاپ ئوتتۇرىسىدىن تۇتۇپسىلهر-  

ياكى ئۇرۇش رايونىدىن تۇتمىساڭال، ھازىر  قولىدا قورال بولمىسا

 10ئۇالرنىڭ ياڭراتقۇلىرى ئادىمىمىزنى قويۇپ بهرمىسهڭ، سېنىڭ 

، قويۇۋېتىڭالرئۇنى دهرھال . ئادىمىڭنى تۇتۇپ ئۆلتۈرىمىز دهۋاتىدۇ

  .دېدى- بهرمهڭالر،بىزگه ئىش تىرىپ 

 ئىلىۋېتىپبېشىمدىكى تاغارنى  ئاچىقىپئۇالر مېنى كوچىغا 
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 قوماندانلىق» سانسو«مهن دهرھال يالغاندىن . بهردىقويۇپ 

قىلىپ، مېنى قويۇپ  تېلېفونبىلهن  تېلېفونى، ئۇالرنىڭ شتابىغا

مېنىڭ مۇنداق قىلىشىم يهنىال . بهرگهنلىكىنى ئېيتىپ قويدۇم

مىجىت سىلىڭنى ئاقالش ئىدى، مهن يولدا كېتىۋاتسام، بىزنىڭ 

ئاۋازدا، ئۇالر قانداقال تهرهپتىكىلهرنىڭ ياڭراتقۇسىدىن چىققان 

ئۇالردا بىرىنچى . بولمىسۇن بىزنىڭ ئادهمنى ساق قويۇپ بهردى

..... قېتىم سهمىمىيهتنىڭ ئهكس ئهتكهنلىكىنى ھېس قىلدۇق

ھۆكۈمهت ۋه خىتايالر قۇرغان ... دېگهن تهلهپپۇزدا سۆزلهۋاتاتتى

بارلىقىنى  تۈركىستانچىالرنىڭ شهرقىيقارشى تهشكىالتالردا - قارمۇ

ھهرىكهت ىتاي بىلهتتى، ئهمما خىتاي تاجاۋۇزىغا قارشى مهخپىي خ

ئۆزىنىڭ قولى بىلهن ئىنقىالبچىلىرىمىزنى قىلىۋاتقان 

ئوچۇق بىر نهرسه دېسه ! تاكتىكىسىنى قوللىناتتىيوقىتىۋېتىش 

خىتايغا قارشى خهلق ئۇرۇشىنىڭ يامراپ كېتىشىدىن جهمئىيهتته 

ياراقالرنىڭ مۇتلهق كۆپ قىسمى - قورالسهۋهب  .قورقاتتى

قولىغا ئۆتۈپ كهتكهنىدى، خىتاينىڭ ۋهتىنىمىزده پۇت  ئۇيغۇرالرنىڭ

قىل ئۈستىده تۇرغاندىنمۇ بهتتهر قىيىن ھالهتكه تۇرۇشى دهسسهپ 

  .چۈشۈپ قالغانىدى

  

يېڭىدىن جامهسىنىڭ  ھېيتگاھئۇزاق يىل تاقالغان قهشقهر 

بۇ كىچىك  !چوڭ بولدى ئېچىلىشىدا مىجىت سىلىڭنىڭ رولى
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  !ئۇ يىلالردا .ىدىئ ئهمهسئىش 

كۈنى قهشقهردىكى بىر توپ  -  18ئاينىڭ  -  8ـ يىلى  1966

نىقابى بىلهن » تۆت كونىنى بۇزۇش«، شۇمتهكلهرئهسهبىي ئالدانغان 

ئۇرۇپ، قۇببىلىرىنى ئۈستىدىكى جامهسىنىڭ  ھېيتگاھقهشقهر 

تاقاپ  جامهنى، سىرتچېقىپ قىسمهن بۇزغۇنچىلىقالرنى قىلغاندىن 

سالغان پېتى جامائهت پېچهت ئىدى، شۇ  سېلىۋهتكهنپېچهت 

كىرىپ ناماز ئوقۇيالماي يان  ئىشىكىدىنئالدى  جامهنىڭ

  .ئىشىكلىرىدىن كىرىپ ناماز ئوقۇيدىغان بولغان ئىدى

نوپ كىشىلهردىن تهقهززاسى بىلهن ئاخۇجىددىي تنىڭ ۋهزىيه

، جامهنى ئېچىشنىڭ تهييارلىقىنى قىلىشقا باشاليدۇ، ئېلىپپىكىر 

يۈرگۈزۈۋاتقان بۇ ئىشنى پهقهت قهشقهر شهھىرىنىڭ ھوقۇقىنى 

مىجىت سىلىڭغا تاپشۇرسا ئۈنۈمىنىڭ زور بولىدىغانلىقىنى سهزگهن 

مىجىتنى چاقىرىپ بۇ ئىشىنى ئۇنىڭغا قوماندان ئاخۇنوپ، 

جامهنى  ھېيتگاھىت سىلىڭ ئالدى بىلهن تاپىاليدۇ، مىج

قۇرۇپ، ئۇنىڭغا ياشالردىن مۇھهممهد كومىتېتى گۈللهندۈرۈش 

سهپلهپ،  ياشالرنىقاتارلىق  رازىق ئىلىئىمىن مىرزا، مۇھهممهد 

، ياسىتىلىدۇئىشقا تۇتۇش قىلىدۇ، خاال بېكىتىپ تۈزۈم، نىزامنامه 

  .قويۇلىدۇدهرهخلهر پهرۋىش قىلىنىدۇ، كۆللهر چېپىلىپ سۇ  -  داۋۇ

كىرىم ـ چىقىمى ۋه باشقا كىرىم مهنبهلىرىنى  خاالنىڭ

، بىر يۈرۈش پىالنالرنى قىلىدۇ، ھېسابالپئىنچىكىلىك بىلهن 
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قهشقهر شهھهردىن مهلۇم مىقداردا پۇل ئاجرىتىپ قۇرۇلۇشنى 

ستا مۇھهممهد ئىمىن ئىشلىرى داڭدار ئۇ نهققاشچىلىق. باشاليدۇ

تامالردىكى، تۈۋرۈكلهردىكى  ،نامانغا تاپشۇرۇلۇپ، جامهنىڭ ئىچى

قۇرئان يېزىقى  ئىشىكىدىكى، ئالدى نهققاشچىلىقى، گۈلگهرلىكى

خهتلهر، ۋىۋىسكىالر يېڭىدىن بۇرۇنقىدىنمۇ كۆركهم قىلىپ يېزىلىپ 

جامهسى يېڭىدىن ياسىلىشقا  ھېيتگاھقهشقهر «. تۈزهشتۈرۈلىدۇ

دېگهن خهۋهر تېز » لىنىپتۇ، قۇربان ھېيتقا ئۈلگۈرۈپ پۈتىدىكهنباش

 -  1968. مۇددهت ئىچىده ھهممه ناھىيه شهھهرلهرگه تارقىلىدۇ

شۇ يىلى ناماز . پۈتتۈرۈلىدۇيىلى قۇربان ھېيتقا ئۈلگۈرتۈپ جامه 

ئوقۇغىلى كهلگهن كىشىلهرنىڭ سانى تارىختىكى ھهرقانداق 

، توققۇزاقامازغا يېڭىشهھهر، كۆپ بولغان ئىدى، ن سهۋىيىدىن

قاتارلىق يهرلهردىن ... كام، ئاتۇش، ئاقتۇپوسيهكهن، يېڭىسار، 

مهسچىتىنىڭ  ھېيتگاھ. مۇسۇلمانالر كېلىپ ناماز ئوقۇغان ئىدى

بېرىپ  شىمالىغىمۇيېڭىدىن ئېچىلغانلىق خهۋىرى تهڭرىتېغىنىڭ 

ھهمده مىجىت سىلىڭغا بولغان خهلقنىڭ ھۆرمىتىمۇ . يېتىدۇ

  .نسايىن ئاشىدۇكۈ

  

  

  

نىڭ قوراللىق قوزغىالڭغا قوشقان ساقى قوماندان مىجىت
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  !تۆھپىسى ناھايىتى زور بولدى

  

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى، قهشقهر شۆبه  شهرقىي

، قهشقهرده قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈش ۋهزىپىسىنى بىيۇروسى

تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، قوراللىق قوزغىالڭنىڭ تهييارلىق 

  .تۇتۇش قىلىنىدۇجىددىي خىزمهتلىرىنى ئىشلهشكه 

قوزغىالڭنىڭ ئىككىنچى ھهرىكهت يۆنىلىشى قهشقهر، ئوپال، 

تاشمىلىق، ئويتاغ، مۇجى، تاغارما، سۇۋاش داۋان، تاشقورغان، 

پاكىستان، ئافغانىستان، كهشمىر قاتارلىق يۆنىلىشنى ئاساس 

چېكىنىش مۇبادا قوزغىالڭ مهغلۇپ بولغان تهقدىرده، . قىلىدۇ

بېرىشقا  ئېلىپزمىتىنى يوللىرىنى پۇختا ھازىرالپ، چارالش خى

  .توغرا كېلهتتى

قوراللىق . بۇ ئىنتايىن مۈشكۈل ۋه مۇشهققهتلىك ۋهزىپه ئىدى

، مىللىي قهھرىمان كومىتېتىقوزغىالڭغا رهھبهرلىك قىلىش 

دهپ قاراپ،  ،مىجىت سىلىڭنى بۇ ئىشىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليدۇ

مىللىي . چارالش خىزمىتىنى مىجىت سىلىڭغا تاپشۇرىدۇ

 ئىشهنچلىكرىمان مىجىت سىلىڭ، ئۆزىنىڭ يېقىن قهھ

، ئۆزى باش بولۇپ، ئوپال، ئېلىپئادهملىرىدىن بىر نهچچىنى 

تاشمىلىق، ئويتاغ، سۇۋاش، ھهتتا تاشقورغاننىڭ ھازىرقى 

ئېغىزىغىچه بېرىپ، يهرلىك خهلق بىلهن ئۇچرىشىپ،  قونجىراپ
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ېگهن قىلىپ كېلىدۇ ھهمده ئويتاغ، مۇجى، تاغارما درازۋېدكا 

ئارمىيىسىنىڭ  مۇداپىئهدۆلهت  خىتاييهرلهردىكى ئاتالمىش 

بىر تهپسىلىي مهنبهسىدىن تارتىپ  ياراقئورۇنلىشىش، قورال 

كېلىپ، قوراللىق قوزغىالڭغا رهھبهرلىك  ئېلىپقوللۇق مهلۇمات 

قايتىش سهپىرىده تاشقورغان . تاپشۇرىدۇكومىتېتىغا قىلىش 

يولىنى ياساۋاتقان خىتاينىڭ تاجاۋۇزچى ئارمىيىسىگه ئۇچرىشىپ 

قوراللىق توقۇنۇشۇپ، خىتاي قهپهس قېلىپ، ئۇالر بىلهن بىر 

غهلىبه بىلهن قايتىپ ئېسهن ئارمىيىسىنى ئازدۇرۇپ، ئامان ـ 

بىي كهلگهن ھهر ئېلىپمىجىت سىلىڭنىڭ شۇ قېتىمقى . كېلىدۇ

  .مهلۇماتى ناھايىتى مۇھىم رول ئوينايدۇ

كهلگهن ھهربىي مهلۇمات  ئېلىپمىجىت سىلىڭ قوماندان 

بويىچه، قوراللىق قوزغىالڭنىڭ ھهرىكهت يۆنىلىش اليىھه 

بۇ خهرىته كېيىنكى كۈنلهرده . خهرىتىسى سىزىپ چىقىلغان ئىدى

دۈشمهن قولىغا چۈشۈپ، تاغارما، مۇجىدىكى ئارمىيه 

  .سهۋهبچى بولغان ئىكهنجازالىنىشقا ىرىنىڭ كاتتىۋاشل

  

زهرهپشان مۇستهقىل پولكىنى مهكىت مىجىت سىلىڭنىڭ 

ئاتالمىش مهدهنىيهت . زور بولغان تهشكىللهپ قۇرۇشتىكى رولى

خىتاي مهكىتتىكى ئىنقىالبىي تازا يۇقىرى پهللىگه چىققاندا، 

تاجاۋۇزىغا قارشى ئىسيانچى كۈچلهر مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ 
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يېتهكچىلىكىده ھهرىكهتلىنىپ ئۆزىنىڭ تهشكىلى ئاساسىنى 

  .قۇرىدۇ

پۇت مهكىتته ، قارشى تهرهپنىڭ بېسىمىغا ئۇچراپ، تهشكىالتبۇ 

 چېكىنگهنلىكئۇالرنىڭ . چېكىنىدۇتىرهپ تۇرالماي، قهشقهرگه 

مېھمانخانىسىدىن  چىنىۋاغجىت سىلىڭ، خهۋىرىنى ئاڭلىغان مى

ئۇالرنى ئىزدهپ تېپىپ، ئۇالر بىلهن ئۇزۇن مۇڭدىشىپ، قايتىدىن 

شۇنداقال بىر . تهشكىللىنىپ يېڭىۋاشتىن ئىش باشالشنى بۇيرۇيدۇ

مهكىت الرنى بېرىپ، قايتىدىن ئىسيان كۆتۈرۈپ ياراقيۈرۈش قورال 

  .ئۈندهيدۇتارتىۋېلىشقا ناھىيىسىنىڭ ھوقۇقىنى 

بارغاندىن كېيىن، خهلق مهكىتكه مۇھهممهد ئىمىن قادىر 

ئاممىسىنى قايتىدىن قوزغاپ، قورال كۈچى بىلهن ناھىيىلىك 

ھۆكۈمهتنىڭ ئىچىگه باستۇرۇپ كىرىپ، بىر قىسىم خىتاي 

دارغا ئېسىپ  ،ئهمهلدارالرنى تۇتۇپ ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىپ

غان خىتايالر ناھىيىلىك خهلقى ـ ئالهم ئالدىدا سازايى قىلىدۇ، قال

، بهزىلىرى يوشۇرۇنىدۇكېرىۋېلىپ خهلق ھۆكۈمىتىنىڭ ئىچىگه 

ئۇالرنىڭ كېرىۋېلىپ ناھىيىلىك قوراللىق بۆلۈمنىڭ ئىچىگه 

مهخپىي مهكىت شۇنىڭ بىلهن . جېنىنى ساقاليدۇه ھىمايىسىد

  .قوزغىالڭچىالر قولىغا يېڭىدىن ئۆتىدۇ

ناھىيه ھهرقايسى ۋهقهسى تېز ئارىدا قهشقهر ۋىاليىتىنىڭ مهكىت 

. ھهتتا تهڭرىتېغىنىڭ شىمالىغىچه بېرىپ تارقىلىدۇ يېزىلىرىغىچه
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بۇ ئىشتىن تولۇق خهۋهر تاپقان ئاخۇنوپ، مىللىي قهھرىمان 

كهلتۈرۈپ،  ئۈندهككهمىجىت سىلىڭنى ئىشقا سېلىپ، ئۇ يولۋاسنى 

يوليورۇق ىيىتى ھهققىده پىالنلىق ھهرىكهت قىلىشنىڭ زۆرۈر

مىجىت سىلىڭ مهكىت ناھىيىسىگه بېرىپ مۇھهممهد . بېرىدۇ

ئىمىن قادىر بىلهن كۆرۈشۈپ، ئۇنىڭ ھهرىكىتىنى قولالپ، 

دهسلهپكى قهدهمده ئۇنىڭغا ۋهتهن سۆيۈش، مىللهتپهرۋهرلىك 

بارىدۇ، كىچىكىدىن تارتىپ ۋهتهنگه  ئېلىپتهربىيىسىنى 

ئوت يۈرهك بۇ ياش سهركهرده، پارتىيه  مۇھهببىتى ئۇرغۇپ تۇرغان،

نىزامنامىسىنى ئوقۇپ، تېز ئارىدا شهرتلهرنى قوبۇل قىلىپ، 

پارتىيىسىگه كىرىش ئىنقىالبىي تۈركىستان خهلق  شهرقىي

  .ئىلتىماسىنى سۇنىدۇ

. بۇ ئىش بىر ئايغا يهتمىگهن ۋاقىت ئىچىده ئهمهلگه ئاشىدۇ

ا قىزىغان ۋاقتى ئىكهن، مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ شۇ كۈنلهرده تاز

ھهر ئۈچ كۈنده بىر خىتاي جىنايهتچىنى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىپ 

پونكىتىنىڭ دهرۋازىسىغا ئېسىپ سازايى  تراكتوردارغا ئېسىپ 

ناھىيىدىكى خىتايالر كوچىغا چىقالمايدىغان، ئازراق . قىلىدىكهن

خىتايغا مهكىتتىن  ئېلىپيولى بارلىرى خوتۇن بالىلىرىنى 

 شهرقىيبىز ئهڭ ئاخىرقى قېتىم . باشلىغان ئىكهنكېتىشكه 

 سىنىڭبىيۇروتۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى قهشقهر 

بارغىنىمىزدا، مهكىتكه  ئېلىپيوليورۇقىنى ئاخۇنوپنىڭ سېكرېتارى 
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پونكىتىنىڭ ئالدى دهرۋازىسىغا بىر خىتاينىڭ  تراكتورمهكىت 

يۇقىرى بېسىملىق ياڭراتقۇدا ئۇ . جهسىتى ئېسىقلىق ئىكهن

، خهلقنىڭ تىپتىكهنېئوقۇلىۋخىتاينىڭ جىنايى قىلمىشلىرى 

بولغان ئۆچمهنلىكى ھهددىدىن زىياده  كوممۇنىستلىرىغاخىتاي 

  .ئىكهن

مۇنداق جىنايهتلهر  ھۆكۈمنامىسىدهئۇ خىتايغا بېرىلگهن ئۆلۈم 

  :ئېنىق يېزىلغانىكهن

يىلى خىتايدىن ئېقىپ كهلگهن  -  1960، ياڭجىنايهتچى  

بولۇپ، ئورمان مهيدانىغا ئىشقا ئورۇنالشتۇرۇلغان، كېيىن 

ناھىيىنىڭ ئهمهلدارى بولغان، مهدهنىيهت ئىنقىالبىي باشالنغاندىن 

ڭ بېرىپ بىزنى ئېلىپتارتىپ كۆپ قېتىم قوراللىق ھهرىكهت 

. ئادهمنىڭ ئۆلۈشىگه سهۋهبچى بولغان 12بىگۇناھ ئادهملىرىمىزدىن 

پاختا تهرگىلى چىققان دېھقانالرنىڭ خوتۇن ـ قىزلىرىنىڭ ئىپپهت 

 زارات. نومۇسىغا تېگىپ خهلقنىڭ قاتتىق غهزىپىنى قوزغىغان

بىلهن بىرلىشىپ  خىتايلىرى بىڭتۈهنئورمانچىلىق مهيدانىدىكى 

ا ھۇجۇم قىلىپ تۇرسۇن ۋه ئوسمان بىزنىڭ تۇرار جايىمىزغ

ئىسىملىك ئىككى ياش جهڭچىمىزنى سىرتماق بىلهن سىقىپ 

ئۆلتۈرگهن، ئارقىدىن تۇرار جايىمىزغا باستۇرۇپ كىرىپ نۇرغۇن 

........ ئادهمنىڭ يارىدار بولۇش ۋه ئۆلۈشىگه سهۋهبچى بولغان

  .......كهلتۈرگهن ئىقتىسادىي زىيىنى بهكمۇ ئېغىر
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ئاساسهن دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرۈش تهلىپىگه ىي جىددخهلقنىڭ 

  .......جازاسى بېرىلدى

مۇشۇ ئهسلىمىلهرنى ئىنتېرنېت تور بېتىده ئېالن  ،مهن

قىلىپ تېلېفون قىلىۋاتقان مهزگىللهرده، بىر كىشى ماڭا 

 14مهخسۇم ئۇ ۋاقىتتا . ئۇ ئادهم مهخسۇم ئىكهن. تونۇشلۇق بهردى

  .ياشلىق بىر كىچىك جهڭچىمىز ئىدى

پونكىتىنىڭ  تراكتوركۈنلىرىمنىڭ بىرىده، مهكىتتىكى مهن 

بولغاندا ئۇنىڭ بوينىغا ئېسىۋالغان مهشىق ئىچىده ھهربىي 

 باشقورالمىغانلىقىنىئۇنىڭ قورالنى  كهلهڭسىزلىكىدىنقورالىنىڭ 

ئۇ . سېزىپ ئۇنىڭغا باشقا بىر قورال تېگىشىپ بهرگهن ئىدىم

كى مىلتىقتىن ئۇزۇن، ئوقىمۇ ئادهتتى ستولىدهيدىغان،  تۈركلهنكه

ئهڭ ئۇزۇنغا بارااليدىغان بىر مىلتىقنى ئېسىۋالغان ئىكهن، 

مىلتىق ئۇزۇن بولغاچقا يول ماڭغاندا يا يهرگه پاينىكى تېگهتتى يا 

باشقىالرغا پۇتلىشىپ زادى ئاراملىق  سىدوسىمىلتىقنىڭ 

ال ئۇنىڭ قورالى ئادهتته شۇ زاماندا ئىنسانپهرۋهر قور. بهرمهيتتى

ھېسابلىناتتى، چۈنكى ئۇنىڭدىن چىققان ئوق ئادهمنىڭ ئهجهللىك 

جاراھىتى تېز ساقىيىپ كېتهتتى، ئوقى ھهم  تهگمىسىاليېرىگه 

  .چۈشهتتىپىلىموتقا  ستانكىۋاي

ياش دهپ  17مهن ئۇنىڭدىن يېشىنى سورىسام، تۇرۇپ قېلىپ 

مىلتىقىڭنى ماڭا بهر، دېسهم، مىلتىقنى چىڭ . بهردىجاۋاب 
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قۇچاقالپ، مهن بۇ مىلتىقنى خىتايالرنىڭ قولىدىن ئالغان، بىزده 

مهن سېنىڭ . ئولجىنى كىم ئالسا قورال شۇنىڭ بولىدۇ، دېدى

، ساڭا يېرىم كهپقاپتۇ، قورالىڭ ئۇزۇن تارتىۋالمايمهنقورالىڭنى 

ئاپتومات چۈنكى يېرىم . ئاپتوماتىك مىلتىقتىن بىرنى بېرهي دېدىم

مهخسۇم . مىلتىق شۇ زاماندا بىر قهدهر ئىلغار قورال ھېسابلىناتتى

مىلتىقنى بهرسىله، ئاندىن ئاۋۋال ماڭا ئىشهنمىگهندهك قىلىپ 

دېدى، مهن مۇھهممهد ئىمىن  - مهن بۇ مىلتىقنى سىلىگه بېرهي، 

ئاپتومات قادىرغا دهپ قورال ئامبىرىدىن بىر دانه يېڭى يېرىم 

ىك ئوقى بىلهن ئۇنىڭ قورالىنى مىلتىق ئاچىقىپ، يېتهرل

  .تېگىشىپ بهرگهن ئىدىم

  :مهخسۇم كهتكهندىن كېيىن، مۇھهممهد ئىمىن قادىر ماڭا

 17ياشتا، قورالنى تارتىۋالىدۇ دهپ يېشىنى قهستهن  14ئۇ ھازىر  - 

  .دېگهن ئىدى - ،دهۋالدىياش 

مهخسۇم ھاجى دهيدىكهنمىز، ئۇ ھهرهمگه بېرىپ ھهج  ،مهخسۇمنى

  .هن ئىكهنقىلىپ كهلگ

  :ئۇنىڭ بۇ قېتىم ئېيتىپ بېرىشىچه

مۇھهممهد ئىمىن قادىر قهشقهردىن كهلگهندىن كېيىن، ئالدى   

يېقىن بولغان پهيلو مهيدانىنىڭ قوراللىرىنى مهكىتكه  بىلهن

كىرهلمهي، يوپۇرغا مهكىتكه قورال بۇلىغاندا  ئۇ قېتىم. بۇالپتۇ

ناھىيىسىگه قاراپ مېڭىپتۇ، ئادهم جىق بولغاچقا، قورالالرنى 
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كۆتۈرۈپ يۈرۈش بىئهپ بولغاچ، دېھقانالرنىڭ ئۆيىگه يوشۇرۇپ، 

 - قورال  يوپۇرغىدا، ئىزدهۋاتسامهكىتكه كېتىشنىڭ ئامالىنى 

، ئۇالر ئادهم ئهۋهتىپ تهكشۈرۈش سېزىلىپتۇالرنىڭ بارلىقى ياراق

رىپ، سېرىق بويىدىكى ئىشهنچلىك ئادىمى بولغان بې ئېلىپ

كېلىپ، يوپۇرغا ناھىيىسىگه چاقىرتىپ  ئهھمهتنى ئابدۇۋاھىت

ھۇجۇم قىلىپ ناھىيىلىك قوراللىق بۆلۈمنىڭ قوراللىرىنى بۇالپ 

كىرىش ئىمكانىيىتى زادى بولماپتۇ، مهكىتكه كېتىپتۇ،  ئېلىپ

باشالپ  رىنىئادهملى بىڭتۈهننىڭخىتايالر مهكىتتىكى چۈنكى 

  .ىكهنكېلىپ يول توسۇپ ياتقان

كىرهلمىگهندىن كېيىن يول يۆنىلىشىنى مهكىتكه ئۇالر 

مارالبېشىنىڭ . ئۆزگهرتىپ مارالبېشى تهرهپكه مېڭىپتۇ

، يېڭى ئۆستهڭ، چوڭقۇرچاقئاقساقمارال، سېرىق بويا، ئاالغىر، 

بويىنى سېرىق ، زورايتىپتۇغا بېرىپ قوشۇن ىرلىقاتارلىق جاي ئاۋات

قىلىپ  قوماندان ئهھمهتنى ئابدۇۋاھىتقىلىپ تايانچى ئىستىھكام 

  .بېكىتىپتۇ

كېلىپ قوشۇلغان  يوپۇرغىدىنئۇالرنىڭ قوشۇنى ئىچىده 

بۇ قوشۇن بىر مهزگىل مارالبېشى . ئهسكهرلهرمۇ بار ئىكهن

ناھىيىسىده تۇرغاندىن كېيىن، مهكىتتىكى خىتاي قوشۇنلىرى 

باشالپتۇ،  ئازلىغىلىملىرى ئادهزېرىكىپ ساقالۋېرىپ 

خهۋىرىگه ئاساسهن، ھۇجۇم ئىگىلىگهن ئالدىن  رازۋېدكىچىلهرنىڭ
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، قىلىپتۇقاراپ ھۇجۇم مهكىتكه كېچىدىال بىر بېكىتىپ ۋاقتىنى 

تهرهپتىن قىستاپ كهلگهن مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ  - تهرهپ 

خىتاي قوشۇنلىرى مهكىتتىكى قوشۇنىغا تاقابىل تۇرالمىغان 

  .چېكىنىشكه باشالپتۇ

، يهنه بىر گازارمىلىرىغادۈشمهنلهرنىڭ بىر قىسمى ھهربىيلهرنىڭ 

مۇھهممهد . تهرهپكه قاراپ قېچىپتۇ بىڭتۈهن زاراتتىكى قىسمى

ئىمىن قادىر قوشۇنلىرى ھارماي ئۇرۇش قىلىدىغان روھنى جارى 

بېرىپ، يهرلىك خهلق  يېزىسىغا تۆمهنتالمهكىتنىڭ قىلدۇرۇپ، 

قوماندانلىقىدا ئاكىنىڭ  ئوبۇلخانسلىھهتلىشىپ، بىلهن مه

 بىڭتۈهن زاراتتىكىھۇجۇم قىلماقچى بوپتۇ،  بىڭتۈهنگه زاراتتىكى

قوشۇن،  مۇنتىزىمقوشۇنلىرى يېرىم ھهربىي تۈسىنى ئالغان 

قوراللىرى خىل ۋه مهخسۇس تهربىيه كۆرگهن ئهسكهر بولغاچقا 

  .ئۇالرنى ئاسان بىر تهرهپ قىاللماپتۇ

ئۇ ئۇرۇشتا مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ يېقىن ئادىمى بولغان 

بولۇپتۇ، شېھىت ئاكا  ئوبۇلخانئۇستاز پېشقهدهم ھۆرمهتكه سازاۋهر، 

ئاكىنىڭ ئۆلۈمى مۇھهممهد ئىمىن قادىرغا بهكمۇ تهسىر  ئوبۇلخان

قىلغان ئىكهن، ئۆزىنى توختىتالماي، كۆزلىرىدىن شۇ كۈنى ياش 

ئاكىنى دهپنه قىلغاندا مۇھهممهد ئىمىن  ئوبۇلخان. چىققان ئىكهن

     . يىغلىتىۋهتكهنىكهنقادىر ئۆزى قۇرئان تىالۋهت قىلىپ ھهممىنى 

مۇھهممهد ئىمىن قادىر تهقۋادار، ئىمانى كامىل، دىيانىتى 
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خهلقى ئۇنى بېشىغا مهكىت كۈچلۈك مۇسۇلمان بولغاچقا پۈتۈن 

مهخسۇم  ، دهيدۇ- قىلىپ قىسقان ئىدىتاجى كۆتۈرگهن،  ئېلىپ

  .ھاجى

شۇ قېتىم چاسا ھهربىي مهيدانغا بارغاندا، مهخسۇمنىڭ   

يېزىلىرىدىن باشقا مارالبېشىنىڭمۇ مهكىتنىڭ دېيىشىچه، 

يېزىلىرىدىن ھهددى ـ ھېسابسىز ئادهم كهلگهن ئىدى، قورالالرنى 

  .، دهيدۇ- ئات ھارۋىسى ھازىرلىغان ئىدۇق 420توشۇش ئۈچۈن 

رغا ھۆكۈم ئېالن قىلغاندا، مۇھهممهد خىتاي جىنايهتچى قاتىلال  

ئىمىن قادىر ئۆزى ھۆكۈم قىلىپ ئۆزى ئىجرا قىلىدىكهن، مۇبادا 

ئىنقىالب مهغلۇپ بولۇپ قالسا ھهممه ئىش مېنىڭ بىلهن كهتسۇن، 

بىز ئاڭلىغان . باشقىالر ئادهم ئۆلتۈرمىسۇن دېگهن ئىكهن

  :ئىجرا قىلغۇچى ھۆكۈمنامىدىمۇ

ر، دهپ جىنايى مۇھهممهد ئىمىن قادى :قوماندانىباش  بىۋاسىته

  .ھۆكۈم ئېالن قىلىنغانىدى

ئالدى بىلهن  خىتايالرغىمۇئۇنىڭ ئالدىدىكى دارغا ئېسىلغان 

خهلقنىڭ بىردهك قوشۇلۇشى بىلهن بېكىتىلىپ جىنايى قىلمىشى 

  .قارار چىقىرىپ دارغا ئاسقان ئىكهن

  :يېزىلغان ئىدى قۇرالر بارغان مهكتۇپتا مۇنداق ئېلىپبىز 

ئۇيغۇر خهلقىنىڭ باتۇر ئوغالنى، زهرهپشان مۇستهقىل پولكىنىڭ    

  :.مۇھهممهد ئىمىن قادىرغا مايور، قوماندانى
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تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى قهشقهر شۆبه  شهرقىي

  .ئاخۇنوپسېكرېتارى باش  سىنىڭبىيۇرو

  !جهننهت بولسۇن، ئامىن يېرىمهرھۇمنىڭ ياتقان 

  
 ۋه خهيرۇلالتوختى  مىللىي قهھرىمان ئوسمانجان .3    

  نى ئهسلهيمهننىزامىدىن

  
 شهرقىي نىزامىدىن، بىلهن خهيرۇلالتوختى مهرھۇم ئوسمانجان 

تۈركىستان يېقىنقى زامان تارىخىدا، كىشىلهر قهلبىدىن مهڭگۈ 
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ئۇنتۇلغۇسىز ئورۇن ئالىدىغان، تىلالردا داستان بولۇشقا ئهرزىيدىغان 

  .مىللىي قهھرىمانلىرىمىزدىن ھېسابلىنىدۇ

ئاتۇشنىڭ كۈنى  -  23ئاينىڭ  -  8يىلى - 1969ئۇ ئىككىلىسى 

يېزىسىدىكى خىتاي ئارمىيىسى بىلهن بولغان جهڭده  قاراجۈل

تۈركىستان خهلقىگه  شهرقىيباتۇرلۇق بىلهن جهڭ قىلىپ، 

ئۆچمهس ئىز ۋه ئۈلگه يارىتىپ ئالهمدىن ئۆتكهن، مىللىي 

  .قهھرىمانلىرىمىزدۇر

ئاۋغۇستتىكى جهڭ ئاساسى جهھهتتىن ئاخىرلىشىپ،  -  23 

الرنى ياراقدۈشمهن ئارمىيىسى ئهسىرلهرنى تۇتۇپ، باغالپ، قورال 

 يىغىپ، بىر تهرهپتىن ئۆزىنىڭ ئۆلگهن ئهسكهرلىرىنى توشۇشقا

يالغاندىن  ئىككىيلهن تهمشىلىۋاتقاندا، ئوسمانجان بىلهن خهيرۇلال

بىرىنى يۆلهپ دۈشمهن ئهسكهرلىرى  - تهسلىم بولغان بولۇپ، بىر 

ئۇالر  بۇالرنى كۆرگهن دۈشمهن ئارمىيىسىتهرهپكه يېقىنلىشىدۇ، 

  .دهپ ئانچه ئېتىبارغا ئالمايدۇ ،ئېغىر جاراھهتلهنگهن

ئهڭ ئاخىرقى بىر تال قول ئوسمانجان بىلهن خهيرۇلال 

تۇتۇپ دۈشمهننىڭ ئالدىغا يېقىنلىشىدۇ، مهخپىي بومبىسىنى 

. بۇالرنى تۇتۇپ باغلىغىلى ۋه تهكشۈرگىلى ئالته ئهسكهر كېلىدۇ

بىلگهن ئوسمانجان ۋه خهيرۇلال ئالدىن غهنىيمهت پۇرسهتنى 

دۈشمهننىڭ  بويىچه قول بومبىسى بىلهن مهسلىھهتىۋهدىلهشكهن 

تاجاۋۇزچى ى بىلهن قوشۇپ پارتلىتىپ كىرىنى ئۆزئالته ئهس
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  .قىلىۋېتىدۇئاالقزاده  ئارمىيىسىنى

زهربه، دۈشمهن قاقشاتقۇچ دۈشمهنگه بېرىلگهن بۇ ئهڭ ئاخىرقى 

ئهسكهرلىرىنى قاتتىق ۋهھىمىگه سالىدۇ، ئۆلمهكنىڭ ئۈستىگه 

تهپمهك دېگهندهك، ئۆلگهن ئهسكهرلىرىنى يىغىشتۇرۇپ بواللمىغان 

، جهسىتىهسكهرلىرى يېڭىدىن ئۆلگهن ئالته خىتاينىڭ خىتاي ئ

، ئۇالرنىڭ كۆزىگه ئاتمىش پارچىالنغاچقابولۇپ،  پىرهڭ - تىره 

ئېسهدهپ قىلىپ،  چىيا - جهسهت پارچىلىرىدهك كۆرۈنۈپ، قىيا 

ئېشهككه . كېتىدۇھوشىدىن يىغالپ، نهچچىسى قورققىنىدىن 

ئىپالس خىتايالر، كۈچۈڭ يهتمىسه ئۇر توقۇمىنى دېگهندهك، بۇ 

پ ئۆچ ىمهتلىرىمىزنى قارا قويۇق دۇمباالئهسىر ئالغان بىزنىڭ ئهز

شۇ قېتىمقى جهڭده ھايات قالغان . ئالغىلى تۇرىدۇ

  .ىدىساق قالمىغان بهرسىمۇىرىمىزدىن ئهزىمهتل
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ئاتلىق پولكىدىن  -3 ئارمىيىنىڭمهرھۇم ئوسمانجان مىللىي 

ۋىاليهتلىك قهشقهر شىدا بېيىلالرنىڭ - 1960كهسىپ ئالمىشىپ 

  ،بهلگىلىنىدۇباشلىق قىلىپ مۇئاۋىن ساقچى باشقارمىسىغا 

  

يارى  - مهلۇم بىر يهكشهنبه كۈنى ئوسمانجان ئائىلىسى دوست

ئۆينىڭ  ،قىلىپتهكلىپ بۇرادهرلىرىنى يهكشهنبه كۈنلۈك چايغا 

كېلىشىنى تۆت كۆزى مېھماننىڭ تازىالپ  پاكىزئىچى تېشىنى 

  .بىلهن كۈتىدۇ

بىر  ىپمېھمانخانا ئۆيىگه كىرمهرھۇمنىڭ ئايالى زۇلپىيه خانىم 

يېڭى سهت چېچىپ  ،ئۆينى قااليمىقانالشتۇرۇپ نىڭتوپ توخۇالر

تارتىپ ھهممه يهرنى توخۇ پوقىغا گىلهملىرىدىن تازىالنغان ئۆينىڭ 

  :ئوسمانجاننىڭ خوتۇنى جىددىيلىشىپ ،كۆرىدۇ تكهنلىكىنىهمىلىۋ

كىمنىڭ توخۇسى ! دېگهن رهسۋاچىلىقنېمه ، كالال بۇ ئالالھۋاي - 

. ئوسمانجاننى توۋاليدۇ - بۇ؟ ۋاي مهن ئهمدى قانداق قىالرمهن دهپ،

. دېگهندهك توخۇالر ئۆينى رهسۋا قىلىۋهتكهن راستئوسمانجان قارىسا 

غهزهپلهنگهن ئوسمانجان ياتاق ئۆيىدىكى ئېسىقلىق تۇرغان 

توخۇغا قارىتىپ ئوق ئۈزىدۇ، توخۇالردىن  ئاچىقىپتاپانچىنى 

قوشنىسى توخۇالرنىڭ قالغان ئىككىسى ئۇدۇل . قانچىسى ئۆلىدۇ

. دېگهن خىتاينىڭ ئۆيىگه قاراپ ماڭغان ئىكهن يجىڭۋېى لىيۇ

ئىككى پاي ئوق بىلهن خىتاينىڭ ئېتىلغان كهينىدىن  -كهينى 
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خىتاي  ئاڭلىغانئاۋازىنى ئوق . قالغان ئىككى توخۇسىمۇ ئۆلۈپتۇ

ئۆيلىرىدىن چۇۋۇلۇپ چىقىپ يهرده ياتقان ھهقهمسايىلىرى ۋه 

، ئوق دهل ئىككى توخۇنىڭ لىشىپتۇېقتاڭ  - توخۇغا قاراپ ھاڭ

ئۆيىدىن چىقىپ  جىڭۋېيمۇ لىيۇ .ئىكهنتهگكهن بېشىغا 

ئېتىلغان بېشىغا توخۇسىنىڭ ئۆلگهنلىكىنى ھهم ئىككى توخۇنىڭ 

كۆرۈپ ئۇجۇقۇپ تهگكهنلىكىنى ئوقنىڭ دهل ئوخشاش جايىغا 

ئۆيدىكى  ھهقهمسايىلهرگهكۆرۈۋاتقان كېلىپ . كېتىپتۇ

ئۇالر . قىلىپتۇقايىل رهسۋاچىلىقنى كۆرسىتىپ قوشنىلىرىنى 

ده توخۇ كاتىكى چىگه كىرىپ قارىسا ئۆينىڭ ئىخىتاينىڭ ئۆيى لىيۇ

 ئېچىتۇرغۇدهك، ئۆينىڭ يېمىكى تۇرغۇدهك، بىر تهرهپته توخۇنىڭ 

ئۇ . ىلىققا چىداپ تۇرغىلى بولمايدىغان ھالهتته ئىكهنسېسىقچ

خىتاي بولسا يهتمىش يهردىن ياماق سالغان ئهسكى چاپاننى 

  ...توخۇسىنىڭ ئىچى ئاغرىقىدا قاراپ تۇرغۇدهكيېپىنچاقالپ 

ئالدىغا مېھمانالرنىڭ ئوسمانجان ئۆيىنى قايتا تازىالپ كهلگهن 

، بولۇپمۇ ئوسمانجاننىڭ بېرىپتۇچىقىپ بولغان ئهھۋالنى دهپ 

بېشىغا ئاتقان ئىككى پاي ئوقىنىڭ دهل جايىدا ئىككى توخۇنىڭ 

دېگهن ئۇستا نېمه خىتايالر . قىلىپتۇھهممىنى قايىل تهگكهنلىكى 

  ...دېگۈدهك- ! مهرگهن بۇ

ئارىدىن ئۈچ كۈن ئۆتكهنده ئوسمانجاننىڭ ئىشخانىسىغا بىر پارچه 

ئوق چىقىرىپ باشقىالرنى  ، ئوقۇپ قارىسا، قانۇنسىزكهپتۇخهت 
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دېگهن ئۇقتۇرۇش  ،تاپشۇرۇلسۇنبىئارام قىلغانلىقى ئۈچۈن قورال 

  .ئىكهن

ئادهم، قورال ھهربىي مهن بىر  -ئوسمانجان ئۇ خهتكه جاۋابهن

، مهن ھهرگىز ھېسابلىنىدۇتاپشۇرۇش دۈشمهنگه تهسلىم بولغانلىق 

  .كېتىدۇدهپ چىقىپ  ،تاپشۇرمايمهنقورال 

قارىماي دهرھال ئۆيگه قايتىپ كىرىپ نېمىگه  ئوسمانجان ھېچ

 سېلىۋېتىپ،فورمىسىنى ساقچى ئىدارىسىدىن بهرگهن ساقچى 

ئېسىپ، ساقچى قوراللىرىنى ، كىيىپ فورمىنىھهربىي 

 - !باشقارمىسىنىڭ ماشىنا شوپۇرىنى چاقىرىپ ماشىنىنى ھهيده

. كۆۋرۈكىگه قاراپ يۈرۈپ كېتىپتۇ يارۋاغدهپ شهھهردىن چىقىپ 

شۇنىڭ ! دهپتۇ - كۆۋرۈكىدىن ئۆتكهنده خاڭدى تهرهپكه ھهيده يارۋاغ

ئاتلىق . مېڭىپتۇئاتلىق پولكقا قاراپ  -  3بىلهن ئۇدۇل خاڭدى 

ئۆزى  ،پولكنىڭ ئالدىغا كهلگهنده خىتاي شوپۇرنى ھهيدىۋېتىپ

ئالدىن ئورۇنالشتۇرۇلغان . كهپتۇپىياده پولك دهرۋازىسى ئالدىغا 

ساالم ھهربىيچه ان ئهسكهرلهر ئوسمانجانغا تا تۇرغپوستبولغاچقا 

  ...كىرگۈزۈۋېتىپتۇدهرۋازىدىن بېرىپ 

  

بولۇشنىڭ ئالدىدا، قهشقهر شېھىت مهرھۇم ئوسمانجان 

ئۇ ئاخۇنوپ . ۋىاليهتلىك سۇ ئىشالر باشقارمىسىنىڭ باشلىقى ئىدى

تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى مىللىي  شهرقىيبىلهن بىلله، 
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ئارمىيىسىده خىزمهت قىلغان، كۆپ قېتىم ئۇرۇشقا قاتناشقان، 

  .ئىدى ئوفىتسېرلىرىدىنپېشقهدهم 

تهشكىالت ئىچىده، قوزغىالڭنىڭ ھهربىي ئىشالر مهسلىھهتچىسى 

ئۇ بىر قېتىم بىزگه . ۋه ھهربىي ئىشالرغا مهسئۇل ئوقۇتقۇچى ئىدى

نى قايىل پارتىزانلىق دهرسى ئۆتكهنده، ئاجايىپ قىزىقارلىق، كىشى

ئۇنىڭ ئۆتكهن دهرسلىرى . قىلىدىغان مهزمۇندا دهرس ئۆتكهن ئىدى

ئىچىمدىن  - ئويلىسام ئۇ ئادهمگه ئىچ  ھهرقىتىمھېلىمۇ يادىمدا، 

  . ئاپىرىن ئوقۇماي تۇرالمايمهن

باشلىغان  دهپ دهرس - ئادهم ئۆلتۈرۈش دۇنيادا ئهڭ ئاسان ئىش،   

دهم ئۆلتۈرىدىغان پهقهت سهنده ئا - ،ئىدى مهرھۇم ئوسمانجان

بۇنىڭ ئهكسىچه  .كۈچلۈك ئىراده، قورقماس يۈرهك بولسىال كۇپايه

ھايۋان، ئۇچار قۇشالرنى ئۆلتۈرمهك بهك قىيىن، ياكى ئهسال 

  .مۇمكىن ئهمهس

 قۇشقاچنىكۆرسىتىپ، مۇشۇ  قۇشقاچنىمهسىلهن، ساڭا بىر   

دهپ ۋهزىپه قىلسام، سهن ئۇنى مهڭگۈ ئۆلتۈرهلمهيسهن،  ،ئۆلتۈر

چۈنكى  .مۇمكىنئۆلتۈرۈشنىڭ  قۇشقاچنىبهلكىم باشقا بىر 

رهڭگى ئوخشاش، ئۇالرنىڭ مۇئهييهن ياشاش شارائىت  قۇشقاچالرنىڭ

ئۇ نهده كهچ بولسا شۇ يهرده ياشايدۇ، نهده دان . قانۇنىيىتى يوق

 ئهتىسىيهرده بولسا  ، بۈگۈن بۇبولسا شۇ يهرگه بېرىپ جان ساقاليدۇ

ساڭا مهلۇم بىر ياۋايى  .ياۋايى ھايۋانمۇ شۇنداق .ئۇ يهرده بولىدۇ



393 
 

 	
	393 	

	 	

ھايۋاننى كۆرسىتىپ ئۇنىڭغا بهلگه سېلىپ ئاشۇ ياۋايى ھايۋاننى 

بهلكىم . دېسهم سهن بىر ئۆمۈر ئۇنى ئۆلتۈرهلمهيسهن ،ئۆلتۈر

  .مۇمكىن ئۆلتۈرۈشۈڭباشقىسىنى 

ه قورقماس ئىراده پهقهت سهند. ئاددىي؟ بۇ بهكال ئۆلتۈرۈشچۇئادهم 

مهن ساڭا مهلۇم بىر شهھهردىكى ئادهمنى ئۆلتۈر،  !بولسىال كۇپايه

چۈنكى ئۇ ئادهمنىڭ . لهيسهنهئۆلتۈردهپ ۋهزىپه قىلسام سهن ئۇنى 

ئۇ ئادهمنىڭ ياشايدىغان مۇئهييهن بىر تۇرالغۇسى . ئىسمى بولىدۇ

تۇرقى قاتارلىق - ى، تهققىبولىدۇ، ئۇنىڭ ئىش ئورنى، كهسپ

بهلگىلىرى بولىدۇ، سهن شۇ قانۇنىيهت ئارقىلىقال ئۇ ئادهمنى 

  .ئورۇندىيااليسهنۋه مهن تاپشۇرغان ۋهزىپىنى  تاپااليسهن

بىز ھازىرقى بۇ شارائىتتا ئادهم ئۆلتۈرۈش بىلهن ، ئهمما

شۇغۇلالنمايمىز، بىز ئۆزىمىزنىڭ مىللىي ھاكىمىيىتىمىزنى 

ىنى ۋه هنلىريىن، قانۇن ئارقىلىق خهلق دۈشمېتىكلىگهندىن ك

جازااليمىز، بۇ ئايرىم بىر  خائىنلىرىنىمىللىي مۇناپىق، ۋهتهن 

  .ئهھۋال

بهلكىم بىز ۋهتهننىڭ ئېھتىياجى، مىللهتنىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن 

.... مۇناپىقمىللىي ، خائىنلىرىبولمايدىغان ۋهتهن  جازالىمىسا

قاتارلىق دهلىل ـ ئىسپاتى تولۇق بولغان جىنايهتچىلهر 

، ئۇالرنى ئاددىيمۇمكىن، بۇ بهك  جازالىشىمىزبولىدىكهن، ئۇنى 

سېلىش، بهلگىسى ئهمهس، بهلكى ئۇالرغا خائىنلىق ئۆلتۈرۈۋېتىش 
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بىر . قىلىۋېتىشيهنى بىر تال كۈمۈش يىڭنه بىلهن ئۇالرنى ساراڭ 

بىر تال . قىلىۋېتىشبىلهن ئۇالرنى گاس تال كۈمۈش يىڭنه 

كۈمۈش يىڭنه بىلهن ئۇالرنىڭ كۆزىنى كۆرمهس، قۇلىقىنى 

ۋاقتى كهلگهنده . قىلىۋېتىشياكى گاچا . قىلىۋېتىشئاڭلىماس 

  دېگهنىدى- مۇمكىن، كهلتۈرۈشىمىزمۇئۇالرنى ئهسلىگه  ھئىنشائالال

رال يهنه ھهر خىل قورالالرنى ئىشلىتىش، قۇراشتۇرۇش، قو ،ئۇ

ئوقلىرىنى يۆتكهپ ئىشلىتىش، ئوقنىڭ خۇسۇسىيىتى قاتارلىق 

ئۇرۇش  داالدائۇندىن باشقا . ئىخالس بىلهن ئۆگىتهتتىتېخنىكالرنى 

قىلىش، ئورمانلىقتا ئۇرۇش قىلىش، تاغدا ئۇرۇش قىلىش، 

تۈزلهڭلىكته ئۇرۇش قىلىش، دۈشمهن كۈچلۈك بىز ئاجىز ئهھۋالدا، 

ئۇرۇش قىلىپ بىر تهرهپتىن دۈشمهن بىلهن بىر تهرهپتىن 

دىققهت قىلىدىغان ئىشالر قاتارلىق ئۇرۇش چېكىنىشته 

  .ىدىبىلهن ئۆگهتكهنمهشىق  ئهمهلىيتاكتىكىسىنى 

 قاراغۇلئاتۇشنىڭ بىر قېتىم بىز بىر نهچچه ئادهم ئۈستۈن 

بارغان ئىدۇق، شۇ  ئېلىپمهشىق دېگهن يېرىگه بېرىپ ھهربىي 

قارىغا ئېتىشنىڭ ھهرخىل ئۇسۇل بىز مهشىقته قېتىمقى ھهربىي 

   .لىرىنى پۇختا ئۆگىنىۋالغان ئىدۇقماھارهت

قاراجۈلدىكى جهڭده مهرھۇم ئوسمانجان دۈشمهن ئارمىيىسىنى 

ئۇنىڭدىن  ئالالھ. ئىدى بىرىئهڭ كۆپ چىقىمغا ئۇچراتقانالرنىڭ 

  !رازى بولسۇن، ئامىن
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ىڭغا مهن ئوسمانجاننىڭ بۇ دهرسلىرىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، ئۇن

بولغان ھۆرمىتىم بهكمۇ ئاشقان ئىدى، نهده كۆرسهم بىردهم 

كېلهتتى، ئهپسۇس ئۇ ئادهم كۈن بويى بهك  پاراڭلىشىۋالغۇم

مهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي ئالدىراش ئىدى، مهرھۇمغا 

  !تىلهيمهن، ئامىن

يېزىسىدىن  بويامهتئاتۇشنىڭ ، نىزامىدىن مهرھۇم خهيرۇلال

ۋانى بىلهن پۈتتۈرگهن ئۇن باكالۋۇرلۇقبولۇپ، ئالىي مهكتهپنى 

ئۇ ئىدى،  ستۇدېنتىبىرىنچى قارار  ئۇنىۋېرسىتېتنىڭ

- 1ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن ئاتۇش ئوبالستلىق 

بولۇشنىڭ ئالدىدا شېھىت ئۇ . ئوتتۇرا مهكتهپته ئوقۇتقۇچى بولغان

  .كادىرى ئىدى مهھكىمىسىنىڭۋالىي قهشقهر 

، ئادهملهر بىلهن ئاسانال چىقىشىپ كېتىدىغان، چاقچاقئۇ خۇش 

، دوستلىرى كۆپ ھېرىسمهنئولتۇرۇش قوپۇشى بار، ناخشا مۇزىكىغا 

ھهمده بىر  تونۇيتتىممهن ئۇزۇندىن بىرى ئۇنى  .نسان ئىدىبىر ئى

  .، بىر تارماقتا بىر مهزگىل بىلله ئىشلىگهن ئىدىمكهسىپته

ئۇنىڭ ماڭا تهسىر قىلىدىغان تهرىپى، ئهتراپلىق پىكىر 

، مهلۇم بىر ئىشنىڭ ئالدى ـ كۆرهلىشىقىاللىشى، يىراقنى 

الدىن تهسهۋۋۇر يامان تهرهپلىرىنى ئ- كهينىده بولىدىغان ياخشى

ئۇنىڭ . ئۇ ھهقىقهتهن بىر سىياسىيون ئىدى .قىاللىشى ئىدى

ىرى دهل بۈگۈنكى يىل بۇرۇن ماڭا دېگهن تهسهۋۋۇرل 30 مۇندىن
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  .ئايلىنىۋاتىدۇرېئاللىققا كۈنده 

بىلهن داۋاملىق ئۇچرىشىپ تۇراتتىم،  نىزامىدىن  مهن خهيرۇلال  

ئۇ . قوياتتىمبېجىرىپ ئىشى بولسا مهن  تاپىاليدىغانماڭا 

قانۇن ئورۇنلىرى ئۇنى سىياسىي . كۈندۈزلىرى تاال تۈزگه چىقمايتتى

ڭالشقا بهزى بىزنىڭكىده، شۇ. تۇتۇشقا بۇيرۇق چۈشۈرگهن ئىدى

ئۆيىده، بهزىده باشقىالرنىڭ ئۆيىده  خاننىڭهرۆتمهمتېلى بهزىده 

ئۇ . قوغدايتتۇققهيهرگه بارسا بىز ئۇنى قوراللىق . تۇراتتىمهخپىي 

ئورۇنالشتۇراتتى، تهپسىلىي بىزگه ۋهزىپه تاپشۇرغاندا ئىخالس بىلهن 

ئىشىمىزدىن زادى چاتاق  بېجىرسهكئۇنىڭ دېگىنى بويىچه ئىش 

  .چىقمايتتى

، كۈنى بىريىلنىڭ ياز پهسلى ئىيۇل ئايلىرىنىڭ مهلۇم  -  1969

ھاۋا بهك ئىسسىق بىر كۈن ئىدى، مېنى خهيرۇلال چاقىرغان 

ئۆيىده خهيرۇلال بىلهن نىڭ  تۆرهخان مهمتېلىئىكهن، مهن 

ئۇ مېنى چاقىرىشتىكى مهقسىتىنى ئېيتتى، . ئۇچراشتىم

وزغىالڭنىڭ ھهرىكهت يۆنىلىش اليىھه خهرىتىسىنى قوراللىق ق

سىزماقچى بولغان خهرىتىنىڭ مهزمۇنى ۋه . سىزماقچى ئىكهن

بهردى ھهمده خهرىتىنى چۈشهنچه تهپسىلىي مهقسىتى ھهققىده ماڭا 

. بار مهسلىھهت قىلىپ، بىلله سىزماقچى بولغانلىقىنى ئېيتتى

شۇنىڭ بىلهن خهرىته . مهن خۇشاللىق بىلهن قوبۇل قىلدىم

سىزىشقا الزىملىق سايمانالرنى، قهشقهر ۋىاليهتلىك بىناكارلىق 
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سىزىشقا  چىرتىيۇج، ئىنستىتۇتىدىن اليىھىلهشقۇرۇلۇش 

، ئۈچ بۇلۇڭلۇق سىركۇلتاختاي، ھهرخىل ات كۋادرئىشلىتىدىغان 

 گرادۇسلۇق 45سىزغۇچ،  ماسشتابسىزغۇچ، ئۈچ قىرلىق 

مىخ قاتارلىق كۇنۇپكا سىزغۇچ، ھهرخىل رهڭلىك قارا قهلهم، 

ئهسۋاب سىزىشتا كهم بولسا بولمايدىغان بىر يۈرۈش  چىرتىيۇج

كهلدىم ھهمده قهشقهر ۋىاليهتلىك يهر ئۆلچهش ئىدارىسىدىن  ئېلىپ

قهشقهر ۋىاليىتىگه تهۋه ھهرقايسى ناھىيىلهرنىڭ يۈرۈشلهشكهن 

  .كهلدىم ئېلىپخهرىتىسىنى  توپۇگىراپىك

ئىش تهقسىماتى بويىچه مهن قوراللىق قوزغىالڭنىڭ ھهرىكهت 

يۆنىلىش خهرىتىسىنىڭ دهسلهپكى اليىھىسىنى سىزىشقا 

    . تىمكىرىش

 :بىرى. مۇننى ئۆز ئىچىگه ئاالتتىخهرىته ئىككى چوڭ مهز

 تۈزسىزىقلىقدۈشمهننىڭ ئورۇنلىشىش ئهھۋالى ۋه زهربه بېرىدىغان 

چېكىنىش قوراللىق قوشۇننىڭ  :ئىككىنچىسى. مۇساپىسى

  .يوللىرى ۋه جان ساقلىغىلى بولىدىغان مۇھىم جايالر

 ئېلىپلىڭ خهيرۇلال ئىش تهقسىماتى بويىچه، مىجىت سى

كهلگهن ھهربىي ئاخبارات بويىچه خهرىتىنىڭ يول مۇساپىسى، 

خىتاي ئارمىيىسىنىڭ قهشقهردىن پاكىستانغىچه بولغان 

ئارىلىقتىكى ئورۇنلىشىش ئهھۋالى ۋه تهكشۈرۈش پونكىتلىرى، 

قاتارلىق جايالرنى شهرتلىك بهلگه بىلهن ... ساقچىخانىالر 
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لدۇرۇش ئىشىنى قىلماقچى ئىزاھالپ، خهرىتىگه رهڭ بېرىپ پىشى

ئېلىپ مهن قهشقهر ۋىاليهتلىك يهر ئۆلچهش ئىدارىسىدىن . بولدى

ىنى ئاساس قىلىپ، تىك بۇلۇڭلۇق خهرىت توپۇگىراپىككهلگهن 

سىستېمىسى بويىچه، تهكشىلىك خهرىتىسىنى سىزىپ، كوئوردېنات 

، قهشقهردىن تارتىپ كوئوردېنات نۇقتىسىنى بېكىتىپئۇنىڭ 

ھهمده ئافغانىستان، پاكىستان، كهشمىر  ىغىچهچېگراسسوۋېت 

بولغان يهر شهكلى، يول خهرىتىسىنى سىزىپ  چېگرىلىرىغىچه

  .چىقتىم

بولغان يول مۇساپه  قاراجۈلگىچهقهشقهردىن تارتىپ  بىرىيهنه 

سىزىلغان تهپسىلىي خهرىتىسى ئىدى، بۇ خهرىتىمۇ ناھايىتى 

كهلگهن ھهربىي ئاخبارات  ئېلىپئىدى، خهرىته مىجىت سىلىڭ 

چېكىنىشكه قوراللىق قىسىم . سىزىلغان ئىدىتهپسىلىي بويىچه 

؟ نهگه بېرىپ ماكانلىشىش، چېكىنىشتوغرا كهلگهنده قانداق 

قهيهرده ئۆڭكۈر بار؟ قهيهرده جان ساقلىغىلى بولىدىغان ياۋا مېۋىلهر 

پ چىقىچېكىنىپ بار؟ قهيهرده سۇ بار؟ قايسى يول بىلهن قهيهرگه 

نىپ ئىلىخهرىتىگه تهپسىلىي ؟ ھهممىسى ....كهتكىلى بولىدۇ

ھهتتا تارىختىن . شهرتلىك بهلگه بىلهن ئاالھىده ئىزاھالنغان ئىدى

شلىنىپ قالغان، ئوۋچى بىرى ئاتا ـ بوۋىلىرىمىز ماڭغان كېيىن تا

  .نغان ئىدىئىلىيولى، كارۋان يولى، چىغىر يولالرمۇ خهرىتىگه 

چىده سىزىلىپ، رهڭ بېرىلىپ مۇددهت ئىخهرىته پىالنالنغان 
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خهرىتىنىڭ ئىزاھالنغان قىسمىغا مهرھۇم خهيرۇلال ئۆز  .پۈتتى

 ،»يولى ئىستىقالل«قهلىمى بىلهن ناھايىتى چىرايلىق قىلىپ، 

  .دهپ يېزىپ قويغانىدى

  

  
بىز بىر نهچچه كۈن ئۇخلىماي ياكى چاال ئۇيقۇدا بۇ خهرىتىنى 

بىزگه كېرهكلىك  تۆرهخانمهمتېلى سىزىپ چىققان ئىدۇق، مهرھۇم 

بېرهتتى، ئۇسساپ  ئهكېلىپبولغان نهرسىلهرنى ئۈزۈلدۈرمهي 

ئهكېلىپ كىچىك بالىغا چاي  ئاغزىمىزغاكهتتىڭالر دهپ چاينى 
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ئۆي بهك ئىسسىق ئىدى، . قوياتتى ئىچكۈزۈپ ئىچكۈزگهندهك

مهمتېلى مهرھۇم . سهگىدىدهتتىتهرلهپ كهتكهنده بىزنى يهلپۈپ 

سائادهتكه  - ۋهتهننىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن، مىللهتنىڭ بهخت  نتۆرهخا

، بىز ئۇرۇشتا ئايىمايتتىئېرىشىشى ئۈچۈن ھېچ نېمىسىنى 

، ئۇ خهلقنى قايتىدىن تاشالنغاندىمۇئهسىرگه چۈشۈپ تۈرمىگه 

ھهرىكهتلهندۈرۈپ قوراللىق قوزغىالڭنى داۋامالشتۇرماقچى بولۇپ، 

قىلىۋهتكهن  توڭتهي -  ئوڭتهيبېرىپ قهشقهرنى  ئېلىپھهرىكهت 

كۆرۈپ ھهيران  ئهيىبلهشنامىسىنىئىكهن، مهن تۈرمىده ئۇنىڭ 

يىللىق قاماق جازاسى بېرىپ، بىر  20ئۇنىڭغا . قالغان ئىدىم

كهلگهن ئىدى، كېيىن  ئېلىپنهچچه يىلدىن كېيىن پهيلو مهيدانغا 

 يېرىبولۇپ، ياش ئالهمدىن ئۆتتى، مهرھۇمنىڭ ياتقان كېسهل 

  !هتته بولسۇن، ئامىنجهنن

 قوزغىلىڭىمىزنىبىزنىڭ قوراللىق  نىزامىدىندىنخهيرۇلال  

خهلقئارادا قولاليدىغان بىرهر مهملىكهت بارمۇ؟ ياكى يهككه ـ يېگانه 

  :؟ دهپ سورىغىنىمدابېرىۋاتامدۇق ئېلىپھهرىكهت 

يېگانه  - بىزنىڭ بۇ قېتىمقى قوراللىق ھهرىكىتىمىز يهككه  -

ئهمهس، ۋهتهن سىرتىدىكى بىر نهچچىلىگهن تهشكىالت ۋه دۆلهتلهر 

ئۇالر بىزنىڭ بۇ قېتىمقى ھهرىكىتىمىزنى . بىلهن ئاالقه ئورناتتۇق

ئىتتىپاقى  سوۋېتالربولۇپمۇ . ھهرىكىتى بىلهن قولاليدۇ ئهمهلىي

ىكىتىمىزنى قولالش يۈزىسىدىن، بىزگه بىزنىڭ بۇ قېتىمقى ھهر
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يازدۇق،  كېلىشىمنامىمۇۋهده بېرىپال قالماستىن،  ئاغزاكى

 10ھهرىكىتىمىز مۇبادا مۇستهقىللىق مىللىي  كېلىشىمنامىده

يىل داۋام قىلغان تهقدىردىمۇ، ئۇالر بىزنى قورال كۈچى، قوراللىق 

ا دور - ئىچمهك، ئوق  - قوشۇن، ھهربىي مۇالزىمهت، يېمهك 

 شهرقىيپۈتۈن . قاتارلىقالر بىلهن تهمىنلهشنى ئۆز ئۈستىگه ئالدى

ئۇالرنىڭ  ۇ ئۇرۇشقا ئاتالنغان تهقدىردىمۇ،تۈركىستان خهلقى ب

، كېچهك، ياغ، كىيىدىغان كىيىم گۇرۇج - يهيدىغان ئۇن 

ھهممىسىنى تهمىنلهيدۇ، ئۇرۇش ئاخىرلىشىپ مىللىي 

ئىشقا ئاشقاندىن كېيىن ئۇنىڭ بهدىلىگه،  مۇستهقىللىقىمىز

ئاتوم بومبىسى  - ئوران (ئوران  سهرتاشتىكى -  2 كانسۇنىڭ

تېغىنى ) ئېلېمېنتياساشتا كهم بولسا بولمايدىغان بىر خىمىيىۋى 

مانا بۇ بىزنىڭ . بېرىدىغان بولدۇق ئېچىۋېلىشىغابىر يىل 

ڭا دهپ ما - كۆپهيتىلگهن بىر نۇسخىسى  كېلىشىمنامىمىزنىڭ

  :كۆرسهتكهن ئىدى، خهيرۇلال يهنه

قايتۇرۇۋېلىش يۇرتنى «ئىتتىپاقىنىڭ  سوۋېتالربۇ قېتىم بىزنى - 

ياردهم قىلىدۇ، بىز پهقهت  ئهمهلىيبىزگه كۈتۈۋېلىپ » ئارمىيىسى

سۈپ كىرىشىگه ۈئېغىز ئېچىپ، ئۇالرنىڭ ئ چېگرادىنمهلۇم بىر 

، دېگهن - بولىدۇسىياسىي جهھهتتىن شهرت ھازىرالپ بهرسهكال 

  .ئىدى

نۇقتىنى ، ئىككى خهرىتىمىزمۇشۇ ۋهجدىن بىزنىڭ سىزغان 
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  .ئاساس قىلغان ئىدى

زهربه بېرىدىغان نىشان، ئىككىنچىسى، قوغدىلىدىغان  بىرى

  .رايون

زهربه بېرىدىغان نىشان، خىتاي ئارمىيىسىنىڭ ئورۇنلىشىش جايى، 

تاشقورغان ۋه  يهنى قهشقهردىكى خىتاي ئارمىيىسىدىن تارتىپ تاكى

ۋه چېگرا رايونىدىكى ئهسكهرلىرىنىڭ ئورۇنلىشىش جايى،  قونجىراپ

تاشقورغانغا قارايدىغان مۇجى، تاغارما، ئويتاغ قاتارلىق جايالردىكى 

خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ ئورۇنلىشىش جايى، يول توسۇش 

بىلهن ئىپادىلىنىپ، يۇلتۇز بهلگىسى ، پهيچۇسوالرپونكىتلىرى، 

  .ه قويۇلۇپ ئىزاھالنغان ئىدىشهرتلىك بهلگ

مهسچىتىدىن تارىتىپ،  ھېيتگاھقوغدىلىدىغان رايون، قهشقهر 

، بالىالر دوختۇرخانائولتۇراقالشقان رايونالر، مهكتهپلهر، ئاھالىلهر 

 شهرقىيرايونالر بولۇپ، بۇالر  خىتايسىزيهسلىسى، مازارالر، 

، تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ بايرىقى بىلهن ئىپادىلىنىپ

  .شهرتلىك بهلگه قويۇلۇپ ئىزاھالنغان ئىدى

خهرىته پۈتكهندىن كېيىن، خهيرۇلال تاشقورغاننىڭ سۇۋاش داۋىنى 

كۈتۈۋېلىش قاراجۈلگه ئاالھىده ئىزاھات بېرىپ، ئاتۇشنىڭ بىلهن، 

قىلىپ بهلگه سالغان ئىدى ۋه بۇ نۇقتىسى ۋه ئۇچرىشىش 

 ماسشتابخىتاي ئارمىيىسىنىڭ ئورۇنلىشىش جايىغا نۇقتىالردىن 

بويىچه مۇساپىسىنى ھېسابالپ، تۈز سىزىق بويىچه يول ئارىلىقىنى 
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  .ئېنىق ئىپادىلىگهن ئىدى

ئۇيغۇر تاشكهنتتىكى ئاي مهزگىللىرىده  -  5يىلى  -  1995مهن 

مهدهنىيهت مهركىزىنىڭ پائالىيىتىگه قاتنىشىش پۇرسىتىگه ئىگه 

تىمقى پائالىيهت ناھايىتى كاتتا ئېچىلغان بولۇپ، ئۇ قې. بولدۇم

 ئارتىسۋهتهندىن چىققان رابىيه قادىر خانىم بىلهن ئاتاقلىق 

. ئايتىلال خالىق قاتارلىق كۆپ كىشىلهر قاتناشقان ئىدى

. پائالىيهت جهريانىدا نۇرغۇنلىغان كىشىلهر بىلهن تونۇشتۇم

رۇۋېلىش قايتۇئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئهينى ۋاقىتتا يۇرتنى 

ئارمىيىسىنىڭ گېنېرالى بولغان ئابدۇرهھىم ئاقۋاش دېگهن 

 ئابادئۇ كىشى تاشكهنتنىڭ يۇنۇس . مويسىپىت كىشىمۇ بار ئىدى

مهن ئۇ كىشىگه تونۇشلۇق بهرگهندىن . دېگهن يېرىده ياشايدىكهن

بارا  - بارا . كېيىن، بىز يېقىن دوستالردىن بولۇپ كهتتۇق

قىنىمىزدا كونا ئىشالرنى ئهسلهپ سىردىشىپ، ھهر قېتىم ئۇچراش

  .ھهسرهتلىنىدىغان بولدۇق

يىللىرىدىكى  -  1969بىزنىڭ بىر قېتىملىق سۆھبىتىمىز 

شۇ كۈنلهرده . ئاخۇنوپنىڭ قاراجۈلدىكى ئۇرۇشىغا كىرىپ كهتتى

كاتتا تهييارلىق راستتىنال ئارمىيىسى قايتۇرۇۋېلىش يۇرتنى 

 شهرقىيۈزۈپ، ئۆتكمانېۋىر قىلىپ، نهچچه قېتىم ھهربىي 

تۈركىستان مىللىي مۇستهقىللىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈش ئۈچۈن 

تىكى كۈچلهرگه ھهربىي ھهرىكهت قوللىنىپ، ئىچكى جهھهت
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ئىتتىپاقىنىڭ ياردىمىنى قولغا  سوۋېتالر .ماسالشماقچى ئىكهن

تۈركىستان خهلقىنىڭ مىللىي  شهرقىيكهلتۈرۈش ئۈچۈن، 

تۈركىستان مىللىي ئارمىيىسىنىڭ  شهرقىيباتۇر، غېنى قهھرىمانى 

، ۋاھىدىھاشىر  پودپولكاۋنىكىيۈسۈپ،  مۇھهممهدجان پولكوۋنىكى

تونۇلغان يازغۇچى يۈسۈپ بهگ مۇخلىسى قاتارلىقالر سوۋېت 

ھۆكۈمىتىگه بىر قانچه قېتىم ياردهم سوراپ تهلهپ ۋه تهكلىپ 

  .نامىلهرنى يېزىپ ئهۋهتكهن ئىكهن

كۆزگه  ئۇيغۇرالرنىڭباتۇر باشلىق ى غېنيىلىغا كهلگهنده  -  1968

 ھهجىملىككىشى قول قويغان چوڭ  27كۆرۈنهرلىك ۋهكىللىرىدىن 

بىرىنچى رهھبىرى ئىتتىپاقىنىڭ مهكتۇپنى شۇ چاغدىكى سوۋېت 

شۇنداق قىلىپ ئاخىرى بۇ تىرىشچانلىقالر . ئهۋهتىپتۇ بېرژىنېۋغا

قان سوۋېت ھۆكۈمىتى مۇھاجىر بولۇپ ياشاۋات. ئىشقا ئېشىپتۇ

تهشكىل قىلىشقا  باتالىيونلىرىنىقۇتقۇزۇش ۋهتهن  ئۇيغۇرالرنىڭ

بىلگهن ۋهتهنپهرۋهرلهر غهنىيمهت پۇرسهتنى . پتۇلىرۇخسهت قى

دهرھال ھهرىكهتكه كېلىپ مىللىي ئارمىيىنىڭ گېنېرالى زۇنۇن 

رهھبهرلىكىده ۋهتهن  ئىسھاقوپالرنىڭبىلهن مهرھۇم تېيىپ 

  .هربىي تهييارلىقالرنى باشالپتۇقۇتقۇزۇش ئارمىيىسىنى قۇرۇپ ھ

ھاۋا  ئاڭلىتىشلىرىمۇۋهتهننى قۇتقۇزۇش رادىئوسىنىڭ 

 ئېلىپۋهتهن ئىچىده پائالىيهت . دولقۇنلىرىدا ياڭراشقا باشالپتۇ

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى بىلهن  شهرقىيبېرىۋاتقان 
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ئۆزئارا بىر يۈرۈش . جانالندۇرۇپتۇئاالقه باغالپ ھهرىكهتنى تازا 

  .ئىمزالىنىپتۇ كېلىشىمنامىلهر

ئايغا كهلگهنده ھهر خىل باھانه ـ  -  10يىلى  -  1969ئهپسۇس 

سهۋهبلهر بىلهن، شۇ كۈنلهرده ئالدىنقى سهپكه قاراپ ماڭغان قوشۇن 

  :ئۇنىڭ سهۋهبىنى سورىغىنىمدا. توختىتىلىپ قويۇلۇپتۇ

تۈركىستان  ىيشهرقئىچكى جهھهتتىكى كۈچلهر، يهنى  :بىرى

خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسى خهلقئارادا بىرهر تهسىر 

  .كۆرسىتهلمهپتۇ

شۇ چاغدىكى ھاكىمىيهت بېشىدىكى  :ئىككىنچى سهۋهب

ئهپهندىنى ئوتتۇرا ئاسىياغا  ئىيسا تۇرۇۋاتقان، تۈركىيهده بېرىژنېۋ

قايتۇرۇۋېلىش كېلىپ، ھۆكۈمهت تهشكىللهپ، يۇرتنى 

، تاپىلىساشنى ئىلىئۆز ئۈستىگه  مهسئۇللۇقىنىئارمىيىسىنىڭ 

كېلىشنى رهت قىلىپ، قىزىل كوممۇنىستالرنىڭ ئاخىرقى بىر 

شۇنىڭ بىلهن  .ئۇنىماپتۇقېتىم مېنى يوقىتىشتىكى نهيرىڭى دهپ 

ئىگىسىز قالغان بۇ ئارمىيه ئۆز ئالدىغا ھهرىكهت قىاللماي، ئالغا 

  .ئىلگىرىلهشتىن توختاپتۇ

، ئۆز ئالدىغا ئهسكهر بىرىقوماندانالردىن ي شۇ چاغدىكى ھهربى

. جازاالپتۇ ئېلىپتارتىپ، ۋهتهنگه قاراپ ماڭغان ئىكهن، ئۇنى قولغا 

بىر نهچچه يىل ئۆتكهندىن كېيىن  بىلهنمۇكېيىن مهن ئۇ كىشى 

 تۈركىستانى ئىلهمئۇ كىشىنىڭ ئىسمى . تونۇشۇپ قالغان ئىدىم
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ئايغىچه  -  3يىلى  -  2000يىلىدىن تارتىپ  -  1999. ئىكهن

. تهرهپلهرده بىلله بولدۇم قوقهنت، پهرغانهئۇنىڭ بىلهن تاشكهنت، 

ئۇيغۇر بولۇپ، شۇ  ئالمۇتۇلۇقتۈركىستانى قازاقىستاننىڭ  ئىلهم

ئۇ . ئىكهن پولكوۋنىكىئارمىيىسىنىڭ قايتۇرۇۋېلىش دهۋرده يۇرتنى 

 !غا ئهسكهر تارتىپ تۈركىستان ئۈچۈن ئالغاشۇ كۈنلهرده ئۆز ئالدى

ئىتتىپاقىنىڭ ھهربىي  سوۋېتالر. توۋالپ ماڭغان ئىكهنشوئار دهپ 

باشلىقلىرى كهينىدىن قوغالپ كېلىپ، قوشۇننى ئارقىغا 

يىللىق قاماق  5ھهربىي سوتقا تاپشۇرۇپ  ئىلهمنى، چېكىندۈرۈپ

زىپىسىدىن جازاسى بېرىپ، ئارمىيه ئىچى ۋه سىرتىدىكى بارلىق ۋه

ئۇنىڭ لهقىمىنىڭ تۈركىستان دهپ . تاشلىغان ئىكهن ئېلىپ

توۋلىغان شوئار دهپ  »!تۈركىستان ئۈچۈن ئالغا«ئاتىلىشى، 

دهپ ئاتايدىغان  »تۈركىستان«بولغانلىقى ئۈچۈن، باشقىالر ئۇنى 

  .بولغان ئىكهن

  

  قهھرىمان مهريهمنى ئهسلهيمهنمىللىي - 4
  

  ،بويۇلۇپيېتىپتۇ قىپقىزىل قانغا 

  .بىر قىز مهسۇمهچاچلىرى چۇۋۇلغان 

  مۇشتۇمى تۈرۈلگهن قهھرى غهزهپتىن،

  .ئىزپىلىموتتىن كۆكسىده قالغاندۇر 
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  ئهنه ياش بالىالر، قاۋۇل يىگىتلهر،

  .قۇچاقالپيېتىپتۇ تۇغۇلغان يېرىنى 

  ئاقساقال بوۋاي ۋه مهزلۇم مومايالر،

  .يىغاليدۇ ساقال ۋه چاچنى تۇتامالپ

........................................  

تۈركىستان تارىخىدا يۇقىرى باھا بېرىپ،  شهرقىييېقىنقى زامان 

تىلالردا داستان قىلىشقا ئهرزىيدىغان ئوت يۈرهك، باتۇر ئايال 

  .بىرى دهل مهريهمدۇر قهھرىمانىمىزدىن

قارا ئاتۇشنىڭ كۈنى  -  23ئاينىڭ  -  8يىلى  -  1969مهريهم 

دۈشمهن بىلهن قانلىق جهڭ  يۇلغۇنلۇقىداجۈلدىكى كهڭرال 

  .بولغان ئىدىشېھىت  قىلىپ

ياشقا توشقان كۈنى  22بولغان ۋاقتى دهل ئۇنىڭ شېھىت ئۇنىڭ 

  .ئىدى

كۈنى ئهتىگىنى  -  23ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى قوراللىق قىسىم 

  .بېرىپ ئورۇنالشتۇق يېزىسىغا قاراجۈلئاتۇشنىڭ سۈبھى بىلهن 

كهلگۈسى قىلىدىغان خىزمهتلهرنى ئورۇنالشتۇرۇپ بولۇپ، دهم 

نۆۋىتى مىجىت سىلىڭغا كهلگهن  لۇققاراۋۇل باشلىغاندا،شقا ئىلى

ئىدى، يول ئۈستىده چارچاپ كېسهل بولغان مىجىت سىلىڭنىڭ 

ھالىدىن خهۋهردار بولغان مهريهم، تهشهببۇسكارلىق بىلهن مىجىت 

، سائهت ئىككى دىن ئۆتكۈزۈۋېلىپنۆۋىتىنى  لۇقسىلىڭنىڭ قاراۋۇل
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تا تۇرۇش جهريانىدا يول پوست. تا تۇرماقچى بولىدۇپوست گىچهتۆت 

بويى ھاۋانىڭ ئىسسىقىدا كىرلىشىپ كهتكهن پايپاق، ياغلىق 

  .قاتارلىق نهرسىلىرىنى يۇيۇپ يۇلغۇننىڭ شېخىغا ئارتىپ قويىدۇ

ى، ئارقىمىزدىن قوغالپ، ئىزدهپ كېلىۋاتقان دۈشمهن قوشۇنلىر

 رهڭگارهڭيىراقتىن دۇربۇن بىلهن يۇلغۇنغا ئېسىقلىق تۇرغان 

    . كىيىملهرنى كۆرۈپ، دهل مهريهم بار يهرگه يېقىنلىشىپ كېلىدۇ

مهريهم ئېھتىيات يۈزىسىدىن ئايال بولغانلىقى ئۈچۈن بىزدىن 

 كۆزىتىپتا تۇرۇپ دۈشمهن ئهھۋالىنى پوستخېلى يىراق يهرده 

ئاۋازىنى تۇيغان  شىرىلدىغانىرىنىڭ يۇلغۇن شاخل. تۇرغان ئىكهن

، قارىسا خىتاي مهريهم ئادهم كهلدى، دهپ ئورنىدىن تۇرىدۇ

     .ئهسكهرلىرى ئىكهن

دۈشمهنگه قارىتىپ  ئېلىپمهريهم دهرھال يېنىدىن تاپانچىسىنى 

مهيداندا دۈشمهننىڭ ئىككى ئهسكىرى ئۆلۈپ،  نهقئوق چىقىرىدۇ، 

پهيجاڭى ئېغىر يارىدار بولىدۇ، بىلله كهلگهن دۈشمهن ئهسكىرى  ياڭ

شېھىت مهرھۇم مهريهمگه قارىتىپ ئوق چىقىرىپ مهريهمنى 

  .قىلىدۇ

بىز ئىككى كېچه ـ كۈندۈز ئۇخلىماي ياكى بىر نهرسه يېمهي يول 

ماڭغان بولغانلىقىمىز ئۈچۈن، مهريهمنىڭ تاپانچىسىدىن چىققان 

لىك  56اي پهقهت دۈشمهننىڭ ئوقنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىم

ئويغانغان  ئاۋازىدىنالئۈزۈلمهي چىققان ئوقنىڭ ئاپتوماتىدىن 
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 زهربىمىزدىنبىزنىڭ  .بولدىشېھىت ئىكهنمىز، مهريهم باتۇرالرچه 

دۈشمهن ئهسكهرلىرى قېچىشقا باشلىدى، ئۇرۇش ئاخىرلىشىپ، 

ئهگهر مۇشۇ خوتۇن ئوق «: تازىالش بولغاندا دۈشمهن ئهسكهرلىرى

بىزنىڭ ۋه  سهپداشلىرىغا خهۋهر بهرمىگهن بولسا ىقىرىپچ

ئادهملىرىمىزنى ئۆلتۈرمىگهن بولسا، بىز مۇنچىۋاال چىقىم 

، مۇنچىۋاال ئادىمىمىز ئۆلمهيتتى، بۇالرنى تىرىك قولغا تارتمايتتۇق

دهپ، مهريهمنىڭ جهسىتىنى پارچه ـ پارچه قىلىپ » چۈشۈرهتتۇق

بىلهن قالماي، مهرھۇمنىڭ  ىقئۇنىڭلتاشلىغاندىن كېيىنمۇ يهنه 

قولىنى كېسىپ يۇلغۇننىڭ شېخىغا قارىتىپ ئاتىدۇ، قول 

يۇلغۇننىڭ شېخىغا ئارتىلغان پېتى قېلىپ قالىدۇ، شۇنىڭ بىلهن 

دهپ » ئېسىلغان قول«ئاغزىدائىسمى خهلقنىڭ  ئۇيهرنىڭھازىرغىچه 

  .ئاتىلىدىغان بولغان

هشقهر مهرھۇم مهريهمنىڭ مىللىتى تۇڭگان ئىدى، ئۇ ق

مهيداننىڭ  ساۋخۇقاراشلىق  بىڭتۈهنگهيېڭىشهھهر ناھىيىسىنىڭ 

مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ دهسلهپكى مهزگىلىده . ئىشچىسى ئىدى

ئىسيان كۆتۈرۈپ قهشقهرگه قېچىپ كهلگهن  بىڭتۈهندىن

 كۆرىدىغانئىسيانچىالردىن ئىدى، ئۇ ئۆزىنىڭ مهڭگۈلۈك ياخشى 

سودا » دوستلۇق«ئېرى ئىسالم بىلهن، قهشقهردىكى ھازىرقى 

بولۇپ، شۇ يهرده مېھمانخانىسى  ساۋخۇسارىيىنىڭ كونا ئورنى 

 ساۋخۇئاي مهزگىللىرى ئىدى،  -  11يىلى  -  1966. تۇرغان ئىدى
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مهرھۇم مهريهمنىڭ ئېرى ئىسالم، خىتايالر مېھمانخانىسىدا 

  .لىدۇئۆلتۈرۈ قىيناپتهرىپىدىن ۋهھشىيلهرچه 

ئۇنىڭ ئېغىز ـ بۇرنىغا ئهسكى پايپاق تىقىپ، ئىككى قولىدىن 

ئېرىنىڭ داۋاسىنى . تۈڭلۈككه ئېسىپ قويۇپ ئۆلتۈرگهن ئىكهن

قىلغان مهريهم، ئايالپ ساقچى ئورۇنلىرىغا بارسا ئۇنىڭ 

مهدهنىيهت ئىنقىالبىدىكى ئاممىۋى ھهرىكهتته بولغان «جاۋابى

ئېرىنىڭ . اخىرلىشىدۇدېگهن يهكۈن بىلهن ئ» ئهگرى ـ توقايلىق

ئىچ ئاغرىقىغا چىدىمىغان مهريهم، كوچىغا چىقىپ خىتاينى كۆرسه 

مهريهمنىڭ . دېگۈدهك قىلىدۇ ھهركۈنىتىلالپ، قوغاليدىغان ئادهتنى 

ئۇنىڭ نېمه ئۈچۈن شۇ . ئىشى كهڭ جامائهتچىلىككه مهلۇم بولىدۇ

چ ھالغا چۈشۈپ قالغانلىقىدىن خهۋهر تاپقان جامائهت ئۇنىڭغا ئى

، ئهمما، تۈپ ئامالىنى قىاللمايدۇ، ھوقۇق يهنىال خىتاي ئاغرىتىدۇ

بۇ ئىشتىن خهۋهر تاپقان . كوممۇنىستلىرىنىڭ قولىدا ئىدى

پارتىيه تهشكىالتى، مهريهمنى شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى 

، تۇرمۇش يولىنى ئېلىپيېنىغا تارتىپ ئۇنىڭ ھالىدىن خهۋهر 

قهشقهر شهھىرىنىڭ ئۆستهڭ بويىدىكى  ئورۇنالشتۇرۇش يۈزىسىدىن،

ئاپىرىپ، ئىبراھىم گوشۇڭ دېگهن كىشىگه  سىغا» ئاشخانا ساۋخۇ«

بىزنىڭ  گوشۇڭمۇتاپشۇرىدۇ ۋه ئىشقا ئورۇنالشتۇرىدۇ، ئىبراھىم 

مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهننهت (تهشكىالتنىڭ ئادىمى ئىدى، 

 قىلغاچ كۈتكۈچىلىكمهريهم ئاشخانىدا !) بولسۇن، ئامىن
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ھالدا تهدرىجىي ، بېجىرىدۇتهشكىالتنىڭ ئاالقىلىشىش ئىشىنى 

  .قىلىنىدۇپارتىيىگه قوبۇل 

 ساۋخۇۋهتهننىڭ ھهر قايسى يېرىدىن كهلگهن تهشكىالت ئهزالىرى 

ئاشخانىسىغا كېلىپ مهريهم بىلهن كۆرۈشۈپ ئاندىن ئاخۇنوپ بىلهن 

ۈشمهن دھىيلىگهر بۇ ئىش ئۇزۇنغا بارمايدۇ، . كۆرۈشىدىغان بولىدۇ

، زهربه بېرىشكه كىرىشمهكچى ئېلىپئاللىبۇرۇن مهريهمنى نىشانغا 

بولىدۇ، مهريهمنىڭ بىخهتهرلىكىگه كۆڭۈل بۆلگهن تهشكىالت 

رهھبهرلىرى، مهريهمنىڭ خىزمهت ئورنىنى ئۆزگهرتىپ، چهتئهل 

كېلىپ، رادىستلىق  ئېلىپبىلهن ئاالقىلىشىش بۆلۈمىگه يۆتكهپ 

 رادىستلىقنىريهم شۇندىن باشالپ، ئىشىغا مهسئۇل قىلىدۇ، مه

ئۆگىنىپ، چهتئهل بىلهن بولىدىغان پۈتۈن ئاالقه ئىشىنى مهريهم 

مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهننهتته بولسۇن، . (قىلغان ئىدى

  !)ئامىن

مهن پهيلو مهيداندىكى ۋاقتىمدا بىر تۈركۈم جىنايهتچىلهرنى 

هتكه سوالپ كېلىپ، بىر قانچىسىنى مهن بار ئهتر ئېلىپئاقسۇدىن 

ئۇالر . قويدى، ئۇالر بىلهن بارا ـ بارا تونۇشۇپ سىردىشىدىغان بولدۇق

 ،مېنىڭ كىملىكىمنى بىلگهندىن كېيىن، مېنى تونۇۋاپتۇ، چۈنكى

ستاننىڭ ھهممه ىيىلىغىچه، ئۇيغۇر -  75يىلدىن  -  70خىتايالر 

داغدۇغا بىلهن كۆرگهزمه  ئاخۇنوپچىالرنىۋىاليهت، شهھهرلىرىده 

قىلغان ئىكهن، كۆرگهزمىده بىزنىڭ قىلغان ئىشلىرىمىز، بىز 
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ئىشلهتكهن قورالالرنىڭ بىر قىسمىنى، دۇربۇن، قوراللىق 

بولغان بهش كىشىنىڭ شېھىت خهرىتىسى،  قوزغىالڭنىڭ

 شهرقىيكهينىدىن تارتىلغان رهسىمى، ئىككى تاغار پۇل، 

گېزىتىنىڭ بىر قانچه قالل ئىستىتۈركىستاننىڭ بايرىقى، 

 - ۋالغان كىيىم ئىلىنۇسخىسى، سهپهرگه ئاتاپ 

ھهمده مهرھۇم مهريهمنىڭ ئىشلهتكهن س س .....  كېچهكلىرىمىز

ئۇزۇن يىل ئاپپاراتىنى س ر ماركىلىق رادىئو ئاالقىلىشىش 

  ...كۆرگهزمىگه قويغان ئىكهن

  !، ئامىنتىلهيمهنجهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

  

  مهرھۇم نىزامىدىننى ئهسلهيمهن-5

  
مهرھۇم نىزامىدىن قهشقهر شهھىرىدىن بولۇپ، قهشقهر 

 .ئوغلى ئىدى پهتهكنىڭئابدۇرهھىم ۋالىيسى ۋىاليىتىنىڭ سابىق 
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قاراجۈلدىكى ئاتۇشنىڭ كۈنى  -  23ئاينىڭ  -  8يىلى  -  1969ئۇ 

قىلىنغان ئهڭ ياش جهڭچىمىز شېھىت جهڭده دۈشمهن تهرىپىدىن 

گۆدهك،  ياشقا توشمىغان 18بولغاندا تېخى شېھىت ئۇ . ئىدى

  .بىر باال ئىدى سهبىي

  
  

مهرھۇم ئاخۇنوپنىڭ يېقىن  ئىمىنوپئۇنىڭ دادىسى ئابدۇرهھىم 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي  شهرقىيسهپداشلىرىدىن بولۇپ، 

 بېيۇرونىڭشۆبه  ئهزاسى، قهشقهر بېيۇرونىڭپارتىيىسى مهركىزى 

نىزامىدىن دادىسىنىڭ ئاالقه ئىشلىرىنى . ئاالھىده تهپتىشى ئىدى

دادىسىنى خىتاي . قىلىدىغان مهخسۇس ئاالقىچىسى ئىدى
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كۈنى تۇتقىلى  -  18ئاينىڭ  -  8يىل  -  1969ئهسكهرلىرى 

دادىسىنىڭ تۇتۇلۇش ۋاقتىدىكى . ئىكهن ئۆيدهكىرگهنده ئۇ 

ننىڭ ۇئامىلىسى ياش نىزامىدىىلغان مدۈشمهننىڭ دادىسىغا ق

ئۆچمهنلىكنى قوزغايدۇ، شۇ ۋهجدىن بىزنىڭ چوڭقۇر  قهلبىده

تهلهپ قىلىپ قاتنىشىپ، ئۆزلۈكىدىن قوراللىق قوزغىالڭغا 

  .دادىسىنىڭ قىساسىنى ئالماقچى بولىدۇ

تاجاۋۇزچىلىرىغا نىزامىدىن ئائىلىسى تارىختىن بىرى خىتاي 

قارشى قوزغالغان تارىخى ھهرىكهتلهرده ئاكتىپ ئىپاده كۆرسىتىپ، 

. ھېچ نېمىسىنى ئايىمىغان شهرهپلىك ئائىله ھېسابلىنىدۇ

نىياز ھاجى خوجا يىللىرىدىكى  -  32قۇمۇلدىن قوزغالغان 

ڭ بوۋىسى، قوزغىالڭچىلىرى قهشقهرگه كهلگهنده نىزامىدىننى

چىلىرىغا قارشى بۇ جاۋۇزئىئانه قىلىپ، خىتاي تا پۇلالرنىنۇرغۇن 

دۈشمهنگه . قوشىدۇ ھهسسىسىنى ه بىر  ئۈلۈشكبۈيۈك ھهرىكهت

چىش تىرنىقى بىلهن قارشى تۇرىدىغان بۇ ئائىله پهرزهنتى ئۆزىنى بۇ 

شېھىت قېتىمقى مۇستهقىللىق ئىنقىالبىغا ئاتاپ، باتۇرالرچه 

 ئۈزۈۋاتقانمهن ئۇنىڭ ئاشۇ ۋاقىتتىكى جان . بولغان ئىدى

چوڭقۇر ئۇ مهنده . ى ھېلىمۇ يادىمدىن چىقىرالمايمهنھالىتىن

  :مهرھۇم ئاخۇنوپ ئۇنىڭدىن. تهسىرات قالدۇرغان ئىدى

دهپ ئىككى كۈن بۇرۇن  - چىقتى؟ ئېلىپكىم  بۇيهرگهسېنى  ―

  .، دېيهلىگهن ئىدى»چىقتى ئېلىپمېنى ۋىجدانىم «سورىغاندا، 
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خاپا بولغان ئاھاڭدا دادامنى دۈشمهنلهر  ئاخۇنوپتىنئۇ يهنه قانداقتۇر 

دهپ ! تۇتۇپ كهتكهن تۇرسا، مهن دادامنىڭ ئىنتىقامىنى ئالمامتىم؟

مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهننهتته . دومسىيىپ قاراپ قويغان ئىدى

  ! بولسۇن، ئامىن

  

  قهھرىمان مۇھهممهد ئىمىن قادىرنى ئهسلهيمهنمىللىي - 6
  

قهھرىمانىمىز مۇھهممهد ئىمىن قادىر مهكىت  مهرھۇم

بولۇپ، مهكىت ناھىيىلىك ئوتتۇرا مهكتهپتىكى ناھىيىسىدىن 

ۋاقتىدا، خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىغا قارشى سۆز ۋه ھهرىكهتته 

، بىر مهزگىل نازارهتته ىنىپھهيدىل بولغانلىقى ئۈچۈن مهكتهپتىن

  .تۇرغان ئىكهن

ادىر، مهدهنىيهت مۇھهممهد ئىمىن ق ياش ،ئوت يۈرهك  

ئىنقىالبىنىڭ دهسلهپكى مهزگىللىرىده يهنىال خىتايالرنىڭ 

ۋه كهمسىتىشىگه ئۇچراپ، مهكىتته تۇرالماي  ھاقارهتلىشى

قهشقهرگه كهلگهندىن كېيىن،  .كهلگهن ئىدىچېكىنىپ قهشقهرگه 

تهكرار  ئېلىپتهشكىالتنىڭ ياردىمى بىلهن بىر يۈرۈش قورالالرنى 

مهكىتكه بېرىپ، خهلقنى قايتىدىن تهشكىللهپ، مهكىتنىڭ 

، مهكىتته يېڭى بىر تارتىۋېلىپھوقۇقىنى قورال كۈچى بىلهن 

ۋهزىيهت ياراتقان ئىدى، مهكىتتىكى ئۆزگىرىشتىن خهۋهر تاپقان 
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مۇھهممهد ئىمىن قادىردىن ئۆگىنىپ، قورال  ناھىيىلهرمۇقوشنا 

  .باشلىغان ئىدىكۆرۈشىنى  تارتىۋېلىشكۈچى بىلهن ھوقۇق 

ىده ئهمهس، بهلكى مۇھهممهد ئىمىن قادىر يالغۇز مهكىت ناھىيىس

قۇرغاندهك كهيپىيات » مۇستهقىل بىر دۆلهت«ىده تهۋهس پۈتۈن دوالن

چوڭىدىن كىچىكىگىچه خهلقنىڭ ھهممىسى . يارىتالىغان ئىدى

ن ياشىسۇ «ئاتاپ، ھهممه يهرده داھىيسىدهكئۇنى ئۆزىنىڭ قهدىردان 

توۋاليدىغان بىر كهيپىيات شوئار دهپ  »!مۇھهممهد ئىمىن قادىر

مهن بىر قانچه قېتىم . ھالدا شهكىللهنگهن ئىدى ئىستىخىيىلىك

مهكىت ناھىيىسىگه بارغان ئىدىم، چۈنكى مېنىڭ مهكىتكه بېرىش 

ئۇ زامانالردا ئوخشاش بولمىغان كۆز . ياخشى ئىدى شارائىتىم

شقهر ۋىاليىتىنىڭ يوللىرى توسۇلغان قاراشالر تۈپهيلى، پۈتۈن قه

بېرىپ بهخىرامان ئىدى، مهن ھهر قايسى ناھىيىلهرگه 

شۇ ۋهجدىن مۇھىم ئىش بولسا، تهشكىالت مېنى . كېلهلهيتتىم

  .ئهۋهتهتتى

سېرىق  ا مارالبېشى تهرهپتىن بارغىنىمدامهن دهسلهپكى قېتىمد

الردىكى يېزى، يېڭى ئۆستهڭ، ئاۋات قاتارلىق چوڭقۇرچاقبويا، 

يېڭىدىن بازار ئاچقان كىچىك ـ چوڭ تىجارهتچىلهر ماللىرىنى 

دهپ توۋالپ » !ياشىسۇن مۇھهممهد ئىمىن قادىر«ساتقاندا، 

چۈنكى ئۇ . مهن ئۇنى كۆرۈپ، ھهيران قالغان ئىدىم. سېتىشىدىكهن

زاماندا، مهدهنىيهت ئىنقىالبىنىڭ كاساپىتىدىن ھهممه ئادهم 
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ياشىسۇن «بىلهن كۆرۈشكهنده  مهجبۇرى ھالدا بىر ـ بىرى

 ماۋجۇشىغا، كۈرهشمىسهئۇنداق دهپ . كۆرۈشهتتىدهپ  »!ماۋجۇشى

كىشىلهرنىڭ مۇھهممهد . سادىق ئهمهس، دهپ خاپىلىق تارتاتتى

دهپ توۋالشلىرى، دهل خهلقنىڭ خىتاي ! ئىمىن قادىرنى ياشىسۇن

بىر ئاددىي كوممۇنىستلىرىغا بولغان قارشىلىق ئىپادىلىرىنىڭ 

  .مى ئىدىقىس

 بۇدۈينىڭبولۇپمۇ، مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ مهكىتنىڭ چاسا 

ساقالۋاتقان خىتاي كۆۋرۈكىنى  پوسكامقوراللىرىنى بۇالش، 

ئهسكهرلىرىنىڭ قوراللىرىنى بۇالش، مهكىت ناھىيه ئىچىدىكى 

قهشقهرگه كېتىۋاتقان خىتاي ئارمىيىسىنىڭ قوراللىرىنى بۇالش 

قاتارلىق ۋهقهلىك، كهڭ خهلق ئاممىسىغا تارقالغاندىن كېيىن، 

 شىمالىغىمۇمۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ داڭقى تهڭرىتېغىنىڭ 

  .دىبېرىپ يهتكهن ئى

دېگهن  قۇرۇلۇپتۇ،» دوالن ھۆكۈمىتى« ، مهكىتتهئاغزىداكىشىلهر 

مهكىتته ئۆز ئالدىغا قانۇن تۇرغۇزۇپ،  .پاراڭ كهڭ تارقالغان ئىدى

جىنايى ئىشالر جىنايىتىنى جازااليدىغان ئىشالر تېز ئارىدا يىراق ـ 

 تراكتور تۇرۇۋاتقانيېقىنغا تارقالغان ئىدى، مۇھهممهد ئىمىن قادىر 

پات  - كىتىنىڭ دهرۋازىسى ئالدىغا، خىتايالرنىڭ جهسىتى پات پون

ياڭراتقۇالردىن خىتايالرنىڭ جىنايى  .ئېسىلىپ تۇراتتى

ئۇالر ئۆز . قىلمىشلىرى خهلق ئاممىسىغا ئېالن قىلىنىپ تۇراتتى
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. ئالدىغا قانۇن چىقىرىپ، جىنايهتچىلهرنى دارغا ئېسىپ ئۆلتۈرهتتى

ىتاينىڭ دارغا ئېسىلغانلىقىنى مهن بارغان بىر قېتىمدا بىر خ

ئۇالردىن سورىسام ھهر قېتىم خىتايالرنى دارغا . كۆرگهن ئىدىم

بارغاندا ئۇالرنىڭ جىنايى قىلمىشىنى  ئېلىپئېسىپ جازاالش 

  .ئوچۇق ـ ئاشكارا ھالدا خهلققه بىلدۈرىدىكهن

مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ قوشۇنى تهرتىپكه سېلىنىپ، ھهربىي 

زگهرتىپ تهشكىللهنگهندىن كېيىن، ھهممه ئىشالر تۈزۈم بويىچه ئۆ

ئاخۇنوپ مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ . چۈشكهن ئىدىرىتىمىغا ئۆز 

ھهر قېتىم . بۆلهتتىئۆسۈپ يېتىلىش تهرهققىياتىغا بهكمۇ كۆڭۈل 

ئهڭ ئاخىرقى قېتىم . ئادهم ئهۋهتىپ ئاالھىده خىزمهت تاپىاليتتى

خهۋىرىنى مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ئانىسىنىڭ  بىرىبارغىنىمدا 

ئانىسى مۇھهممهد ئىمىن قادىرنى بىر . كهلگهن ئىدى ئېلىپ

مۇھهممهد ئىمىن قادىر يېنىمدا . كېلىپ كهتسۇن دېگهن ئىكهن

بار، دهپ بېرىشنى رهت قىلغان ئىدى، ئۇقسام مۇھهممهد مېھمان 

االم كېلىپ ئىمىن قادىرنىڭ ئانىسى تۇغقان ئىكهن، شۇ ۋهجدىن ب

  .ئات قويۇشقا قاتنىشىپ بهرسۇن دهپ چاقىرغان ئىكهن

مۇھهممهد ئىمىن قادىر . مهن بېرىشنى تهۋسىيه قىلدىم

بىز يولغا چىقىشتىن بۇرۇن ئالدىن ئهۋهتىلگهن . بارىدىغان بولدى

ئادهم يولالرنى چارالپ بارسا بولىدۇ، دېگهن خهۋهرنى بهردى، بىز بىر 

. بولۇپ، بىلله باردۇقھهمراھ قادىرغا  قانچىمىز مۇھهممهد ئىمىن
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ئالدى ـ كهينىمىزده بىر قانچه قوراللىق جهڭچىلهر بىزنى ئاالھىده 

كىرىش بىلهن، مهرھۇمنىڭ ئانىسى  ئۆيگه. قوغداپ ماڭاتتى

 داسقاننىقىلىدىغان ئىش تاپالماي، بهكمۇ خۇرسهن بولۇپ كهتتى، 

ىم ئولتۇردۇق، ناھايىتى كهڭ سالدى، بىز ئهدهپ ـ ئهخالق بىلهن ج

  :كۈتۈلمىگهن يهردىن

بىز كهلدۇق، نېمه مۇھىم ! ، ھهچاقىرىپتىكهنسهنسهن مېنى  ―

  .دهپ سورىدى، مۇھهممهد ئىمىن قادىر - ئىشىڭ بار ئىدى؟

ئهسلىده ئۈچ . بهش كۈن بوالي دهپ قالدى تۇغقىلىمهن ! باالم ―

كۈن ئىچىده ئات قويۇش كېرهك ئىدى، سهن بالىنىڭ چوڭى، سهن 

ئات قويۇشقا قاتنىشىپ بېرىشىڭ كېرهك ئىدى، شۇڭا سېنى 

  .دېدى، ئانىسى - چاقىرغان ئىدىم،

  !ئىسمىنى مۇھهممهد ئىمىن قوي ―

 سېنىڭ ئىسمىڭ مۇھهممهد ئىمىن. بۇ نېمه دېگىنىڭ! باالم

  .تۇرسا، يهنه نېمىگه سېنىڭ ئىسمىڭنى قويىمهن

تۈركىستاننىڭ بالىسى، مېنى سهن ۋهتهنگه  شهرقىيمهن  ―

 - ئاتىۋهتكهن، ئۇنىڭ ئىسمىنى مۇھهممهد ئىمىن قويساڭ بولىدۇ،

  .دېدى، ده ـ ئورنىدىن دهس تۇرۇپ مېڭىشقا تهمشهلدى

ئاكىمىز بىر دۇئا  قادىراخۇنمهن نېمه قىلىشىمنى بىلمهي، 

ئايىغىدا قۇرۇت . قىلدىملىپ بهرسۇن دهپ، دۇئاغا تهكلىپ قى

ساخاۋهتلىك قادىر ئاخۇن ئاكىمىز ئۇزۇن بىر  -  سېخىئۆلمهيدىغان، 
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  :سۈرىنى ئۈنلۈك ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن، قولىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ

رهببىم، مهن سهندىن داۋاملىق ئوغۇل پهرزهنت بېرىشنى ! ئىھ ―

قىلغاندىمۇ . سهن ماڭا ئوغۇل پهرزهنت ئاتا قىلدىڭ. تىلهيتتىم

ئىكهنسهن، مهن سهندىن ئۇ دۇنيا بۇ  قىلغان ئاتاتۈزۈك بىر پهرزهنت 

ئۆز . مهن ئوغلۇم مۇھهممهد ئىمىننى ساڭا تاپشۇردۇم. دۇنيا رازى

ئهكبهر، دېدى، ده ـ  ئالالھۇئامىن پاناھىڭدا ساقلىغايسهن، 

ئۆيگه كىرىپ بۇقۇلداپ يىغلىغىلى  ئىچكهركىئورنىدىن دهس تۇرۇپ 

، بىر پىياله چايمۇ پېتىنالمىدۇقتۇردى، بىزمۇ بىر نهرسه دېيىشكه 

بۇ ئىش ماڭا بهكمۇ تهسىر قىلغان . تۇردۇق داسقاندىنئىچمهستىن 

  .كهلدۇق يگهپلهشمهبىرىمىز بىلهن  - ئىدى، يول بويى بىر 

. مهن ھازىرمۇ شۇ كۈندىكى بولغان گهپلهرنى ئۇنتۇيالمايمهن

قانداق بېرىپ قانداق كهلگهنلىكىمنىمۇ ھازىرغىچه 

قوراللىق  كهينىمىزدىكىيولدا پهقهت ئالدى ـ . ئهسلىيهلمهيمهن

ئهسكهرلىرىمىزنىڭ ئايىغىنىڭ ئاۋازىدىن باشقا ھېچ بىر نېمه 

ھېلىغىچه ئاشۇ گهپلهرنى ئويلىغىنىمدا، ئىچ ـ . ئاڭالنمايتتى

بۇ  ئوغالنىمىزنىڭئىچىمدىن مۇھهممهد ئىمىن قادىردهك بىر ئۇيغۇر 

  .دۇنيادا بولۇپ ئۆتكهنلىكىدىن چهكسىز پهخىرلىنىمهن

  

، مهكىت سهمهرنۇسرهت مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ئانىسى 

ناھىيىلىك خهلق ھۆكۈمىتى ئايالالر بىرلهشمىسىنىڭ مۇدىرى 
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  .بولۇپ، ئايالال ھاكىمى ئىدى

 27ئاينىڭ  -  8يىلى  - 1969مهن ئۇنى ئهڭ ئاخىرقى قېتىم، 

. ھهربىي رايون تۈرمىسىده كۆرگهن ئىدىمئاتۇشنىڭ كۈنى  - 

مېتىر تونۇمىدى، چۈنكى مېنىڭ بېشىمغا نهچچه  دهسلهپته ئۇ مېنى

ھۆرمىتىنى  اۋازىمنى ئاڭالپ مېنى تونۇپ،ئ. ئىدى تېڭىلغانداكا 

تىلالپ، ئۇرۇشۇپ قهپهس بىلدۈرۈپ، مهن ئۈچۈن خىتايالرنى بىر 

ئۇ بىزنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ۋىدالىشىشىمىز بولغان . كهتكهن ئىدى

  .ئىكهن

ياكى باشقا كۈنىمۇ، شۇ  كۈنىمۇ -  21ئاينىڭ  -  1يىلى  -  1970

قالماپتۇ، ئۇنىڭغا  ئېسىمدهكۈنلهرده مهن تازا ساراسىمىده ئىدىم، 

ئاڭالپ، بهكمۇ  ئىجراقىلغانلىقىنىئۆلۈم جازاسى بېرىلىپ، مهكىتته 

بىر ئهزىمهت ئاشۇنداق قاچانمۇ . ، ئۇنى ئۇزۇن ئهسلىدىمقايغۇردۇم

  .متاشلىدىدهپ كهلگۈسىگه نهزهر  - يهنه دۇنياغا كېلهر؟

ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىغانلىقى بىر كۈن بۇرۇن ئۇقتۇرۇلغان 

، ئۇخالتماپتۇ تۈرمىدىكىلهرنىتوۋالپ شوئار ئىكهن، ئۇ كېچىچه 

خىتاي ئهسكهرلىرى ئۇنىڭغا گهپ قىلسا، يامان بولساڭ مېنىڭ 

دهپتۇ، خىتاي  - سۆزلىشىمىز، يۈزتۇرانهقېشىمغا چۈش، سهن بىلهن 

 يېنىغا ئهسكهرلىرى ياكى باشقا گۇندىپايالرنىڭ ھېچ قايسىسى

شوئار چىققاندا، يهنىال  ئېلىپئۆلۈم مهيدانىغا  ئهتىسى، كىرهلمهپتۇ

توۋلىغان ئىكهن، بوينىغا سىرتماق سېلىپ ئاۋازىنى چىقارغىلى 
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  .قويماپتۇ

 ئېلىپانىغا مهرھۇمنى زهرهپشان دهريا بويىدىكى جازا مهيد

ياشالردا  23، مهرھۇم شۇ يىلى قىلىپتۇشېھىت چىقىپ ئېتىپ 

مۇھهممهد ئىمىن قادىرغا جازا بهرگهن كۈنى روزى . ئىدى

جازا بهرگهن ئىدى، ھهر ئىككىلىسىنى جازا مهيدانىغا  ھېكىمگىمۇ

ئېغىزدۇرۇق سېلىپ، بوينىدىن ئىنچىكه  ئاغزىغاچىققاندا  ئېلىپ

ڭغان ئىكهن، روزى ھېكىمنى ماشىنىغا سىمدا سىرتماق سېلىپ ما

باسقاندىال خىتايالر ئۇرۇپ دهسسهپ، قولىدىكى قاتىللىق 

ئۆلتۈرۈپ بولغان ئىكهن، جازا  قىيناپقوراللىرىنى ئىشقا سېلىپ 

چۈشۈرسه  ماشىنىدىنمهيدانى زهرهپشان دهريا بويىغا چىققاندا ئۇنى 

ئاللىبۇرۇن ئۆلگهن ئىكهن، رهسمىيهت يۈزىسىدىن بىر پاي ئوق 

  .چىقىرىپ ئىشنى تۈگىتىپتۇ

نۆۋهت مۇھهممهد ئىمىن قادىرغا كهلگهنده، ماشىنىدىن سۆرهپ 

چۈشۈرۈپ بىرىنچى پاي ئوقنى ئوڭ قولىغا، ئىككىنچى پاي ئوقنى 

بىر  سول قولىغا، ئۈچىنچى پاي ئوقنى پۇتىغا، شۇنداق قىلىپ ھهر

دۈشمهنگه ئوقتهك ئېتىلىپ سهنتۈرۈلۈپ پاي ئوق چىققاندا مهرھۇم 

 - كېلىدىكهن، دۈشمهن كهينىگه سىلجىپ قاچىدىكهن، ئىلگىرى 

  .ئۆلتۈرگهن ئىكهن قىيناپپاي ئوق بىلهن  16ئاخىر بولۇپ 

جازا مهيدانىغا بارغان خىتاي باشلىقلىرى ۋه ئۇنىڭ رهقىبلىرى 

مهيداندا بولغان كىشىلهر  نهقنلىقىنى كۈلۈپ تاماشا قىلغاقاقاقالپ 
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ئېيتىپ بهرگهن ئىدى، ئۇ كۈنى پۈتۈن مهكىت خهلقىنى مهجبۇرى 

مهرھۇمنىڭ . چىققان ئىكهن ئېلىپھۆكۈم ئېالن قىلىش يىغىنىغا 

 سهمهرنۇسرهت قان كىيىملىرىنى ئۇزۇن مۇددهت ساقلىغان ئانىسى 

تارتىپتۇ، ئۇنىڭ ئۇكىسىغا  ئاۋارىچىلىككېيىنكى كۈنلهرده خېلى 

  .مۇھهممهد ئىمىن دهپ ئات قويغان ئىكهنراستتىنال 

كېيىنكى كۈنلهرده باشقىالر ئۇنى مهمهت دهپ چاقىرىدىغان 

بهلكىم مهرھۇمنىڭ ئۇكىسى مهمهت، ھازىر ! ھئىنشائالالبوپتۇ، 

مهن مهرھۇم مۇھهممهد ئىمىن . ياشقا كىردى 44ھاياتال بولسا 

! ئامىن! تىلهيمهنمهرھهمىتى جهننهت  الالھدىنئجانابىي قادىرغا 

 ئالىي. سهۋرى تاقهت تىلهيمهن تاۋابىئاتلىرىغائۇنىڭ ئائىله 

  !ھۆرمىتىمنى بىلدۈرىمهن

  

  

  قادىر داۋۇتنى ئهسلهيمهن مهرھۇم يۈسۈپ- 7
  

بولۇپ، ناھىيىسىدىن قادىر داۋۇت مهكىت  مهرھۇم يۈسۈپ

مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ بىرىنچى دهرىجىلىك قوغدىغۇچىسى 

قوماندانلىرىدىن ھهمده زهرهپشان مۇستهقىل پولكىنىڭ مۇئاۋىن 

ئاي  -  5يىلى  -  1970ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى بېرىپ . بىرى ئىدى

  .قىلغان ئىدى قهتلهمهكىتنىڭ زهرهپشان دهريا بويىدا ئۆپچۆرىسىده 
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ئانىسى  - كېلىشكه بارغان ئاتا  ئېلىپ مهرھۇمنىڭ جهسىتىنى

ۋه ئاكا ـ سىڭىللىرى، مهرھۇمنىڭ جهسىتىنى كۆرگهندىن كېيىن 

يىغالپ كېتىدۇ، ئۇنىڭ پۈتۈن ھۆركىرهپ ئۆزىنى تۇتالماي، 

. كاتاڭ بولۇپ، ساق يېرى قالمىغان ئىكهن - بهدهنلىرى تىتما 

لىرى ئۇكا، سىڭىل - ئانىسى، ئاكا  - جاراھهت ئىزىنى كۆرگهن ئاتا 

ياشلىق  14. كېتىشىدۇھوشىدىن مهرھۇمغا چىدىماي يىغالپ 

سىڭلىسى يىغلىغان پېتى جهسهتنىڭ ئۈستىگه ئۆزىنى تاشالپ جان 

جهسىتىنى ئېلىپ كېتىشكه كهلگهن ئۈزۈپ كېتىدۇ، مهرھۇمنىڭ 

. كېتىدۇ ئېلىپقادىر ئائىلىسى، جهسهتنى ئىككى قىلىپ  يۈسۈپ

  .ياشالردا ئىدى 22مهرھۇم شۇ يىلى 

ئۇ . قادىر داۋۇت بىلهن مهكىتته تونۇشقان ئىدىم يۈسۈپمهن 

چهبدهس، قولىدىن ئىش كېلىدىغان ياراملىق بىر يىگىت ئىدى، 

مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ ھهممه ئىشىغا دېگۈدهك 

مۇھهممهد ئىمىن . ھهمكارلىشىدىغان جهسۇر ئهزىمهت ئىدى

ھېرىسمهن مۇ ئۇ قورالغا بهك. قادىردىن بىر مىنۇتمۇ ئايرىلمايتتى

بوش . ئېسىۋاالتتىئىدى، قورالنىڭ ئهڭ ياخشىسىنى تالالپ 

قولدىن بهرمهي ئۇنى بۇنى ئېتىپ ئۆز مهشىقنى ۋاقىتلىرىدا ھهربىي 

ئهسكىرىنى  20ئۇ دۈشمهننىڭ . ماھارىتىنى ئۆستۈرهتتى

. دهيدىغان يۇمۇالتتىبۇ ئالهمدىن كهتسهم كۆزۈم ئۆلتۈرۈۋېلىپ 

خېلى ئۆلتۈرگهن راستتىنال رىدىن دهرۋهقه ئۇ دۈشمهن ئهسكى
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كۆرگهنده ئۇنىڭ  نامىسىنىمهن ئۇنىڭ ھۆكۈم . ئىكهن

  .قهھرىمانلىقىغا ئاپىرىن ئوقۇغان ئىدىم

كامېردا دا بىر » كۇرسى ئۆگىنىش«مهن ئۇنىڭ بىلهن قهشقهردىكى

» ساراڭ«ئۇ كۈنلهرده مهن . بىر قانچه كۈن بىلله بولغان ئىدىم

ئۇ مهن بىلهن بىر نهچچه كۈن تۇرغاندىن كېيىن مېنىڭ . ئىدىم

ئۇ ماڭا نۇرغۇن . ئىدىكېتىلگهن  ئېلىپقېشىمدىن مهكىتكه 

شېھىت ئۇزۇن قالماي ئۇنىڭ . ئىشالرنى دهپ بهرگهن ئىدى

چاپالپ كامېرغا ڭ بولغانلىق خهۋىرى كهلدى، ھۆكۈمىنى بىزنى

بىر قانچه خىتاي باشلىقالرنى ئۆز : ئۇنىڭ ھۆكۈمىده. قويغان ئىدى

ئۇ ئۆزىنىڭ . ئالدىغا سوراق قىلىپ ئۆلتۈرگهنلىكى يېزىلغان ئىدى

. مهن ھامان ئۆلىمهن: بىر كۈنى ماڭا. لهتتىىبئۆلۈپ كېتىشىنى 

ى ئۇ شۇ چاغدا تېخ. ، دېگهن ئىدى- قالدۇرالمىدىمئهمما بىر ئهۋالد 

  .ئۆيلهنمىگهن بىر باال ئىدى

  !مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهننهتته بولسۇن، ئامىن

  

  مهرھۇم ئابدۇكېرىم ساۋۇتنى ئهسلهيمهن-8  
  

، ئهسلى يۇرتى )لهڭۋازالهقىمى (ساۋۇت مهرھۇم ئابدۇكېرىم 

بولۇپ،  يېزىسىدىنيېڭىشهھهر ناھىيىسىنىڭ خان ئېرىق 

. كېيىنكى مهزگىللهرده قهشقهرگه كۆچۈپ كېلىپ ئورۇنالشقان ئىدى
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ھازىرمۇ قهشقهر شهھىرىده . بىلهتتىممهن مهرھۇمنى بۇرۇندىنال 

. دهيدىغان ئىنىلىرى بار دودهي ئىمىنجانسائهتچى،  ھاشىماجى

كۈنى  -  18ئاينىڭ  -  7يىلى  -  1970مهرھۇم ئابدۇكېرىم ساۋۇت 

ۆكۈم ئېالن قىلىش چوڭ يىغىنىدا ئۆلۈم قهشقهر شهھىرىدىكى ھ

جازا ئېالن قىلىش . جازاسى بېرىلىپ ئىجرا قىلىنغان ئىدى

. ئهمما ئۇ ئاخىرهتكه سهپهر قىلىپ كهتتى. مهيدانىغا بىلله چىقتۇق

تۈركىستان تارىخىدىكى ئېغىر مۇسىبهت كۈنى  شهرقىيبۇ كۈن 

كىشىگه  78تۈركىستان بويىچه  شهرقىيبولۇپ، شۇ كۈنى ۋهتىنىمىز 

ئۆلۈم جازاسى بېرىپ، بىرال ۋاقىتتا ھهر قايسى شهھهر ۋه 

 شهرقىيئۇالرنىڭ ھهممىسى . ۋىاليهتلهرده ئىجرا قىلىنغان ئىدى

  .تۈركىستان خهلق ئىنقىالبىي پارتىيىسىنىڭ ئهزالىرى ئىدى

مهن ئابدۇكېرىم ساۋۇت بىلهن تا ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىشقا 

ئۇ ئۆزىنىڭ ئۆلۈمگه . ياتقان ئىدىمكامېردا چىققانغا قهدهر بىر 

مهن «. ھۆكۈم قىلىنىشىغا زادى ئىشهنمهيتتى ۋه بىلمهيتتى

گۇناھسىز، مېنىڭ ھېچ قانداق گۇناھىم يوق، مهن پهقهت 

ئۈچۈن مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ  كېتىۋېلىشقهشقهرگه 

ئۇ مهكىتتىن كهلگهن . دهيتتى» ماشىنىسىغا چىقىۋالغان ئىدىم

كېلىپ  سۇغۇنغاقادىرنىڭ ماشىنىسى بىلهن مۇھهممهد ئىمىن 

  .ئهسىرگه چۈشكهن ئىدى

ھۆكۈم ئېالن قىلىش چوڭ يىغىنىغا چىققاندا، ھهممىمىزنى 
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ۋىاليهتلىك تۈرمىنىڭ ھويلىسىغا يىغىپ، پۇت ـ قوللىرىمىزغا 

قاتتىق باغالپ جازا مهيدانىغا  ئۈستىلهپكىشهن سېلىپ،  - كويزا 

ا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىغان ئۇنىڭ بېشىغ. ماڭغان ئىدى ئېلىپ

بىر نېمىنى  كهيدۈرگهندىمۇ كۇالنى كىيگۈزۈلىدىغانكىشىلهرگه 

ھېس قىلمىغان ئىدى، پهقهت ئالدىدىكى ماشىنىدىكى 

كىشىلهرنىڭ بېشىغا كىيدۈرۈلگهن ئۆلۈم جازاسى تاختىيىنى 

كۆرگهندىال، ئۆزىنىڭكى بىلهن سېلىشتۇرۇپ ئاندىن ئۆزىنىڭمۇ 

  .ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغانلىقىنى بىلگهن ئىدى

نىڭ ئۇ گهرچه نارازىلىق بىلدۈرگهن بولسىمۇ ھېچ كىم ئۇ

ماڭغانالرنىڭ ھهممىسى  ئېلىپ باسماداپ. گېپىنى چۈشهنمهيتتى

مهن ئۆلۈم مهيدانىدا نېمه ئۈچۈن . خىتاي ئهسكهرلىرى ئىدى

ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى بېرىلىدىغانلىقىغا دىققهت قىلىپ ئاڭالپ 

  .تۇردۇم

 پىالنلىغانگۇرۇھى بىۋاسىته سوۋېت شيۇجېڭجۇيى خائىنالر  - 

ى قهشقهردىكى ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىك

توپىالڭنىڭ شېرىك جىنايهتچىسى ئابدۇكېرىم ساۋۇت، تهركىبى 

، بۇزۇق ئۇنسۇر قالپىقى بىلهن كۆپ قېتىم تۈرمىگه پومېشچىك

مهكىتتىكى . كىرىپ جازاالنغان، زامان ئۆزگهرتىش خىيالىدا بولغان

ت مۇھهممهد ئىمىن قادىرغا مهسلىھهت كۆرسىتىپ، مهكى

ناھىيىلىك سودا كوپىراتىپىنىڭ ماگىزىنىغا ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈپ، 
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تىزناپ دهرياسىنىڭ سۈيىنى . نۇرغۇن ئىقتىسادى زىيان سالغان

قويۇپ بېرىپ، مهكىت ناھىيىسىنى سۇغا باستۇرماقچى بولغان، 

بۇالشقا قاتنىشىپ، خهلق ئازادلىق  ياراقكۆپ قېتىم قورال 

خهلقنىڭ غهزىپى . داغ چۈشۈرگهنئارمىيىمىزنىڭ شان ـ شهرىپىگه 

...... كۈچلۈك ئۆلتۈرمىسه بولمايدىغان جاھىل جىنايهتچىدۇر

دېگهندهك جىنايهت بىلهن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلغانلىقىنى ئېالن 

  .قىلغان ئىدى

كېيىن پهيلو مهيدانىغا بېرىپ، باشقىالردىن ئۇقسام، ئۇ ھهقىقهتهن 

شقا قاتنىشىپ باتۇرلۇق بىلهن خىزمهت كۆرسهتكهن، كۆپ ئۇرۇ

  .ئاجايىپ پىداكارلىقالرنى كۆرسهتكهن ئىكهن

  !مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهننهتته بولسۇن، ئامىن

  
  مهرھۇم سىدىق توختىنى ئهسلهيمهن- 9   

  

 - 1969. مهرھۇم سىدىق توختى مهكىت ناھىيىسىدىن ئىدى

كۈنى مهكىت زهرهپشان پولكى بىلهن  -  21ئاينىڭ  -  8يىلى 

دۈشمهن تهرىپىدىن ئهسىرگه چۈشكهن  سۇغۇنچازىدابىلله، 

  .جهڭچىلهردىن ئىدى

كۈنى قهشقهردىكى ھۆكۈم  -  18ئاينىڭ  -  7يىلى  -  1970

ئېالن قىلىش چوڭ يىغىنىدا ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان 
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 شهرقىيشۇ كۈنى پۈتۈن . ئىدى بىرىيهتته كىشىنىڭ 

 78ىرال ۋاقىتتا تۈركىستاننىڭ ھهممه ۋىاليهت ۋه شهھهرلىرىده ب

بۇ كۈن . كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىپ، ئىجرا قىلىنغان ئىدى

تۈركىستان تارىخىدىكى ئۇنتۇلغۇسىز ئېغىر مۇسىبهت كۈنى  شهرقىي

  .خاتىرىلهنگۈسىبولۇپ 

مهن مهرھۇم بىلهن قهشقهر ۋىاليهتلىك تۈرمىده بىر يىلدهك بىلله 

مهن ئۇ . تۇراتتۇق سورۇشۇپبىرىمىزدىن ھال  - بىر . ياتقان ئىدىم

چۈنكى ئۇنىڭ ئۆزىگه . چاقىراتتىمدهپ » قهمبهر بوۋايى«كىشىنى

گهپ ـ سۆزلىرىمۇ دىنى . يارىشىملىق قاپقارا ساقىلى بار ئىدى

مهن مهرھۇمنىڭ قهھرىمانلىقى ھهققىده . ناتىق ئىدى ئۆلىماالردهك

ئهسكهرلهردىن پېشقهدهم مهرھۇم . كۆپ پاراڭالرنى ئاڭلىغان ئىدىم

كېلىپ ئۆزلۈكىدىن پ، مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ پولكىغا بولۇ

ئۇ پولكنىڭ ئاتاقلىق . تىزىمغا ئالدۇرۇپ ئهسكهر بولغان ئىكهن

كۆپ ئۇرۇشالردا دۈشمهننىڭ ئهسكىرىنى . ئىكهنپىلىموتچىسى 

زهربىسىدىن باش كۆتۈرگۈزمهي، قىسىمنىڭ پىلىموتنىڭ 

مهكىتنىڭ چاسا بولۇپمۇ . ئىلگىرىلىشى ئۈچۈن يول ئاچقان ئىكهن

، قوراللىرىنى بۇلىغاندا، خىتاي ئېلىپمۇھاسىرىگه  بۇدۈيىنى

كهلتۈرۈشته، جهسۇرلۇق  ئۈندهككهئارمىيىسىنىڭ باشلىقلىرىنى 

. ياشتا ئىدى 55مهرھۇم ئالهمدىن ئۆتكهنده . كۆرسهتكهن ئىكهن

دىققهت بىلهن ئاڭالپ سهۋهبىنى مهن ئۇنىڭغا بېرىلگهن جازانىڭ 
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  .تۇرغان ئىدىم

خهنزۇ ئىشچى خىزمهتچىلىرىنى بىگۇناھ ورال ياراق بۇلىغان، ق

 - ئۆلتۈرگهن، خهلق ئازادلىق ئارمىيىمىزنىڭ كادىر 

دېگهندهك ..... ھاقارهتلىگهن ۋه ئۆلتۈرگهنئوفىتسېرلىرىنى 

ئهمما كىمنى ئۆلتۈردى؟ . جىنايهتلهرنى ئۇنىڭغا ئارتقان ئىدى

  .ئېيتمىغان ئىدىتهپسىلىي نهچچىنى ئۆلتۈردى؟ 

  !مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهننهتته بولسۇن، ئامىن

  

  مۇنىرنى ئهسلهيمهنئهخمهتجان مهرھۇم -10
  

 -  18ئاينىڭ  -  7يىلى  -  1970مۇنىر ئهخمهتجان مهرھۇم 

. ئىدى بىرىكىشىنىڭ  7كۈنى قهشقهرده ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان 

تۈركىستاننىڭ ھهممه ۋىاليهت،  شهرقىيشۇ كۈنى ۋهتىنىمىز 

كىشىگه ئۆلۈم جازاسى بېرىلىپ،  78شهھهرلىرىده بىرال ۋاقىتتا 

. تۈركىستان تارىخىدا ئېغىر مۇسىبهت كۈنى بولغان ئىدى شهرقىي

مۇنىرنى بىرىنچى قېتىم ۋه ئهڭ ئاخىرقى قېتىم ئهخمهتجان مهن 

لتىده ئا، ئهتىگهن سائهت ھويلىسىداقهشقهر ۋىاليهتلىك تۈرمىنىڭ 

بىردىن  - چىقىدىغان مهھبۇسالرنى بىردىن  ئېلىپھۆكۈمگه 

باغالپ، پۇت ـ قوللىرىمىزغا كويزا ـ كىشهن سېلىپ، ئۆلۈمگه 

كىيدۈرۈپ، ئۆلۈم جازاسى  كۇالھۆكۈم قىلىنىدىغانالرنىڭ بېشىغا 
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بهلگىلىك تاختاينى  كۆپهيتىشىغانالرغا ئاسىدىغان قىزىل بېرىلىد

ئاسقاندا، ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىدىغانالر بىردىن ـ بىردىن ئايرىم 

ئهسكهرنىڭ نازارىتى بىلهن جازا  10ئولتۇرغۇزۇلۇپ،  ماشىنىغا

  .ماڭغاندا كۆرگهن ئىدىم ئېلىپمهيدانىغا 

شۇنداقال كۆرۈشۈم ئۇ مېنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ۋه بىرىنچى قېتىم 

 مېڭىشنىڭ ئېلىپۈم مهيدانىغا ئۇ ئۆل. ئىدى ۋىدالىشىشىم

ئاھاڭىدا دېكالماتسىيه ئالدىدا، باغالۋاتقاندا قانداقتۇر يۇقىرى ئاۋازدا 

دېگهندهك » ...مهرد .... يولۋاس... تۈركىستان شهرقىي«

بىرنېمىلهرنى  ئاغزىغاسۆزلهرنى قىلغان ئىدى، خىتاي ئهسكهرلىرى 

ھالىتى  ئۇنىڭ ئۇ كۈندىكى. تىقىپ سۆزلىگىلى قويمىغان ئىدى

ئۇ ئۆلۈم مهيدانىغا ئهمهس، بهلكى . ھېلىمۇ ئېسىمدىن چىقمايدۇ

كۆرۈنهتتى، ھهيۋهتلىك تويغا كېتىۋاتقاندهك غهيرهتلىك، جهسۇر، 

بېسىپ تۇرغان بولسىمۇ،  شىللىسىدىنخىتاي ئهسكهرلىرى ئۇنىڭ 

پىسهنت قىلماي، مهغرۇر قىياپهتته ھهممه تهرهپكه تهڭ قاراپ، 

  .قىالتتى لىشىۋاتقاندهكۋىداكىشىلهر بىلهن 

چىقىپ،  ئېلىپبىزنى ۋىاليهتلىك تۈرمىنىڭ دهرۋازىسىدىن 

تۆشۈك دهرۋازا  ئۇيهردىنتهرهپكه ھهيدهپ،  يارۋاغتهرهپتىن  ھېيتگاھ

كۆلىنىڭ ئالدى بىلهن ئايالندۇرۇپ، شهھهرلىك  تۈمهنئارقىلىق 

كېلىپ، رهئىس  ئېلىپھۆكۈمهتنىڭ ئالدى، خهلق مهيدانىغا 

مۇنبىرىنىڭ ئالدىدا چوڭ يولدا ماشىنىنىڭ ئىچىده ئۆره تۇرغۇزۇپ، 
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ئۇنىڭ ئۈستىدىن . بىردىن ھۆكۈم ئېالن قىلغان ئىدى - بىردىن 

  :ئهيىبلهشنامىدهچىقىرىلغان ھۆكۈمنامه ۋه 

قهشقهرگه قاققان گۇرۇھىنىڭ خائىنالر شيۇجېڭجۇيى سوۋېت - 

ق توپىالڭ كۆتۈرۈپ، ، ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىقوزىقى

ھاكىمىيهتنى ئاغدۇرماقچى دىكتاتورىلىقىدىكى  پرولېتارىيات

بولغان، تۈرمىدىكى ئۆزگهرتىش جهريانىدا، ئۆزگهرتىشكه قارشىلىق 

قىلىپ، جىنايهتچىلهرنى قۇترىتىپ، يهنه قوراللىق قوزغىالڭ 

دېگهندهك گهپلهر بىلهن ئۆلۈمگه ھۆكۈم ....... كۆتۈرمهكچى بولغان

  .ئىدى قىلغان

مۇنىر غۇلجا ۋىاليىتىنىڭ چاپچال ناھىيىسىدىن ئهخمهتجان 

ئالىي مهكتهپنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن خىزمهت تهقسىماتى . ئىدى

بىلهن قهشقهرنىڭ ئۇيغۇر تولۇق ئوتتۇرا مهكتىپىگه خىزمهتكه 

ئۇ ئوقۇتقۇچىلىق قىلغان مهزگىللهرده، ئۇنىڭ . ئورۇنالشقان ئىدى

مېنىڭ زامانداش .  چوڭ بولغان ئىدىقهشقهردىكى تهسىرى خېلىال

قهشقهر ياشلىرىغا  مۇنىرئهخمهتجان دوستلىرىمدىن ئاڭلىشىمچه، 

شۇ زاماننىڭ ئۆزىده، شىمالنىڭ مهدهنىيىتىنى تارقىتىپ، 

كۆپ ياشالرنى ئۆزىگه جهلپ  تاماشاالرداقوپۇش، ئويۇن  - ئولتۇرۇش 

  .قىلىپ، چوڭ سورۇنالرنى ھاسىل قىلغان ئىكهن

قىلىدىغانالرنىڭ سانى كۈندىن ـ  كهلدى- باردى ئۇنىڭ بىلهن  

كۈنگه ئېشىپ، قهشقهرده ئۇنىڭغا ئىخالس قىلىدىغانالرنىڭ سانى 
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كېيىن ئۇ ئهكسىلئىنقىالبىي . مهلۇم دهرىجىگه يهتكهن ئىكهن

 كهلدى- باردى اندا، ئۇنىڭ بىلهن نغئىلىجىنايهت بىلهن قولغا 

نىپ، جازاالنغان ئىدى، ئىلىولغا قىلغانالرنىڭ ھهممىسى دېگۈدهك ق

ئۇنىڭ سورۇنى ئادهتتىكى سورۇن بولماستىن مۇستهقىللىقنى 

مهرھۇم شۇ . قىلىدىغان سىياسىي سورۇن بولغان ئىكهنتهرغىب 

يىللىق قاماق جازاسىغا ئۇچراپ، پهيلو مهيدانىغا  15ئىش بىلهن 

كۈرهشنى بارغاندىن كېيىن، تۈرمىدىكى سهپداشالر ئىچىده 

قۇرۇپ، پهيلو » دهھشهتلىك بوران پارتىيىسى«شتۇرۇپ، داۋامال

. مهيدانىدا قايتا قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرمهكچى بولغان ئىكهن

ئۇنىڭ تهشكىالتىغا قاتناشقان كىشىلهرنىڭ سانى جىق بولۇپ، 

دهھشهتلىك بوران « . تهسىر دائىرىسىمۇ چوڭ بولغان ئىكهن

هرھۇمنىڭ تولۇق نىڭ قاتناشقۇچىلىرى ئىچىده، م» پارتىيىسى

ئوقۇغۇچىسى، پهيلو ئهمگهك بىلهن مهكتىپىدىكى ئوتتۇرا 

لهرنى قوراللىق قوغداش  »جىنايهتچى«ئۆزگهرتىش مهيدانى 

مۇھهممهد ئىمىنمۇ بار بولۇپ،  پالتاپهيجاڭى  باتاليونىنىڭ

دهھشهتلىك بوران پارتىيىسىنىڭ مۇئاۋىن رهئىسلىكىنى ھهمده 

قوراللىق قوزغىالڭغا كېرهكلىك بولغان قورالالرنى تهمىنلهشنى ئۆز 

  .ئۈستىگه ئالغان ئىكهن

مهرھۇم سىيىت نىياز دهھشهتلىك بوران پارتىيىسىنىڭ 

قوراللىق قوزغىالڭغا . تهشكىالت ئىشلىرىغا مهسئۇل بولغان ئىكهن
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خائىنلىقى بىلهن پاش  ساتقۇننىڭئاتلىنىش پهيتى يېقىنالشقاندا، 

بولۇپ، پۈتۈن پهيلو مهيدانىدا ھهربىي ھالهت ئىجرا قىلىنىپ، تۇت 

تۇت بولۇپ كېتىپ، نهچچه يۈزلىگهن مهھبۇس قايتىدىن جىنايى  - 

ئۆلۈم جازاسى، سىيىت  مۇنىرگهئهخمهتجان جازاغا تارتىلىپ، 

ازغا ئۆلۈم جازاسى بېرىپ ئىككى يىلدىن كېيىن ئىجرا نىي

يىللىق قاماق جازاسى  20غا مۇھهممهد ئىمىن پالتاقىلىدىغان، 

  .ئهنزىنى ياپقان ئىدى بېرىپ

تهسىرى  ئهخمهتجاننىڭبىز پهيلو مهيدانىغا بارغاندا ھېلىمۇ 

تۈركىستاننىڭ  شهرقىيخىتاي كادىرالر . تۈگىمىگهن ئىكهن

چىقىپ  ئهخمهتجاننىڭده ئىككىنچى بىر سهھنىسىسىياسىي 

قېلىشىدىن ئهنسىرهپ، ئىككى جىنايهتچى بىر يهرگه كهلسه، سوراق 

ئهخمهتجان . دهپ گۇمان قىلىدىكهن - ؟دېيىشتىڭسوراپ، نېمه 

نغان پېتى ئىلىـ يىلى پهيلو مهيداندا قايتا قولغا  1965قاتارلىقالر 

اماقتا تۇتۇپ يىلىغىچه قهشقهر ۋىاليهتلىك تۈرمىده ق -  1970

چىقىلىپ، ئۇ  ئېلىپ، بىز بىلهن بىلله جازا مهيدانىغا تۇرۇلۇپ

  .ئالهمگه كهتكهن ئىدى

  ...ئالهمدىن ئۆتكهنده تېخى ئۆيلهنمىگهن ئىدىئهخمهتجان 

بىز بىر قانچىمىز جازا مهيدانىدىن قايتىپ كىرگهندىن كېيىن، 

كېيىن پهيلو . ياتقان ئىدىمكامېردا مهن سىيىت نىياز بىلهن بىر 

. بىر ئهترهتته بىر قانچه يىل بىلله بولغان ئىدىم مهيدانىدىمۇ
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  :سىيىت نىيازنىڭ ئېيتىپ بېرىشىچه

مۇنىر قهشقهر ۋىاليهتلىك تۈرمىده تۇرغان مهزگىلده، ئهخمهتجان 

ئۇ ۋهتهننىڭ . ئاخۇنوپ، مىجىت سىلىڭ ۋهقهسىنى ئاڭلىغان ئىكهن

ۋاتقان ئىشالردىن خهۋهر تاپقاندىن كېيىن، مۇستهقىللىقىغا ئىنتىلى

مهن ھامان ئۆلۈپ كېتىمهن، مهن ئۆلۈپ كهتكهن تهقدىردىمۇ ۋهتهن 

يهنىال بىر كۈن مۇستهقىللىققا ئېرىشىدىكهن، ئۇيغۇر ئاپتونوم 

رايونىنىڭ باشلىقلىرىدىن تارتىپ، قهشقهرنىڭ دوتهي، 

 ىنئۇيۇشقىنىد، خىتايغا قارشى تهشكىالتقا ھاكىملىرىغىچه

ئىكهن، خهلق ئىنقىالب  ھهققانىيقارىغاندا، بىزنىڭ ئىنقىالبىمىز 

، ئۇرۇنۇۋاتىدۇ دىمىغىمغائويغىنىپتۇ، مۇستهقىللىقنىڭ پۇرىقى 

ئۆلسهك مىڭىمىز بۇ  بىرسىمىز. ئۆلۈپ كهتسهم ئارمىنىم يوق

  !، دېگهن ئىكهنداۋامالشتۇرىدىكهنمىزيولنى 

شېرىكلىرىدىن كۆپ قىسمى تۈرمىده ئالهمدىن  ئهخمهتجاننىڭ

ئاز بىر قىسمى جازا مۇددىتىنى تۈگىتىپ قهشقهرگه قايتىپ . ئۆتتى

مۇھهممهد ئىمىن قهشقهرده  پالتائۇالرنىڭ ئىچىده . كهلدى

قاتارلىق بىر  ئهسقهرجان. ساقالۋېتىپتۇقاسساپلىق بىلهن جان 

قهرده نهچچىسى ھهرخىل يول تۇتۇپ، جان بېقىپ ھازىر قهش

  !لىلالھ ئهلھهمدۇ. ياشاۋېتىپتۇ

  !مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهننهتته بولسۇن، ئامىن

ئۇ . نىيازمۇ تۈرمىدىن ساق چىقتىسىيىت ! شۈكرى ئالالھغا
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ئاخىرقى ئۆمرىده خېلى جىق ئىشالرنى قىلدى، ئۇ ئۈرۈمچىدىكى 

 خوجىدارلىقھهم  مۇئهززىنلىكمهسچىتىده بىر مهزگىل  نهنمېن

 بولۇۋاتقانئۇ مهزگىلده ۋهتهنده . شۇغۇللىنىپتۇ ئىشى بىلهن

ئىشالردىن چهت ئهلدىكى تهشكىالتالرنى خهۋهرلهندۈرۈپ، نۇرغۇن 

 تهمىنلىگهنلىكىنىمۇھىم قىممىتى بار ئاخباراتالر بىلهن 

 بىرىمهن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ۋاقتىمدا مهلۇم . ئاڭلىغان ئىدىم

كېيىن . ئارقىلىق سىيىت نىياز بىلهن ئاالقىلىشىپ تۇرغان ئىدىم

كاساپىتىدىن كۆپ قېتىم  ئىقامهتسىزلىكمهن پاسپورت ۋه 

خاپىلىق تارتىپ، بىر يهرده مۇقىم تۇرالماي ئاالقىمىز ئۈزۈلۈپ 

 بىرسىدىنقالغان ئىدى، كېيىنكى كۈنلهرده ۋهتهندىن چىققان 

انلىقىنى ئاڭالپ، بهكمۇ مهرھۇمنىڭ ئۇ ئالهمگه سهپهر قىلغ

  .قايغۇردۇم

جهننهتتىن يهر بېرىشىنى  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

  !تىلهيمهن، ئامىن

  

  ئهسلهيمهن قارىمىنىمهرھۇم جېلىل -11
  

كۈنى  -  18ئاينىڭ  - 7يىلى  -  1970 قارىممهرھۇم جېلىل 

. ئىدى بىرىقهشقهرده ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان يهتته كىشىنىڭ 

ئاۋغۇست كېچىسى، قهشقهردىن  -  21 قارىمىنىمهن جېلىل 
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ماشىنىسىغا ئولتۇرۇپ، بىر ماشىنا قوماندانلىق شتابىنىڭ چىققان 

  .تاڭ ئاتقاندا كۆرگهن ئىدىم ئهتىسىبارغاندا،  سۇغۇنغابىلهن 

ساقال، ياداڭغۇ كهلگهن،  كالتهمهرھۇم كېلىشكهن، ئۇزۇن بوي، 

چىقىپ تۇرىدىغان،  مۇسۇلمانلىقىگهپ ـ سۆزىدىن تهقۋادار 

قاراجۈلگه يېتىپ بارغان كۈنى . ساالپهتلىك بىر ئىنسان ئىدى

ئهتىگهنده بامدات نامىزىنى ئوقۇپ بولۇپ، دۇئاغا تۇرغاندا 

قارى  ئابدۇلالئهسلى ئىسمى . ھهممىمىزنى يىغلىتىۋهتكهن ئىدى

يهر ئىسالھاتى مهزگىلىده بۇ كىشىگه پومېشچىك ئۇنسۇر . ئىكهن

الپىقى كىيدۈرۈلگهن بولغاچقا، نازارهتتىن قېچىپ، بىر ئۆمۈر ئۆز ق

  .يۇرتىدا سهرگهردان، سهرسان بولۇپ، قېچىپ يۈرگهن كىشى ئىكهن

نامى  قارىمئىسمىنى ئۇكىسىنىڭ نامىغا ئۆزگهرتىپ جېلىل 

 - قاتارلىق يهرلهرده ھۈنهر ... بىلهن ئۈرۈمچى، غۇلجا، كۇچار

  .پ يۈرگهن ئىكهنبىلهن جاھانسازلىق قىلىكهسىپ 

ئۇ زامانالردا پومېشچىك قالپىقى بار ئادهم بىر يهردىن يهنه بىر 

رۇخسىتىنى  گۇڭئهنجۈنىڭيهرگه بېرىشقا توغرا كهلسه، چوقۇم 

شۇ ۋهجدىن مهرھۇم ئۇكىسىنىڭ نامىدا . شى كېرهك ئىدىئىلى

 بىيۇرونىڭمهرھۇم مهركىزى . ھايات ساقلىنىپ كهلگهن ئىكهن

ئاالھىده ئاالقىچىسى بولۇپ، مۇھىم ئىشالر  قهشقهرگه ئهۋهتكهن

. مهلۇم قىلىناتتى بىيۇروغائارقىلىق مهركىزى  قارىمجېلىل 

مهرھۇم قاراجۈلدىكى جهڭده باتۇرلۇق بىلهن جهڭ قىلىپ، 
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مهن مهرھۇم بىلهن . ئىدى بىرىدۈشمهننى كۆپ ئۆلتۈرگهنلهرنىڭ 

نېسىپ قهشقهر ۋىاليهتلىك تۈرمىده بىر نهچچه كۈنال بىلله بولۇشقا 

ئۇ كىشىدىن كۆپ دىنى بىلىملهرنى ئۆگىنىۋالغان . بولغان ئىدى

يىلدهك سهرگهردان  20مهرھۇمنىڭ ئېيتىشىچه ياقا يۇرتتا . ئىدىم

له جازا مهيدانىغا بىل. ھايات كهچۈرگهن ئىكهنمهخپىي بولۇپ، 

 قارىمجېلىل . ئهمما ئۇ كىشى ئۇ ئالهمگه كېتىپ قالدى. چىقتۇق

ئاسمانغا قاراپ قانداقتۇر  سېرىپتهسۋىر داۋاملىق قولىدا 

دهيتتى، ئهمما، باشقىالر گهپ سورىسا دهرھال جاۋاب بىرنېمىلهرنى 

  .بېرهتتى

ئهتىدىن  سىلله، سورىدىم قارىمدىنبىر كۈنى مهن جېلىل 

، ئاسماندا بىر نېمىنى تۇرىدىكهنالاراپال ق ئاسمانغىالكهچكىچه 

  :دهپ سورىدىم- ؟كۆرۈنۈۋاتامدۇكۆزلىرىگه بىر نېمه  ياكى- بايقاۋاتامال

سېغىنىپ  ئالالھغابۇ پهسكهش دۇنياغا كۆز تىككهندىن كۆره، - 

  .دېگهنتى - .ئاسمانغا قارىسام كۆڭلۈم يورۇپ قالىدۇ

نچه مۇ -گهپ قىلىدىكهنال، ئانچه ئېغىز ھهپتىده بىر  - 

دېسهم،  - ؟،بهرمهمالدهپ سهرگۈزهشتلهرنى باشلىرىدىن ئۆتكهن 

نېسىپ قىلسا، سۆزلهيدىغان  ئالالھيۈك، ئېشهككه ئارتۇق گهپ 

 قورسۇغۇمنىكهلگهنده پۇخادىن چىققۇدهك سۆزلهپ  مۆرىتى

ھارغىنلىقتىن قۇتۇلدۇرغاندهك ھېس ئۆزۈمنى  بوشىتىۋالسام

  .دهيتتى - ،....!قىلىمهن
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ھهي رهھىمسىز خىتاي ! ھهي رهھىمسىز دۇنيا

بۇ ! ئاخىرى يهپ كهتتىڭ قارىمنىمۇجېلىل . كوممۇنىستلىرى

  !ئالالھئىنشا . قىساسنى ئاخىرى بىر كۈن ئالىمىز

  !مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهننهتته بولسۇن، ئامىن

  

  

  مهرھۇم ھاۋۇت پاۋاننى ئهسلهيمهن-12
  

بولۇپ، ناھىيىسىدىن مهكىت ) مهرگهن(مهرھۇم ھاۋۇت پاۋان 

كۈنى قهشقهر شهھىرىده ئۆلۈمگه  -  18ئاينىڭ  -  7يىلى  -  1970

مهن مهرھۇم بىلهن . ئىدى بىرىھۆكۈم قىلىنغان يهتته كىشىنىڭ 

ئهمما ئۇ كىشىگه ئۆلۈم . بىلله جازا مهيدانىغا بىلله چىققان ئىدۇق

 ئۇ بىزنىڭ ئهڭ ئاخىرقى. كهتتىجازاسى بېرىلىپ ئۇ ئالهمگه يۈرۈپ 

  .ۋىدالىشىشىمىز بولغان ئىدى

  !مهرھۇمنىڭ ياتقان يېرى جهننهتته بولسۇن، ئامىن

ساقال، پهرىشته سۈپهت بىر ئىنسان ئاپئاق ياشلىق،  85مهرھۇم 

مهرھۇم مهكىت ناھىيىسىده بىر ئۆمۈر مهرگهنلىك بىلهن ئوۋ . ئىدى

ئوۋالپ، چۆل ـ جهزىرىلهرده ھاياتى ئۆتكهن، خىتاينىڭ ئۇنداق ياكى 

دۇنيا بولۇپ  تهركىداق سىياسهتلىرىدىن قىلچه خهۋىرى يوق، مۇن

مهدهنىيهت ئىنقىالبىي . كهتكهن قارا تۈرك بىر ئىنسان ئىدى
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يۇقىرى پهللىگه چىقىپ، ئىسيانچىالر باشلىقى مۇھهممهد ئىمىن 

، تارتىۋېلىپقادىر مهكىتنىڭ ھوقۇقىنى قورال كۈچى بىلهن 

ئهسكهرلىككه تىزىمغا نامه چىقىرىپ ئهتمهكىت خهلقىگه مۇراجى

ئالدۇرۇش ھهققىده ئۇقتۇرۇش چىقارغاندا، مهكىت خهلقىنىڭ 

ئازادلىققا چىققانلىقىنى ئاڭلىغان ھاۋۇت پاۋان، جاڭگالدىكى 

ئوۋچىلىق كهسپىنى تاشالپ، پىداكارلىق بىلهن مهكىت 

ناھىيىسىگه كېلىپ، ئۆزىنى مهلۇم قىلىپ، ئهسكهرلىككه 

  .تىزىمالتقان ئىكهن

اننى كۆرگهن مۇھهممهد ئىمىن قادىر ئۇ كىشىگه ئۆز ھاۋۇت پاۋ

قولى بىلهن بىر دانه بهش ئاتار مىلتىق بىلهن يۈز تال ئوق بهرگهن 

ئۇ كىشىنىڭ مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ بۇيرۇقى بىلهن . ئىكهن

ئاتىدىغان  ئېلىپيىراقتىن قارىغا ( كهسكىننىشانچىلىقىنى

كۆزۈمگه ئىلىنىشقان «ئۆزىنىڭ ئېيتىشىچه، . قىلىدىكهن) ئاتۇچى

  .دهيتتى» سوقۇۋېتهلهيمهننهرسىنى 

مۇھهممهد ئىمىن قادىر بهرگهن مىلتىق بىلهن ھهر قېتىمقى 

ئۇ ئۆزىنىڭ . جهڭده بىر نهچچه دۈشمهننى يهر چىشلهتكهن ئىكهن

بىلىپ تۇرۇپ يىراقتىن ئون ئىككى خىتاينى يهر «دېيىشىچه، 

. ، دهيدىغان»هيمهن، يهنه قانچىسى يهر چىشلىدى بىلمچىشلهتتىم

بىر نهچچه خهنزۇ ئىشچى ـ بىگۇناھ « ھۆكۈمنامىسىدهئهمما 

باشقىالرنىڭ . دهپ ئهيىبلىگهن ئىدى» خىزمهتچىلىرىنى ئۆلتۈرگهن
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بۇ ئادهم خىتايغا بهك ئۆچ ئىدى، خىتاينى «: دهپ بېرىشىچه

- » ئېتىۋېتهتتىسۈرۈشته قىلماي  بۇنىسىنى ئۇنىسىنىكۆرسىال، 

  .دېگهنىدى

؟ ئاتقانتىلهقىلىپ، راست نهچچهيلهننى چاقچاق مهن بىر قېتىم 

ابىنى، كىم ئۇالرنى بىزنىڭ بىلىدۇ ئۇنىڭ ھېس ئالالھ«دېسهم، 

ئۇ ئۆزىنىڭ تهرجىمىھالى . دېگهن ئىدى- » !كهلسۇن دهپتۇ ۋهتهنگه

بىر راستتىنال ھهققىده ھېچ كىمگه بىر نېمه دېگهن ئهمهس، ئۇ 

  .سىرلىق ئىنسان ئىدى

 .تىلهيمهن مهرھهمىتىجهننهت  ئالالھدىنغا جانابى مهرھۇم

  !ئامىن

مهرھۇم ئۇستازىمىز ئۆتكۈر ئهپهندىنىڭ ، ئهسلىمىلىرىمنىمهن بۇ 

  .دېگهن شېئىرى بىلهن تامامالشنى اليىق كۆردۈم» ئىز«

  ئىز
  .ياش ئىدۇق مۈشكۈل سهپهرگه ئاتلىنىپ چىققاندا بىز

  .نهۋرىمىزئهنه  بوپقالدى مىنگۈدهكئهمدى ئاتقا 
  ئاز ئىدۇق مۈشكۈل سهپهرگه ئاتلىنىپ چىققاندا بىز،

  .ئهمدى چوڭ كارۋان ئاتالدۇق قالدۇرۇپ چۆللهرده ئىز
  ،يهنهقالدى ئىز چۆللهر ئارا گاھى داۋانالردا 

  .قهبرىسىزنى ئارسالنالر دهشتى چۆلده  - قالدى نى 
  قهبرىسىز قالدى دېمهڭ يۇلغۇن قىزارغان داالدا،



442 
 

 	
	442 	

	 	

  .باھاردا قهبرىمىز تاڭنا پۈركىنۇرچېچهككه  - گۈل 
  قالدى ئىز، قالدى مهنزىل، قالدى يىراقتا ھهممىسى،

  .قۇمالر ھهم كۆمۈلمهس ئىزىمىز كۆچسهچىقسا بوران،     
  توختىماس كارۋان يولىدىن گهرچه ئاتالر بهك ئورۇق،

، نهۋرىمىز يا بىركۈنتاپقۇسى ھېچ بولمىسا بۇ ئىزنى             
  .ىزچهۋرىم

  .تۈگۈدىكىتاب 

  ھاجى كېرىمى ئابدۇرېشىت: ھۆرمهت بىلهن

  
*****  
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يىلالردىكى قوراللىق - 60تۈركىستاندا  شهرقىي

            قوزغىالڭنىڭ تهشكىللىنىشى ۋه مهغلۇپ 

      بولۇشى
  )تارىخى ئهسلىمه(

  
  يۈنۈس ھاجىم قهشقىرى

  

تۈركىستان خهلق  شهرقىيتۆۋهنده يۈنۈس ھاجىم قهشقىرىنىڭ 

ھهققىدىكى ئهسلىمىسىنى، تولۇقلىما ھهرىكىتى ئىنقىالبىي 

  .سۇنماقچىمهن ھوزورۇڭىزالرغاسۈپىتىده ماتېرىيال 

  ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى-                   

  

مهن ئهسلىده بۇ ۋهقهلىكنى يېزىپ چىقىشنى ئويلىمىغان 

قىلىنغان تۈرمىده جىسمانىي قهتلىئام مۇشۇ يولدا . ئىدىم

ئىسكهنجه سهۋهبىدىن ئۆلتۈرۈلگهن قهھرىمانالرنىڭ ئېچىنىشلىق 

پاجىئهلىك ۋاپاتى كۆز ئالدىمغا كېلىۋېلىپ، ئۇالرنىڭ ئاجايىپ 

ئۇ، . پائالىيهتلىرىنى يېزىپ چىقىشنى مۇۋاپىق كۆردۈم
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يىل مابهينىده تارتىۋاتقان  40چاقىلىرىنىڭ - قهھرىمانالرنىڭ باال

بىرگه ئۆتكهن، بىلله . ئوقۇبهتلىرىنى ئۇنتۇپ كېتهلمىدىم - ب ئازا

 -مۇشهققهتته بىلله بولغان دوست  - ھهرىكهت قىلغان، جاپا 

مهن بولسام . پاجىئهلىك ھالدا ھاياتىدىن ئايرىلدىبۇرادهرلىرىم 

، ئۇالر ئۈچۈن كىرىگىھايات قالدىم، بۇنداق ھاياتلىقنىڭ ماڭا نېمه 

  ...ئازابالپ كهلدىئىستىكى يۈرىكىمنى بىرهر ئىش قىلىپ قويۇش 

بۇ ئهھۋالنىڭ تهپسىالتىنى ئاتىمىز ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى بىر 

بۇالر ئهينى چاغدىال قازاغا : ئهپسۇسكى. بىلهتتىقانچه كىشى تولۇق 

 ھايات بىر ياناھۋالدىن خهۋىرى بار بۇ ئه. ئۇچراپ ئۇ ئالهمگه كهتتى

پسىلىي ئهھۋالىنى مهن قوراللىق قوزغىالڭنىڭ ته« ؛سهپدىشىم

 شۇڭا ئۆزلىرىنىڭ قهلهم بىلهن خاتىرىلهپ كېتهلمهيمهن،

بۇ  .قالدۇرۇپ قويۇشلىرىنى سورايمهن بىر نهرسه يېزىپ قىسقىغىنه

قاتارىدا  تهشكىللىگۈچىلهرھهرىكهتكه قاتناشقان ئىكهنمىز ۋه 

ئۇ دۇنياغا كهتسهك  ئېلىپئىكهنمىز ئۇنى ئۆزىمىز بىلهن بىرگه 

  .دېدى - »بولماس

 قۇربىتىمنىڭكه كېلىپ بۇ ۋهقهلىكنى شۇڭالشقا غهيرهت

يازىدىغان بۇ مهن . يېزىپ چىقىشقا نىيهت قىلدىم يېتىشىچه 

قهشقهر شهھىرى، مهكىت ناھىيىسى، مارالبېشى : ۋهقهلىك

، تاشمىلىق، بارىن قاتارلىق ناھىيىسىنىڭ بىر قىسمى، يهكهن

قۇرۇلۇشى، كېيىن دهسلهپته  نىڭتهشكىالتالرراللىق الردىكى قوجاي
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تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي، ئاخىرىدا ىھهرىكهتكه ئۆتۈش

بىلهن بىرلىشىش  بىيۇروسىپارتىيىسى جهنۇبى تهڭرىتاغ 

  .ئاساس قىلىنىدۇ نىقاتارلىقالر

كىشىمۇ بىلىملىك مهن ئهسلى يازغۇچىمۇ ئهمهس، ئاالھىده 

تاجاۋۇزچى، ئالدامچى ۋه كاززاپ خىتايالرنىڭ  پهقهتالئهمهس، 

  .زۇلۇمىنى يهتكۈدهك تارتقان ساۋاتى بار بىر كىشى

كېيىن ۋهتهنپهرۋهر ياخشى بىر  قهلهمگه ئالغان ھادىسىلهرمهن 

تارىخ سۈپىتىده  مهڭگۈلۈكئىلىم ئىگىسىنىڭ قولىغا چۈشۈپ 

  .ئهجهپئهمهسقالسا خاتىرىلىنىپ 

قان سهپداشالر ئىچىده ۋهتهن يولىدا قوراللىق قوزغىالڭغا قاتناش

قۇربان بولغانالر بولسۇن، ياكى ھايات قالغانالر بولسۇن ھهممىسى 

تهقدىر قىسمهت شۇنداقمۇ ۋه ياكى رىزقى . ياخشى كىشىلهر ئىدى

 نىڭبۇ سهپداشالر. قىتسىز ئايرىلدىئۇالر بىزدىن ۋا شۇنچىلىكىمۇ

نىڭ يېشى بىر قىسمى يانا. كۆپ قىسمى قۇربان بولۇپ كهتتى

قۇربان بولغان، ۋاپات بولغان، ھايات . كهتتى  چوڭىيىپ

خائىنالر، مۇناپىقالر  تاۋابىئاتلىرى - ئائىله قالغۇچىالرنىڭ

  ...تهرىپىدىن ئۇزۇن مۇددهت كهمسىتىلىشكه ئۇچرىدى

داق ئۆزلىرىنىڭ ئاتىلىرىنىڭ قان ده مهسۇم بالىالر،بىچاره نارهسى

-ھهر نامىزىدا شۇالر ئۈچۈن دۇئا  ئادهم ئىكهنلىكىنى بىلىپ

ئىبادهتته بولسۇن ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئىش ئىزلىرىنى چۈشهندۈرۈشكه 
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  .توغرا كېلىدۇ

غا تېرىك چۈشكهن يۈسۈپ ىقول دا دۈشمهنتۇتقۇنئهينى چاغدا 

، ئابدۇرېھىم ئهمهت، ئهييوپ، ئابدۇرېھىم ئىلى، تۇردى سهھىدى

ئاكا قاتارلىق  ، ئابدۇرېھىم سالى، يار مۇھهممهتئابدۇغىنى

كىشىلهرگه رهھمهت ئېيتىش يۈزىسىدىن بۇ ۋهقهلىكنى يېزىپ 

ىپ ئۇالر مېنى ئاسراپ قالمىغان بولسا بۇ ۋهقهلىكنى يېز. قالدۇردۇم

ىشى يازغانلىرىم تولۇق بولۇپ كېت .قالدۇرالمىغان بوالتتىم

  .لىشىنى ئۈمىد قىلىمهنىق ئهپۈ  ىنداشلىرىمنىڭقېر . ناتايىن

ھهرىكهتكه قاتناشقان سهپداشالرنىڭ قىسقىچه تۆۋهنده مۇشۇ 

  .نئهھۋالىنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمه

  

  

*****  

  

  مهشھۇر قوماندان ئاخۇنوپ ئهمهت
  

ئىنقىالبى تۈركىستان خهلق  شهرقىيئاخۇنوپ ئهمهت 

. سېكرېتارىباش  سىنىڭبىيۇروپارتىيىسى جهنۇبى تهڭرىتاغ 

  .باشقۇماندانقوراللىق قوزغىالڭغا مهسئۇل 

 فىالل ناھىيىسىنىڭ ئاختۇئاخۇنوپنىڭ ئهسلى يۇرتى، 
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تاش بازىرى دېگهن شهھىرىنىڭ كېيىن قهشقهر  ،يېزىسىدىن بولۇپ

دېگهن ئاخۇن  كېرىمرۋازىدىكى هقۇمد .مهھهللىده ئولتۇرغان

ياشلىرى بولسا  16. ئۆگهنگهنئۇستامدا تاقىچىلىق كهسپىنى 

جهنۇبى شىنجاڭ ئاتلىق «ئاخۇن بىلهن   كېرىمئۇستىسى كېرهك 

نىڭ ئىچىگه ئات تاقىالش ئۈچۈن كىرگهنده مهخمۇت » گارنىزون

 ئېلىپسهپكه سوراپ ھهربىي ياراپ قىلىپ، ئۇستازىدىن  مۇھىدىگه

  .قالغان

. ھاياتى باشالنغان ھهربىيلىكشۇنىڭ بىلهن بۇ كىشىنىڭ 

اتلىق ئ مۇھىدىنىڭ مهخمۇتدهسلهپته .( خادىمھهربىي كهسپى 

قىسىمدا، ھهربىي دهۋرىده لهڭگهردىكى  شىڭشىسهيقىسمىدا، 

پولكىدا، گۇچۇڭدىكى  سوپاخۇنگومىنداڭ ئارمىيىسىنىڭ 

  ...)گومىنداڭ ئارمىيىسىده ئىشلىگهن

جهنۇبقا تۈركىستان مىللىي ئارمىيىسى بۇيرۇق بويۇنچه  شهرقىي

  .كېلىدۇيۈرۈش قىلىپ بايغا 

ئاخۇنوپنىڭ بايدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى بىلگهن مىللىي ئارمىيه 

مىللىي . تهرهپكه ئادهم ئهۋهتىدۇ - قىسىملىرى ئۇنى ئىزدهپ تهرهپ 

قاسىم   ئهزىز. قاسىمغا ئۇچراپ قالىدۇ ئهزىزئارمىيه جهڭچىسىدىن 

قاسىمنىڭ  ئهزىز. بېرىدۇساالم ھهربىيچه دهپ  - ،»پهيجاڭ! ساالم«

ساالم بهرگىنىدىن  ئاخۇنوپقا كىيىپىمىنى مىللىي ئارمىيه كىي

قاسىم  ئهزىز. ئۆتكهنلىكىنى پهرهز قىلىدۇ ئارمىيىگهئۇنىڭ مىللىي 
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گومىنداڭ ئارمىيىسىنىڭ گۇچۇڭدىكى قىسمىدا ئاخۇنوپنىڭ قول 

قاسىم مىللىي ئارمىيه ھهققىده  ئهزىز. بهنجاڭ ئىكهن ئاستىدىكى

 ئارمىيىگهبۇرۇن مىللىي ئالالپولكىنىڭ  سوپاخۇنسۆز ئېچىپ 

 سوپاخۇنئۆتۈپ كهتكهنلىكىنى، مىللىي ئارمىيه ۋه 

بىر مۇنچه ئادهمنىڭ ئاخۇنوپنى ئىزدهپ  پولكىدىكىلهردىن

ماڭا  سىللهمېنىڭ تهلىيىم باركىن « يۈرگهنلىكىنى ئېيتىپ 

  .دهيدۇ - ، »ئۇچراپ قالدىال

 نسوپاخۇ. يېنىغا باشالپ بارىدۇ پولكوۋنىكنىڭ سوپاخۇنھهمده 

ئولتۇرغان كوماندىرى بىلهن سۆھبهتلىشىپ ھهربىي رۇس ئاكا بىر 

قاسىم بىلهن بىلله كىرىپ كهلگهن ئاخۇنوپنى  ئهزىز. ئىكهن

دهرھال ئورنىدىن تۇرۇپ ئاخۇنوپ بىلهن  پولكوۋنىك سوپاخۇنكۆرگهن 

كوماندىرىغا ئاخۇنوپنى ماختاپ رۇس ھهمده كۆرۈشىدۇ قىزغىن 

ئېتىبارهن شۇنىڭ بىلهن ئاخۇنوپ شۇ كۈندىن . چۈشهندۈرىدۇ

ئهسكهرلىرىنى مىللىي ئۆز قول ئاستىدىكى  ئارمىيىگهمىللىي 

  .كېتىدۇباشالپ ئۆتۈپ 

ئاخۇنوپ مىللىي ئارمىيه تهرهپتىن ئهسىر ئىلىنغان گومىنداڭ 

ئۇنىمۇ  ،ۇپ قىلىپئاكىنى تون يارمۇھهممهتئىچىده ئوفىتسېرلىرى 

  .ئازاد قىلىپ سهپكه قېتىۋالىدۇ

 مۇزداۋانغا. قايتىدۇ غۇلجىغاپولكى بۇيرۇق بويۇنچه  سوپاخۇن

قانداق بولىدىغانلىقىنى تهقدىرىنىڭ بارغاندا، بۇ قىسىمنىڭ 
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بىلهن  قهمبىرى قاسىمجانبىلىش ئۈچۈن ساقالپ تۇرۇۋاتقان 

  .بار ئىكهن ئابباسوفالرئابدۇكېرىم 

  پولكى بايدىن ئايرىلغاندىن كېيىن باينى قايتا  ئارمىيهمىللىي 

يهنه قىسىملىرىنىڭ يۈرگهن گومىنداڭ پىتىراپ بىلهن » تازىالش« 

 ،زۇلۇمالرنى سېلىپئېغىر پاراكهندىچىلىك تۇغدۇرۇپ خهلققه 

ھېسداشلىق قىلغان مۇنهۋۋهر ۋهتهنپهرۋهر  ئارمىيىگهمىللىي 

بىر قىسىم مىللىي  ئاڭلىغاننلىقىنى كىشىلهرنى قىرغىن قىلغا

كهينىگه قايتىپ گومىنداڭ قىسىملىرىغا  ئارمىيه ئوفىتسېرلىرى

  .پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇبېرىش  ئهدىپىنىقىلىپ ھۇجۇم قايتا 

قايتمىسا بولمايدىغانلىقى  غۇلجىغاقاسىمجان قهمبىرى دهرھال 

ه قىلىش پىكرىگھۇجۇم بايغا تهكرار  پولكىنىڭ  سوپاخۇنھهققىده 

جىددىي ئوتتۇرىسىدا شۇ سهۋهب بىلهن ئىككى تهرهپ . قوشۇلمايدۇ

قايىل قىاللمىغان قاسىمجان  سوپاخۇننى. تاالش تارتىش بولىدۇ

. تهنقىدلهيدۇسوپاخۇننى قاتتىق ئۆتكۈزۈلمهي قهمبىرى گېپىنى 

مۇرهسسه ئىككىيلهننى ئوتتۇرىغا چۈشۈپ ھهر  ئابدۇكېرىم ئابباسوف

  .ماقۇلاليدۇقىلىپ مۇنداق قارار 

قىسىم بىلهن  ئابباسوفقاسىمجان قهمبىرى بىلهن ئابدۇكېرىم 

  ئهسكهر بايغا 30ايدىغان، ئاخۇنوپ باشلىق قوزغالممۇزداۋاندىن 

كېلىدىغانغا قايتىپ بېرىپ  ئهدىپىنىدۈشمهننىڭ بېرىپ 

  .كېلىشىدۇ
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ئهسكهرنى باشالپ بايغا قاراپ يولغا  30ئۇالر بهرگهن  ئاخۇنوپ 

چىقىدۇ، يول ئۈستىده ئهسكهرلهرنىڭ قورال تۇتۇش ماھارىتىنى 

ئېتىشقا بۇيرۇق  ئوق گهئۈچۈن بىر نهچچه ئهسكهر قىشېبسىناپ 

تېخى قورال تۇتۇشنى تازا بهزىلىرىنىڭ ، ئۇالرنىڭ ئىچىده بېرىدۇ

. م بولىدۇئهسكهرلهر ئىكهنلىكى مهلۇيېڭى ياخشى بىلمهيدىغان 

، ئهسلىده ئۇالر سۈرۈشتۈرىدۇ كېلىپ چىقىشىنىئاخۇنوپ ئۇالرنىڭ 

 شهرقىيئوقۇغۇچىالر بولۇپ، گۆدهك بۇرۇتى خهت تارتمىغان 

يېڭىدىن ئۆزىنى تىزىملىتىپ ئارمىيىسىگه تۈركىستان 

  .كهلگهنلهردىن ئىكهنلىكى مهلۇم بولىدۇ

يېڭى  30بۇ ئاكىنى  يارمۇھهممهتيارىشا بهختكه خۇنوپ ئا

ئاكا ئۇالرغا  يارمۇھهممهت. قالغان ئىكهن ئېلىپ قېتىپ ئهسكهرگه

ھهربىي قاتارلىق گرانات ئېتىش قورال تۇتۇش ئىشلىتىش، 

كېيىن ئاندىن ئۆگهنگهندىن قىلدۇرۇپ بىر قهدهر ياخشى مهشىقنى 

  .يولغا چىقىدۇ

 ناھىيىسىگهنهپهر بۇ قوراللىق قىسمى باي  30ئاخۇنوپنىڭ 

ھهممه  .پتۇئائارام  سۆگهتلىكتهكېلىپ يېقىن بىر يهرگه 

ئاخۇنوپ يېرىم كېچه . ھارغىنلىقتىن قاتتىق ئۇيقۇدا ئىكهن

قارىسا . كېتىپتۇ پىنىئويغدهرھال  هد- كۆرۈپتۇبولغاندا بىر چۈش 

دۈشمهن ئهسكهرلىرى قىستاپ تهرهپتىن راستتىنال  - تهرهپ 

، ئاخۇنوپ دهرھال مىلتىقتىن ئوق چىقىرىپ كېلىۋاتقۇدهك
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. بۇيرۇق قىلىپتۇبېرىشكه دۈشمهنگه زهربه  ئويغىتىپئهسكهرلهرنى 

 سهيخانىغادۈشمهنلهر ئاخۇنوپ قىسمىغا بهك يېقىن بولغان بىر 

ئهسكهرلهرنىڭ ئاتقان ئوقلىرىدىن قورققان . كېلىپ بولغان ئىكهن

كهلگهن يېرىگه  گومىنداڭ ئهسكهرلىرى ئالدى كهينىگه قارىماي

  .پتۇقېچىپ كېتىقاراپ 

دۈشمهن قاچقاندىن كېيىن ئاخۇنوپنىڭ ئايىغى ئاغرىغاندهك 

ئىكهن، تهگكهن ، قارىسا كاسسىسىغا ئوق قىلىپتۇھېس 

ئاكا ئاخۇنوپنىڭ يارىسىنى تېڭىپ، ئۇنى يۈدۈپ  يارمۇھهممهت

. قاراپ يۈرۈش قىلىدۇ ناھىيىسىگهئهسلىدىكى پىالن بويۇنچه باي 

كىرىپ ئۇرۇشنى  ناھىيىسىگهئاخۇنوپ قىسىملىرى باي 

 دۈشمهنلهرھۇجۇمدا  بېرىلغان ئېلىپكېچىسى ، داۋامالشتۇرىدىكهن

بولۇپ قااليمىقان بىرمهھهل ئوق چىقارغان بولسىمۇ پاتىپاراق 

 قېچىشقابازىرىنى تاشالپ ناھىيه باي بېرهلمهي بهرداشلىق 

قاچسا، يهنه تهرهپكه دۈشمهننىڭ بىر قىسمى تاغ . باشالپتۇ

ئاخۇنوپ قوشۇنى دۈشمهن . ئاقسۇ تهرهپكه قېچىپتۇ بىرقىسمى

 -دۈشمهنلهر قورال . بۆسۈپ كىرىدۇگازارمىغا ئورۇنالشقان چوڭ 

ئاتالرنى، شۇنداقال ھهربىي ۋه ئاپتوموبىل دورا، ھهربىي - ، ئوق ياراق

ن، ياغ قاتارلىق يېمهك ئىچمهكلهرنى ، ئۇگۇرۇجمول مىقداردىكى 

  .تاشالپ قاچقان ئىكهن
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  بولغان ساداقىتى ئاخۇنوپقابىر ئايالنىڭ 

  

، مهرھۇم دهشىركىتى جهنۇبى شىنجاڭ بىناكارلىق قۇرۇلۇش

 سهپته ئىشلىگهنھهربىي  پولكىدائاخۇنوپنىڭ قول ئاستىدا ئاتلىق 

بۇ ئادهم ناھايىتى . بولىدىغان بىرىكىشىدېگهن ئىبراھىم ئاكا 

گۇناھ دهپ بىلىدىغان ساپ بېرىشنى كىشىگه ئازار  ،، تهقۋادارمۇاليىم

 مهرھۇمهمۇئۇنىڭ ئايالى ئايشهمخان . دىل ئاق كۆڭۈل كىشى ئىدى

  .يهڭگه ئىدىبىر مهرد يۈرهكلىك ۋىجدانلىق تولىمۇ 

ىن قازاغا ئۇچراپ ئۇ ئالهمگه كهتكهندىن كېي ئاخۇنوپالرئاتىمىز 

بۇنى . قىلغان نهزىرقىلىپ تىالۋهت ئۇالرنىڭ روھىغا ئاتاپ قۇرئان 

ئايشهم يهڭگىنى  قاراكۈچلىرىسېزىپ قالغان ھۆكۈمهت ۋه ئۇنىڭ 

ياخشى  ئاخۇنوپالر« - ،قىينىغاندائۇرۇپ قوۋۇرغىلىرىنى سۇندۇرۇپ 

ئۆتكۈزمهي چىراغ  -  نهزىرئادهملهر ئىدى، شۇنداق قهھرىمانالرغا 

خىتايالر . دهپ ئۆز پىكرىده چىڭ تۇرغان - ،»قىلىمىز؟ نهزىركىمگه 

. بىر قانچه ۋاقىت قاماپ قويۇپ ئاندىن قويۇپ بهرگهنئۇنى 

ھېسداشلىق يوق، بىر ئايالنىڭ ئۇنداق بىۋاسىته تۇغقانچىلىقى 

قىلىشى خهلقنىڭ ئىنقىالبچىالرنى نهقهدهر قوللىغانلىقىنى 

  .ئىسپاتاليدۇ

يهڭگىمىز  خهيرىنىساخانالى سهپدىشىمىز قۇربان بهگنىڭ ئاي

تۈركىستان  شهرقىيئۈرۈمچىدىن چېكىنىپ قهشقهرگه كهلگهن 
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 ئۆيىده يوشۇرۇن ئهزالىرىنىپارتىيىسىنىڭ خهلق ئىنقىالبى 

، نى تهييارالپ، ئاش تامىقىئېلىپھالىدىن خهۋهر  ساقالپ  مهخپىي

يۇيۇپ تاكى ئۇالر قاراجۈلگه ئاتالنغۇچه خىزمىتىنى  قاتلىرىنى- كىر

  ...قىلغان

  

دورا  - ئاخۇنوپ قاراجۈلدىكى جهڭده ئوق قوماندانىمىز مهرھۇم 

بىلىپ نومۇس دۈشمهننىڭ قولىغا تېرىك چۈشۈشنى كېتىپ تۈگهپ 

ھايات . ئهڭ ئاخىرقى بىر تال ئوق بىلهن ئۆزىنى ئېتىۋالغان

ۇيۇشتۇرۇش ۋه ئۇالرنى باشقۇرۇشتا ۋاقتىدا قوراللىق قوزغىالڭنى ئ

ئاخۇنوپ جهسۇر، ۋۇجۇدىدىن . قوشقانتۆھپىلهرنى ئاالھىده 

قهھرىمانلىق ئۇرغۇپ تۇرىدىغان ۋهتهننىڭ ساداقهتمهن ئوغالنى 

 بهجانىدىلبىلهن تولۇقى ئىشالرنى تېگىشلىك ئۇ، قىلىشقا  .ئىدى

جهننهت ماكان ئاتىمىزنىڭ ئاخىرهتلىكى . ئورۇندىغان كىشى

  !بولسۇن، ئامىنخهيرلىك 

  ...ياشتا ئىدى 53يىلى  -  1969مهرھۇم ئالهمدىن ئۆتكهن 

  

*****  
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  ھهققىده ئىلىتۇردى 

  
  ئائىلىسى بىلهن چۈشكهن سۈرهت ئىلىمهرھۇم تۇردى 

، ناھىيىسىدىنئهسلى يۇرتى ئاقسۇنىڭ ئاۋات . ئىلىتۇردى 

ئىنستىتۇتى پېداگوگىكا كېيىنكى ئولتۇرۇشلۇق جايى، قهشقهر 

قاتناشقان،  ئارمىيىگهمىللىي . ئائىلىلهر قورۇسىدا بولغان

قارشى يهر ئاستى تاجاۋۇزچىلىرىغا ئۆتمۈشتىكى خىتاي 

  .قاتناشقان تهشكىالتالرغا

 تهڭرىتاغ پارتىيىسى جهنۇبىئىنقىالبى تۈركىستان خهلق  شهرقىي

ھهيئهت ئهزاسى، دائىمىي ، مۇئاۋىن سېكرېتارى -  1 سىنىڭبىيۇرو

شۇ ۋاقىتتا . بىرى ئۇيۇشتۇرغۇچىلىرىدىنقوراللىق قوزغىالڭنىڭ 

ئاۋات يېزىسىدا ۋىاليىتىنىڭ دهسلهپته ئاقسۇ  .ياشتا ئىدى 51

 11. قىلغان، كېيىن ئۈرۈمچىده خىزمهت قىلغان خىزمهت
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خىزمهت ساھهسىده مائارىپ بېرىپ  غۇلجىغابىتىمدىن كېيىن 

مائارىپ ئاپتونوم رايونلۇق ىن يىلدىن كېي - 1949. قىلغان

  .نازارىتىده ئىشلىگهن

مهرھۇمنىڭ ئائىله . يىللىرى ئالهمدىن ئۆتتى- 1998

بىلهن چۈشكهن رهسىمنى ئهۋهتتىم ئهسهرگه قويۇپ  تاۋابىئاتلىرى

  .بولىدۇ قويسىلىرى

  

*****  

  

  ھهققىده سهھىدىيۈسۈپ 

  

، قۇمدهرۋازاشهھىرى ئهسلى يۇرتى قهشقهر  سهھىدىنىڭيۈسۈپ 

بىر  باشقارمىدىكىكېيىنكى ئولتۇراقالشقان جايى، چاسا كوچا 

  .ياش ئىدى 53شۇ ۋاقىتتا . شهخسىنىڭ ئۆيىده ئولتۇرغان

پارتىيىسى جهنۇبى تهڭرىتاغ ئىنقىالبى تۈركىستان خهلق  شهرقىي

قوراللىق . ئىدىمۇئاۋىن سېكرېتارى  -  2 سىنىڭبىيۇرو

نۇرغۇن . مهسئۇللىرىدىن ئىدىتهشكىللىگۈچى قوزغىالڭنىڭ 

مىجىت ھاجى، مىجىت ساقى ۋه مهكىتتىكى روزى ھېكىم، قېتىم 

لى ، ئابدۇرېھىم ئهمهت، ئابدۇرېھىم سامۇھهممهد ئىمىن قادىر

قوراللىق . مهخپىي سۆھبهتته بولغان قاتارلىق كىشىلهر بىلهن 
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بىلهن بىرلىشىپ  بىيۇروسىقوزغىالڭنىڭ جهنۇبى تهڭرىتاغ 

يىل  -  1973. االھىده خىزمهتلهرنى كۆرسهتكهن كىشىئ كېتىشىگه

تۈرمىده خىتايالر تهرىپىدىن تاياق يهپ ئۇرۇپ ۋىاليهتلىك 

ۋاقىتسىز يېتهلمهي بۇ زاتمۇ ئارزۇ ئارمانلىرىغا . ئۆلتۈرۈلدى

  .ئالهمدىن ئۆتتى

 *****  

  

  شىرىپ ئاكا ھهققىدهسىدىق 

  

، كېيىنكى ئاتۇششىرىپ ئاكىنىڭ ئهسلى يۇرتى ئۈستۈن سىدىق 

ساندۇق بازىرىنىڭ ئىچىدىكى  ئۆستهڭبويىئولتۇرۇشلۇق ئورنى 

ئىنقىالبىنىڭ تۈركىستان  شهرقىيئهسلىدىكى . كوچىدا ئىدى

ۋه  سىياسىي كومىسسارىتاشقورغاندىكى پارتىزانالر ئهترىتىنىڭ 

ۋه قهشقهر يېڭىسار يىلدىن كېيىن  - 1949. كاتىپى بولغان

يهرلىك . باشلىقى بولغانئىدارىلىرىنىڭ ساقچى شهھهرلىك 

قهشقهر كىيدۈرۈلۈپ قالپاق كۈرهشته مىللهتچىلىككه قارشى 

  .كۇتۇپخانىسىغا چۈشۈرۈۋېتىلگهن

. انبولغسېكرېتارى تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسىنىڭ  شهرقىي 

ئىنقىالبى تۈركىستان خهلق  شهرقىي(  بۇ ئىككى پارتىيه 

) ستان ئىسالم پارتىيىسىتۈركى شهرقىيپارتىيىسى بىلهن 
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  .ئۇنىڭ ھهيئهت ئهزاسى بولغانبىرلهشكهنده 

بولۇپ، دۇنياغا كېلىپ قىلىشقا ئىنقىالبچى بۇ كىشى بىر تارىخى 

زات بېجىرگهن بىلهن ھهممىسىنى تولۇقى تېگىشلىك ئىشالرنىڭ 

  .ئىدى

مهزگىلده مىجىت ھاجى، مىجىت بېجىرىۋاتقان بۇ كىشى ۋهزىپه 

. ساقىالرنىڭ تهشكىالتىغا قوبۇل قىلىنىشىنى ھاۋاله قىلغان

كېيىن ساالمهتلىكى يار بهرمهي ئۆزى ئۆتهۋاتقان ئىسالم 

 زىيائى ئهخمهدۋهزىپىسىنى مهرھۇم  سېكرېتارلىقپارتىيىسىنىڭ 

ۋهزىپىسىنى ئابلىمىت ئهينهككه ئۆتكۈزۈپ مۇئاۋىنلىق ، جانابلىرىغا

 40ئارزۇ ئارمانلىرىغا يېتهلمهي پېشقهدهم ئىنقىالبچىمىز بۇ . گهنبهر

  .ياش ئهتراپىدا ياش تۇرۇپال ۋاپات بولدى

  !ياتقان يېرى جهننهتته بولسۇن، ئامىن

  

*****  

  خهيرۇلال نىزامىدىن ھهققىده

  

يېزىسىدىن، مهشھۇر  بويامهتناھىيه ئاتۇش  خهيرۇلال نىزامىدىن

ئاكىسى ) تهۋپىق(ئهپهندىنىڭ مهمتېلى ۋهتهنپهرۋهر مائارىپچى 

. ياش ئىدى 31نىزامىدىن ئهپهندىنىڭ كىچىك ئوغلى، يېشى 

ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ سابىق ئوقۇتقۇچىسى، - 1 ئوبالستلىقئاتۇش 
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تۈركىستان ياشالر پارتىيىسى تهشكىالتىنىڭ جهنۇبى  شهرقىي

 شهرقىي، كېيىن سېكرېتارىتهشكىالتى شۆبه تۈركىستان  شهرقىي

كىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى جهنۇبى تهڭرىتاغ تۈر

ھهيئهت ئهزاسى، تهشۋىقات باشلىقى، قوراللىق  سىنىڭبىيۇرو

 ياردهمچىلىكىئاخۇنوپنىڭ قوماندانى قوزغىالڭنىڭ باش 

باشتىن ئاخىر مهسئۇل ئىنقىالبقا  .ۋهزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغان

ئۇ كىشىگه تۇتۇش بۇيرۇقى . كىشى ئىدىجاسارهتلىك بولغان، 

. بارغان ئېلىپبولسىمۇ ئاجايىپ پائالىيهتلهرنى چىقىرىلغان 

ئهسلىده . ئۆتىگهننۇرغۇن ئهزا قوبۇل قىلغان، مۈشكۈل ۋهزىپىلهرنى 

بىر  ئاتۇشتاتاماملىغاندىن كېيىن  ئۇنىۋېرسىتېتىنى شىنجاڭ

 ۋالىيكېيىن . مهزگىل مائارىپ خىزمىتى بىلهن شۇغۇلالنغان

باشقارمىسىدا ئىشلىگهن  ستاتىستىكايۆتكىلىپ مهھكىمىگه 

ياپچان  ناھىيىسىنىڭيېڭىشهھهر چۈشۈرۈلۈپ ھهمده تۆۋهنگه 

  .يېزىسىغا سۈرگۈن قىلىنغان

، ياراق - مهرھۇم خهيرۇلال نىزامىدىن قاراجۈلدىكى جهڭده قورال

ساقالپ  گرانىتنىئهڭ ئاخىرقى بىرتال كېتىپ ئوق دورا تۈگهپ 

كهلگهن دۈشمهن ئهسكىرىنىڭ قولىغا تىرىك يېقىنالپ  قىلىپ

بويىچه  پۈتۈشىۋالغىنىش ئۈچۈن ئىلىچۈشۈپ قېلىشنىڭ ئالدىنى 

ھهرىكهت قىلىپ خىتاي ئهسكهرلىرى بىلهن ئۆزىنى ۋه سهپدىشى 

ھهرىكىتى ئۇيغۇر مىللىي پارتلىتىپ قوشۇپ  ئوسمانجانالرنى
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  .تارىخىغا ئۆچمهس ئىز قالدۇرغان

  !ئامىن. ياتقان يېرى جهننهتته بولسۇنمهرھۇمنىڭ 

  

 *****  

  

  ھهققىده ئهييۇبئابدۇرېھىم 

    
  

ئهسلى يۇرتى كونا شهھهر ناھىيه،  ئهييۇبنىڭئابدۇرېھىم 

 شىڭشىسهينىڭ. يېزىسىنىڭ بهشتوغراق كهنتىدۇربهشكېرهم 

كوماندىر  ژاندارمىسىدا شىڭشىسهينىڭئوقۇپ، مهكتىپىده ساقچى 



460 
 

 	
	460 	

	 	

. كېيىن گومىنداڭ ھۆكۈمىتىده ئىشلىگهن. بولۇپ ئىشلىگهن

، قايتىپئىنقىالب پارتلىغاندىن كېيىن ھهقىقهتكه مىللىي 

  .تۈركىستان ھۆكۈمىتىگه ئۆتۈپ كهتكهن شهرقىي

كېيىن قاسىمجان قهمبىرى بىلهن  بېتىمدىنماددىلىق  ئونبىر

 ئىدارىسىگهساقچى  ناھىيىنىڭئاتۇش قهشقهرگه كېلىپ  غۇلجىدىن

باشلىق، قهشقهر ساقچى باشقارمىسىغا باشلىق بولغان ھهمده 

كېيىن قهشقهر . باش كاتىپ بولغانپارتكومغا قهشقهر ۋىاليهتلىك 

ئهشياالر شىركىتىنىڭ ئائىله  -ماددىي شهھىرىنىڭ ۋىاليهتلىك 

ۋىاليهتلىك ئهينى يىلالردا، قهشقهر . قورۇسىدا ئولتۇرغان

ئهشياالر  -ماددىي ۋىاليهتلىك ، كاتىپىباش پارتكومنىڭ 

 ۋهزىپىلهردهشىركىتىنىڭ بىرىنچى قول باشقارما باشلىقى قاتارلىق 

  .بولغان

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىيتهشكىالتتىكى ۋهزىپىسى، 

ھهيئهت ئهزاسى،  سىنىڭبىيۇروپارتىيىسى جهنۇبى تهڭرىتاغ 

 ئهييۇبم ئابدۇرېھى. تهشكىالت باشقارمىسىنىڭ باشلىقى بولغان

ئاكىنىڭ قهشقهردىكى تهسىرى چوڭ شهخسى بولۇپ جامائهت ئىززهت 

ۋهتهن  تۈرمىسىدىمۇگومىنداڭ . قىلىدىغان كىشى ئىدى ئىكرامىنى

يىللىق  20مىللهت داۋاسى ئۈچۈن ئۇزۇن مۇددهت يېتىپ 

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرۇلغاندا، خىتاي  شهرقىي. كېسىلگهن

ھهمده . بېرىلگهنقويۇپ  تۈرمىدىنبىلهن بولغان بىتىمدىن كېيىن 
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شۇ يهرده مۇھىم بېرىپ ئىلىدىكى قىسمىغا  ئارمىيىنىڭمىللىي 

كۈنى  - 18ئاينىڭ  -  8يىلى  - 1969. ۋهزىپىلهرنى ئۆتىگهن

ھۆكۈم  يىللىق قاماق جازاسىغا 20قىلىنىپ قهشقهرده تۇتقۇن 

 شهھىرىدهچىققاندىن كېيىن قهشقهر  تۈرمىدىن. قىلىنغان

مۇدھىش يامان ھاياتنى بېسىمدا ئېغىر خىتاينىڭ قاتمۇ قات 

  ....ئۆتكۈزۈشكه مهجبۇر بولدىبېشىدىن 

ئاكا ھاياتىنىڭ ئاخىرىدا  ئهييۇبئۇلۇغ ئۇستاز ئابدۇرېھىم 

 ھېيتگاھساقىلى بىلهن قهشقهرنىڭ ئاپئاق پهرىشته سۈپهت 

نامازغا ماڭغاندا، نهچچه يۈزلىگهن ئۇيغۇر ياشلىرى امهسىگه ج

چوڭقۇر تهبهسسۇم بىلهن ساالم قىلىپ مهرھۇمغا ئۆزلىرىنىڭ 

ئۇنىڭ . ھۆرمهت تۇيغۇسىنىڭ بارلىقىنى ئىزھار قىلىشار ئىدى

ۋاپاتى قهشقهر خهلقىده غايهت زور تهسىر قوزغىدى، نهچچه مىڭلىغان 

، چۈچۈتۈۋهتتىدائىرىلىرىنىڭ خىتاي كېلىپ كىشى جىنازا نامىزىغا 

توسۇپ ھېچ بىر  جامائىتىنىقاتمۇ قات ساقچى ماشىنىلىرى جىنازا 

بىر مهھهل  تۇرمىغائامال قىاللمىدى پهقهت بىر قانچه ياشالرنى 

ئىالجسىزلىقتىن كېيىن  ئۈندۈرهلمىگهندىنسولىۋېلىپ، تۈك 

ياد مهجبۇر بولدى، ئۇنى خهلقىمىز ھهر ۋاقىت بېرىشكه قويۇپ 

  !ئامىن. يېرى جهننهتته بولسۇن مهرھۇمنىڭ ياتقان. ئېتىدۇ

*****  

  ئوسمانجان توختى ھهققىده
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ئاغۇ ئاتۇش ناھىيىسىنىڭ ئوسمانجان توختى ئهسلى يۇرتى 

شهھىرى كېيىنكى ئولتۇرۇشلۇق جايى، قهشقهر . يېزىسىدىن

  .ئۆستهڭ بويىدا ئىدى

 ېيىنك- ئىلگىرى بولۇشنىڭ ئالدىدا، شېھىتئوسمانجان توختى 

بولۇپ قهشقهر شهھهرلىك ساقچى ئىدارىسىنىڭ باشلىقى، قهشقهر 

 گهزدهرياباشلىقى، مۇئاۋىن ساقچى باشقارمىسىنىڭ ۋىاليهتلىك 

  .باشقارمىسىنىڭ باشلىقى قاتارلىق ۋهزىپىلهرده بولغان

كېيىن ئۆزگهرتىلگهن  ئارمىيىدهمىللىي يىللىرى  - 1940   

ۋهزىپىده ھهربىي دهرىجىلىك  پولكوۋنىكخىتاي ئارمىيىسىده 

  .خادىمھهربىي بولغان، كېلىپ چىقىشى 

ئۆزىنى  گېراناتتاقاراجۈلدىكى جهڭده خهيرۇلال بىلهن بىلله بىر 

دۈشمهن ئهسكهرلىرى بىلهن قوشۇپ پارتلىتىپ ئۇيغۇر تارىخىغا 

  ....ئۆچمهس ئىزالر قالدۇرغان

هربىي ھبولۇپ مهخپىي تهشكىالت ئىچىدىكى ۋهزىپىسى 

ۋهزىپىسىنى ئۆتىگهن، مىڭلىغان ئۇيغۇر پهرزهنتلىرى ئوقۇتقۇچىلىق 

  ...ئۆگهنگهن تۇتۇشنى ئىشلىتىشنى مهرھۇمدىن  ياراق - قورال 

  !ئامىن. تىلهيمىزجهننهت مهرھهمىتى  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

*****  

  ھهققىدهھامۇت ئابدۇكېرىم 
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باشقارمىسى  ئۆستهڭبويىشهھىرى قهشقهر ھامۇت ئابدۇكېرىم 

ئولتۇرۇشلۇق، كومىتېتىدا ئاھالىلهر تهۋهلىكىدىكى تاغارچى كوچا 

ئالدىنى ئىلىش باشقارمىسىنىڭ باشلىقى كېسهللهرنىڭ يۇقۇملۇق 

  .ياش ئىدى 28شۇ چاغدا تېخى . ئىدى

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي تهشكىالتتىكى ۋهزىپىسى،

ھهيئهت ئهزاسى، قهشقهر  سىنىڭبىيۇروپارتىيىسى جهنۇبى تهڭرىتاغ 

كومىتېتى سېكرېتارى ، ياشالر سېكرېتارىپارتكومنىڭ شهھهرلىك 

 باشچىلىقىدىكىئاخۇنوپ . بولغان ۋهزىپىلهردهقاتارلىق مۇھىم 

يۈرۈش قىلىپ قاراجۈلگه ھهربىي قوراللىق قوزغىالڭچىالر قوشۇنى 

بارلىق  سىنىڭبىيۇروقاراپ ماڭغاندا، جهنۇبىي تهڭرىتاغ 

  .يۈكلهنگهن ئىدىھامۇتقا رى ئابدۇكېرىم خىزمهتلى

مىللىتى ئۈچۈن نۇرغۇن -ھاياتىدا ۋهتهنھامۇت ئابدۇكېرىم 

ئىشالرنى قىلىپ مىللىي تۆھپه ياراتقان ھايات شاھىتالردىن 

ئۇ ھازىر ئۆزىنىڭ شهخسى تىرىشچانلىقى بىلهن مىللهتكه . بىرىدۇر

نىيىتىده بېرىش ئىش قىلىپ ياخشى بىرهر ھېسابتا ئاخىرقى 

داۋاالپ تاپقان پۇل بهدىلىگه كېسهل ئېچىپ  دوختۇرخاناشهخسى 

ھېلىمۇ خهلق ... سېلىپ بهردىمهسچىت مهھهللىسىگه بىر 

  !ئارىسىدا يۈكسهك ئىناۋهتكه ئىگه كىشىلهرنىڭ بىرى

*****  

  مىجىت سېلىڭ ھهققىده مىللىي قهھرىمان
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ئۆستهڭ . شهھىرىدۇرمىجىت ساقىنىڭ ئهسلى يۇرتى قهشقهر 

ياغاچ كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق بولۇپ، كومىتېتى بويى ئاھالىلهر 

  .تۇغۇلۇپ چوڭ بولغان شهھىرىدهقهشقهر 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىگه قوبۇل  شهرقىي

. بىرى ئۇيۇشتۇرغۇچىالرنىڭقوراللىق قوزغىالڭنى . قىلىنغان

. يال ئىدىمىجىت ساقىنىڭ ئانىسى تۇرسۇن خېنىم ۋهتهنپهرۋهر ئا

 قۇمدهرۋازا. ئۇ ئوغلىنىڭ تهشكىالتقا قاتنىشىشىنى قوللىغان

موپاڭ مهھهللىسىده ئولتۇرۇشلۇق مهمهت يولۋاس دېگهن كىشىنىڭ 

ئاخۇنوپ ) ت - مهمهت قاسساپمۇ دهپ ئاتايدۇ قهشقهر خهلقى ( ئۆيىده 

  :ئۇچۇرۇشۇپبىلهن 

 مهن باالمنى سىلهردهك ياخشى كىشىلهرگه تاپشۇردۇم، ۋهتهن- 

  .دېگهنىدى - يوق، ئارمىنىممىللهت يولىدا ئۆلۈپ كهتسه 

مهرھۇم مىجىت ساقى تهشكىالتقا ئهزا بولغان كۈنىدىن تارتىپ 

قىلىپ، رىئايه ئاڭلىق  نىزامنامىسىگهتهشكىالتنىڭ 

بىلهن كۈرهش سېپىمىزده  بهجانىدىللىقساداقهتمهنلىك ۋه 

قاراجۈلدىكى جهڭده دۈشمهن قولىغا تىرىك . مۇستهھكهم تۇرغان

دهپ بىلىپ ئۆزىنى ئېتىۋالغان بولسىمۇ، ئوق نومۇس چۈشۈشنى 

 مهجرۇھلۇنۇپ تېگىپقىسمىنىڭ يان تهرىپىگه مېڭه 

گهپ قىاللماس ھالغا چۈشۈپ قالغان  يوقىتىپسېزىمچانلىقىنى 
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 دوختۇرخانىداھهربىي جهنۇبى شىنجاڭ  دائىرىلىرىخىتاي . ئىدى

ئۇنى ئۇزۇن مۇددهت داۋاالپ سۆز ئااللماي شۇ پىتى مهرھۇمغا ئۆلۈم 

  .قىلدى ىقهتلئايدا  - 1يىل  - 1970 بېرىپجازاسى 

تۈركىستان خهلقى شىر يۈرهك بۇ پهرزهنتىنى مهڭگۈ  شهرقىي

  !ئۇنتۇمايدۇ

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

  

  

  

 *****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى ھهققىده 
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  رهسىمى يىلدىكى -1995 كېرىمىنىڭئابدۇرېشىت ھاجى  :ئاپتور

دېگهن  »قاراجۈلدىكى جهڭ«(ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى 

ۋىاليهتلىك قهشقهر . ياش ئىدى 26ۋاقتىدا ئۆز ) كىتابنىڭ ئاپتورى

ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىدا ئىشلىگهن بولۇپ قهشقهرده  - پارتىيه 

دېسه تونۇمايدىغىنى يوق ) ت-تهرجىمان(  فهييىئابدۇرېشىت 

  .ئىدى

تۈركىستان ياشالر تهشكىالتىنىڭ  شهرقىيجهنۇبى 

ياردهملىشىپ  نىزامىدىنگهخهيرۇلال . مهسئۇللىرىدىن بىرى ئىدى

اجۈلدىكى جهڭده قار. پائالىيهتلهرنى قىلغانمهخپىي نۇرغۇن 
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ئاخۇنوپ تاپشۇرغان . نام چىقارغانكۆرسىتىپ قهھرىمانلىق 

ئورۇنالپ كېيىن دۈشمهن قولىغا تىرىك  مۇۋهپپهقىيهتلىكۋهزىپىنى 

مۇددىتىنى تۈگهتكهندىن كېيىن بىر تۈرمىدىكى . چۈشۈپ قالغان

دۈشمهننىڭ تهكرار زىيانكهشلىكى . مهھهل ۋهتهنده ياشىغان ئىدى

ھازىرمۇ يهنه . مهجبۇر بولغان كىتىشگهگه چىقىپ تۈپهيلى چهتئهل

مۇناسىۋهتنى بىز بىلهن بولغان دوستلۇق  ئۇنتۇمايخهلقىمىزنى 

ھازىر . شۇغۇللىنىۋاتىدۇساقالپ، ئىنقىالبى پائالىيهتلهر بىلهن 

ئهپسۇس خىتاي . بار بالىلىرىۋهتهنده ئۇنىڭ ئايالى ۋه ئوماق 

غالچىلىرى ئۇنىڭغا ئارام بهرمهي زىيانكهشلىكىنى كوممۇنىست 

ھايات قهھرىمانىمىز ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى . يوق توختاتقىنى

ھېلىھهم ھهر تۈرلۈك بېسىمالرغا پىسهنت قىلماي كۈرهشنى 

  !توختاتقىنى يوق

 - ۋهتهننىڭ بۇلۇڭ ئىزلىرى - نلىق ئىش ئۇنىڭ قهھرىما

بۇ كىشىدىن ۋهتهن . رمهكتهپۇچقاقلىرىدا داستان بولۇپ تارىلىپ يۈ

بۇ . ئىچىدىكى كىشىلهر رازى بولدى، كۈرهشنى توختاتمىدى

شهخسى . ۋهتهن ئىشتىياقىدا بولدى ھېسسىياتىپۈتۈن كىشىنىڭ 

ۋهتهننىڭ ھهقىقىي جهسۇر ئوغالنى . ئويلىمىدىتۇرمۇشنى قىلچه 

بۇ كىشىدىن ۋهتهندىكى . ئىشالرنى قىلىۋاتىدۇتېگىشلىك قىلىشقا 

بىلدۈرۈپ مهمنۇن بولماقتا  رازىمهنلىكلىرىنىىشىلهر ئۆز نۇرغۇن ك

بۇ كىشىنىڭ ئىشلىرىنىڭ يهنىمۇ . ۋه ئۇنىڭغا ئاپىرىن ئوقۇماقتا
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  !ئامىن. تىلهيمىز ئالالھدىنجانابىي  بۆلىشىنىئوڭۇشلۇق 

  

  

  

*****  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يار مۇھهممهد ئاكا ھهققىده



469 
 

 	
	469 	

	 	

  
  چۈشكهن رهسىمىبالىسى بىلهن  10يار مۇھهممهد ئاكىنىڭ  

  

 ناھىيىسىدىنيېڭىسار ئهسلى يۇرتى  ئاكىنىڭيار مۇھهممهد 

 ئۆستهڭبويىشهھىرىنىڭ بولۇپ، كېيىنكى كۈنلهرده قهشقهر 

  .باشقارمىسىدا ئولتۇرغان ئىدى
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ئوقۇغان، ئوقۇش ھهربىي مهكتىپىده  خۇاڭپۇگومىنداڭ 

پۈتتۈرگهندىن كېيىن گومىنداڭ ئارمىيىسىنىڭ بايدىكى قىسمىدا 

 ئارمىيىنىڭمىللىي . بولۇپ ئىشلىگهنكوماندىرى  دېۋىزىيه

ئۆتۈپ  ئارمىيىگهپولكى ئاقسۇغا كهلگهنده مىللىي  سوپاخۇن

مىللىي . ماڭغاندا بىلله كهتكهن غۇلجىغامىللىي ئارمىيه  .كهتكهن

كېلىپ قهشقهرگه كهلگهنده بىلله  دېۋىزىيىسى - 13 ئارمىيىنىڭ

كېيىن كهسىپ ئالمىشىپ . ئۆتىگهنۋهزىپه ھهربىي داۋاملىق 

يهرلىك مىللهتچىلىككه قارشى «. ئىشلىگهن ناھىيىسىدهپهيزىۋات 

جىق كىيدۈرۈلۈپ ، يهرلىك مىللهتچى قالپىقى ته» كۈرهش

  .خاپىلىق تارتقان

ئىنقىالبى تۈركىستان خهلق  شهرقىي -ئاكا  يارمۇھهممهت

 ئۇيۇشتۇرغۇچىالرغائهزاسى، قوراللىق قوزغىالڭ پارتىيىسىنىڭ 

مىللىي ئارمىيه كوماندىرلىرىدىن پېشقهدهم ماسالشقان يېقىندىن 

  .بىرى ئىدى

ئهينى ۋاقىتتىكى قوراللىق قوزغىالڭچىالر بىلهن باشقا بىر قانچه 

بىرلىك سهپنى يېقىنالشتۇرۇپ خىزمهت ئىشلهپ  تهشكىالتالرنى

قازىنىشى ئۈچۈن كۆپ  غهلىبهكۈچهيتىپ قوراللىق قوزغىالڭنىڭ 

ئۇ جىگهرلىك، قورقماس يۈرهك، ساپ دىل، . سىڭدۈرگهنئهجىر 

ئاخۇنوپ باشلىق قوراللىق قوزغىالڭچىالرنىڭ . سادىق كىشى ئىدى

ئاكىنى بهكمۇ ھۆرمهتلهيتتى ھهم ئۇنىڭغا  يارمۇھهممهدمهسئۇللىرى 
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  .ئىشىنهتتى

  .قاراجۈلدىكى جهڭده ئاجايىپ باتۇرلۇق كۆرسهتكهن ئىدى

وماندىر بولغانلىقى ئۈچۈن ئاتقان خادىم كھهربىي چىقىشى كېلىپ 

  .كهتمىگهن ئىدى زايهئوقى 

بالىسىنى  10چىققاندىن كېيىن  بوشىنىپمهرھۇم تۈرمىدىن 

مۇشهققهتنى تارتتى،  - ئاز بولمىغان جاپا ھهلهكچىلىكىده  بېقىش

توشۇپ  ماتېرىياللىرىنىئات ھارۋا ھهيدهپ قىش توشۇپ، قۇرۇلۇش 

، بالىلىرىنى چوڭ ھېسابتائاخىرقى . كهلگهن ئىدى بېقىپجان 

بولغاندا قهرهلسىز ئالهمدىن  يېگۈدهكتېپىپ قىلىپ ئالدى نان 

قوشقان قهھرىمان جهمئىيىتىگه ئۇيغۇر بالىنى ئۇيغۇر  10. ئۆتتى

بۇ ئالهم ئۇيغۇر خهلقىنىڭ ! ئاكا ئۇ ئالهم يارمۇھهممهد - دادا 

  !قهلبىده مهڭگۈ ھايات

  !ئامىن. ئاتاقىلسۇنمهرھهمىتى مهرھۇمغا جهننهت  ئالالھجانابىي 

  

*****  

  

  ھهققىده قىسقىچه بايان ئۇيۇشتۇرغۇچىلىرىقوراللىق قوزغىالڭنىڭ 

  

نهپهر كىشى كېيىن  3قوراللىق قوزغىالڭنى ئۇيۇشتۇرغۇچى 

نهپهر كىشى بولۇپ بۇالرنىڭ  5جهمئىي نهپهر كىشى  2قېتىلغان 
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بۇالر روزى ھېكىم، مىجىت ھاجى، . ئهھۋالىنى يېزىپ قالدۇرىمهن

 5بۇ . ، ئابدۇرېھىم ئهمهت، ئابدۇرېھىم سالىمۇھهممهد ئىمىن قادىر

نهپهر كىشى ئۆلۈم كۆرۈمده بىلله بولىمىز، ھهرقانداق ئىشنى 

  .ئىدىبېرىشكهن ئارا قهسهم - ئۆز دهپ - ساقاليمىز،مهخپىي 

  

 *****  

  

  روزى ھېكىم ھهققىده 

  

 29بولۇپ  ناھىيىسىدىن، مهكىت ۋىاليىتىروزى ھېكىم قهشقهر 

. مهكىت كىنو فىلىم شىركىتىنىڭ كادىرى ئىدى. ياش ئىدى

قوراللىق قوزغىالڭنىڭ تهييارلىق خىزمهتلىرىدىن ئاممىنى 

ياراق ھازىرالش، خىتاي ئهسكهر قوراللىق  - قوزغاش، قورال 

 ئهمهلىيبۇالپ تارتىۋېلىش قاتارلىق  نىقوراللىرىقوشۇنلىرىنىڭ 

بارغان بولۇپ، ئهڭ ئاخىرىدا جهنۇبى تهڭرىتاغ  ئېلىپھهرىكهتلهرنى 

بىر تۇتاش مۇناسىۋهت ئورنىتىپ پارتىيىنىڭ بىلهن  بىيۇروسى

 ئېلىپھهرىكهت سىستېمىلىق ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن پىالنلىق، 

مىجىت ھاجى، خهيرۇلال نىزامىدىن، مىجىت ساقىالر . بارغان

مهكىتكه قوراللىق قوزغىالڭنىڭ تهييارلىق خىزمهتلىرىنى 

 ئېلىپمۇۋهپپهقىيهتلىك بارغاندا، ھهرىكهتنىڭ  ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه
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ماسلىشىپ ئۆزىنىڭ ساداقهتمهنلىك يېقىندىن  بېرىلىشىغا

  ...ئىپادىسىنى بىلدۈرگهن

 مۇستهمچىلىكلىرىيىلى خىتاي -  1970ېكىم مهرھۇم روزى ھ

روزى ھېكىم . قىلىندى قهتلهقىلىنىپ تهرىپىدىن ئۆلۈمگه ھۆكۈم 

. ئىشلىرىنى قىاللىدىتېگىشلىك ۋهتهن مىللهت ئالدىدا قىلىشقا 

  .غهلىبه قىلىش مهغلۇپ بولۇش ئۇرۇشتا بولۇپ تۇرىدىغان ئىش

مىللهت  زور تىرىشچانلىق كۆرسهتتى، ۋهتهنھاياتلىقىدا ئۇ، 

 قهھرىمانىمىزنىڭبۇ . ئالدىدىكى مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىلدى

ئىزلىرى ھېلىھهم ۋهتهن خهلقى ئارىسىدا  - ھاياتلىقىدىكى ئىش 

  !داستان بولۇپ تارالماقتائېغىزغا  - ئېغىزدىن 

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

  

  

  

  

*****  

  

  

  

  مىجىت ھاجى ھهققىده 
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 ئاتۇش ئازاق ئۇ  .ئاتۇش مىجىت ھاجىنىڭ ئهسلى يۇرتى

. قۇمدهرۋازىدا، كېيىنكى ئولتۇرۇشلۇق جايى شتاچىدىنتۆۋهن 

  .يىلدىن ئاشتى 50ياشاۋاتقانلىقىغا  شهھىرىدهقهشقهر 

، خهلق بىرىقوراللىق قوزغىالڭنى ئۇيۇشتۇرغۇچىالرنىڭ 

ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ ئهزاسى، قوراللىق قوزغىالڭنى نۇرغۇن 

. ئىقتىسادى ياردهم بىلهن تهمىنلىگهن ۋهتهنپهرۋهر باي كىشى

باشقىالرنى ھۆرمهت قىلىدىغان، باشقىالرنىڭمۇ ھۆرمىتىگه سازاۋهر 

دهسلهپته . ياشالر چامىسىدا ئىدى 29ۋاقتىدا ئۆز . كىشى ئىدى

للىق قوزغىالڭنىڭ مهسئۇللىرىنى بىر ئارىغا بىلهن قورا بىيۇرو
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كېيىن . چىقارغان كىشى ئىدى كۈچ ئاالھىدهيىغىپ بىرلىشىشكه 

قوراللىق ئاپىرىپ خهيرۇلال، مىجىت ساقىالرنى مهكىتكه باشالپ 

قوزغىالڭنىڭ تهييارلىق خىزمهتلىرىنى كۆزدىن كۆچۈرۈپ پۇختا 

مۇزاكىره ۋاقتىنى قوراللىق قوزغىالڭنىڭ . تهييارلىقالرنى قىلغان

ھازىر ھايات ئهمما، . ئىشالرنى قىلغان كىشى ئهمهلىيقىلغان ھهم 

مىللىي تهن ساالمهتلىكى بهكال ناچار شۇنداق بولسىمۇ 

ئىشالرنى كېلىدىغان مۇستهقىللىقتىن ئۈمىدىنى ئۈزمهي قولىدىن 

  .قىلىۋاتىدۇ

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي زاماندائهينى 

 تاشمىلىقتىكى، يېڭى شهھهر شهھىرىدىكىقهشقهر  پارتىيىسىنىڭ 

  .مهسئۇل بولۇپ نۇرغۇن پىداكارلىقالرنى كۆرسهتكهن پائالىيهتلىرىگه

ياتقان ئاشۇ مۇدھىش زىنداندا  تۈرمىدهنىپ قولغا ئىلىئۇ 

توختاتماي ئابدۇرېھىم ئهمهت، كۈرهشنى سهپداشلىرى بىلهن 

نۇرلۇق «، ئهخمهتجان خۇدابهردىلهر بىلهن بىلله تۆرهخانمهمتېلى 

قولغا مۇستهقىللىقىنى دېگهن تهشكىالتنى قۇرۇپ مىللىي  »چىراغ

  .كهلتۈرۈش پائالىيىتىنى داۋامالشتۇرغان

مهزكۇرنىڭ ئۆمرىنى ئۇزۇن قىلىپ، دۈشمهنگه قارشى  ئالالھ

  !جاسارهت ئاتا قىلسۇن، ئامىن

*****  
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  ھهققىده  قادىرمۇھهممهد ئىمىن قوماندان 

  

ياشلىق  19. مهكىت ناھىيه ئىچىدىن مۇھهممهد ئىمىن قادىر

ئۆزى بهكمۇ جاسارهتلىك، قهيسهر، مىللىي . ئوقۇغۇچى ئىدى

روزى ھېكىم بىلهن بىلله قوراللىق . قهھرىمان دېيىشكه بولىدۇ

قوزغىالڭنىڭ تهييارلىق خىزمهتلىرىگه مهسئۇل بولۇپ نۇرغۇن 

ئاساس غهلىبىسىگه اللىق قوزغىالڭنىڭ توپالپ قور ياراققورال 

غايىلىك، ئۆتكۈر پىكىرلىك  ئالىي. سالغان سهركهرده ئىدى

  .گېپىدىن يانمايدىغان قابىل يىگىت ئىدى

قاراجۈلگه يۈرۈش قىلىش جېڭىده سۇغۇنچازا دېگهن جايدا 

 - 1970. دۈشمهننىڭ قاپقىنىغا چۈشۈپ قىلىپ قولغا ئىلىنغان

شېھىت قىلىنىپ ۆلۈم جازاسىغا مهھكۇم ئايدا مهكىتته ئ -  1يىلى 

  .قىلىندى

. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

  !ئامىن

 ئىلىنىدىكهننىڭ شهرهپلىك نامى تىلغا مۇھهممهد ئىمىن قادىر

ئۇنىڭ ئىنسانالرىچه قياش 70ياشتىن 7 ناھىيىسىدىكىمهكىت 

قهھرىمانىمىز  .مهدھىيىلىشىدۇئىزلىرىنى  - قهھرىمانلىق ئىش

قانداق خورلۇقىنى كۆرمهي ئالهمدىن ئۆتكهن  ھېچگهرچه دۇنيانىڭ 

مىللهتكه بولغان مهجبۇرىيىتىنى تولۇقى بىلهن  - بولسىمۇ، ۋهتهن 
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  .ئادا قىلدى

*****  

  

  ئابدۇرېھىم ئهمهت ھهققىده 

  
  

ئابدۇرېھىم ئهمهتنى قهشقهر خهلقى ئابدۇرېھىم بۇرۇت دهپ 

كېلىشكهن قهشقهر خهلقى ئىچىده يۈكسهك ئابرۇيى بار، . ئاتايدۇ

  .كىشى ئىدىمهرد ساقال سۇمباتلىق، 

بارىن يېزىسىدىن بولۇپ  ناھىيىسىنىڭ ئاختۇئهسلى يۇرتى 
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جهنۇبى شىنجاڭ بىناكارلىق قۇرۇلۇش شىركىتىنىڭ خادىمى 

  .ئىدى

 ئۇچۇرۇشۇپقېتىم ئاخۇنوپ، خهيرۇلال ئهپهندىلهر بىلهن كۆپ 

مىللىي ۋهتهننىڭ  كۆتۈرمىگىچهپىكىرلىشىپ قوراللىق قوزغىالڭ 

دېگهن قاراشتا  - بولمايدۇ؛  ىلكهلتۈرگىمۇستهقىللىقىنى ئهسلىگه 

  .چىڭ تۇرغان قهھرىمانلىرىمىزدىن ئىدى

وزغىالڭنى خهلق ئىنقىالبى پارتىيىگه ئهزا بولغان، قوراللىق ق

 36ئۆز ۋاقتىدا . ئىدى بىرىنهپهر سهركهردىنىڭ  5ئۇيۇشتۇرغۇچى 

قهيسهرلىكى چىقىپ تۇرىدىغان،  تېگىدىنتېگى ئۆزى . ياش ئىدى

ئۇنىڭ . دېگهن سۆزىدىن يانماس، باتۇر، ساداقهتمهن كىشى ئىدى

كۆپ بولغاچقا قوراللىق قوزغىالڭغا  ۇرادهرلىرىب- يار - دوست

ئهجىر كۆپ بېرىشته قاتنىشىدىغان ئادهملهرنىڭ سانىنى تولۇقالپ 

  .سىڭدۈرگهن ئىدى

تهشكىالت قۇرۇپ ئادهم  يهرئاستىبېرىپ بارىنغا ۋه  تاشمىلىق

ئۆزىگه تارتىپ زور  يولۋاسالرنى، ئىيساتوپالپ، بارىندىكى مهمهت 

ئابدۇرېھىم سالى بىلهن  تاشمىلىقتىن. قوشۇن ھاسىل قىلغان

ئىمىر ھاجى يۈسۈپ، تۇرسۇن ئهبهي، ئهيسا قاسىم مهسلىھهتلىشىپ 

تارتىپ ئۇالرغا قوراللىق قوزغىالڭغا يېنىغا قاتارلىق كىشىلهرنى 

  .قاتنىشىش پۇرسىتىنى يارىتىپ بهرگهن

ت ئاكىمىز تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن قهدىناس ئهمهئابدۇرېھىم 
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الغۇز قالغان ئابدۇرېھىم ئاكا تۇرمۇش ي. ئايالى ئۆلۈپ كهتتى

ئىككى كۆزى ئهما بولۇپ قىلىپ ئاتا ماكانى  غۇربهتچىلىكىدىن

شۇ يهرده كېتىپ بارىن يېزىسىغا  ناھىيىسىنىڭ ئاختۇبولغان 

  .كۆچۈرۈۋاتىدۇھايات 

ھازىر ئۇنىڭ ئىككى كۆزى ئهما بولسىمۇ قۇلىقى ئاڭلىغاچقا 

رادىئو  سىيهسىنىڭئىستانئهركىن ئاسىيا رادىئو  ھهركۈنى

يهتكۈزۈپ يېقىنلىرىغا ئاڭالپ، ئاڭلىغانلىرىنى پروگراممىلىرىنى 

  .ياشاۋاتىدۇ ئېلىپئۇالردىن مۇكاپات ئېرىشىپ ئۇالرنىڭ ئالقىشىغا 

  :ئابدۇرېھىم ئهمهت ئاكا

كۆزى كۆرمىگهن كىشى . مىنىڭ كۆزۈم كۆرمهس بولۇپ قالدى - 

دهپتىمۇ؟ ھاياتال بولىدىكهنمهن مىللىتىم ئۈچۈن،  سۆيمىسۇنۋهتهن 

ۋهتىنىم ئۈچۈن قىاللىغان ئىشىمنى قىلىپ ئۆلۈپ كهتسهم كۆزۈم 

  .دهيدۇ - ئاندىن يۇمۇلىدۇ،

  !ئامىن. مهزكۇرغا ئۇزۇن ئۆمۈر ساالمهتلىك يار بهرگهي ئالالھ

  

*****  

  ھهققىده ئهسلىمىلهر زىيائى ئهھمهتداڭلىق ئالىم 

  

، دراماتورگئۇلۇغ ئالىم، شائىر، تىلشۇناس،  زىيائىئهخمهت 

شامالباغ يېزىسىدىن بولۇپ، ئۆمۈر شهھىرىنىڭ ، قهشقهر ئهدىب



480 
 

 	
	480 	

	 	

بويى يېزىقچىلىق ئىلمى تهتقىقات خىزمىتى بىلهن شۇغۇلالنغان، 

  .تونۇلغان شهخسىدۇرسىرتىدا ۋهتهن ئىچى ۋهتهن 

گومىنداڭ دهۋرىده قهشقهر گېزىتخانىنىڭ باشلىقى بولۇپ 

دهۋرىدىمۇ يهنىال قهشقهر گېزىتخانىسىدا  گوڭچهنداڭ. گهنئىشلى

باشلىق بولۇپ ئىشلىگهن يازغۇچى، شائىر ناتىقلىق بىلهن داڭ 

  .چىقارغان بىر ئىنسان ئىدى

پارتىيىسىنى تۈركىستان ئىسالم  شهرقىييىللىرى  -  1968

. قۇرۇپ تهشكىالتنىڭ مهسئۇللۇق خىزمىتىنى ئۆز ئۈستىگه ئالىدۇ

بىلهن بىرلىشىپ پارتىيىسى تۈركىستان خهلق  شهرقىيكېيىن 

تهركىبىده پارتىيىسىنىڭ تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي

بولۇپ قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈش ئهزاسى ھهيئهت دائىمىي 

تهرهپدارلىرىدىن بىرى بولىدۇ ۋه قوراللىق قوزغىالڭغا ئاكتىپ 

  .تهييارلىق قىلىدۇ

يىللىق قاماق جازاسى بىلهن پهيلو مهيدانغا  20يىلى  -  1970

    ئهمگهك قىاللماي باشقا  تۈرمىدهمهرھۇم . ئهۋهتىلىدۇ

مهرھۇمنىڭ . خارلىنىدۇئۇچراپ بېسىمىغا جىنايهتچىلهرنىڭ 

پهنلهر ئىجتىمائىي رايونلۇق بهختىگه يارىشا ئاپتونوم 

ۋه مهخمۇت » كىقۇتاتغۇبېل« ھاجپنىڭ خاس يۈسۈپ، ئاكادېمىيىسى

رىنى يېڭىدىن دېگهن ئهسهرلى» تۈركى تىلالر دىۋانى«قهشقىرىنىڭ 

 ئارىيهت ئېلىپ تۈرمىدىنقىلىش ئۈچۈن  مهرھۇمنى  نهشر
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، شۇنىڭ بىلهن مهرھۇم ئىلمى كېتىدۇ ئېلىپئۈرۈمچىگه يۆتكهپ 

تهتقىقات خىزمىتىنى يېڭىدىن باشاليدۇ ۋه ئىككى كىتابنىڭ 

  .قوشىدۇتۆھپىلهرنى چىقىشىغا ئاالھىده زور نهشردىن 

 ئاكادېمىيىسىدهمهرھۇمنىڭ جازا مۇددىتى ئۈرۈمچى پهنلهر 

  .تاماملىنىدۇ

ئىجادىيىتى ئاكىمىز ئۆز  زىيائىبوشانغان ئهخمهت  تۈرمىدىن

 دېراممىسىنى» سهيدىن - رابىيه«بىلهن داۋاملىق مهشغۇل بولىدۇ، 

بىر قاتار . ياردهم قىلىدۇ سهھنىلهشتۈرىشىگهباشقىالرنىڭ ئىشلهپ 

  .كۆرۈشتۈرىدۇيېزىپ خهلق ئاممىسى بىلهن يۈز ماقالىلهر ئىلمى 

 بىلهتتىتىلالرنى مۇكهممهل  ئوردوچه، پارسچه، ئهرهبچهمهرھۇم 

ھهمده چاغاتاي يېزىقىنىمۇ ياخشى ئۆزلهشتۈرگهن بولۇپ كېيىنكى 

ئۆچمهس چىقىشىدا يورۇقلۇققا ۋاقىتالردا كۆپلىگهن ئهسهرلهرنىڭ 

  .ئىزالرنى قالدۇرغان

يىللىرى ئۆزىنىڭ ئاخىرقى ئارزۇسى بويۇنچه ھهج  - 2000مهرھۇم 

  .يىلى ئالهمدىن ئۆتتى - 2001پائالىيىتىنى تامامالپ 

مهرھۇم بىزگه قىممهت باھالىق بىباھا ئهسهرلىرى قالدۇرۇپ بۇ 

  .رهزىل دۇنيادىن كهتتى

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

ئۇندىن باشقا نۇرغۇن سهپداشلىرىمىز ۋهتهن مىللهت ئۈچۈن، 

ۋهتهننىڭ مۇستهقىللىقى، مىللهتنىڭ ئازادلىقى ئۈچۈن ئۆچمهس 
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مهن پهقهت . نۇرغۇنلىرى ئالهمدىن ئۆتتى. قوشتىتۆھپىلهرنى 

نام  سهپداشلىرىمنىڭالقالغان ناھايىتى ئاز بىر قىسىم  ئېسىمده

ھهممىنى يېزىش توغرا . شهرىپىنى يېزىپ سىزلهرگه تونۇشتۇردۇم

        مۇمكىن بۆلىشىكهلسه بىر قانچه كىتاب 

  

  مىللىي ئىنقىالبچى مامۇت كهنجى ھهققىده ئهسلىمىلهر

  

ھهممىگه تونۇشلۇق  شهھىرىدىكىمهرھۇم مامۇت كهنجى قهشقهر 

ئۇ تارىختىكى . مىللىي ئىنقىالبچىلىرىمىزدىن ئىدىپېشقهدهم 

خىتاي زىندانلىرىدا قېتىم مىللىي ئىنقىالبالرغا قاتنىشىپ كۆپ 

 كۈچىيېتىپ پىشىپ يېتىلگهن تهجرىبىلىك، قايىل قىلىش 

  .ئىدى سهپداشلىرىمىزدىن، ناتىق يۇقىرى

دىكى قااليمىقانچىلىقتىن » مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى«ئاتالمىش 

، بېرىپ ئېلىپبىر مهيدان خهلق ئىنقىالبى ئۇرۇشى پايدىلىنىپ 

قېتىم مىللىي مۇستهقىللىقنى ئىشقا ئاشۇرۇش تهشهببۇسىنى كۆپ 

ئوتتۇرىغا قويۇپ ياشالرنى ھهرىكهتلهندۈرۈش ۋه تهشكىللهش 

  .چىقارغان چوڭلىرىمىزدىن ئىدى كۈچخىزمىتىده ئاجايىپ 

ىله تهربىيىسىگه بهكمۇ ئىبارهت ئائتهربىيىلهشتىن مهرھۇم باال 

ئۇ مىللىي ئىنقىالبنى ئۆز ئائىلىسىدىن  .ئهھمىيهت بهرگهن ئىدى

، يېمهيمهرھۇم بالىلىرىنىڭ ھهممىسىنى . باشلىغان ئىدى
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ئىچمهي ئوقۇتۇپ ۋهتهن مىللهتكه ياراملىق ئىقتىدارلىق 

. كىشىلهردىن يېتىشتۈرۈپ چىقىشقا بهل باغلىغان كىشى ئىدى

مهرھۇم ئۈمىد قىلغاندهك ھهقىقهتهن لىلىرى شۇڭالشقىمۇ ئۇنىڭ با

. مىللهتكه، ۋهتهنگه ياراملىق كىشىلهردىن بولۇپ يېتىشىپ چىقتى

بولسا، ئهدىبلهردىن خانىم ۋهتهنده تونۇلغان  تاڭنۇرچوڭ قىزى 

تونۇلغان سىرتىدا ۋهتهن ئىچى ۋه ۋهتهن  ياستۇقدىشىئۇنىڭ 

  .زۇنۇندۇرمهمتېلى پروفېسسور ، شائىر، دېرامتوركداڭلىق يازغۇچى، 

ئىككىنچى قىزى ئايشهم مامۇت بولسا مهدهنىيهت ئىنقىالبىدا 

 قالپاقلىرىسهت كىيمىگهن تارتمىغان ئازابلىرى قالمىغان، 

يېتىشتۈرگهن تهربىيىلهپ قالمىغان، ۋهتهن مىللهتكه ياراملىق باال 

تونۇشلۇق بولغان  ئۇيغۇرالرغاخىزمهت قىلىۋاتقان  ئامېرىكىداھازىر 

  .ئانىسىدۇر تۈركهلنىڭنۇرى  -  ئادۋوكاتىق داڭل

شۇنداقال يالقۇن ھاجى مامۇت، ئهركىن ھاجى مامۇت قاتارلىق 

مىللهت ئۈچۈن ۋهتهن سىرتىدا بالىلىرىمۇ ۋهتهن ئىچى ۋه ۋهتهن 

ئۈچۈن ئاجايىپ ياخشى ئىشالرنى قىلىپ ئاتا ئارزۇسىنى، ئانا 

  !سۈتىنى ئاقلىماقتا

نهرسىلهرنى يېزىشنى ئويلىغان  ئهسلى مهن مهرھۇم ھهققىده كۆپ

، چۈنكى مهرھۇم بىلهتتىمئىدىم، نۇرغۇن ئىش ئىزلىرىنى ياخشى 

ئۇزۇن مۇددهت بىلله ئىشلىگهن تاكى قوراللىق  ئىدارىدهبىلهن بىر 

ئهپسۇس، . بىلله بولغان ئىدىم ھارپىسىدىمۇقوزغىالڭغا ئاتلىنىش 
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مهن ئۇنىڭ ھازىر چهتئهلده تۇرۇۋاتقان پهرزهنتلىرىدىن بهزى 

توپالشنى ئويلىسام، ماتېرىيال تولۇق بىر ئىگىلهپ ئهھۋالالرنى 

توغرىلىق ھهمده دادىسى . ئۇالر مېنىڭ پىكرىمگه قوشۇلمىدى

يېزىشنىڭ ۋاقتى ئهمهسلىكىنى ئېيتىپ نېمه ھازىرچه بىر 

رىنىڭ بىخهتهرلىك ۋه ۋهتهندىكى ھايات ياشاۋاتقان پهرزهنتلى

كۆپ  مۇندىنبىلهن مۇناسىۋهت سالدى، شۇ  ئېسىمگهئامانلىقىنى 

  .يېزىشنى توختاتتىم

ۋهتهن ئازاد « : مهرھۇم، بالىلىرىغا شۇنداق ۋهسىيهت قىلىپ

! ، داداقادالسازېمىنىغا تۈركىستان بايرىقى ۋهتهننىڭ  شهرقىيبولۇپ 

يۇقىرى چىقىپ ىمغا بېشدهپ مېنىڭ تۇپراق  - ،!ۋهتهن ئازاد بولدى

  .دېگهن ئىكهن - »!ئاۋازدا توۋالپ قويۇڭالر

يىلنىڭ كۈز پهسلىده، مىجىت ھاجى بىلهن مىجىت  - 1968

ئارام ئىلىشنى باھانه قىلىپ  مىللىي شىپاخانىداساقى قهشقهر 

 ئىدارىسىدهمىجىت ساقىنىڭ . يالغاندىن داۋالىنىپ ياتقان ئىدى

مامۇت كهنجىمۇ بىلله پېشقهدهم ئىنقىالبچى بىلله ئىشلهيدىغان 

مامۇت كهنجى بولسا بۇ ئىككى ياشقا . يېتىپ داۋاالنغان ئىدى

تىن ئىلگىرى يهر ئاستى تهشكىالتقا » ئازادلىق« ئۆزىنىڭ ئاتالمىش

ئوقۇبهتلهرنى تارتقانلىقىنى،  - قاتنىشىپ نۇرغۇن تاياق يهپ، ئازاب 

قاتتىق قىيىن قىستاققا  گومىنداڭ سوراق جهريانىدا بىرال قېتىم

 جازاالش ئۇسۇلىنىڭ قهبىھلىكىنى،(ئازابلىغانلىقىنى بهكمۇ  ئېلىپ
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قىل تىقىش قاتارلىق  ئهزايىغا، ئهرلىك جىنسى قويۇشبۇرنىغا الزا 

سوراققا بهرداشلىق  بىرقېتىملىق، قولالنغانلىقىنىئۇسۇلالرنى 

قايتا سوراق  تۇرۇۋالسائىقرار قىلماي چىڭ بېرىپ 

ئىچىده  تۈرمىنىڭ، گۇندىپايالرغا پۇل بهرسه، دىغانلىقىنىسورىماي

پىكىرداشالر ئارا يىغىن ئاچقىلى بولىدىغانلىقىنى، قىمار 

كىرىۋېلىپ قىمارنى باھانه  بىرئۆيگهقانچهيلهن ئوينايمىز، دهپ بىر 

بىلهن شۇغۇلالنغىلى بولىدىغانلىقىنى، ھهرىكهت قىلىپ ئىنقىالبى 

) بولىدىغانلىقىنىئهكهلدۈرۈپ يېيىشكه ئۆيدىن تاماق بېرىپ پۇل 

  ...زېرىكتۈرمهيتتىبىزنى بېرىپ سۆزلهپ 

مامۇت كهنجى بىزگه، يېقىنالشقانسېرى بىرىمىزگه  - بىز بىر

قىلىشنىڭ تازا ئىنقىالب  ئۇيغۇرالرغائهينى چاغدىكى ۋهزىيهتنىڭ 

ياخشى پۇرسىتى ئىكهنلىكىنى، مۇنداق پۇرسهتنىڭ قايتا 

ېيتىپ، بىزنى تهشكىللىنىپ خهلق كهلمهيدىغانلىقىنى ئ

قوراللىق قوزغىالڭغا ئاتلىنىشقا ھهرىكهتلهندۈرۈپ ئاممىسىنى 

  .چاقىرغان ئىدى

ئهمهلىيهتته، مىجىت ھاجىالرنىڭ تهشكىللىنىپ بولغانلىقى 

  .مامۇت كهنجىگه نامهلۇم ئىدى

كېلىپ شىپاخانا شۇ زاماندا، بىزنىڭ بىر ئارىغا مىللىي قهشقهر 

. ئىدى» مهجلىسخانىمىز«تىده پىكىر يۈرگۈزىدىغانچوڭ ئىشالر ئۈس

كېلىپ الر مۇھهممهد ئىمىن قادىرروزى ھېكىم،  مهكىتتىنئۇ يهرگه 



486 
 

 	
	486 	

	 	

 -مىجىت ھاجى، مىجىت ساقى، ئابدۇرېھىم ئهمهتلهر بىلهن پات

  .سۆزلىشىپ تۇرۇشاتتىكېلىپ پات 

 ھامىت ئىمىنوپۋالىيسى ، قهشقهرنىڭ باش پهيتتهدهل شۇ 

دېگهنلهردىن قورقۇپ مىللىي شىپاخانىغا كىرىپ » پىپهنكۈرهش، «

ئۇ كىشى بهكمۇ . داۋالىنىشنى باھانه قىلىپ يېتىۋالغان ئىدى

قورقۇپ كهتكهن بولۇپ، كۈرهش قىلغۇچىالرنىڭ ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ 

داۋاملىق يىغالپ بىزنى سهۋهبتىن شۇ . قورققانىكهنقويۇشىدىن 

يېقىن نىڭ مامۇت كهنجى بىلهن ئۇ كىشى. بىئارام قىالتتى

» پىپهن - كۈرهش «  ئىمىنوپنىبولغانلىقى ئۈچۈن تونۇشلۇقى 

سۆز قىلىپ  - قىلىشقا كهلگهنلهرگه مىجىت ساقىنىڭ گهپ 

 ئېلىپ ئىمىنوپنىمىجىت ساقى . قىلىپتۇقويۇشىنى ھاۋاله 

سهنلهر « ئاپىرىپئالدىغا دېگۈچىلهرنىڭ كۈرهش قىلىمىز كېتىپ 

قىلىش، بۇ ئۇيغۇر تۇرسا كۈرهش  مېڭشۇلىننى دىۋىيدىكىبېرىپ 

 پىپهن - دهپ كۈرهش - »كېلهتتىئىش نېمه بۇنىڭ قولىدىن 

  .قىلغۇچىالرنى ھهيدىۋهتكهن ئىكهن

ماڭا تهھدىت خېتى يازغانالر مۇشۇالردۇر، «: مىجىت ساقى

بۇالر . سهپداشلىرىدۇربهلكىم، بۇ بولمىغاندا مۇشۇ كىشىنىڭ 

دهپ،  - ،»؟كېلهرئىشالر نېمه مۇشۇنداق يىغالپ تۇرسا قولىدىن 

 :يانا ئۇ. سۆزلهپ بهرگهن ئىكهن كهنجىلهرگهمىجىت ھاجى، مامۇت 

نېمه قالغان كىشىلهر باشقىالر ئۈچۈن  چىلىكىدهكهلهھمۇنداق ئۆز 
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مىللهتنىڭ بىلهن  نىڭبىلهن ئۇ دېگهن ئوي - ئىش قىلىپ بىرهر،

ۇنداق ئۇ ئىككى ياش، ئ. سۆزلهشمىگهن تهقدىرى ھهققىده

  .كۈتۈشنىڭ بىھۇده ئىكهنلىكىنى بىلىپ يهتكهنئۈمىد لهردىن ئادهم

  

*****  

  

  قۇربان بهگ ھهققىده

  
  

كوچا باشقارما، پاختا  رۋازاهقۇمدشهھىرى قۇربان بهگ، قهشقهر 

بازىرىدا ئولتۇرۇشلۇق قايىل بهگ دېگهن كىشىنىڭ چوڭ ئوغلى 

قوراللىق قوزغىالڭغا قاتنىشىپ نۇرغۇن ياخشى ئىشالرنى  .ئىدى
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قىلغان شىمالدىن چېكىنىپ كهلگهن پىداكار جهڭچىلهرنىڭ 

ۋالىي ئالدىغا چىقىپ ئۇالرنى ئورۇنالشتۇرغان، ئاخۇنوپ بىلهن 

 كاتتىۋاشلىرى بىيۇرونىڭ، ئابدۇرېھىم پهتهك قاتارلىق ئىمىنوپ

  .ئىشلىرىنى قىلغان ئاالقىچىلىكئوتتۇرىسىدا 

  

*****  

  

  بايانتهتۈر روزى ھېكىم ھهققىده 

  

ھېكىم يۈرهكلىك ھالهتته مهكىت ۋه مارالبېشىنىڭ روزى 

ئادهتتىكى . باردى هن يهرلىرىده ئوڭۇشلۇق ھهرىكهت ئېلىپقىسم

زورايتىش  كۈچتوپالش، قورال بۇالپ  ياراقتهشكىللىنىش، قورال 

  .باردى ئېلىپقاتارلىق ھهرىكهتلهرنى 

ئادهملىرىدىن باشقا  تاشمىلىقنىڭتاشمىلىقتىكى سهپداشالرمۇ 

ئۇالر . غلىق بىر قانچه قىرغىز مهرگهننى باشالپ كهلگهن ئىدىئويتا

ئۇالر قاچانال . بىلهن سۆزلىشىپ ئۇالرنىڭ روھىدىن ئىلھامالندۇق

 ھهرزامانبولمىسۇن ئۆزلىرىنىڭ قوراللىق قوزغىالڭغا قېتىلىشقا 

  .تهييار ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈشتى

خهلققه يامانلىق  بارىنالردا، تاشمىلىقتا، ناھىيىسىدهمهكىت 

ۋه باشقا يۇرتالردىن قوغالپ  ناھىيىدىنقىلغان خىتاي ئهمهلدار 
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يهرده  يهتكهنالقهدىمى ئىنقىالبچىالرنىڭ گوياكى بۇ . چىقىرىلدى

ئازاد ياڭراپ خهلق بىر مهھهل بولسىمۇ خىتايسىز شوئار ئازادلىق 

قۇرۇپ ئهزگۈچىلهردىن قۇتۇلغاندهك ھېس قىلىپ ئارام خۇدا رايون 

  .ئېرىشتىياشاش پۇرسىتىگه 

ئايدا قهشقهرده بىر  - 12يىلى  - 1968غهيرهتلىك روزى ھېكىم، 

توپالش ئۈچۈن قهشقهرگه بىر قانچه يۈز  ياراقمهھهل تۇرۇپ، قورال 

ئىچمهك  - بۇالرنىڭ يېمهك . كىشىنى باشالپ كهلدى

 چىنىۋاغئۇالر قهشقهر . ىت ھاجى خهۋهر ئالدىمىجخىراجىتىدىن 

  .ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدىمېھمانخانىسىغا 

كېچىده تۇرالغۇسىغا ھهربىيلهرنىڭ  ىكىدباغئىرىقنهزهرباغ 

چىققۇدهك قولغا  ئۇيهردهباستۇرۇپ كىرىپ قورال ئىزدىگهن بولسىمۇ، 

باستۇرۇپ  ئىدارىسىگهقهشقهر شهھهرلىك ساقچى . قورال تاپالمىدى

قورال  ئۇيهردىمۇ، بولسىمۇكىرىپ قورال بۇالشنى مهقسهت قىلغان 

قهشقهر ئهتراپىدا قورال تاپالمىغاندىن كېيىن مهكىت، . چىقمىدى

قورال تاپالماي ناھىيىلهرگه بېرىپ يوپۇرغا، مارالبېشى قاتارلىق 

، ھهر قېتىمقى ھهرىكهتته مىجىت ھاجى، مىجىت ساقى، كېلىشتى

  .بىلله بولغان ئىدى گۈيخۋاالرۋه ئىمىن ئهبهي تۇردى  ،روزى ھېكىم

مۇمكىن قورال ھهل قىلىشنىڭ  شهھىرىدىنئۇالر قهشقهر 

  .ئهمهسلىكىنى بىلىپ يهتكهنىدى

 گۈيخۋانىبىر كۈنى مىجىت ھاجى روزى ھېكىمدىن، ئىمىن 
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ئىمىن «- :كهلگهنلىكىنى سورىسا بۇ ئىشقا ئېلىپ نېمىشقا

قولىدا نهچچه يۈزلىگهن  تهسىرى بار شهخسى، گۈيخۋانىڭ

بار، تهشكىالتقا قوراللىرىمۇ بار، ئازدۇر كۆپتۇر  چاپارمهنلىرى

 ئېلىپئۈچۈن خىزمهت ئىشلهش يۈزىسىدىن بىلله قېتىۋېلىشى 

بىزگه  قېتىلمايياخشى، ئهگهر  تىلساېقكهلدىم، ئهگهر بىزگه 

  .دېگهن ئىدى - ،يىغىشتۇرۋېتىمىزخائىنلىق قىلىدىكهن دهرھال 

بۇ تهشكىالتقا ئهزا بولغان  گۈيخۋامۇشۇنداق قىلىپ ئىمىن 

قهشقهردىن ئۈمىدىنى ئۈزگهن روزى ھېكىم قهشقهردىن  .ئىكهن

. ئىدى يۈزلهندۈرگهنيۆتكىلىپ خوتهن تهرهپكه قاراپ پائالىيىتىنى 

ئۇ . بار ئىدى بىرىتۇرغۇن دېگهن كۆتۈرگهن خوتهنده يېڭىدىن باش 

ۇشۇپ قالغان دوستى بولۇپ، ئۇنىڭ روزى ھېكىمنىڭ ئۈرۈمچىده تون

ئىگه ئىكهنلىكىنى بىلىپ ئۇنىڭ  ۈچكهنده ئۈستۈن ئهسكىرى كخوته

بىلهن تونۇشۇش ۋه ھهمكارلىشىش مهقسىتىده خوتهنگه قاراپ يولغا 

  .چىقىدۇ

خوتهنگه بارىدىغان، مهمهت  ئېلىپروزى ھېكىم، غېنى ئابدۇلالنى 

باشقا قېرىنداشالرنى باشالپ ھازىرچه مهكىتكه  كېرىم

  .قايتىدىغانلىقىنى قارار قىلىپتۇ

 ئۇيهردهبېرىپ  تاشمىلىققامىجىت ھاجى، ئابدۇرېھىم ئهمهتلهر 

يۈسۈپ، تۇرسۇن  ئىمىرھاجىئابدۇرېھىم سالى، زورايتىپ قوشۇن 

ئهبهي، ئهيسا قاسىم قاتارلىق كىشىلهرنى تهشكىالتقا قوبۇل 
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نىڭ قوراللىق قوزغىالڭغا قاتنىشىش ھهققىدىكى قىلىپ، ئۇالر

  .يېتىلدۈرگهنئىرادىسىنى 

تاشمىلىق ۋه بارىن يېزىسىدىكى ئادهملهر تارىختىن بىرى كۆپ 

يېتىشىپ ئىنقىالبنى بېشىدىن كۆچۈرگهن تهجرىبىلىك كىشىلهر 

كىشىلهر مىجىت ھاجى باشلىق  ئۇيهردىكىچىققان يهر بولغاچقا، 

ادهم ئىشتىراك قىلىش سهپهرۋهرلىكىگه قوراللىق قوزغىالڭغا ئ

تىزدىن ئىپاده بىلدۈرۈپ، بىر قوراللىق كىچىك قوشۇن بارلىققا 

  .كهلگهن ئىدى

قېتىملىق سهپدىشىمىز روزى ھېكىم، كېيىنكى بىر 

  :توختىلىپخوتهن ھهققىدىكى سهپىرى ھهققىده ئۇچرىشىشتا 

، بۇ ئهپسۇسكى. مهن خوتهنگه زور ئۈمىدلهر بىلهن بارغان ئىدىم«

مهن خوتهنگه بارسام تۇرغۇن دېگهن . ئۈمىدلىرىم سۇغا چىالشتى

مهن بىلهن بىر مهقسهت بىر نىيهتتىكى دوستۇم قولغا ئىلىنغان 

ئابلىز مهسئۇللۇقىغا ئۇنىڭ ئورنىغا ئاممىۋى تهشكىالتنىڭ . ئىكهن

مهن غېنى ئابدۇلال بىلهن . تهيىنلهنگهن ئىكهن بىرىدېگهن 

مهقسىتىمىزنى ئابلىزغا كېلىش ۇشتۇرۇپ ئىككىمىز ئۆزىمىزنى تون

قىزغىن كۆرۈشكىنىمىزده ئابلىز بىزنى دهسلهپكى . چۈشهندۈردۇق

بىر قانچه كۈندىن كېيىن مهن ئۇنىڭغا كهلگۈسى . قوبۇل قىلدى

پىكىر قوراللىق قوزغىالڭ ھهققىده كهسكىن بېرىلىدىغان  ئېلىپ

ھۆكۈمهتكه  ھهرگىزمۇمهن : بارلىقىنى ئېيتقاندا اليىھىمىزنىڭ
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بولسا نىيىتىڭالر قارشى ھهرىكهتته بولمايمهن، سىلهرنىڭ ئۇنداق 

دهپ رهڭگى روھىدا تىز  - » !كۈتمهڭالرمهندىن ياخشىلىق 

  .دېگهن ئىدى - ئۆزگىرىش پهيدا بولغان

، يالغان گېپىدىن يېنىۋېلىپتهجرىبىلىك روزى ھېكىم دهرھال 

ئورنىغا باشلىق ياسىما گهپلهر بىلهن بىز ئۆزلىرىنى تۇرغۇننىڭ 

 بىردانهبوپتۇ، دهپ ئاڭالپ، بۇنى تهبرىكلهپ ئازراق بولسىمۇ سىلىگه 

دهپ  - ئىلغار تىپتىكى تاپانچا، بىر دانا ماشىنا ئالغاچ كهلگهنتۇق، 

  .ئاران قۇتۇلۇپ مهكىتكه قاراپ يول ئالغانىكهن

ھازىر ھهممه ئادهم ئويغانغاندهك، « :روزى ھېكىم شۇنداق دهيدۇ

بىلىنسىمۇ،  يېتىلگهندهككهيپىياتى  كۆتىرلىش ئۇيغۇرالردا

 ....نهئهمهسكئادهملهرمۇ ئاز  پهرهسخائىن، خىتاي جهمئىيهتته 

، ئۇنداق بىر يوقىتىۋېتىمهنپۇرسهت تاپسام ئۇ مهلئۇننى چوقۇم 

مۇۋهپپهقىيهت بىزنىڭ ئىشلىرىمىزدا  يوقاتمىغۇچهخائىننى 

ئهپسۇس روزى ھېكىم كېيىنكى . دېگهن ئىدى - ،»بولمايدۇ

كۈنلهرده قوراللىق قوزغىالڭغا تهييارلىق ئىشلىرى بىلهن 

ۋاقتى چىقماي قالغان  يوقىتىدىغانغائۇ مهلئۇننى جىددىيلىشىپ 

مهرھۇمنىڭ ئارزۇ ئارمانلىرىنى كېيىنكى سهپداشلىرىمىز  .ئىدى

  .ئهمهسئهجهب ئهمهلگه ئاشۇرسا 

م بىلهن غېنى ئابدۇلال ماشىنا ۋه ياخشى قورالىدىن روزى ھېكى

كام پوس كىتىۋاتسائايرىلىپ قارا ماشىنىغا ئولتۇرۇپ مهكىت تهرهپكه 
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كۆۋرۈكىنى ساقالۋاتقان بىر تۈركۈم خىتاي ئهسكهرلىرىگه كۆزى 

ئهسكىرى  ،ياراقماشىنىدىن چۈشۈپ ئۇالرنىڭ قورال . چۈشىدۇ

. كېلىدۇنىيىتىگه كېلىش مۆلچهرلهپ دهرھال ھهرىكهتكه  كۈچىنى

مهكىتكه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن دهرھال ئابدۇسهمهت ئوبۇل 

كۆۋرۈكىنى كام پوسكىشىلهرنى ئهۋهتىپ  بۆلۈكباشچىلىقىدا بىر 

بۇالپ قوراللىرىنى پۈتكۈل ساقالۋاتقان خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ 

  .كېلىدۇھالدا مهكىتكه قايتىپ  مۇۋهپپهقىيهتلىك

مۇھهممهد ئىمىن ىن كېيىن روزى ھېكىم، بۇ ۋهقه يۈز بهرگهند

 ياراقئهتراپىدا قورال مارالبېشى الر بىر مهزگىل مهكىت قادىر

قىلىش پائالىيىتى بىلهن جىددىي تۇتۇش مهشىق توپالش ئادهم 

سانى ئانچه  ياراقشۇ مهزگىللهرده توپالنغان قورال . قىلىۋاتاتتى

نغان مهقسهتكه بار بولغان قورال بىلهن نىشانال. كۆپ ئهمهس ئىدى

  .ئاسانلىقچه يهتكىلى بولمايتتى

شىدا مىجىت ھاجى، تهشكىالتقا مىجىت ساقىنىڭ قاتنىشى

دىن، ئاخۇنوپنىڭ مىجىت  - 3. تنىڭ رولى بار ئىدىئهمهئابدۇرېھىم 

بهرگهن  ساقىگهھهققىده مىجىت كېلىشى  ئېلىپھاجىنى ساالمهت 

ئۇندىن باشقا سهپداش مىجىت ھاجى . يوليورۇقى بار ئىكهن

ئۈچۈن بارغان بولغاچقا ھهممهيلهن ئېھتىياجى تاشمىلىققا خىزمهت 

  .كهتكهن ئىكهنجىددىيلىشىپ 

....................................................  
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پالۋاننىڭ يارىسى خىلى ياخشى بولۇپ ماڭغۇدهك ئابدۇرېھىم 

 ئاختۇقايتىش يولىنى ئۆزگهرتىپ . غاندا قايتىشقا توغرا كهلدىبول

كېلىشكه يولى بىلهن قايتىپ  ساۋخۇبارىن يېزىسى،  ناھىيىسى

چۈنكى، بۇالقسۇ بىلهن ماڭىدىغان يولغا ساقچى ۋه . كهلدى توغرا

  .ئورۇنالشتۇرۇلغان ئىدىھهربىي ئىتالر 

سالى بىر ماشىنا ئادهم بىلهن بىلله ئابدۇرېھىم تاشمىلىقتىن 

بارىنغا كهلگهنده . قويۇش ئۈچۈن يولغا چىقتىئاپىرىپ قهشقهرگىچه 

 غايساىبارىندىكى مهمهت ئ ماڭالمىغانداماشىنا اليغا پېتىپ قىلىپ 

كېلىپ ماشىنىنى  ئېلىپدهك ئادهمنى  150خهۋهر قىلغان ئىكهن، 

ئىچىگه  ىنىڭدوختۇرخان مىجىتھاجىالرنىچىقىرىپ پاتقاقتىن 

 ئۇزىتىشبېرىپ باشالپ، بىر نهچچه قوي ئۆلتۈرۈپ زىياپهت 

 ئىتلىرىنىج خ ساقچى  بارىنغىمۇ. تهييارلىقىنى قىلغان

  .ئورۇنالشتۇرۇپ قويغان ئىكهن

خهۋهرلىشىش ۋاقتىدا گهرچه ئۇ يهردىمۇ ئادهم بولغان بىلهن ئۇ 

ئۈسكۈنىلىرىنىڭ ناچارلىقىدىن مىجىت ھاجىنىڭ ساالمهت قايتىپ 

مىجىت ھاجىنى تونۇيدىغان بىر . ( توسۇپ قااللمىغانكېلىشىنى 

ئابدۇرېھىم سالى قهشقهر ). شۇ يهرده ئىكهن رازۋېدكىچىج خ 

شهھىرىگه قهشقهر . قويۇپ قايتىپ كهتكهن ئهكېلىپ شهھىرىگىچه

ھهققى يوق نېمه دېيىشىگه ىالرنىڭ بىر كىرگهندىن كېيىن ساقچ

  .ئىدى
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كهلگهن شوپۇر سۇ ئىدارىسىنىڭ ياغاچقا بارغان شوپۇرى  ئېلىپ

ئادهم نېمه سېنىڭ «: ئىكهن، ئۇنى باشالپ كهلگهنده مىجىت ھاجى

 ئېلىپنهزهر، بىزنى ساالمهت قهشقهرگه قهتئىي  بولۇشۇڭدىن

بارىسهن، يولدا ئاسىيلىق قىلساڭ، ھاياتىڭ بىلهن ئويناشقان 

 كېپىنىكىگهدهپ راست گهپنى قىلىپ، قورالنى  - ،»!بولىسهن

شوپۇرمۇ يامان ئهمهس ئادهم ئىكهن، يول . يوشۇرۇپ، يولغا چىققان

ئارامخۇدا  توساقالردىنبويى دىققهت قىلىپ ماشىنىنى ھهيدهپ، 

  .كهلگهن ئېلىپ ئۆتكۈزۈپ قهشقهرگه ساق ساالمهت

كېلىپ ئايغا قايتىپ  - 12يىل -  1969ئهمدى بىز يهنه 

  داۋامالشتۇرايلىسۆزىمىزنى 

تهشكىالت بىر  4سۆزلهپ ئۆتۈلگهن يۇقىرىدا ، شهھىرىدهقهشقهر 

بولۇپ، بۇنىڭ ئۈچى مۇشۇ مهزگىلگه كهلگهنده بىرلىشىپ كهتكهن 

ئۇ بولسىمۇ قوراللىق . ئايرىم پائالىيهتته ئىدى بىرسىالم. ئىدى

قوزغىالڭ ئۇيۇشتۇرۇش تهرهپدارلىرى بولۇپ، بۇالرنىڭ بىر قىسمى 

، شهھىرى، يهكهن تهرهپته، بىر قىسمى قهشقهر مارالبېشىمهكىت، 

  .تاشمىلىق، بارىن تهرهپلهرده جىددىي ھهرىكهتته ئىدى

  

ت مهسئۇللىرى تهشكىال 3بىرلىشىپ بىر گهۋده شهكىللهندۈرگهن 

سىدىق . ئۇرۇنغانبۇالرغا قول سېلىپ بېقىشقا كېلىپ بىرلىككه 

تهشهببۇسى بىلهن  ئاكىالرنىڭشىرىپ ئاكا، ئاخۇنوپ باشلىق 
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خهيرۇلال نىزامىدىن ئهپهندى،  بېرىدىغانبوشلۇققا ئهھمىيهت 

شۇ يهرگه پايدىلىنىپ  ھېسسىياتچانلىقىدىنئابدۇرېھىم ئهمهتنىڭ 

  .قول سالغان

تۇرۇش ئۈچۈن ئابدۇرېھىم ئهمهتنىڭ ئۆيىده يوشۇرۇنۇپ دهسلهپته، 

بولغاندىن كېيىن ئابدۇرېھىم  پاناھلىنىپ، ئاندىن ئۆزلىشىپ

قولغا  مىجىتھاجىنىتنى قولغا كهلتۈرۈپ، ئۇ ئارقىلىق ئهمه

بىرلهشكهن تهشكىالت ئىچىدىكى سهپداشالر . كهلتۈرمهكچى بولغان

تهركىب ادىرالر، باشلىقالردىن كجهمئىيهتتىكى ئاساسى جهھهتتىن 

، ئۇالردىن دهۋردهئۇ . مهنسهپتىكى كىشىلهر ئىدىيۇقىرى تاپقان 

ھۆكۈمهتمۇ بىزار بولغانلىقتىن ئۇالر خالىغان ۋاقىتتا تارتىپ 

« قىلىنىپ كوچىالردا سۆرهپ يۈرۈپ  پىپهن - كۈرهش چىقىرىلىپ 

  .قىلىنىۋاتقان كىشىلهر ئىدى»  سازايى

كىشىلهرنىڭ . يوق ئىدىھوقۇقى ئۇالرنىڭ ھېچ قانداق ئهمهلىي 

نهزىرىدىمۇ ئۇالرنىڭ قولىدىن ھېچ قانداق ئىش كهلمهيدۇ، دهپ 

بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئاتىمىز ئاخۇنوپ، خهيرۇلال . قارىالتتى

كىشىلهرنىڭ . ئىدى شهخسىيلهردىنئاالھىده  نىزامىدىنلهر

  .هر ئوغالنالردىن ئىدىقهلبىدىن ئورۇن ئالغان ھۆرمهتكه سازاۋ

سهۋىيىسى خهيرۇلال نىزامىدىن ئۆتكۈر پىكىرلىك، تىرىشقاق، 

ئۆتكۈر پىكىرلىك، كهمتهر،  سهھىدىمۇيۈسۈپ  ،، ناتىق زاتيۇقىرى

بىلىم يۇقىرى  كېتهلهيدىغانباشقىالر بىلهن ئاسانال چىقىشىپ 
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  .ئىگه ناتىق زاتالردىن ئىدىسهۋىيىسىگه 

قوشۇۋېلىش ئۈچۈن مىجىت ھاجىنى  تهشكىالتقا مهكىتتىكىلهرنى

 مىجىتھاجىئاخۇنوپ يېنىغا تارتىپ مهقسهتنى ئېيتقاندىن كېيىن، 

مۇھهممهد ئىمىن دهرھال مهكىتكه ئادهم ئهۋهتىپ روزى ھېكىم، 

جاۋاب بىر ئېنىق الر بىلهن خهت ئاالقه قىلىپ ئۇالردىن قادىر

  .بهرگهن ئىدىخهۋىرىنى  ئاخۇنوپقائالغاندىن كېيىن 

، مهكىت، كېلىدۇكى توغراشۇنىمۇ قىستۇرۇپ ئۆتۈشكه  ،ئهمما

، قهشقهر، تاشمىلىق قاتارلىق جايالردىكى قوراللىق مارالبېشى

 سىرىتنىڭبىز ھېچ قاچان « قوزغىالڭنىڭ ئىشتىراكچىلىرى، 

 ۋىجدانىمىزخالىمايمىز، ساپ بېرىشنى  ئېلىپئىش ھامىيلىقىدا 

ه باغلىنىپ بىلهن قوراللىق قوزغىالڭ قىلىمىزكى چهتئهلگ

قىلىشنى خالىمايمىز، بىز قوراللىق قوزغىالڭنى باشلىغاندا ياكى 

 ئوتتۇرىغامهلۇم باسقۇچقا كهلگهنده بىزنى قولاليدىغان دۆلهتلهر 

 - »،...چىقىپ پوزىتسىيه بىلدۈرسه ئۇنىڭغا قاراپ ئىش تۇتايلى

  .ئىدىدېيىشكهن 

ئاكا كېلىپ مىجىت ساقىنى تهشكىالتقا ئهزا  يارمۇھهممهت

پىكرىنى مىجىت  سهھىدىلهرنىڭقىلىش ھهققىده ئاخۇنوپ، يۈسۈپ 

  .ھاجىغا يهتكۈزگهن

تهشكىالتقا قوبۇل قىلىش  سىلىڭنىمىجىت ساقى يهنى مىجىت 

جهريانىدا كۆپلىگهن پىكىر ئىختىالپالر مهيدانغا چۈشكهن، چۈنكى ئۇ 
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تهرهپتىن گۇمانلىق ئۇنسۇر دهپ  مىجىت ساقى ھۆكۈمهتدهۋرده 

گۇمانلىنىپ تۇرۇۋاتقان، ھهمده خهلق ئارىسىدىمۇ  ھهرتهرهپتىن

دهپ نېمه لېكىن ئۇنى . داڭقى چىققان مىللىي قهھرىمان ئىدى

كهلتۈرۈش ئىشى، كالال  ئۈندهككهئهزا قىلىش كىم ئارقىلىق ئۇنى 

  .قاتۇرىدىغان ئىشالردىن ئىدى

كىالتقا ئهزا قىلىش ئۈچۈن شۇ ۋهجىدىن مىجىت ساقىنى تهش

خىتاي  بىرپارچهمهقسىتىده  بېقىشئالدى بىلهن ئۇنى بىر سىناپ 

ۋارىقى تهييارالپ، مىجىت ساقىنىڭ تهشۋىقات ھۆكۈمىتىگه قارشى 

ۋارىقىنى خىتاي تهشۋىق يانچۇقىغا سېلىپ قويىدىغان، ئهگهر ئۇ 

تهشۋىق ، ئهگهر يېقىنالشمايدىغانھۆكۈمىتىگه بهرسه ئۇنىڭغا 

ارىقىنى ئوقۇپ مهزمۇنى بويۇنچه بىزنى ئىزدىسه ئۇنىڭ بىلهن ۋ

ئاشكارا سۆزلىشىدىغان ئۇسۇلنى قولالنغان، شۇنداق قىلىپ 

تهشكىالتنى سۈرۈشتۈرۈپ تېپىپ، ئۆزلۈكىدىن مىجىت ساقى 

ئاكتىپ ھالدا  چۈشىنىپئوقۇپ  نىزامنامىلىرىنىتهشكىالتنىڭ 

  .ئهزا بولدىرهسىمى 

 ئېلىپبىر قاتار ھهرىكهتلهرنى  بىيۇروسىجهنۇبى تهڭرىتاغ 

، مىجىت ساقى، مىجىت ھاجى، ئابدۇرېھىم ئهمهت، بېرىپ

ئابدۇرېھىم سالى قاتارلىق دوستالر ۋه ئۇالرنىڭ قول ئاستىدىكى 

، كۈچالرقوراللىق  شهھىرىدىكىئورۇنالر، مهسىلهن ـ قهشقهر 

الغاندىن ئۆز ئىختىيارىغا ئ كۈچالرنى بۇالقسۇدىكىتاشمىلىق، بارىن، 
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كېيىن بىر قهدهر خاتىرجهم بولۇپ قوشۇننىڭ زورايغانلىقىدىن 

 شهرقىيمهكىتتىكى دوستالر ئۆزلىرىنىڭ . مهمنۇن بولغان ئىدى

ئهزا ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى پارتىيىسىگه تۈركىستان ئىنقىالبى 

ئىشالر ھهققىده كونكرېتنى بىر قوشۇن ئىكهنلىكىنى بىلسىمۇ، 

ئىگه ئهمهس چۈشهنچىگه تقا ۋه تولۇق مهلۇمايېتهرلىك تېخى 

  .ئىدى

ئىكهنلىكىنى بىلىپ  نهگىچه -شۇ ۋهجىدىن بۇ ئىشنىڭ نهدىن

قهشقهرگه ئاالھىده  مۇھهممهد ئىمىن قادىريېتىش مهقسىتىده 

ىپ مىجىت قهشقهرگه كېل مۇھهممهد ئىمىن قادىر. كهلگهن ئىدى

ر بىلهن كۆرۈشۈپ ئهھۋالنى تولۇق هتلئهمهھاجى ۋه ئابدۇرېھىم 

سۆھبهتنىڭ يۈزه ھالدا قېتىملىق ھازىرغىچه بىر قانچه . ئۇقتى

بولۇۋاتقانلىقىنى مىجىت ئاددىيراق  ھهرىكىتىدهكپارتىزانلىق 

نىڭ قهشقهرگه مۇھهممهد ئىمىن قادىر. ھاجى چۈشهندۈرگهن بولدى

پهرزىنى  يهنه ئۆزىنىڭ ھاياتلىقىدا بىر توي قىلىپ ئاتاكېلىشىدىمۇ 

ئادا قىلىش نىيىتىنىڭ بارلىقىنى، ئهمما كىم بىلهن قاچان توي 

بولغان نهرسه كېرهك گهرچه تويغا . قىلىدىغانلىقىنى بىلمهيتتى

ئازدۇر كۆپتۇر سېتىۋالغان بولسىمۇ، توي ۋاقتىنى ۋه كېرهكلهرنى 

  .ئىدىدېمىگهن نېمه تۇتۇپ بىر  سېرنهده قىلىدىغانلىقىنى 

تۈركىستان ئىنقىالبى مهملىكهتنىڭ  شهرقىييىلالردىكى -  40

ھهممه يېرىده پارتلىغاندا قهشقهرنىڭ ئوپال، تاشمىلىق، 
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ئهۋج تاشقورغان، ئويتاغ ئهتراپلىرىدا پارتىزانلىق ھهرىكىتى كهڭ 

بهگ، سىدىق شىرىپ، ئوپالدا ئهنجان  شېرىنئالغان، تاشقورغاندا 

قوزغىالڭنىڭ  مهرھۇم قوراللىق(  ۋاگانباي، تاشمىلىقتا يۈسۈپ 

قاتارلىقالر گومىنداڭغا ) ئهزاسى ئىمىر ھاجى يۈسۈپنىڭ دادىسى

  .بارغان ئىدى ئېلىپقوراللىق ھهرىكهتلهرنى قاقشاتقۇچ قارشى 

تۈركىستان خهلقىنىڭ  شهرقىيۋاقىتتا  كېيىنكىئىنقىالب بۇ 

بۇ »  ئۇلۇغ دۆلهت« ئىرادىسىگه قارشى ھالدا سوۋېت ئىتتىپاقىدهك 

. سېتىپ بهردى گۇڭچهنداڭغاىرىنى گومىنداڭدىن تهقدزېمىننىڭ 

قولدىن قولغا ئۆتۈپ زالىمالرنىڭ زۇلۇم قىلىدىغان زېمىن بۇ 

  .مهيدانىغا ئايلىنىپ قالدى

بۇرۇن خىتايغا زېمىنىدا ئۇيغۇرىستان كوممۇنىستلىرى خىتاي 

قهشقهرده خىتاي  .جازالىدى بولۇشىغا ئۇيغۇرالرنىقارشى چىققان 

. بولدىھېسابسىز ھهددى تهرىپىدىن جازاالنغانالرنىڭ سانى 

خىتاينىڭ زالىملىق دهرىجىسى تارىختا ئۆتكهن ھهرقانداق بىر 

  .كهتتىئېشىپ ھاكىمىيهتتىن نهچچه ھهسسه 

يالغان كوممۇنىستالر باشقىالر جاننى ئاغرىتىدىغان قاسساپ بولسا 

خهلقىنى قان  ئاۋامىلهن ھهرىكهتلهر بسىياسىي سۆز ياۋىداق 

چىقارماي باستۇردى، شۇڭالشقا قهشقهر خهلقى زالىمالرنىڭ 

ھازىرمۇ كۈرهشلهر توختىماي  قاقشىغاچقازۇلۇمىدىن زار 

  .داۋاملىشىۋاتىدۇ
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ئابدۇقادىر دامولالمدهك  - ئىكهنكىزېمىن  ئهزىزشۇنداق زېمىن بۇ 

زاتالرنى تهربىيىلىگهن بولسا،  پهرۋهرتهرهققىيئىنقىالبچى ئالىم، 

، ئاخۇنوپ، ۋاگان، يۈسۈپ ئهنجانباييهنه دهۋرلهردىمۇ كېيىنكى 

، روزى ھېكىم، مۇھهممهد ئىمىن قادىرخهيرۇلال، ئوسمانجان، 

، نىزامىدىن ئابدۇرېھىم، مهريهم، لهڭۋازامىجىت ساقى، ئابدۇكېرىم 

وختى ، سىدىق تپاۋانقارى، يۈسۈپ قادىر داۋۇت، ھاۋۇت جېلىل 

، سىدىق شىرىپ، ئىلىقاتارلىق مهرھۇم ئىنقىالبچىالرنى ۋه تۇردى 

، سىدىق ھامۇت، ئابدۇكېرىم ئهييۇپ، ئابدۇرېھىم سهئىدىيۈسۈپ 

ھاجىم سائهتچى، مىجىت ھاجى، ئابدۇرېھىم بۇرۇت، ئابدۇرېھىم 

، مهمهت تۆرهخان ئىلىسالى، ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى، مهمهت 

يېتىشتۈرۈپ تهربىيىلهپ ۋهتهنپهرۋهر زاتالرنى  ئاكا، قاتارلىق ئهلىخان

  .ھازىرالپ بهردى كۈچخىتاي ھاكىمىيىتىگه قارشى 

يهنه ئابلىمىت دامولالم ھاجىم، ئىنقىالبچىالردىن ئاالھىده 

ۋهتهن  كۈرهشنى بوشاشتۇرمايتا ھازىرغىچه  قارىھاجىمالر رهھمىتۇلال

  !...مىللهتنىڭ تهقدىرىگه كۆڭۈل بۆلۈشنى توختاتقىنى يوق

نۇرغۇن بولسىمۇ ھېسابسىز ياخشى كىشىلهر زېمىندا گهرچه بۇ 

 كويىغىاليهنه بهزى ئىنسانالر باركى، ئۇالر كۈن ئۆتكۈزۈش 

كىرىۋالغان، بۇرۇنقى ئىشالردىن نهتىجه چىقمىغاندىن كېيىن 

 مۇسۇلماندارچىلىقنىڭ پهقهتال، ئۈمىدسىزلىنىپھهممىدىن 

ئادا قىلسامال بولدى، ناماز ئوقۇپ، بالىالرنى ئوقۇتۇپ ئۇالر بۇرچىنى 
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ئۆتسهم مۇشۇنىڭ ئۆزى كۇپايه خاتىرجهم بىلهن بىر كۈن بولسىمۇ 

  .دهيدىغان كويغا كىرىۋالغان

؟ ئوقۇيالىلىمۇنامازنى «: مهسىلهن ئۇالر كىمنى كۆرسه

- قالدى، ئائىلىمىزده ئاتا بوپبارمۇ؟ ناماز ۋاقتى  تاھارهتلىرى

دهپ ئاكاڭ كىمنى  - ، »ئانىمىزنى ياخشى مۇھاپىزهت قىلىۋاتىمىز

  .دهيدىغان كوچىغا كىرىۋالغان - ئالسا يهڭگهڭ شۇ،

ئۇالر ھازىر چهتئهلده ياشاۋاتقان خوتۇن بالىلىرىدىن ئايرىلىپ 

ۋهتهن مىللهتنىڭ ئازادلىقىغا  بارلىقىنىياشاپ يېگانه يهككه 

ئىنقىالبچىالرنى  كېرىمىدهكاقسىز ئابدۇرېشىت ھاجى ئاتىغان سان

  ...قويدىچىقىرىپ ئهستىن 

ھهممىنى  ھاالۋىتىدىنئۇالر قانداقتۇر كىچىككىنه تۇرمۇش 

قىلغان ھېس ياشاۋاتقاندهك » بهختىيار« ئۇنتۇپ ئۆزلىرىنى 

  .مۇمكىن بۆلىشى

ھهرقانداق ئادهم، چوڭ بىر زالىمنىڭ قولىدا تۇرۇۋاتقاندا ئۆز 

الزىم، چۈنكى ئۇالرمۇ سېنىڭ  ئۇنتۇماسلىقىخهلقىنى تېخىمۇ 

ئۇالر ! قېرىندىشىڭ - سېنىڭ خهلقىڭ، سېنىڭ قان . مىللىتىڭ

چهككهن ئازاب، سېنىڭ ئازابىڭ، ۋهتهن ئازاد بولماي تۇرۇپ سېنىڭ 

  !سهن ئۈچۈن زهھهردۇرنهرسهڭمۇ  شېرىنيېگهن ھهر بىر 

بۇ مۇجادىله ئۇزۇن بېرىلىۋاتقان  ئېلىپۋهتهن مىللهت ئۈچۈن 

مۇددهت بولغان بولسىمۇ بوشاپ قىلىشقا ھهرگىز بولمايدۇ، بهلكى 
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 بىركۈنۋهتىنى ھامان  ئۇيغۇرنىڭبۇ ۋهتهن كېرهككى تۇرۇش ھوشيار 

  !ئېرىشىدۇئازادلىققا 

  
  
  

*****  

  
  

 ئائىت ئىشالر ھهققىقوزغىالڭغا ئهمدى قوراللىق 
  ئۆتىمىز توختىلىپ

  

، ئاتىمىز كېرهكئاي مهزگىللىرى بولسا  -  4يىلى -  1969

. چاقىرتىپتۇ مىجىتھاجىنىئاكا ئارقىلىق  يارمۇھهممهتئاخۇنوپ 

 ئۇكىشىنىڭئاتىمىز ئاخۇنوپنىڭ ئۆيىگه بارغاندا  مىجىتھاجى

كهيپىياتىنىڭ ئانچه ياخشى ئهمهسلىكىنى سهزگهن ھهمده بىرهر 

ئىكهنلىكىنى مۈشكۈل مهسىلىگه دۇچ كهلگهندهك قىياپهتته 

سۆزىنى  يۈرىكىدىكىكۆرگهندىن كېيىن  مىجىتھاجىنى. كۆرگهن

ساقچى ۋىاليهتلىك بىزنىڭ سهپداشلىرىمىز ئىچىده « قىلغان 

ھهققىده ئوخشىمىغان پىكىر قاراشالر بار،  مامۇتجانئىدارىسىدىكى 

بېرهيلى جازا مهخپىي ، بهزىلهر كېلهلمهيۋاتىدۇ بىريهرگهپىكىرلهر 
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دهيلى دهيدۇ، جازا نېمه ، بهزىلهر تولۇق تهكشۈرۈپ ئاندىن بىر دېسه

چىڭ تۇرغانالردىن خهيرۇلال بهكرهك تهكىتلهۋاتىدۇ، مېنىڭ  بېرىشته

. دهيدۇ -»ساڭالرپ قىلبىر تهره كۆز قارىشىممۇ تهكشۈرۈپ ئاندىن

ئاخۇنوپنىڭ پىكرىگه قوشۇلۇپ ئالدىن تهكشۈرهيلى،  مىجىتھاجى

تهس ئهمهس، بېرىش تېگىشلىك بولسا جازا بېرىشكه جازا راستتىنال 

قىلىپ  كاناياكى پۇت قولىنى كېسىۋېتىپ  ،ۋېتهمدۇقرئۆلتۈئۇنى 

  .بېرىدۇقويامدۇق ئۇ بىر ئاددىي ئىش دهپ تهسهللى 

تهرتىپكه  كۈچلىرىنىقوراللىق قوزغىالڭنىڭ مهكىتتىكى 

جهنۇبىي سېلىش ئۈچۈن خهيرۇلال ئهپهندى مهكىتكه بارىدىغان بولۇپ 

ئهمما، خهيرۇلال . تهرىپىدىن ماقۇلالنغان ئىدى بىيۇروسىتهڭرىتاغ 

تهرىپىدىن تۇتۇش  دائىرىلىرىئهپهندى شۇ كۈنلهرده خىتاي ساقچى 

ىده شهخسى بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇنى بۇيرۇقى چىقىرىلغان ئاالھ

مهسىلىسى بهك ئاپىرىش قانداق قىلىپ مهكىتكه ساق ساالمهت 

 ئۇزىتىششۇ ۋهجىدىن خهيرۇلال ئهپهندىنى . مۇھىم مهسىله ئىدى

بۇ ئىشقا . قوراللىق كىشىلهر تهيىنلهندىگۇرۇپپا ئۈچۈن بىر 

مىجىت ھاجى باشتىن ئاياغ خهيرۇلال ئهپهندىنىڭ بىخهتهرلىكىگه 

خهيرۇلال ئهپهندى توپىدا تۇرۇپ . مهسئۇل بولىدىغان بولدى

تۇرىدىغان، مىجىت ساقى يول ئۈستىدىكى بىخهتهرلىكىگه مهسئۇل 

ده مىجىت چۈنكى شۇ كۈنلهر. بولۇپ قوراللىق قوغدايدىغان بولدى

چوڭ، ئاممىۋى تهشكىالت ئىچىدىكى ئابرۇيى ساقىنىڭ قهشقهردىكى 
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  .ئىدىيۇقىرى نوپۇزى 

مېھمانخانىسىنىڭ  چىنىۋاغمىجىت ھاجى بىلهن مىجىت ساقى 

يېنىدىكى يولدا مهرھۇم يولۋاس ھهسهننىڭ ماشىنىسىغا چىقىپ، 

 خهيرۇلال تۇرۇۋاتقان يهرگهھهمراھلىقىدا  ئىسمائىلنىڭئابدۇرېشىت 

 ياربىشىغا تۆشۈكدهرۋازىدىكىخهيرۇلال ئهپهندى . ئاپاردىباشالپ 

چىقىپ كېتىدىغان يولنىڭ ئېغىزىدىكى سىيىت ئاخۇن دېگهن 

  .ياتقان ئىكهنقهۋىتىده  - 2سارىيىنىڭ كىشىنىڭ 

بىلله  تۆرهخان مهمهتئىلىئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى بىلهن 

بىز ماشىنىغا چىقىپ يولغا ماڭغاندا باشقىالر قايتىپ . ئىكهن

     . ئهمما، ئۇالر بىزنىڭ نهگه بارىدىغانلىقىمىزنى بىلمهيتتىكېتىشتى 

بىلهن  تۆرهخانالر مهمهتئىلىگهرچه ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى، 

ئىشلىگهن بولساقمۇ ئۇالرنىڭ بۇ تهشكىالتتا  ئىدارىدهبىز بىر 

  .ادى بىلمهيدىكهنمىزبارلىقىنى ز

بىز يولغا چىقىپ خېلى ماڭغاندىن كېيىن ئابدۇرېشىت ھاجى 

 مهمهتئىلىئىكهنلىكىنى، اۋىنى ئمۇخهيرۇلالنىڭ  كېرىمىنىڭ

تهشكىالتتىكى يهنه بىر مۇھىم شهخسى ئىكهنلىكىنى  تۇرهخاننىڭ

شۇندىن كېيىن مىجىت . ئاڭلىغان ئىدۇق ئاغزىدىنخهيرۇلالنىڭ 

 مهمهتئىلىقىالر ئابدۇرېشىت ھاجى بىلهن ھاجى ۋه مىجىت سا

  .ئاالھىده ھۆرمهت بىلهن قارايدىغان بولغان تۆرهخانالرغا

نهپهر كىشى يولغا چىقىپ قهشقهر  3بىز مهكىتكه ماڭغان 
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بارغاندا ماشىنىدىن چۈشۈپ بىرمهھهل قورال ئېتىپ  ئايدرۇمغا

مهشىق ھهربىي ۋه ئازراق  سىنىۋالدۇق قوراللىرىمىزنى

چىققان ئوق دهل نىشانغا  تاپانچىلىرىمىزدىن. قىلىۋالدۇق

تاماشا قاراپ كۈلۈپ قويۇپ مىيىقىدا بىزگه  تېگهتتى يولۇچىالرمۇ

  ...قىالتتى

يول يۈرۈپ كهچ سائهت يىگىرمه ئالدىرىماي  يولبويىبىز شۇ كۈنى 

مارالبېشىغا قاراپ . يېتىپ باردۇق سانساكوغايېرىمدا 

توسۇپ يولىمىزنى كىشىلهر  بۆلۈكبىر يولدا  كېتىۋاتقىنىمىزدا

مىجىت ساقى دهرھال . قورال تهڭلهپ ئالدىمىزغا چىقتى

دهپ نېمه ماشىنىدىن چۈشۈپ ئۇالردىن سهنلهر كىمنىڭ ئادىمى؟ 

دهرھال مىجىت  بىرىدېگهنده،  توسىشىسهنبىزنىڭ يولىمىزنى 

ۋارقىراپ ، دهپ !كهنساقىنى تونۇۋېلىپ، ۋاي بۇ مىجىت سېلىڭ 

  .يولنى بوشاتقاندهرھال 

دېگهن  گۈيخۋائىمىن  تاغتۇرا مارالبېشىدىكىئهسلىده ئۇالر 

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئهسكهر باشلىقى . ئادهمنىڭ ئهسكهرلىرى ئىكهن

قارى دېگهن بىر تاجىك يىگىتى بولۇپ كېيىنكى كۈنلهرده قهشقهر 

باشالپ،  سىلىڭنىئۇ مىجىت . ئىشلىگهن ئىدى گوڭسىداشىپىڭ 

. ئاپاردىباشالپ  تۇرارىغائاشلىق ئىدارىسىدىكى  ڭئىمىنگۈيخۋانى

 سىلىڭنىڭدهرھال بىر تۈركۈم ئهر ئايالالرنى مىجىت  گۈيخۋائىمىن 

قېچىپ تۇمشۇق تهرهپكه  غىمىسسىداخىزمىتىگه سهپ قويۇپ ئۆزى 
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  .كهتكهن

سېرىق بويىغا قاراپ  ئهتىسىئۆتكۈزۈپ  مارالبېشىدا كېچىنىشۇ 

ئاممىۋى سېرىق بويىغا كهلگهنده، سېرىق بويىدىكى . يولغا چىققان

تهشكىالتنىڭ باشلىقى ئابدۇكېرىم ئاخۇن بۇالرنىڭ ئالدىغا چىقىپ 

ساز چېلىپ  چاقىرتىپسازهندىلهرنى كېچىسى قارشى ئالغان ھهمده 

 بىلقىز ئهتىسىبولغان، مېھماندارچىلىقتا بهزمه قىلىپ، راسا 

چاقىرىپ مېھماندارچىلىققا انىم دېگهن دوختۇر ئايال بۇالرنى خ

پۈتۈن قويالرنى كاۋاپ قىلىپ كاتتا ھهشهمهت بىلهن مىجىت 

  .سالغان دوسقانشهرىپىگه  سىلىڭنىڭ

داستىخان گهرچه شۇ كۈنلۈك مېھماندارچىلىقتا شۇنچه چوڭ 

سېلىنغان بولسىمۇ ئاز بىر قىسىم كىشىلهر شۇ پۇرسهتتىن 

كۆرۈش  سىلىڭنىئۆزىنىڭ مىللىي قهھرىمانى مىجىت پايدىلىنىپ 

ئهنجۈر  نهدىندۇر، مېھماننىڭ شهرىپى ئۈچۈن ئېرىشكهنشهرىپىگه 

مېھماندارچىلىق . قىلغانمېھمان تېپىپ كېلىپ ئهنجۈرده 

 8خانىمنىڭ  بىلقىزئاخىرالشقاندىن كېيىن قايتىش سهپىرىده، 

مىگهنلىكىنى بىلگهن بهر گۈيخۇانىڭئىمىن مائاشىنى ئايلىق 

  .مىجىت سېلىڭ ئۇنىڭ سهۋهبىنى سۈرۈشتۈرۈپتۇ

ئهسلى ئىش مۇنداق ئىكهن، مهكىتتىكى روزى ھېكىمالر سېرىق 

بۇالپ قايتىش قوراللىرىنى بويىغا كېلىپ خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ 

 بىلقىزسهپىرىده، روزى ھېكىمنىڭ بۇ بىر يۈرۈش ئهسكهرلىرىنى 
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زنىڭ ئۇالرنى قولاليدىغانلىقىنى خانىم كاتتا مېھمان قىلىپ ئۆ

بۇ ئىشتىن خهۋهر تاپقاندىن  گۇيخۇائىمىن . ئىزھار قىلغان ئىكهن

  .بهرمىگهن ئىكهنمائاشىنى ئايلىق  8خانىمنىڭ  بىلقىزكېيىن 

مهن «مىجىت سېلىڭ دهرھال ئابدۇكېرىم ئاخۇننى چاقىرتىپ

مائاشىنى ئايلىق  8ماۋۇ خانىمنىڭ  كهتكۈچهمۇشۇ يهردىن 

مۇناسىۋهتلىك ئابدۇكېرىم ئاخۇن . دهيدۇ - ،»بېرىڭالر  ئهكېلىپ

مائاشىنى ئايلىق  8خانىمنىڭ  بىلقىزكىشىلهر بىلهن كۆرۈشۈپ 

، مىجىت بۆلىدىكىكۆرۈۋالغىلى شۇنىڭدىن . بېرىدۇ ئهكېلىپ

  .ئىدىيۇقىرى ناھايىتى ئابرۇيى مارالبېشى تهۋهسىده  سىلىڭنىڭ

يولغا ماڭايلى دهۋاتسا، ئىمىن ئۇالر مېھماندارچىلىقتىن قايتىپ 

تهكلىپ مېھماندارچىلىققا  سىلىڭنىئۇكا مىجىت  - قۇشالر ئاكا 

مىجىت سېلىڭ، مىجىت ھاجى، خهيرۇلال . ئۇنىمايدۇقىلىپ زادىال 

ئهپهندىلهر سېرىق بويىدا يهنه بىرنهچچه سائهت تۇرۇپ قىلىشقا 

 سىلىڭنىمهكىتكه بارغۇچه يول بويى مىجىت . مهجبۇر بولىدۇ

ۋه ئۇنى مېھمان قىلىۋااليلى دېگۈچىلهرنىڭ دېگۈچىلهر  كۆرىمىز

بارغان، شۇنداق قىلىپ يول ئېشىپ كۈنگه  - سانى كۈندىن 

بېرىش بىلهن ئهسلىدىكى مهكىتكه يېتىپ مېھماندارچىلىقى 

كهتكهن، مهكىتتىكى سهپداشالر ئۇالرنىڭ شۇ  ئۇزىرىپپىالنىدىن 

رهپ ئالدىغا ئادهم ئهنسىكېلهلمىگهنلىكىدىن چاققىچه يېتىپ 

، قىز دېھقانسان ساناقسىز ئۇيغۇر  يولبويىدىكى. ئهۋهتكهن
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شوئارالر دهپ » !ياشىسۇن مىجىت سېلىڭ« يىگىتلىرى 

  ...توۋلىغان

دهرھال يول باشالپ بۇالرنى  ئاالقىچىمهكىتتىن كهلگهن 

يىگىتلىرى - كهتكهن، يهنه ئاز بولمىغان ئۇيغۇر قىز ئېلىپمهكىتكه 

  ...ھهسرهتلهنگهن كۆرهلمىگهنلىكىدىن سىلىڭنىمىجىت 

مهكىتكه بارىدىغان چاغدا ئاتىمىز ئاخۇنوپ، مىجىت ھاجىغا 

دهپ تاپااليدۇ، ۋېلىڭالر ئىلىمهكىتتىكى سهپداشالرغا ئازراق پۇل 

ۋااليلى، دهپ ئون ئىلىمىجىت ھاجى ئۇالردا پۇل كۆپ، ئازراق تىلال 

 ھېكىمگه ىبۇنى روز. ۋالىدۇئىلىدانه  15سوملۇق تىلالدىن 

دهپ، بهرگهنده، روزى ھېكىم ئۇ تىلالنى » سوۋغىتىئاخۇنوپنىڭ «

، قىيىنچىلىقى بار بېرهيلىغا مۇھهممهد ئىمىن قادىرئالماي، بۇنى 

ئهمهلىيهتته، بىز . ئۇنىمايدۇبهرسۇن، دهپ ئالغىنى يىگىتلهرگه 

تۇرمۇشى ئاران ئاران . ئويلىغاندهك ئۇالرنىڭ پۇلىمۇ يوق ئىكهن

پهزىلهتلىك روزى ھېكىم، خىتاي . ھالهتته ئىكهنئۆتهۋاتقان 

قاچان  ھېچ توپلىغانكىبۇالپ قورال قوراللىرىنى ئهسكهرلىرىنىڭ 

  .پۇل توپلىغان ئهمهس ئىكهن

لىك تاپانچىنى مىجىت  54روزى ھېكىم ئۆزى تۇتۇۋاتقان بىر 

ئاپتومات بىر دانه  سىلىڭغامىجىت . بېرىپتۇھاجىغا سوۋغا قىلىپ 

 سىلىڭغائاخۇنمۇ مىجىت ئابدۇكېرىم . بېرىپتۇۋغا قىلىپ سو

  .قىلىپتۇناھايىتى جىق ئوق سوۋغا 
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سېرىق بويىغا كهلگهنده مىجىت كېلىشىده مهكىتتىن قايتىپ 

باتۇرنىڭ تاپانچىسىدىن ئوق چىقىپ  چىسىغۇقوغدۇسىلىڭنىڭ 

، باتۇرنى سېرىق بويا زهخمىلهندۈرۋالىدۇقېلىپ، يوتىسىنى كېتىپ 

  .قالدۇرۇپ قالغانالر قهشقهرگه قاراپ يولغا چىقىدۇ دوختۇرخانىغا

قهشقهرگه كهلگهندىن كېيىن خهيرۇلال ئهپهندى ۋه مىجىت 

ئهھۋالى،  ئهمهلىي مهكىتتىكىلهرنىڭئايرىم ھالدا  - ھاجىالر ئايرىم 

الرنىڭ سهپلىنىش ئهھۋالى، ئهسكهرلهرنىڭ روھى ياراققورال 

قاتارلىقالرنى ... ڭگىۋار روھى، جهئىنتىزامچانلىقىھالىتى، 

  ...قىلىدۇدوكالت  ئېگهللىگىنىچه

ئومۇمىي يۈزلۈك « ھېكىملهرمىجىت ھاجىنىڭ دوكالتىدا، روزى 

كېتىپ مىڭ ئادهم بىلهن چىقىپ  60 - 50قوزغىالڭ قىلىپ 

بارايلى، ئهگهر مهغلۇپ بولساقمۇ  ئېلىپپارتىزانلىق ھهرىكىتى 

دېگهنلىكى ھهققىدىكى  - ،»نامىمىز تارىخ سهھىپىسىده قالسۇن

تهييارلىقالرمۇ ئاساسى جهھهتتىن پۈتۈپ . مهزمۇنالر يهر ئالغانىكهن

روزى ھېكىمنىڭ پىكرىگه  ئاخۇنوپمۇقالغان ئىدى شۇنىڭ بىلهن 

  .قوشۇلىدۇ

بهزى  ودىكىبىيۇر، ئۈرۈمچىدىكى مهركىزى پهيتتهدهل شۇ 

يېڭى باشلىق ئوتتۇرىغا چىققان، كېتىپ نىپ ئىلىباشلىقالر قولغا 

توختى قۇربان، . ئالغان ۋاقىت ئىكهنئهۋج پىكىر ئىختىالپالر تازا 

نىپ ئىلىنىياز ئۆمهر، ئىدرىس، مۇتهللىپ قاتارلىقالر قولغا 
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يولى بىلهن چهتكه قاچقان ۋاقىت  بۆرتاالئىبراھىم  ئىسمائىل

گهرچه ساالمهت چهتكه چىقىپ ئىبراھىم  مائىلئىس.( ئىكهن

سوۋېت  - ئورۇنالشقان بولسىمۇ، كېيىن جۇڭگو  ئالمۇتاغاكېتىپ 

نورماللىشىپ قالغاندا، جۇڭگونىڭ مۇناسىۋىتى ھۆكۈمىتىنىڭ 

جاسۇسلىرى بىلهن سوۋېتنىڭ جاسۇسلىرى بىرلىشىپ مهرھۇمنى 

ۋهتهندىن . ئۆز ئۆيىده بوغۇزالپ ئۆلتۈرۈپ سۇغا تاشالپ قويغان ئىكهن

سورىغاندا، يۈرۈڭ ئىبراھىمنى  ئىسمائىلزىيالىي چىققان بىر ياش 

ۆلۈش دهپ ئۇنىڭ ئ - ،كېلهيلىپهتىلهپ بېرىپ ئۇنىڭ ئۆيىگه 

ئىبراھىم  ئىسمائىلمهرھۇم . پاجىئهسىنى سۆزلهپ بهرگهن

خىتايالرنىڭ قولىدىن قېچىپ كېيىن شۇالرنىڭ قولى بىلهن 

  .)ئۆلتۈرۈلگهن

باشقا كىشىلهرنىڭ مۇنداق بىر چوڭ  ئاخۇنوپتىنقهشقهردىكى 

قوشۇلماسلىقىدا مۇنداق بىر سهۋهب بېرىشقا  ئېلىپھهرىكهت 

  .بارئىدى

چېگرادىن ئامان تىنچ ئۇالر باشقىالرنىڭ كاساپىتىگه كهتمهستىن 

يۇقىرىقىدهك  ھهرگىزمۇ. ئوياليتتى كېتىشنىچىقىپ  ئوغرىلىقچه

جهنۇبىي . ئاقىۋهت شۇنداق بولدى. چوڭ قوزغىالڭغا قوشۇلمايتتى

يىغىنىدا ئاخۇنوپ ئومۇمىي يۈزلۈك  سىنىڭبىيۇروتهڭرىتاغ 

مهسئۇل خادىمالرنىڭ شۇنداق  تاشمىلىقتىكى، مهكىت، قوزغىاليلى

، دېسىمۇن، بىز پهقهت تۇرۇپال بهرسهك بولىدىكهن هباركتهلىپى 
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باشقا گۇمانلىق كىشىلهر يالغاندىن ئۈرۈمچىدىكى رهھبهرلىكتىن 

دهپ  - رۇخسهت ئالماي تۇرۇپ ئۇنداق چوڭ ھهرىكهت قىاللمايمىز،

  ...قوشۇلمىغان

پ، ئاتىمىز ئاخۇنوئىلگىرى يولغا چىقىشتىن بىر قانچه كۈن 

مهن گهرچه «: تنى چاقىرتىپئهمهمىجىت ھاجى، ئابدۇرېھىم 

بىرىنچى قول رهھبهر بولساممۇ، سان جهھهتتىن باشقىالر كۆپ 

كهتتى، ئۇالرنىڭ پىكرىگه قوشۇلماي ئىالجىم يوق، ئىگىلهپ ساننى 

 سهپداشالرھازىرچه بىرىنچى تۈركۈمده پاش بولۇپ قالغان 

، قالغانالر ئىككىنچى كېتىدۇچىقىپ  بۆسۈپ مۇھاسىرىدىن

دهپ قارار قىلدۇق، مهن ئامالسىز قوشۇلدۇم،  - تۈركۈمده چىقىدۇ،

ھوشيار سىلهر مهكىتتىكى سهپداشالر بىلهن ... ئىالجى بولمىدى

تۇرۇپ، بىز يېتىپ بارغۇچه جىم تۇرۇپ بىزنىڭ ئۆتۈپ كهتكهنلىك 

قوزغىلىپ بىلىنگهندىن كېيىن ئومۇمىي يۈزلۈك  خهۋىرىمىز

خىزمىتى ھازىرچه  سىنىڭبىيۇروچىقىڭالر، جهنۇبى تهڭرىتاغ 

- تاپشۇرۇلدى، يېقىندىن ياردهمده بوالرسىلهر،ھامۇتقا ئابدۇكېرىم 

  .دېگهن ئىدى

تۈركىستان خهلق  شهرقىيكۈنى - 21ئاينىڭ - 08يىلى -  1969

بىر تۇتاش  سىنىڭبىيۇروئىنقىالبى پارتىيىسى قهشقهر 

قهشقهردىن ۋه مهكىتتىن بولۇپ ھهرقايسى  بىلهن ئورۇنالشتۇرۇشى

 دائايرىم ھال - ئايرىمشهخسلهر ئۇرۇش لىنىيىدىكى بىر قىسىم 
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  .يولغا چىقىدۇ

 چازىغا سۇغۇننوختىسى ئۇچرىشىش بۇالر ئهسلىدىكى پىالن 

قهپهس ئۇچراپ بىر مۇھاسىرىسىگه قات - كهلگهنده دۈشمهننىڭ قاتمۇ

. كېيىن ئامالسىزلىقتىن ئهسىرگه چۈشۈپ قالىدۇ شقاندىنئىلى

قهشقهردىن كهلگهن ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى قوشۇن دۈشمهننىڭ 

ماشىنىنى . بۆسۈپ ئۆتۈپ تاققا قاراپ يول ئالىدۇ مۇھاسىرىسىنى

كېچه ئىككى قوشۇندىكىلهر تاشالپ پىياده يولغا چىققان ئاخۇنوپ 

بىر  بىرئۆلهپ تىنئۇسسۇزلۇقبىر كۈندۈز يول يۈرۈپ ئاچلىق ۋه 

ئارپىلىق كهنتىدىن ئۆتۈپ ئاتۇشنىڭ دېگهنده تېرىلىپ ئاران 

  .ئورۇنلىشىدۇبېرىپ يېرىگه دېگهن كهڭرال  قاراجۈلنىڭ

سهنئهت ۋىاليهتلىك قهشقهردىن بىرگه يولغا چىققان قهشقهر 

خالىق ھاجى يولدىن ئادىشىپ  تهمبۈرچىئارتىسى ئۆمىكىنىڭ 

بىر قانچه ئوتۇنچىغا ئۇچراپ  كاتتايالقنىڭقوشۇننى تاپالماي، 

ئهمما ماشىنىدا ئۇنىڭ . كېلىۋالىدۇئۇالرغا ئهگىشىپ قهشقهرگه 

 تۇرمىغاقىلىپ قالغاچقا ئۇنىمۇ قهشقهردىن تۇتۇپ  تهمبۈرى

  .تاشاليدۇ

يېزىسىغا  قاراجۈلئاتۇشنىڭ ئاخۇنوپ باشچىلىقىدىكى قوشۇن 

يېتىپ بارغۇچه، قوشۇننى ئىزدهپ يۈرگهن خىتاي ئهسكهرلىرى 

يول باشلىشى كۆرسىتىپ يهرلىك مىللىي مۇناپىقالرنىڭ ئهقىل 

كېلىپ  كهڭرالغا يۇلغۇنزارلىق يهرلهشكهن ئاخۇنوپالربىلهن 
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ھهر ئىككى تهرهپتىن نۇرغۇن ئادهم . قوراللىق ئېتىشىش بولىدۇ

ھازىر چهتئهلده تۇرۇۋاتقان شۇ ئۇرۇشقا  تهپسىالتىنى. چىقىم بولىدۇ

قاتناشقان تېرىك شاھىت ئابدۇرېشىت ھاجى كېرىمى تولۇق 

  ...بېرهلهيدۇمهلۇمات 

ياشلىق نىزامىدىن  16. ئۇرۇش مهيدانىدا مهريهم شېھىت بولىدۇ

ئاتىمىز ئاخۇنوپ ئۆزىنى ئۆزى . دۈشمهن ئوقىدا شېھىت بولىدۇ

 بولسىمۇزنى ئېتىۋالغان مىجىت ساقىمۇ ئۆ. ئۆلۈۋالىدۇئېتىپ 

قىسمىنىڭ بىر تهرىپىنى مېڭه ئوق دهل جايىغا تهگمهي،  ئاتقان

شۇنىڭ بىلهن مىجىت ساقىنىڭ سۆزلهش . زهخىملهندۈرىدۇئېغىر 

تۈركىستان  شهرقىيئايدا -7يىلى - 1970. يوقىلىدۇئىقتىدارى 

ئادهمنى بىرال ۋاقىتتا ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىپ ئاتقاندا  78زېمىنىدا 

مهرھۇم مىجىت ساقىمۇ شۇ قاتاردا شېھىت بولىدۇ، توختى قۇربان، 

  .ئىدىقىلىنغان شۇ قاتاردا ئۆلۈمگه ھۆكۈم  ئۆمهرلهرمۇنىياز 

خهيرۇلال ئهپهندى بىلهن ئوسمانجان ئاكا ئهڭ ئاخىرقى بىرتال 

ئالته ئهسكىرى بىلهن بىلله  پارتلىتىپ دۈشمهننىڭ گېراناتنى

خهيرۇلال بىلهن ئوسمانجاننىڭ  گېراناتتائالهمدىن ئۆتتى، پارتلىغان 

  ...كۆكرهك قىسمى بىلهن بىردىن قولى ئۈزۈلۈپ يهرگه چۈشكهن

بىر  ئاتۇشتىكىنى » ئهسىرلهر« ئۇرۇش ئاخىرالشقاندىن كېيىن 

، قىينىغانكېلىپ ناھايىتى رهھىمسىزلهرچه  ئېلىپتۈرمىگه 

ياتقان مىجىت ساقىنىڭمۇ ھوشسىز ھهتتاكى ئوق تېگىپ 
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دۈشمهن غالجىرلىشىپ پۈتۈن  .مهيدىسىگه دهسسهپ ئازابلىغان

. بىرئالغانشهھهرنى  چىياالرقهشقهرنى ۋهھىمه قاپلىغان، قىيا 

بولسا، دۈشمهنلهر بايرام قىلىشقان، چۆمگهن دوستالر قايغۇغا 

قات  -هسكهر يۆتكهپ قاتمۇ قوراللىق ئ دېۋىزىيهمهكىتكه بىر قانچه 

  .ئالغانمۇھاسىرىگه 

قارشىلىق قوزغىلىپ روزى ھېكىمنى تۇتۇپ ماڭغاندا خهلق 

كۆرسهتسه، روزى ھېكىم بىلهن سۆزلىشىدىغان مۇھىم بىر ئىش بار، 

ئۇندىن . تۇتۇپ كهتكهن قوللىنىپدهپ ئالدامچىلىق ئۇسۇلىنى 

قهشقهر  ئېلىپغا كېيىن ئابدۇغېنى ئابدۇلال قاتارلىق دوستالرنى قول

  .كهلگهن ئېلىپ تۇرمىغاۋىاليهتلىك 

 تاشمىلىقتىكىمېڭىشتىن بۇرۇن  ئاخۇنوپالر شهھىرىدىنقهشقهر 

بىلهن باشالپ  ياراقلىرى - دهك ئادهمنى قورال30ئابدۇرېھىم سالى 

قهشقهرگه كهلگهنده قهشقهرده چاتاق چىققانلىقىنى ئهسكهرتىپ 

تاشمىلىقتىكى . قايتۇرۇۋهتكهنئابدۇرېھىم سالىنىڭ قوشۇنىنى 

قوشۇننىڭ مهسئۇللىرىدىن ئابدۇرېھىم سالى، ئىمىر ھاجى يۈسۈپ 

  .نىپ قالغانالر ساقلىنىپ قالغانئىلىقولغا 

كهينى كهينىدىن  ئادهملهرۋه شهھهردىن بولۇپ نۇرغۇن ۋىاليهت 

جهنۇبى شىنجاڭ بىناكارلىق قۇرۇلۇش « . قولغا ئىلىندى

قىيىن ئېغىر پ ئادهمنى سوالپ گه نهچچه يۈزله» شىركىتى

، مىجىت ھاجى، گودهيزى مهمهترېھىمكېيىن  قىستاقتىن
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نهپهر  4قاتارلىق  ئىسمائىلت، ئابدۇرېشىت ئهمهئابدۇرېھىم 

تاشلىغان ئىدى، بۇ تهخمىنهن  مىغاتۇر ئېلىپكىشىنى قولغا 

  .كېلىدۇكۈنىگه توغرا  -  27ئاينىڭ  -  08يىلى -  1969

ناھىيىنىڭ كېتىپ توشۇپ  تۈرمىلهرشۇ مهزگىلده قهشقهردىكى 

توشۇپ  ئادهملهرگه، تۇتۇلغان كىنوخانىالر، مهكتهپلهر، تۈرمىلىرى

قوللىرىنى  - پۇت  قىيناپنۇرغۇن كىشىلهرنى ئۇرۇپ . كهتكهن

  .سۇندۇرۇۋهتتى

، ئابدۇكېرىم ھامىتنى ئىمىنوپۋالىيسى قهشقهرنىڭ قېتىمدا - 2

ھامۇت ، ئابال ئىمىن، مهمهت ئىمىن سايىت، ئوبۇلقاسىم ھامۇت

 تۇرمىغا ئېلىپقاتارلىق نۇرغۇن سهپداشلىرىمىزنى قولغا 

ئايدا  - 7ئايدا قهشقهرده مىجىت ساقى، - 1يىل - 1970. تاشلىدى

، مهكىتته روزى ھېكىم، مهمهت لهڭۋازاجېلىل قارى، ئابدۇكېرىم 

ئىمىن قادىر، سىدىق توختى، يۈسۈپ قادىر داۋۇت قاتارلىق 

  .قىلىندى قهتلهسهپداشلىرىمىز 

زىكرى يۇقىرىدا . تاشالندى تۈرمىلهرگهئۇالر ۋهتهن مىللهت ئۈچۈن 

دېگۈدهك نغان سهپداشلىرىمىزنىڭ ھهممىسى ئىلىقىلىنغان قولغا 

نېمىدىن اۋاتقان ھېچ ياشسهۋىيىسىده تۇرمۇش يۇقىرى 

ھهتتاكى ئۇالرنىڭ ھهممىسى  .يوق ئىنسانالر ئىدى قىسىنچىلىقى

دهۋرده ئۇالر شۇ . كاتتا مهنسهپدار ھوقۇق تۇتۇۋاتقان كىشىلهر ئىدى

ئۆزىنى ئويلىمىدى، بالىلىرىنى ئويلىمىدى، پهقهت ئهزىز ۋهتهننىڭ 
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، ئۇيغۇر خهلقىنى ۋه ئۇالرنىڭ مىللىي ھۆرىيىتىنى

  !ىقىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشنى ئويلىدىمۇستهقىلل

  :بىر كىشى مىجىت ھاجىدىن

 ناچار ئىكهن،شارائىتلىرى تۇرمۇش  سىللىنىڭئاڭلىسام ھازىر  - 

بهرگهن ئىكهنال، ئىقتىسادنى ئۆتمۈشته ئىنقىالب يولىدا نۇرغۇن 

دهپ  - ياردهم قىلىدىغان بىرهر كىشى بارمىدۇ؟ سىللىگىمۇھازىر 

  .سورىغان

  :مىجىت ھاجى

تۇرمۇشنىڭ ياخشى يامان ئۆتۈشى چوڭ ئىش ئهمهس، مهن پۇلۇم  - 

ئورۇندىن  20ياردهمده بولدۇم، ئۆز ۋاقتىدا ئىنقىالبچىالرغا  بارچاغدا

بار ئىدى، بۇ پۇلالرنىڭ  بىساتىمسېتىۋالغۇدهك پۇل زېمىن ئۆي 

يولىغا سهرپ قىلدىم، كېيىنكى كۈنلهرده ئىنقىالب كۆپ قىسمىنى 

، ھهتتاكى ئۆيدىن قىينالدىمولغاچقا تۇرمۇشتا بالىلىرىم ئۇششاق ب

، تاماكا سېتىۋالغۇدهك پۇلغىمۇ يۈردىمئۆيگه كۆچۈپ  - 

كۈنلىرىممۇ بولدى، ئهمما، مهن ئۆتمۈشۈمگه ئېرىشهلمهيدىغان 

قىلچه پۇشايمان قىلمايمهن، ھازىر بهزى ئىنقىالبچىالرنىڭ 

، كېتىدۇئېزىلىپ  يۈرىكىمتۇرمۇشىدىكى قىيىنچىلىقىنى كۆرۈپ 

مهدهتكار بولغۇسى، ئۇالرنىڭمۇ  ئالالھئۇالرغىمۇ ئاخىرى بىر كۈن 

  ...سىاليدىغان ئادهم چىقار دهپ ئوياليمهنبېشىنى 

كهلگۈسى ئۈچۈن يۇرت كاتتىلىرى ئهۋالدالرنىڭ كېيىنمۇ  مۇندىن
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 -ئىنقىالب يولىدا قۇربان بولغان سهپداشلىرىمىزنىڭ باال 

يىلنى  42سۇنۇڭالر، ئۇالر چاقىلىرىغا شهپقهت قولۇڭالرنى 

ئۆتمىسۇن، غېرىبچىلىقتا غۇربهتچىلىك بىلهن ئۆتكۈزدى، يانىمۇ 

ھوقۇق ! مهزھهپچىلىك قىلماڭالر! قېرىنداشالر يۇرت ئايرىماڭالر

تالىشىش تۈپهيلى ياخشى نىيهتلىك كىشىلهرگه ئازار يېتىپ 

! خائىن، مۇناپىق بولمىغان كىشىلهرگه زىيان سالماڭالر !قالمىسۇن

 !ڭالرئىلى تهربىيهڭلهرگهبالىالرنى نارهسىده قالغان  تهربىيىسىز

. ياخشى نىيهتلىك كىشىلهر ئۈچۈن ھوقۇق الزىم بولمايدۇ

  !ھهممىدىن ئهۋزهلدۇر ،غېرىبلىق چاكارلىق،

پهزىلهتلىك كىشىلىرى ئۆزىنىڭ ياخشى زېمىننىڭ  بۇ

تۇرمۇشلىرىدىن كېچىپ ۋهتهن، مىللهت ئۈچۈن جانلىرىنى 

نۇقسانلىرىنى قىلدى، ئۇالرنىڭ ئهخالقى جهھهتتىكى تهسهددۇق 

ئۇالر ھاياتىنى ! بهرمهڭالردوستالرنىڭ دىلىغا ئازار  !ئىزدىمهڭالر

ئۇالر ئۈچۈن ! ۋهتهنگه تهقدىم قىلدى، مۇشۇالرمۇ ئازلىق قىالرمۇ؟

سىلهردىن  خهلقىڭالرمۇ، ئالالھمۇشۇنداق قىلساڭالر ! پهخىرلىنىڭالر

ياخشىالرنىڭ  ھهرگىزمۇخۇرسهنده بولىدۇ، پهزىلهتلىك كىشىلهر 

  !دىلىغا ئازار يېتىدىغان گهپ سۆزلهرنى قىلمايدۇ

ئاتا  زېمىنغاكۈنلهرده مۇشۇ ئېرىشكهن  مۇستهقىللىققاۋهتهن 

ۋىجدانلىق ئوغالنلىرى خىتاي زېمىننىڭ بولغانالر مۇشۇ 

! ھهيدهپ چىقىرىڭالر اكىزپ - پاك زېمىندىن مۇشۇ  مۇستهبىتلىرىنى



519 
 

 	
	519 	

	 	

، مىللهتچىلىكىنى ھهرگىز زۇلۇمىنىئۇالرنىڭ بىزگه سالغان 

 تاجاۋۇزچىالرغا! رهھىم شهپقهت قىلماڭالر ئۇلهرگه! ئۇنتۇپ قالماڭالر

قىلچىمۇ رهھىم  قىلغانالرغىمۇ ساتقۇنلۇقسېتىلىپ ئۆز خهلقىگه 

! سىڭالرېھايات قالغانلىرىنى دارغا ئ! ڭالرشهپقهت قىلما

مېيىت يهردىن تارتىپ چىقىرىپ  جهسهتلىرىنىئۆلگهنلهرنىڭ 

 ئۆلۈكىگىمۇئۇالرنىڭ  !كۆيدۈرۈپ تاشالڭالرئاپىرىپ كۆيدۈرۈش ئورنىغا 

ئۇالرنىڭ كۈللىرىنى خىتاي ! بهرمهڭالرئانا تۇپراقتىن ئورۇن 

سۆڭهك مۇناپىقالرنىڭ خائىن ! ئاپىرىپ چىچىۋېتىڭالرزېمىنىغا 

، بۇلۇڭالرپهخهس ! ىرى بىلهن بىلله كهتسۇنخوجايىنل كۈللىرى

  !خىتايالر تهرىپىدىن ھهرگىز ئالدانماڭالر. ھوشيار بۇلۇڭالر

، بۇ ھهرىكهتكه قاتناشقانالر ئىشىگهتۇتۇش، قاماش قېتىمقى بۇ 

تۇتقاندىن  پاكىز - قىلغانالرنى پاك ھېسداشلىق قاتناشقان ۋه 

بۇ . بېرىلدى ئېلىپبىلهن رهھىمسىزلىك باشقا ئازابالشمۇ بهك 

تۈپهيلى سهپداشلىرىمىزنىڭ بىر قىسمى مېيىپ  قىيناشالرئازابالش 

ھۆكۈمهتكه سادىقلىق بىلهن خىزمهت قىلىپ . بولۇپ قالدى

كهلمىدى،  قويۇۋهتكىسىبوش  مااليلىرىنىمۇئۆزىنىڭ كېلىۋاتقان 

نهزىرىده گۇمانلىق  ئۇالرنىڭچۈنكى، ئۇنىڭ ئۇيغۇر ئىكهنلىكى 

  .دهپ قارالغان ئىدى - ،»دۈشمهن«

ساقچى ئىدارىسىنىڭ ۋىاليهتلىك ھهممىمىزگه مهلۇم، قهشقهر 

بىزنىڭ ئهشهددىي  مامۇتجان، مۇناپىق كېسهرباشلىقى كالال 
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بىزنىڭ  .نهپرهتلىنهتتۇقدۈشمىنىمىز بولۇپ ھهممىمىز ئۇنىڭدىن 

قىلىشىدا ئۇنىڭ  تهشكىالتىمىزنىڭ بهزى ئىشلىرىنىڭ پاش بولۇپ

خىتاي جالالت  تۇرۇقلۇقرولى خېلى چوڭ بولغان ئىدى، شۇنداق 

گۇمانلىنىپ، بىزنىڭ ئادهملىرىمىزدىن  مامۇتجاندىنھاكىمىيىتى 

دهپ مىجىت  - ،قىلىسهن» پاش«مهسىلىسىنى مامۇتجاننىڭ

، قىيناپ سهپداشلىرىمىزنىت قاتارلىق ئهمهھاجى، ئابدۇرېھىم 

 باردهپتهرهپلىرى مۇناسىۋهتلىك بىلهن  قوراللىق قوزغىالڭچىالر

 بويالغىدهكبۇرنى قانغا  ئېغزىمىجىت ھاجىنى . قاتتىق ئۇردى

چى بولغان بولسا، ئابدۇرېھىم ئۇرۇپ مهجبۇرى ئىقرار قىلدۇرماق

توال سوراق  قىيناپئۇنى  .قويۇۋهتمىدىبوش  ئاكىنىمۇت ئهمه

قويماي بۇرۇتلىرىنى ئۇخلىغىلى ئارام خۇدا  كېچىلىرىمۇقىلىپ 

  .زهخىملهندۈردىئۇرۇپ  چىققۇچهيۇلۇپ قان 

ھهممىسىدىن  ئۇيغۇرالرنىڭخىتاي مۇستهملىكىچى ھاكىمىيىتى 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىيئوخشاشال گۇمانلىنىپ 

دېمىسىمۇ شۇ يىلالردا  .پارتىيىنىڭ ئهزاسى دهپ قارىغان ئىدى

  .شهكىللهنگهنىدىبىر ۋهزىيهت ئاشۇنداق 

  

  

*****  

  مهمهت كىرىم ھهققىده 
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باج ناھىيىلىك بولۇپ،  ناھىيىسىدىنمهكىت  - كېرىممهمهت 

  .ئىشلىگهن ئىدارىسىدهئىشلىرى 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ مهكىتتىكى  شهرقىي

قاراشلىق بىۋاسىته  بىيۇروسىغا جهنۇبىي تهڭرىتاغئاالھىده ۋهكىلى، 

. بولغانسىياسىي كومىسسارى نىڭ » زهرهپشان مۇستهقىل پولكى« 

تۇرىدىغان » يۈگهنلهپ« الرنى مۇھهممهد ئىمىن قادىرروزى ھېكىم، 

ۋه ئۇنىڭ  مۇھهممهد ئىمىن قادىرئاقىل مهسلىھهتچىسى بولۇپ، 

پارتىيىگه كىرىشىده تونۇشتۇرغۇچى بولغان، سهپداشلىرىنىڭ 

سىڭدۈرگهن ئۇالرنىڭ قوراللىق قوزغىالڭغا قاتنىشىشىغا كۆپ ئهجىر 

  .ئىدى

پاراسهتلىك، يىراقنى  - سۆز، پهم  كهم - كېرىممهمهت 
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، باشقىالر بىلهن ئاسانال يۇقىرىسىياسىي سهۋىيىسى كۆرهلهيدىغان، 

ھهربىي ، يۇقىرىرى ، تهشكىللهش ئىقتىداكېتهلهيدىغانچىقىشىپ 

  .ئىشالردىن مهلۇماتى يېتهرلىك كىشى ئىدى

الر قاراجۈلگه يۈرۈش قىلغاندا پۈتۈن مۇھهممهد ئىمىن قادىر

ئۈستىگه  كېرىمنىڭئىشلىرى ۋه تهقدىرى مهمهت ناھىيىنىڭ 

      . يۈكلهنگهن ئىدى

 ئاقتېرورلۇق ئېلىپخىتاي ئهسكهرلىرى مهكىتنى قورشاۋغا 

سىياسىي يۈرگۈزگهنده، خهلقنى تهشكىللهپ قوراللىق قوشۇنغا 

قىلىپ دۈشمهن ئارمىيىسىگه قاقشاتقۇچ زهربه يېتهكچىلىك 

  .بهرگهنىدى

» ، ئۈچكه قارشى تۇرۇشبېرىپبىرگه زهربه « يىلدىكى  -  1970

ۋهتهن  تۈرمىده. تاشالنغان تۇرمىغاقولغا ئىلىنىپ ھهرىكىتىده 

، توختاتمىغان كۈرىشىنىلىدىكى مىللهتنىڭ مۇستهقىللىق يو

بولغان مۇناسىۋهتته ئاخۇنوپ ۋه خهيرۇلال قاتارلىق كىشىلهر بىلهن 

خىتاينىڭ ، نۇرغۇن ئادهملهرنىڭ بولۇپمۇ ساتمىغانسهپداشلىرىنى 

ھۆكۈمهت ئورۇنلىرىدىكى ئادهملهرنىڭ ھايات  - پارتىيهئاتالمىش 

  .بولغانسهۋهبچى قىلىشىغا 

 شهرقىيناھىيىلهردىكى قوشنا ، مهكىتتىكى ۋه كېرىممهمهت 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ ئهزالىرىنىڭ سانى ۋه 

مهمهت  ئارخىپىئۇالرنىڭ . بىلهتتىئىسىملىكىنى تولۇق 
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 كېرىمنىڭمۇتلهق كۆپچىلىكى مهمهت . قولىدا ئىدى كېرىمنىڭ

ئۇ . غانتاشالنمى تۇرمىغائاقىالنه ئىش كۆرگهنلىك سهۋهبى بىلهن 

ساق چىققاندا مهكىت  تۈرمىدىنيېتىپ  تۈرمىدهيىل  20

خهلقىنىڭ بولۇپمۇ ئهينى زاماندىكى ھايات قالغان كىشىلهرنىڭ 

  .ئېرىشكهنيۈكسهك ھۆرمىتىگه ۋه قوللىشىغا 

بولۇپ كېسهل ئۇزۇن مۇددهت يېتىپ  تۈرمىده كېرىممهمهت 

 27كىرگهنده  تۇرمىغائۇزۇن ئۆمۈر كۆرهلمىدى، ئۇ  نداچىققا تۈرمىدىن

  .كۆرهلىدىئۆمۈر يىل 3چىقىپ ئارانال  تۈرمىدىن. ياشالردا ئىدى

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

 *****  

  ئاكا ھهققىده لىخانېمهمت

    
  



524 
 

 	
	524 	

	 	

» كۇڭزى ئىلىمهمهت « ئاكىنى قهشقهر خهلقى  مهمتېلىخان

  .دهپ ئاتىشىدۇ

مىللىتى چۈنكى خىتايالر ئىچىده كۇڭزى دېگهن بۇ ئادهم خىتاي 

ئۇنىڭ يازغان كىتابلىرى ۋه قىلغان  .دهسمىئۈچۈن ناھايىتى چوڭ 

ئابرۇيغا يۈكسهك ئىشلىرى خىتاي مىللىتى ئىچىده چوڭ تهسىر ۋه 

  .ئىگه

بىر ئاالھىده تېپىلغۇسىز  ئۇيغۇرالر ئۈچۈن مۇئاكا لىخانتېمهم

ئىنسان، ئۇنىڭ خهلقىمىز ئىچىده ئىززهت ئابرۇيى بهكال چوڭ، 

قىلغان ئىشلىرى ۋه سۆز ئىبارىلىرى ھېلىمۇ ھهم قهشقهر خهلقى 

، خۇشچاقچاقئۇ . تارقىلىپ يۈرمهكتهئېغىزدىن ئېغىزغا ئىچىده 

زۇۋانداراز، ئويۇنغا ھېرىسمهن، ئولتۇرۇش قوپۇشىدا باشقىالرنى 

ئۇنىڭسىز قهشقهر . بار ئىنسان سورۇندارلىقى، ىدىغانيۈر كۈلدۈرۈپال

  .، ئۇ بولمىسا سورۇن قىزىمايدۇتۈزۈلمهيدۇخهلقى ئارىسىدا سورۇن 

ئهپهندىلهرنىڭ يېقىن خهيرۇلال ئاكا ئاخۇنوپ ۋه  مهمتېلىخان

قوراللىق قوزغىالڭ «ئادىمى ئىدى، پارتىيىگه بۇرۇنال ئهزا بولغان، 

دهپ چىڭ تۇرغان  ،»ۋهتهننىڭ ئىشى ھهل بولمايدۇ قىلمىغۇچه

  .كىشىلهردىن ئىدى

قىلماي، ئۆزىنىڭ پىسهنت  مىكىرلىرىگه ھىيلهھازىرمۇ خىتاينىڭ 

ھايات سهپداشلىرىمىزدىن بىرى، ئۇ مېڭىۋاتقان يولىنى تېپىپ 

غا يېقىنلىشىپ قالغان بولسىمۇ ۋهتهننىڭ  90ھازىر گهرچه يېشى 



525 
 

 	
	525 	

	 	

نى ئۈزمهي، ۋهتهن ئازادلىقىنى تهشنالىق ئۈمىدىمۇستهقىللىقىدىن 

  ...بىلهن كۈتۈۋاتىدۇ

ئۇزۇن ئۆمۈر بهرسۇن، ۋهتهن  ئالالھجانابىي  مهمتېلىخانغائاكىمىز 

  !ئامىن. ئهيلىسۇنئازادلىقىنى كۆرۈشكه مۇيهسسهر 

  

*****  

  ئابلىمىت ئوسمان ھهققىده 

  
بولۇپ، مهرھۇم مىجىت  شهھىرىدىنئابلىمىت ئوسمان، قهشقهر 

     . سىلىڭنىڭ ئهڭ يېقىن ئادىمى ۋه ئۇنىڭ مۇھاپىزهتچىسى ئىدى

قهشقهر شهھهرلىك بىناكارلىق قۇرۇلۇش شىركىتىنىڭ 

  .تامچىلىق كهسپى بىلهن شۇغۇلالنغان

مهدهنىيهت ئىنقىالبى تازا ئهۋجگه چىققان كۈنلهرده قۇم دهرۋازا 

خىتاينىڭ  مهھهللىرىدهق نىڭ تاش بازىرى، پاختا بازىرى قاتارلى

قااليمىقانچىلىق چىقىرىپ  خىتايلىرىئوتتۇرا مهكتهپنىڭ  - 2

ئۇرۇش، ھهتتا ئۆيلىرىگه باستۇرۇپ كىرىپ زوراۋانلىق  ئۇيغۇرالرنى
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 شهھهرقهشقهر « ئابلىمىت ئوسمان . قىلىش ئهھۋاللىرى يۈز بهردى

، قارارىنىڭ » شىتاۋىقوماندانلىق ئىسيانچىالر باش  ىكومۇناس

باشقارمىسى  قۇمدهرۋازابىلهن  قوشۇلۇشىمىجىت سىلىڭنىڭ 

تاپقان قوراللىق ئهترهت تهشكىللهش تهركىب تهۋهسىده ياشالردىن 

ئۇنىڭ قۇرۇپ ۋهزىپىسى بىلهن مۇھاپىزهتچىلهر قوشۇنىنى 

  .ئۆز ئۈستىگه ئالدى مهسئۇللۇقىنى

يول توسۇپ ئادهم ئۇرۇش، خىتايالرنىڭ  مهكتهپتىكىئوتتۇرا  - 2

قاتارلىق قورالالر بىلهن بىگۇناھ خهلقنى  قولبومبىلىرى ،انچاتاپ

  .ھهرىكهتلىرىگه زهربه بهردى ئېتىشتهكقورقۇتۇپ بوزهك 

كىرىپ  ئۈسسۈپخىتايالر شۇندىن باشالپ بۇ مهھهللىلهرگه 

  .يهرلىك ئۇيغۇر ئاھالىلىرىنى بوزهك قىاللمايدىغان بولدى

ئابرۇيى شۇنىڭ بىلهن ئابلىمىت ئوسماننىڭ خهلق ئىچىده 

كۆتۈرۈلدى ۋه ئۇ تهشكىللىگهن قوراللىق ئهزىمهتلىرىمۇ خهلق 

  .ئىچىده تونۇلۇشقا باشلىدى

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ قهشقهر  شهرقىي

تهشكىالتى، ئابلىمىت ئوسماننىڭ بۇ پائالىيىتىدىن  شهھىرىدىكى

بارا ئۇنى تهشكىالتقا يېقىنالشتۇرۇپ ئۇنى ۋه  - راخۇشاللىنىپ با

شۇندىن . ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى قوشۇنىنى تهشكىالتقا قوشۇۋالدى

باشالپ ئۇنىڭ ھهربىر قهدىمى تهشكىالتنىڭ بىر تۇتاش 

  .ئورۇنالشتۇرۇشى بويۇنچه ھهرىكهت قىلىدىغان بولدى
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بىلهن  ئورۇنالشتۇرۇشىكېيىنكى كۈنلهرده تهشكىالتنىڭ 

تهشكىالت بېرىپ تتىكى زهرهپشان مۇستهقىل پولكىغا مهكى

بىلهن ئورۇنالپ  بهجانىدىللىقئورۇنالشتۇرغان خىزمهتلهرنى 

ئورنىتىپ بىلهن شهخسى دوستلۇق  مۇھهممهد ئىمىن قادىر

ۋهتهننىڭ كهلگۈسى ئىستىقبالى ئۈچۈن بىر يۈرۈش ئىشالرنى 

  .قىلغانىدى

تۇرۇش » قارشى، ئۈچكه بېرىشبىرگه زهربه « يىلدىكى -1970

 تۇرمىغاھهرىكىتى باشالنغاندا، مهرھۇممۇ تۇتقۇن قىلىنىپ 

ئازاب قىستاق، قىيىن ئۇ مۇدھىش  تۈرمىدىكى. تاشالنغان ئىدى

 خائىنلىقۋهتهنگه مىللهتكه بېرىپ ئوقۇبهتلهرگه بهرداشلىق 

  .ئىدىقااللىغان قىلماي ئۆزىنى پاكىز ساقالپ 

، ماھىره ھىلىمسهپداشلىرىدىن ئايىمنىسا  تۈرمىدىكى

مهرھۇمنى خىتاي دائىرىلىرى بېرىشىچه ئېيتىپ  ئابدۇرسۇلالرنىڭ

 ئهزايىغائۇنىڭ ئىچكى ئازابى بولۇپ تاياق  قىينىغانبهك  تۈرمىده

چىقىپ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرمهي  تۈرمىدىنئۇ . ئۆتۈپ كهتكهن ئىكهن

  .كهتتىدهرگاھىغا  ئالالنىڭبىئهجهل 

.               تىلهيمىز مهرھهمىتى جهننهت ئالالھدىن جانابىي مهرھۇمغا

                        ! ئامىن

*****  
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  ھهققىده) مهمتىمىن تۇرسۇن( مهمتىمىن قاراقاش 

  

بىرىنچى  سىلىڭنىڭمهمتىمىن قاراقاش بولسا، مىجىت 

مىجىت . ئىدىمهسلىھهتچىسى ۋه قوغدىغۇچىسى دهرىجىلىك 

سېلىڭ بىلهن بىلله ئىشلىگهن بىر ئىدارىنىڭ ئىشچى 

قهسهمياد بىلله بولۇشقا  ماماتتا -ھايات . خىزمهتچىلىرىدىن ئىدى

پارتىيىگه بىلله كىرگهن قوراللىق . قىلغان سهپداشالردىن ئىدى

قوزغىالڭغا بىلله قاتناشقان، مهكىتتىكى زهرهپشان پولك 

جهڭچىلىرىنى مهكىتتىن باشالپ كهلگهن ۋه ئاخۇنوپنىڭ بۇيرۇقىنى 

مۇھهممهد ئىمىن  داسۇغۇنچازى. بارغان سهپدىشىمىز ئىدى ئېلىپ

  .ۈشكهن ئىدىالر بىلهن بىلله ئهسىرگه چقادىر

ساق چىققان بولسىمۇ  تۈرمىدىنكېسىلىپ يىللىق  20

. قهشقهرده ئۇزۇن تۇرالماي ئامالسىزلىقتىن شىمالغا كهتكهن ئىدى

خىتاي غالچىلىرى ھه . شىمالدىكى ھاياتىمۇ ئوڭۇشسىز بولدى

. ئىلگىرىلىيهلمىدى، ئۇنىڭغا كۆز قۇالق بولۇپ بىر قهدهم دېسه

قاراقاش ئۈرۈمچىده، قۇرۇلۇشقا جا مهمتىمىن « ن ئامالسىزلىقتى

دېگهن گهپنى  - ،»كېتىپتۇ باغالۋاتقاندا يىقىلىپ چۈشۈپ ئۆلۈپ 

شۇ يهردىن كېتىپ تارقىتىپ، ئىسمىنى ئۆزگهرتىپ تۇرپانغا 

مهرھۇمغا  پېلهكبىر مهزگىل جان ساقلىغان ئىدى، شۇم ئۆيلىنىپ 

چىقىپ ئۇزۇن  تۈرمىدىن. ئۆمۈر ئاتا قىلغان ئىكهن قىسقىغىنه
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شوخ ئاۋازى  دۇتتىرىنىڭئۇنىڭ . ئۆتمهي بۇ دۇنيا بىلهن خوشالشتى

بىلهن ۋهتهن مىللهتكه بولغان ساداقهتمهن تهسىراتى خهلق ئارىسىدا 

  .، خاالسقېپقالدى

. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

  ئامىن

  

 *****  

  

 تۇردىناسىر ئىشتىراكچىلىرىدىنقىزغىن ئىنقىالبنىڭ تۆۋهنده 

 شېئىرلىرىدىنئاتاپ يازغان دهۋرگه سادىق ئوغلىنىڭ شۇ 

  .سالىمهن سهمىڭالرغابىرقانچىنى 

*****  

  

  تۇردى ناسىر سادىق ئوغلى ھهققىده 

  

دېگهن  ھېزىمبايئازغانلىق ئاتۇش تۇردى ناسىر سادىق ئوغلى 

تۈركىستان خهلق  شهرقىيئۇ  .كىشىنىڭ تۆتىنچى ئهۋالدى

روزى  ،ئىنقىالبچىئهزاسى، ئوت يۈرهك پارتىيىسىنىڭ ئىنقىالبى 

ئىمىن قادىرالر بىلهن بىر سهپته كۈرهش مۇھهممهت  ھېكىم ۋه 

  .قىلغان ياراملىق ئهسكهر
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ۋهتهنپهرۋهر، مىللهتپهرۋهر كىشى  ھېزىمبايئۇنىڭ بۈيۈك بوۋىسى 

چۈشۈرگه كهنتىگىچه  كاتتايالق كېچېڭىزدىنئاتۇش بولۇپ، 

شهخسىي خىراجىتى بىلهن قانال قېزىپ سۇ باشالپ، خهلقنىڭ 

ھازىرمۇ ئۇ قانال ۋه شۇ سۇدىن  .ئالقىشىغا ئېرىشكهن

  .ئېرىقى دهپ ئاتىلىدۇ ھېزىمبهھرىلىنىدىغان يۇرت 

مهغلۇپ بولۇپ قولغا ئىنقىالب ئوغلى تۇردى ناسىر سادىق 

هكنىڭ كهسپىي ئۆمسهنئهت نىشتىن ئىلگىرى يهرلىك ئىلى

يىللىق تۈرمىگه  15سهۋهبىدىن ئىنقىالب . يازغۇچىسى بولغان

  .بولغانئازاد يىلدا تۈرمىدىن  11تاشلىنىپ كۆرمىگهننى كۆرۈپ 

ئىنقىالبىي تۈركىستان خهلق  شهرقىييهكهن پهيلو تۈرمىسىده 

تهرىپىدىن قۇرۇلغان  ىرىپائالىيهتچىليهر ئاستى پارتىيىسىنىڭ 

ئۇ . بىرىقۇرغۇچىلىرىنىڭ نىڭ  »پارتىيىسىبوران دهھشهتلىك «

ئۈزلۈكسىز  مۇستهبىتلىرىنىڭتۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن خىتاي 

ئۇنىڭ سىياسىي  .ۋه زىيانكهشلىكىگه ئۇچراپ كهلگهنتهقىب 

ياشتا،  34تهسىرىگه ئۇچرىغان ئابلىكىم دېگهن بىر ئىنىسى 

  .رۈلگهنياشتا قهستلهپ ئۆلتۈ 23ھهبىبۇلال قارى دېگهن بىر ئوغلى 

مۇمكىن  بۆلىشىھازىر ھايات ئوغلى تۇردى ناسىر سادىق 

  !مهلۇم ئهمهس قهيهردىلىكى

  

قولىدا ئېقىپ سهپداشلىرىنىڭ تۆۋهنده بىز ئۇنىڭ دوستلىرى ۋه 
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  . قىستۇرۇپ ئۆتىمىزشېئىرىنى كىتابقا يۈرگهن بىر قانچه پارچه 

  

  ئهسلهپ قهھرىمانلىرىنىۋهتهن 
  كۆكرهك كىرىپ جهڭ قىلغان

  .قاباھهتكهئىشغالىيهتچى 
  باشالش ئۈچۈن مىللهتنى،

  .ئاسايىشلىق ئادالهتكه
  

  مهلئۇنالر تۈپهيلى -خائىن 
  .باتۇرالر قالدى ئېغىر تاالپهتكه
  جاندىن ئايرىلدى نهچچه ياش

  .سائادهتكه ئېرىشمهيال
  
  ئاي ئۇيغۇرىستان-12يىل،  - 1985  
  

  

  

  



532 
 

 	
	532 	

	 	

   ئاخۇنوپقايول باشچىمىز 
  

  گېنېرال تاۋلىنىپ پىشقان،سهركهردىمىز 
  .دىن ئاشقان 50ئاخۇنوپ ئىدى يېشى  

  جهڭلهرده ئارسالندهك نۇسرهت قۇچقان، 
  .مىخ بولۇپ دۈشمهننىڭ كۆزىگه پاتقان

  
  ئۇيۇلتاشئاخۇنوپ ئىرادهڭ خۇددى 
  .ياش تېخىئۆزۈڭ ئوت يۈرهك باتۇر ئىدىڭ 

  ئىشغالىيهتچى خىتايالر رهھىم قىلماستىن،
  .قىلدى، بولغاچ باغرى تاشھاياتىڭنى نابۇت 

  ئاي ئۇيغۇرىستان-7يىل،  -1987
  

  پهرزهنتلىرىقهھرىمان  ئۇيغۇرنىڭ
  سهردارى، ئۇيغۇرالرنىڭخهيرۇلال، ئوسمانجان 

  .نىزامىدىن ھهم مهريهم مهزلۇمالرنىڭ باھارى
  مىللهت دهپ توۋالپ ئۆتتى ھايات،-ۋهتهن

  .قۇربان بولدى بۇ تهقدىرنىڭ قارارىمهردلهرچه 
  ۋهتهننىڭ ئوت يۈرهك باتۇر ئوغالنلىرى،
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  .روزى ھېكىمدۇر، شۇنداقال مىجىت ساقى
  ، روھۇڭالر مهڭگۈ ھايات،ئهبهدئۇنتۇمايمىز تا 

  .ئىنتىقام ئالىمىز، بۇ ھايات ئهمهستۇر بىزگىمۇ باقى
  

  سهردارى ئوسمانجان، سهركهردىلهرنىڭ
  .ھهي قىران بۈركۈت كهبى خهيرۇلال

  ،بولدۇڭالرربان قۇباتۇرالرچه ۋاقىتسىز 
  .جهننهتتىن ئورۇن بهرگهي ياراتقان ئالالھ

  
  ،لهڭۋازامهمتىمىن، جېلىل قارى، ئابدۇكېرىم 

  .روھى شادشېھىت ، سىلهر دۇزاقتابىزلهر تىرىك 
  ،قايىلمهن روھىڭالرغائهسلهيمهن سىلهرنى 

  !ئازاد، ۋهتهننى قىالر بوپشۇ روھ بىزگه بايراق 
  ئاي ئۇيغۇرىستان-9يىل،  -  1989 

  
  

  يېشىلمهس سىر يوق
  بىر قابىل ئهر ساناپئۆزۈڭنى سهن 

  .يۈرۈش قىل ئازادلىق ھۆرلۈككه قاراپ
  بولسۇن ساۋاب بهرمهدهت شېھىتلهرگه
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  .تاۋاپئالىمالرنى ئهسلىگىن دىلىڭدىن قىلغىن 
  

  مۇتهپهككۇر ئالىمالر،ئهجدادتىن چىققاندا 
  ئىدى زالىمالر پايغانجاھالهت بهربات بولغان،          

  .ۋه مهخمۇت قهشقىرى ھاجپيۈسۈپ خاس 
  تهپهككۇرى بۇ يولغا تا ئهبهدكه نۇر چاچار،

  
  ماڭساق ھامان ھهق سۆيهر باتۇر كهبىبېسىپ ئىز 

  ،ئهۋالدلىرىئاچار چېچهك بىلىم بېغى ياشناپ، 
  گۈللىرىئېچىلسا روناق تاپسا بۇ مىللهت تهڭ 

  . ئامال يوق تىلسىماتنىڭ سىرلىرىيېشهلمهي 
  كۈنى ئۇيغۇرىستان – 12ئاينىڭ  -11يىل  -  1991 
  

    پهخىرلهن ئۇيغۇر قىزى
  ئهسلى نهسلىڭنى، ئۇنتۇما

  .پهخىرلهن ئۇيغۇر قىزى
  گۈزهللىكته نامىڭ بار،

  .ئهركىسىسهن مىللهتنىڭ 
  

  ئۇنتۇما ئهسلى نهسلىڭنى،
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  .پهخىرلهن ئۇيغۇر قىزى
  قامىتىڭ شۇنداق گۈزهل،
  .بال كهبى شېرىن سۆزى

  
  قامىتىڭ شۇنداق زىبا،
  .پهخىرلهن ئۇيغۇر قىزى
  كىرپىكىڭ ئوقيا كهبى،
  .اللىزار ئايدهك يۈزى

  
  چاچلىرىڭ،بوستان كهبى 

  .ئهسلىدىن ئۇيغۇر قىزى
  مهست قىلغۇدهك، بىرقاراپ

  .شهھالكۆزى سېھىرگهر
  

  ئۇنتۇما ئهسلى نهسلىڭنى،
  .چاچلىرىڭ مهجنۇن تالدهك

  پهرىلهرمۇ قايىلدۇر،
  .بهرگى قىياقتهك قاشلىرىڭ

  
  پهخىرلهن ئۇيغۇر قىزى،
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  .ناز كهرهشمه بهللىرىڭ
  كىشىگه،بېغىشالر زوق 

  .پىسته بادامدهك لهۋلىرىڭ
  

  ھايا،شهرمى ھهمراھىڭ 
  .ھهي گۈزهل ئۇيغۇر قىزى

  ئهجدادىڭ، پهخىرلهنسۇن
  .بول ئهخالقنىڭ غۇنچىسى

      
  كۈن ئۇيغۇرىستان – 10اينىڭ ئ -  07يىل  -1997

  
  

  

*****  
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  قۇربان ھهققىده مولالخۇنكام

  
  

بولۇپ، تهقۋادار  شهھىرىدىنقۇربان، قهشقهر  مولالخۇنكاممهرھۇم 

ئورۇن ئالغان، ئىنسانىيهتكه چوڭقۇر مۇسۇلمان، كىشىلهر قهلبىدىن 

جۈملىدىن ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا ياخشى تهسىر قالدۇرۇپ ئهۋالد 

  .ئاالھىده ئهھمىيهت بهرگهن كىشى ئىدىتهربىيىلهشكه 

، قوراللىق سىڭدۈرگهنتهشكىالت خىزمىتىگه كۆپ ئهجىر 

مۇۋاپىق پىكىر ئهقىلگه قوزغىالڭغا ياردهم قولىنى سۇنغان، 

تهكلىپلهرنى بهرگهن، ياشالر ئوتتۇرىسىدىكى چىقىشالماسلىقتهك 

ھۆرمىتىگه  كىشىلهرنىڭ ئىلمى ئۇسۇلدا ھهل قىلىپكېسهللهرنى 
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  .سازاۋهر بولغان كىشى ئىدى

مېيى ئازاق يېزا، ئاتۇشنىڭ قۇربان، ئهسلى  مولالخۇنكام مهرھۇم

  .كهنتىدىن ئىدى

   تىلهيمىز، ئامىنمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

.  

  ياقۇپ ئهيسا ھهققىده

ياقۇپ ئهيسا 

ڭ ۋىاليىتىنىقهشقهر 

ناھىيىسىريېڭىشهھه

 ىكهسپ. ن ئىدىدى

ي شهرقىي. دوختۇر

تۈركىستان خهلق 

مۇنهۋۋهر ئهزاسى، پارتىيه ئهزالىرىنى پارتىيىسىنىڭ ئىنقىالبى 

چ چىقارغان، ۋهتهن مىللهتنىڭ ه كۈه ئاالھىدتهربىيىلهشت

ئۈچۈن ھارماي تالماي كۈرهش قىلغان شهخسى  اللىيىتىئىستىق

  .ئىدى

جانابىي مهرھۇممۇ ئۆز ۋاقتىدا ۋاپات ئهتكهن ئىدى، مهرھۇمغا 

  !تىلهيمىز، ئامىنمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىن

*****  
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  ئهخمهتجان ئىسالم ھهققىدهدوختۇر 

    
  

توققۇزاق ۋىاليىتىنىڭ ئهخمهتجان ئىسالم قهشقهر دوختۇر 

 تېببىييىلى  - 1962يېزىسىدىن بولۇپ،  زهمىن ناھىيىسى

قىلغان، شۇ دوختۇرلۇق پۈتتۈرۈپ قاتناش نازارىتىده  ئىنستىتۇتنى

يىللىرى ۋهتهن  -  1969كېتىپ ئىتتىپاقىغا ئۆتۈپ  سوۋېتالريىلى 

ئۈچۈن ۋهتهنگه كىرىپ ئىنقىالبى ئېھتىياجى مىللهتنىڭ 

تۈركىستان خهلق  شهرقىيپائالىيهتلهر بىلهن شۇغۇلالنغان، 

ئىتتىپاقى ئوتتۇرىسىدا  سوۋېتالرئىنقىالبى پارتىيىسى بىلهن 

كىرىپ قېتىم چېگرادىن خىزمىتىنى قىلغان، كۆپ  ئاالقىچىلىك

يىلى ئۈرۈمچىدىكى تۇتقۇندا باشقىالر -  1969چىقىپ تۇرغان، 

  .تهرىپىدىن پاش بولۇپ قالغان
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ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن قهشقهرگه  بىيۇرونىڭئهسلىده مهركىزى 

رۈشۈپ، مهكىتكه كۆبىۋاسىته كېلىپ ئاخۇنوپ بىلهن 

مهكىتتىكى زهرهپشان پولكىدىكىلهر بىلهن  . ئورۇنالشتۇرۇلغان

كۈنى مهكىتتىن يولغا چىقىپ  -  21ئاينىڭ  -  08يىلى  -  1969

قولغا قىلىپ ھايات مۇھاسىرىسىده كهلگهنده دۈشمهن  سۇغۇنچازىغا

  .چۈشكهن

يىللىق قاماق  20كۈنى قهشقهرده  -  18ئاينىڭ  - 7يىلى -  1970

چىققاندىن كېيىن تاكى  تۈرمىدىن. جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان

كهسپىنى دوختۇرلۇق  شهھىرىدهھازىرغىچه قهشقهر 

  .داۋامالشتۇرۇۋاتىدۇ

  !ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن، ئامىن ئالالھجانابىي 

  

*****  
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  مهمتىمىن ھهققىده پالتا

  
  

يىلى  -  1962 ،بولۇپ شهھىرىدىنمهمتىمىن قهشقهر  پالتا

تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتتۈرۈپ بىر سىنىپتىكى ئوغۇل 

سهپكه قوبۇل ھهربىي ئوقۇغۇچىالرنىڭ ھهممىسى سىنىپ بويۇنچه 

قىلىنغان ھهمده پهيلو ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش مهيدانىدا 

ھهربىي ئۇنۋانى . جىنايهتچىلهرنى ساقالش ئىشىغا مهسئۇل بولغان

 خمهتجان مۇنىرتولۇق ئوتتۇرا مهكتهپتىكى مۇئهللىمى ئه. پهيجاڭ

پهيلو مهيدانغا كېسىلىپ يىللىق  15جىنايهت بىلهن سىياسىي 

  .مهمتىمىننىڭ نازارىتىده بولغان اپالتبارغان ھهمده 

تهسىرى بىلهن  مۇنىرىنىڭمۇئهللىمى بولغان ئهخمهتجان 

 تۈرمىدىكىگه ئهزا بولۇپ  »دهھشهتلىك بوران پارتىيىسى«

جىنايهتچىلهرنى قوزغاپ قوراللىق قوزغىالڭ قىلماقچى بولغان 
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رهئىسلىك مۇئاۋىن ھهمده دهھشهتلىك بوران پارتىيىسىنىڭ 

قوراللىق قوزغىالڭنىڭ قورال  ئېلىپۋهزىپىسىنى ئۆز ئۈستىگه 

 ساتقۇنلۇقىتوپالش ئىشىغا مهسئۇل بولغان، خائىننىڭ  ياراق

 پالتا. بىلهن پاش بولۇپ قىلىپ قوزغىالڭ مهغلۇپ بولغان

  .يىللىق قاماق جازاسى بهرگهن 20مهمتىمىنگه 

ا كهسپى ساق چىققاندىن كېيىن ھازىرغىچه ئات تۈرمىدىن

بۇ كىشىنىمۇ  .كېتىۋاتىدۇقاسساپلىق قىلىپ تۇرمۇشىنى قامداپ 

  !ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن، ئامىن ئالالھجانابىي 

*****  

  ياسىن قارىھاجى ھهققىده

  
  

، ھۈنهرۋهن كاسىپ، شهھىرىدىنقهشقهر  ياسىنقارىھاجى



543 
 

 	
	543 	

	 	

، كېلىۋاتىدۇئاشپهزلىك ۋه كاۋاپچىلىق بىلهن تۇرمۇشىنى قامداپ 

كېلىۋاتقان ياردهم قولىنى سۇنۇپ  هتنىڭ ئىستىقبالى ئۈچۈن مىلل

  .بىرىۋهتهنپهرۋهر كىشىلىرىمىزنىڭ 

قۇۋۋهت  كۈچجاسارهت  ۋهتهنپهرۋهرلىرىمىزگهمىللىي  ئالالھجانابىي 

  !ئاتا قىلسۇن، ئامىن

  

 *****  

  ھاجى ھهققىده مهمتېلى 

  
  

خهلق ئازادلىق «، شهھىرىدىنھاجى قهشقهر مهمتېلى 

دېگهن تۆھمهت بىلهن  - ،»بۇلىغانقوراللىرىنى  ئارمىيىمىزنىڭ

ئىجرا قىلىشقا كېچىكتۈرۈپ يىل  2قىلىنىپ ئۆلۈمگه ھۆكۈم 
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بهدهل تۆلهپ مهردلهرچه باتۇرلۇق بىلهن  تۈرمىده. قالدۇرۇلغان

  .ساق چىقتى تۈرمىدىنخىتاي ئهمهلدارلىرىنى مات قىلىپ 

تۇرمۇشىنى قامداپ كىشىلهرنىڭ كۈندىلىك خالىسا  ئالالھھازىر 

  .كېلىۋاتىدۇقولىغا قاراپمۇ قالماي جان ساقالپ 

  !ئامىن. ئۇنىڭغا ياردهمچى بولسۇن ئالالھ

  

*****  

  ھهققىده كرانسىدىق ھاجى 

  

 خام بازىرىدا شهھىرى قهشقهر  كرانسىدىق ھاجى 

 
. ئولتۇرۇشلۇق بولۇپ سائهتچىلىك كهسپى بىلهن شۇغۇللىناتتى

تۈركىستان خهلق پارتىيىسىنىڭ چهتئهل بىلهن بولغان  شهرقىي

مهرھۇم ئاخۇنوپنىڭ يېقىن سهپداشلىرى . قىالتتى ئاالقىچىلىكىنى
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يېتىپ  تۈرمىدهئۇزۇن يىل . ئادهملىرى ئىدى ئىشهنچلىكۋه 

  .چىققاندىن كېيىن ۋاقىتسىز ئالهمدىن ئۆتتى

  !ئامىن. ياتقان يېرىنى جهننهتتىن قىلسۇن ئالالھ

*****  

  تىمه مهتنىياز ھهققىدهپا

  

. كوچىسىدىن ئىدى زهرگهلىشهھىرى پاتىمه مهتنىياز قهشقهر 

ئوقۇتقۇچىسى پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىنىڭ ئهينى يىللىرى قهشقهر 

. ئىدى ھهمسۆھبهتدىشى قۇربانوپالرنىڭ، ئىلىمهرھۇم تۇردى . ئىدى

 - ئېغىر . پارتىيه ئىچىده مۇھىم ۋهزىپىلهرنى ئورۇندىغان ئىدى

بواللماي بالدۇرال خالىي كېسهللىكتىن ئازاب ئوقۇبهتلهر تۈپهيلى 

  .ئالهمدىن ئۆتتى

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى مهرھۇمغا جهننهت 

*****  

  رابىيه مۇھهممهت ھهققىده

  

جانان كوچىسىدا شهھىرى رابىيه مۇھهممهت قهشقهر 

ئىچمهك  -  يېمهكقهشقهر شهھهرلىك . ئولتۇرۇشلۇق ئىدى

تۈركىستان خهلق  شهرقىي. شىركىتىنىڭ كادىرى ئىدىئىستېمال 

 -ئاكتىپ ئىشتىراكچىسى، جاپاپارتىيىسىنىڭ ئىنقىالبى 



546 
 

 	
	546 	

	 	

جىق  مهرھۇممۇ. ئايالالردىن ئىدىمهرد مۇشهققهتكه چىدىغان 

  .خاپىلىق تارتىپ قهرهلسىز ئۇ ئالهمگه كهتتى

  !ئامىن. ياتقان يېرى جهننهتتىن بولسۇن

  

*****  

  ھاجىم ھهققىده ھامۇت

  

بالىنى  11جان قورغاندا ياشايدىغان شهھىرى ھامۇت ھاجىم قهشقهر 

چوڭ قىلىپ مىللهتكه ھهسسه قوشقان، جاپا مۇشهققهتته پىشىپ 

نۇرغۇن كىشىلهرنى  تهشكىالتچىلىقتا. يېتىلگهن ئادهم ئىدى

يېنىغا تارتىپ ئهزا قوبۇل قىلغان، ۋهتهن ئۈچۈن جانپىدالىق 

مهرھۇممۇ خاپىلىق ئۈستىگه . بىلهن ئىشلىگهن كىشى ئىدى

  .خاپىلىق تارتىپ ۋاقىتسىز ئالهمدىن ئۆتتى

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

*****  

  

  ئابدۇكېرىم ئوسمان ھهققىده

  

كهنتىدىن  يمىيئابدۇكېرىم ئوسمان ئاتۇش ناھىيه ئازاق يېزا 

ئهينى يىللىرى قىزىلسۇ ئوتتۇرا سوت مهھكىمىسىنىڭ . ئىدى
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تۈركىستان خهلق پارتىيىسى ئۈچۈن  شهرقىي. باشلىقى ئىدى

  .قىلغان ئىدى ئىشالرنىنۇرغۇن ياخشى 

  .ئالهمدىن ئۆتتىسهۋهبى بىلهن قهرهلسىز كېسهللىك 

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

****  

  ئهخمهتجان خۇدابهردى ھهققىده

  

 -  1قهشقهر  ،بولۇپ ئاتۇشئهخمهتجان خۇدابهردى ئهسلى يۇرتى 

ئوقۇتقۇچىسى، قهشقهرگه تونۇلغان ماتېماتىكا ئوتتۇرا مهكتهپنىڭ 

خهت ئهسهرلىرى ھۆسنى ئۇنىڭ يازغان . ئۇستىسى ئىدى ھۆسنخهت

  . ساقلىنىپ تۇرۇپتۇمۇزېيلىرىدا قهشقهرنىڭ  ھېلىمۇھهم

ئورگان پارتىيىسىنىڭ تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي

 شهرقىيگېزىتىنى چىقىرىپ پۈتۈن » ئىستىقالل« گېزىتى بولغان

  .تهسىر قوزغىغان ئىدىزېمىنىدا تۈركىستان 

كېسهللىك يېتىپ چىققاندىن كېيىن  تۈرمىدهيىل  8مهرھۇم 

  .سهۋهبى بىلهن ياقا يۇرتتا ئالهمدىن ئۆتتى

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

*****  
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  توختى ياقۇپ ھهققىده

  

 تۆگۈرمهت ناھىيىسىنىڭئاتۇش توختى ياقۇپ، ئهسلى يۇرتى 

 ئىنستىتۇتىنىپېداگوگىكا مىللىتى قىرغىز، قهشقهر . يېزىسىدىن

. بېرهتتىدهرسى ماتېماتىكا ئوتتۇرا مهكتهپته  - 1تامامالپ قهشقهر 

ئاكتىپ پارتىيىسىنىڭ تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي

قوشقان جهڭچىمىز تۆھپه ئهزاسى، مىللهتكه، ۋهتهنگه ئاز بولمىغان 

. يېتىپ ساالمهت قايتىپ چىقتى تۈرمىدهئۇزۇن مۇددهت . ئىدى

  .ياشتا ئىدى 23شۇ يىللىرى . ھازىر دهم ئىلىشتا

  !ئامىن. ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن ئالالھ

  

 *****  

  

  ئهمهت يۈسۈپ ھهققىده

  

. ئازاد كوچىدا ئولتۇرۇشلۇق ئىدىشهھىرى ئهمهت يۈسۈپ قهشقهر 

شۇ يىللىرى . بانكىنىڭ كادىرى ئىدىيېڭىشهھهر ئهينى يىللىرى 

پارتىيىسى تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي. ياشالردا ئىدى 35

  .پىداكارلىقالرنى كۆرسهتكهن كىشى ئىدى بولمىغان ئازئۈچۈن 

ھازىر ھايات ياشاۋېتىپتۇ، ئهمما ساالمهتلىكى بهكال ناچار ئىكهن، 
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  !ئامىن. ساقلىسۇنپاناھىدا ئۆز  ئالالھ

  

 *****  

  مهمهت زۇنۇن ھاجىم ھهققىده

  

 ئولتۇرۇشلۇق ئۆستهڭبويىداشهھىرى مهمهت زۇنۇن ھاجىم قهشقهر 

ئهينى يىللىرى قهشقهر . روزى بانكا دېگهن كىشىنىڭ ئوغلى

كهسپىنى  مانتىيۇرلۇقشهھهرلىك بىناكارلىق شىركىتىنىڭ 

ئهزا پارتىيىسىگه تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىيقىالتتى، 

تۇرما ھاياتىنى . يۈرۈش ياخشى ئىشالرنى قىلغانبولۇپ بىر 

كۆچۈرۈپ چىققاندىن كىيىن ھازىر ئۆز غېمى بىلهن ھايات بېشىدىن 

  .ھهلهكچىلىكىده جان ساقالۋاتىدۇ

  !ئامىن. ساقلىسۇنپاناھىدا ئۆز  ئالالھ

  

*****  

  

  ھهسهن توختى ھهققىده

  

چاسا مىللىي شىپاخانىدا شهھىرى ھهسهن توختى قهشقهر 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي. ئولتۇرۇشلۇق ئىدى
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ئهينى يىللىرى قهشقهر . ئاكتىپ ئهزاسى ئىدىپارتىيىسىنىڭ 

 25شۇ يىللىرى . ئىدارىسىنىڭ كادىرى ئىدىمائارىپ شهھهرلىك 

  .ياشالردا ئىدى، ھازىر ھايات

  

*****  

  ئىمىر ھاجىم يۈسۈپ ھهققىده

  

ئىمىر ھاجىم يۈسۈپ ئولتۇرۇشلۇق ئورنى تاشمىلىق 

 ۋاگاننىڭيېزىسىدىن، تارىختا ئۆتكهن مهشھۇر شهخسى يۈسۈپ 

توققۇزاق ناھىيه سۇ ئىدارىسىنىڭ تاشمىلىق سۇ پونكىتىدا . ئوغلى

ياشالردا ئىدى،  35شۇ يىللىرى . ئىشلهيدىغان كادىر ئىدى

غىالڭنىڭ تاشمىلىقتىكى يهر ئاستى تهشكىالت قوراللىق قوز

چىقىپ ئۇزۇن ئۆتمهي ئالهمدىن  تۈرمىدىن. باشالمچىلىرىدىن ئىدى

. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا . ئۆتتى

  !ئامىن

*****  

  تۇرسۇن ئهبهي ھهققىده

  

بولۇپ ناھىيه بازىرىدا ناھىيىسىدىن تۇرسۇن ئهبهي مهكىت 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي. قىالتتىئوقۇتقۇچىلىق 
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، روزى مۇھهممهد ئىمىن قادىرسادىق ئهزاسى پارتىيىسىنىڭ 

يېشىدا خىتايالر  21 تۈرمىده. ھېكىمالرنىڭ سهپداشلىرىدىن ئىدى

  .تهرىپىدىن ناھهق ئۆلتۈرۈلدى

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

*****  

  

  ئۇكا قۇشالر ھهققىده - ئاكا ھاشىم قۇش ۋه ئىمىن قۇش

  

مارالبېشى ئۇكا قۇشالر  - ھاشىم قۇش ۋه ئىمىن قۇش ئاكا

 شهرقىي، دېھقانكېلىپ چىقىشى . يېزىسىدىنسېرىقبۇيا ناھىيه 

 سېرىقبويىدىكىپارتىيىسىنىڭ تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى 

مۇددهتسىز قاماق جازاسىغا مهھكۇم . جهڭچىسى ئىدىجهڭگىۋار 

، مىجىت مۇھهممهد ئىمىن قادىرروزى ھېكىم، . قىلىنغان

ۋۇجۇدقا ، قوراللىق قوزغىالڭنىڭ ماسالشقانيېقىندىن  سىلىڭالرغا

قوشقان،  تۆھپىلهرچىقىشىدا مۇھىم رول ئوينىغان ۋه ئۆچمهس 

لىق قوزغىالڭغا خىتاي قولىدىن تارتىۋېلىپ قورال قورالالرنىجىق 

چىققاندىن كېيىن ھازىرغىچه يهنىال  تۈرمىدىن. ھهسسه قاتقان

ئۇالرغا  ئالالھجانابىي . ئىشى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىدۇدېھقانچىلىق 

  !ئامىن. يار بولسۇن

*****  
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  ئابدۇغېنى ئابدۇلال ھهققىده

  

ئوقۇتقۇچىلىق بولۇپ ناھىيىسىدىن ئابدۇغېنى ئابدۇلال مهكىت 

مهكىتتىكى قوراللىق قوزغىالڭنىڭ ئاكتىپ . قىالتتى

. ياشتا ئىدى 24شۇ يىللىرى . قوللىغۇچىلىرىدىن بىرى ئىدى

جانابىي مهرھۇمغا . يىلى ئالهمدىن ئۆتتى -  96چىقىپ  تۈرمىدىن

  ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىن

*****  

  

  ئابدۇكېرىم ئاخۇن ھهققىده

  

يېزىسىدىن سېرىقبۇيا ناھىيه مارالبېشى ئابدۇكېرىم ئاخۇن 

پارتىيىسىنىڭ تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي. ئىدى

كادىر  كوپىراتىۋىدهسېرىق بويا تهمىنلهش . ئاكتىپ ئهزاسى ئىدى

ۋهتهن مىللهت ئۈچۈن قىلىدىغان ئىشالرنى تولۇقى بىلهن . ئىدى

  .ئورۇندىغان كىشى ئىدى

چىققاندىن كېيىن  تۈرمىدىن. ياشتا ئىدى 29شۇ يىللىرى 

  .شۇغۇللىنىۋاتىدۇبىلهن دېھقانچىلىق ھازىرغىچه ئۆز يۇرتىدا 

*****  
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  ھهققىده ئابدۇۋاھىت

  

يېزىسىدىن بولۇپ چوڭقۇرچاق ناھىيه مارالبېشى  ئابدۇۋاھىت

 شهرقىييېشىدا  23. بىلهن شۇغۇللىناتتىدېھقانچىلىق 

ئۆزلۈكىدىن ئهزا بولغان، پارتىيىسىگه تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى 

، مىجىت سېلىڭالر مۇھهممهد ئىمىن قادىرروزى ھېكىم، 

قورال ھهربىيلهرنىڭ بارغاندا ئالدىغا چىقىپ چوڭقۇرچاققا 

 كۈچقورال توپالش ئىشلىرىغا ئاكتىپ ئىگىلهپ ئامبىرىنى 

  .چىقارغان

يېتىپ چىققاندىن كېيىن ھازىر ئۆز  تۈرمىدهئۇزۇن مۇددهت 

  .ئىشلىرى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتىدۇدېھقانچىلىق  يۇرتىدا يهنىال

  !ئامىن. ساقلىسۇنپاناھىدا مهزكۇرنى ئۆز  ئالالھجانابىي 

  

 *****  

  

  ئابدۇرېھىم سالى ھهققىده

  

 ناھىيىسىياش، كونا شهھهر  19ئابدۇرېھىم سالى، ئوقۇغۇچى، 

قوراللىق قوزغىالڭنى ئۇيۇشتۇرۇش . تاشمىلىق يېزىسىدىن

، خهيرۇلال ئهپهندىنىڭ تهرغىباتچىسىتهرهپدارلىرىنىڭ ئاكتىپ 
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تونۇشتۇرۇشى بىلهن خهلق ئىنقىالبى پارتىيىگه ئهزا بولۇپ 

قامالغان بولسىمۇ ئۆزىنى ۋه دوستلىرىنى تۈرمىگه . كىرگهن

ن قولىدىن ساق ساتماي، پاش قىلماي، ئىقرار قىلماي دۈشمه

  .چىققان

قوراللىق قوزغىالڭنىڭ تهييارلىق پائالىيهتلىرى ئۈچۈن 

  .چىقارغان كۈچتاشمىلىق تهۋهلىكىده كۆپ 

چىققاندىن كېيىن ئوقۇپ خهلقنىڭ سايلىشى بىلهن بىر  تۈرمىدىن

مهزگىل تاشمىلىق يېزىسىغا باشلىق بولۇپ سايالنغان، كېيىن 

» جىنايهت« تهشكىالتقا پۇل ئاجراتتى دېگهن ئهكسىلئىنقىالبىي 

يىل ئهمگهك بىلهن تهربىيىلىنىشكه  2بىلهن قولغا ئىلىنىپ 

  .چىقتى تۈرمىدىنئهۋهتىلىپ 

پائالىيهتلهر بىلهن  ھاياتلىقازىر تاشمىلىقتا ھ

ئۇ كىشىنىمۇ ئۆز پاناھىدا ساقلىسۇن،  ئالالھ. شۇغۇللىنىۋاتىدۇ

  !سۇن، ئامىنئهيلىنېسىپ ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۈشكه 

*****  

  

  ھهققىده) ئابلىمىت ئهينهك( ئابلىمىت ھاجىم قادىر 

  

 شهرقىيئابلىمىت ئهينهك دېسه، قهشقهرده جۈملىدىن 

داڭلىق ئىشلىنىدىغان تۈركىستاننىڭ ھهممه يېرىده نامى تىلغا 
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  .بىرىدۇر شهخسلهرنىڭ

 شهرقىييىللىرىدىكى -  1940مهرھۇم ئابلىمىت ئهينهك 

تۈركىستان مىللىي ئارمىيه خىزمهت قىلىپ ۋهتهن مىللهت يولىدا 

ۋه ئىنقىالبچى پېشقهدهم پىداكارلىق بىلهن ئىشلىگهن 

  .ئۇستازلىرىمىزدىن بىرى ئىدى

ئىستىل « يىللىرىدىكى– 1960مهرھۇم ئابلىمىت ئهينهك 

تۇرۇش » قارشىمىللهتچىلىككه ۋه ئوڭچى يهرلىك تۈزىتىش 

تارتمىغان ئازابلىرى  كىيىپلپىقىنى مىللهتچى قاكۆرۈشىده 

قالمىغان، ئۇ خىزمهتتىن قالدۇرۇلغاندىن كېيىنمۇ خىتاي 

ھاكىمىيىتىگه تهن بهرمهي مۇستهقىل ئىگىلىك تىكلهپ، ماشىنا 

كهسىپلىرىنى ، رهسىمچىلىك، ئهينهكچىلىك رېمونتچىلىق

ياشالرنى  ئۆگىتىپكهسىپ  -كۆپ ياشالرغا ھۈنهر  ،راۋاجالندۇرۇپ

خىزمىتى بىلهن شۇغۇلالنغان تهربىيىلهش ئورۇنالشتۇرۇش، ئىشقا 

  .ئىدى

 شهرقىيبىلهن پارتىيىسى تۈركىستان ئىنقىالبى  شهرقىي

تۆھپه تۈركىستان ئىسالم پارتىيىسىنى بىرلهشتۈرۈشته ئاكتىپ 

ئۈچۈن ئۆچمهس  پارتلىتىشىقوراللىق قوزغىالڭنىڭ . ياراتقان ئىدى

كىرگهندىن كېسىلىپ يىللىق  15 تۈرمىغائۇ . قوشقان ئىدىتۆھپه 

 بهشۋاقشىپ ئىلىبىلهن  ژاندارمىلىرىخىتاي  تۈرمىدهكېيىنمۇ 

  .ئورۇنالپ كهلگهن ئىدى قازاقىلماينامىزىنى 
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 زىداۋيۇهن لىيۇدادۈينىڭ باشلىقى  - 1پهيلو مهيدان قېتىم بىر 

بېشىغا دېگهن خىتاي مهرھۇم ناماز ئوقۇپ سهجدىگه باش قويغاندا، 

نى سېنىڭ خۇدايىڭ مېنىڭ پۇتۇمنى سېنىڭ قې« دهسسهپ 

دهپ زوراۋانلىق قىلغاندىمۇ مهرھۇم ئۇنىڭ  - ،»ئالسۇنبېشىڭدىن 

نامىزىنى سىلكىپ تاشلىۋېتىپ پۇتىنى غهزهپ بىلهن 

  ...داۋامالشتۇرغان ئىدى

، دىنى تهلىم ئىھتىقاتئۇ تۇرما ھاياتىدىمۇ مهھبۇسالرغا دىنىي 

ئىچىده يۈكسهك  تۈرمىداشالربېرىپ  ئېلىپئۈزۈلدۈرمهي تهربىيىنى 

  .ئىدىئېرىشكهن  ئىشهنچىگهئابرۇي ۋه 

كۈنى قهشقهردىكى چوڭ تۇتقۇندا  -  18ئاينىڭ  - 8يىلى -  1969

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىيئاخۇنوپ باشلىق بىر تۈركۈم 

قېچىپ  تۇتقۇندىنمهسئۇللىرىنى تۇتقاندا، ئاخۇنوپ پارتىيىسىنىڭ 

كېچىسى ئابلىمىت ئهينهكنىڭ ئۆيىگه كهلگهنده، دهرھال 

ئىشىكىنى ئېچىپ ئاخۇنوپنى يوشۇرۇپ، پىنھان يهرگه يۆتكهپ 

  .قويغان ئىدى

ئۈچۈن  بېرىلىشى ئېلىپقوراللىق قوزغىالڭنىڭ ئۈنۈملۈك 

بىلهن  بهجانىدىللىقمهرھۇم قولىدىن كېلىدىغان ھهممه ئىشنى 

  .ياشالردا ئىدى 53چاغدا  مهرھۇم شۇ. قىاللىغان ئىدى

چىقىپ ئوغلى بهختىيارنىڭ بالىلىق ياردىمى  تۈرمىدىنمهرھۇم 

ھهمده . ئىدى كېتهلىگهنقامداپ نورمال بىلهن تۇرمۇشىنى 
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ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى يىللىرى ئۆز ئىرادىسى بويۇنچه ھهج پهرزىنى ئادا 

  .قىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهي ئالهمدىن ئۆتتى

جهننهت  ئالالھدىنانابىي جمهرھۇم ئابلىمىت ھاجىمغا 

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى 

*****  

  ئابدۇراخمان بۇالق ھهققىده

  

ئۆسۈپ يېتىلگهن ئهسلىدىن  شهھىرىدهئابدۇراخمان بۇالق قهشقهر 

خىزمىتى  رقىتىشتا ئۆمۈربىر  نغانشۇغۇلاليېزىقچىلىق بىلهن 

ئىشلىگهن  بۆلۈمىدهقهشقهر گېزىتخانىسىدا ئۇيغۇر تهھرىر  بىلهن 

قىلىنىپ ئېالن ئۇنىڭ مهشھۇر ئهسهرلىرى داۋاملىق . ئىدى

تونۇشلۇق جامائىتىگه بىلهن ئۇيغۇر  نهسرىيۋه  ېئىرىش. تۇرۇالتتى

  .ئىدىئهرباب 

پارتىيىسىنىڭ جهڭگىۋار تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي

يېقىندىن ئهگىشىپ  ئاخۇنوپچىالرغامهرھۇم  .ئهزاسى ئىدى

. تاپشۇرۇلغان خىزمهتلهرنى ئهستايىدىللىق بىلهن ئورۇنلىغان ئىدى

مۇدھىش ھايات ئېغىر كۆچۈرۈپ، بېشىدىن يىل تۇرما ھاياتىنى  15

  .ياشالردا ئىدى 53مهرھۇم شۇ يىللىرى . ئىچىده ئالهمدىن ئۆتتى

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى مهرھۇمغا جهننهت 

 *****  
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  ۇربان ھهققىدهق قۇربانوپ

  

قۇربان ئهسلى يۇرتى ئاتۇشنىڭ ئازاق يېزىسىدىن بولۇپ  قۇربانوپ

باشقارمىسىنىڭ ئوقۇتۇش  ئىنستىتۇتىنىڭپېداگوگىكا قهشقهر 

يېقىندىن ياردهملىشىپ  لىغاىئ مهرھۇم تۇردى. ئىدىباشلىقى 

ئىشلىرىغا پارتىيىسىنىڭ تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي

 بىيۇروسىدىمۇجهنۇبىي تهڭرىتاغ . يېقىندىن ياردهمده بولغان ئىدى

  .مۇھىم ۋهزىپىلهرنى ئۆتىگهن

كۆچۈرۈپ تۇرمۇش بېشىدىن يىل تۇرما ھاياتىنى 15

چىلىكىده ئاز بولمىغان خاپىلىق تارتىپ قهشقهرده تۇرۇش كهلهھ

كېتىپ ئىمكانىيىتى بولماي قاراشهھهردىكى تۇغقىنىنىڭ ئۆيىگه 

  .شۇ جايدا ئالهمدىن ئۆتتى - 

  .بىز ئۈچۈن بهكمۇ قايغۇلۇق ئۆلۈم بولدىئۆلۈمى مهرھۇمنىڭ 

  !ئامىن. تىلهيمىزمهرھهمىتى جهننهت  ئالالھدىنجانابىي مهرھۇمغا 

*****  

  ناسىر سهمهت ھهققىده

    

تۈركىستان  ناسىر سهمهت مهكىت ناھىيىسىدىن بولۇپ، شهرقىي 

خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى، زهرهپشان پولكىنىڭ ئارقا سهپ 

قاتارلىق ۋهزىپىلهرنى ... تهمىنات باشقارمىسىنىڭ باشلىقى 
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ئىچمهك، - زهرهپشان پولك جهڭچىلىرىنىڭ يېمهك. ئۆتىگهن

قاتارلىق چىقىمالرنى ھهل  خىراجىتىكېچهك، يول  - كىيىم

ئېلىپ  ىيهتلىكمۇۋهپپهق قوزغىالڭنىڭقىلىپ قوراللىق 

بېرىلىشىغا ئىقتىسادى جهھهتتىن كۆپ ياردهملهرنى كۆرسهتكهن 

  . كىشى ئىدى

تۇرۇش ھهرىكىتىده، خىتاي » ، ئۈچكه قارشىبېرىشبىرگه زهربه «   

يىللىق قاماق  20 قىلىنىپتاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن تۇتقۇن 

چىققاندىن كېيىن  تۈرمىدىن. جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى

  .لسىز ئالهمدىن ئۆتتى،قهره

 .تىلهيمىز مهرھهمىتىمهرھۇمغا جانابى ئالالھدىن جهننهت    

  !ئامىن

*****  

  مهمهت ھاۋۇت ھهققىده 

  

مهمهت ھاۋۇت مهكىت ناھىيىسىدىن بولۇپ، مهكىت ناھىيىدىكى   

مهكىت . بىر باشالنغۇچ مهكتهپنىڭ ئوقۇتقۇچىسى ئىدى

ئۇنىڭ شۇ . ناھىيىسىدىكى داڭدار ھۈسنه خهت ئۇستىسى ئىدى

زاماندا يازغان ھۈسنه خهتلىرى ھازىرمۇ مهكىت ناھىيىسىده ئارخىپ 

  .بولۇپ ساقلىنىپ تۇرۇپتۇ

ستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ مۇنهۋۋهر شهرقىي تۈركى  
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ئهزاسى بولۇپ، زهرهپشان پولكىنىڭ تهشۋىقات خىزمىتىگه مهسئۇل 

  .بولغان ئىدى

ھهرىكىتىده خىتاي » ، ئۈچكه قارشىبېرىشبىرگه زهربه «   

يىللىق قاماق  15تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن قولغا ئىلىنىپ 

رهھىمسىزلهرچه قىيىن  ىتۈرمىدىك. جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغانىدى

  .قىستاقتا قهرهلسىز ئالهمدىن ئۆتتى–

  !ئامىن. تىلهيمىز مهرھهمىتىمهرھۇمغاجانابى ئالالھدىن جهننهت   

                            *****  

  

  ياسىن بارات ھهققىده 

  

  يېزىلىق ھۆكۈمهتنىڭ ياسىن بارات مهكىت ناھىيىسىدىن بولۇپ،  

  .ئىشلىگهنمالىيه كادىرى بولۇپ 

   . شهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ ئهزاسىدى  

تهييارلىق خىزمهتلىرى ئۈچۈن ئىقتىسادى قوراللىق قوزغىالڭنىڭ 

مۇھهممهد ئىمىن قادىرنىڭ  .جهھهتتىن كۆپ ياردهملهرده بولغان

قوراللىق قوزغىالڭ كۆتۈرۈش پىالنىغا يېقىندىن ياردهملىشىپ 

  ...ھهرىكىتى بىلهن قوللىغان ئهمهلىي

تۇرۇش ھهرىكىتىده خىتاي » ، ئۈچكه قارشىبېرىشبىرگه زهربه «   

 15قولغا ئېلىنىپ  قىلىنىپتاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن تۇتقۇن 
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  .يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئىدى

مهرھۇمنىڭ ياتقان يهرلىرى . مهرھۇم تۇرما ئازابىدا ئالهمدىن ئۆتتى 

  !ئامىن. ته بولسۇنجهننهت

*****  

  

قورساق  ئىمىنوپالرنىڭ، ئابدۇرېھىم ئهييۇپ، ئابدۇرېھىم ئىلىتۇردى 

  سوقۇشى

  

  :مىجىت ھاجى شۇنداق بايان قىلىدۇ

ئۈچۈن زىددىيهتلىشىپ نېمه بۇ ئۈچ نهپهر كىشىنىڭ 

  .يوق ئىكهنخهۋىرىم قالغانلىقىدىن زادىال 

 ئىلىگهتويىنى قىلىدىغان بولۇپ تۇردى  ئابدۇۋهلىنىڭئوغلۇم 

 ئهييوپشۇنداق دېدى، ئابدۇرېھىم  ئىلى، تۇردى بهرسهمباغاق 

  .دېدى - مهن بارمايمهن، كهلسهتويغا  ئابدۇرېھىم ئىمىنوپبىلهن 

. ئېيتمىدىمتويغا ئىككىيلهننى گېپى بىلهن ئۇ  ئىلىنىڭتۇردى 

تويغا كېلىپ بۇ ئوتتۇرىدىكى زىددىيهتنى ماڭا  ئىلىتۇردى 

ۋه بېسىمى كېيىنكى ۋاقىتالردا چهتئهلنىڭ . چۈشهندۈرۈپ بهردى

خىتاي دۆلهت رهئىسى ئىچكى ئىشالردىكى نارازىلىقالر تۈپهيلى، 

  :مهزگىللىرىئاي  10- 9يىلى- 1979 خۇياۋباڭ

تهشكىالت يوق، ئۇ بولسا بىر ئهكسىلئىنقىالبىي شىنجاڭدا  
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 ۋهقه، ئۇالر ئهينى زاماندىكى خاتالىقلىرىنى تونۇپ،سىي سىيا

تۈركىستان خهلق پارتىيىسى دېگهن نهرسه مهۋجۇت ئهمهس،  شهرقىي

بىز ھېچ ۋاقىت ۋهتهننى پارچىالش ئىشى بىلهن شۇغۇلالنغان 

، ئۇالرنىڭ دېسه.... يوقتىئهمهس ھهم ئۇنداق نىيىتىمىزمۇ 

تهۋبه قاراپ، ئۇالرنىڭ باشلىقلىرى خاتالىقىنى تونۇپ دېلوسىغا 

چىقىش يولى بهرسه  بوشۇتۇپ تۈرمىدىنقىلسىال، ئۇالرنى 

  .ئىكهندېگهن  - ،»بولىدۇ

بىلهن مۇناسىۋهت شۇ تۇردى ئىلى گېپىنى داۋامالشتۇرۇپ 

ئاتالمىش ىسى ۋه مهھكىمخهلق سوت ئاپتونوم رايونلۇق يۇقىرى 

ئادهملهر گۇرۇپپا ئىشخانىسىدىن بىر  لىلهشتۈرۈشيئهمىسىياسهتنى 

  ئۇالر مهندىن،  . مهن بىلهن سۆزلهشتى  ،كېلىپپهيلو مهيدانىغا 

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى دېگهن  شهرقىيئهگهر « 

 -،»قويۇپ بىرىمىز تۈرمىدىن، بىز سىلهرنى دېسهڭيوق نهرسه 

، تهشكىالت دېسهممهن ئۇالرغا مهن تهشكىالتنى يوق . دېدى

بار، پروگراممىلىرى كهتمهيدۇ، تهشكىالتنىڭ بىر يۈرۈش  يوقىلىپ

سىلهر نۇرغۇن كىشىلىرىمىزنى تهشكىالتنىڭ ئهزاسى ئۇنى قىلغان، 

قىلغان دهپ ئۆلۈم جازاسى بهردىڭالر، ئۇزۇن مۇددهتلىك قاماق  مۇنى

جازاسىغا ھۆكۈم قىلدىڭالر، ئۇالرنىڭ ئىشىنى قانداق بىر تهرهپ 

مۇناسىۋهتلىك ى بولىدۇ؟ بۇ نۇرغۇن ئادهملهر بىلهن قىلغىن

  .دېگهن - ،دېيهلمهيمهنبولغانلىقى ئۈچۈن مهن ئۇنداق 
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ئابدۇرېھىمالر تۇردى  ئىمىنوپبىلهن،  ئهييۇپئابدۇرېھىم 

جاھىل،  نىئىلىسۆزىنى رهت قىلىپ تۇردى  نىڭئىلى

ھهممىمىزنىڭ ئېشىغا توپا چاچتى، بىزنى قويۇپ بىرىمىز دهۋاتسا 

بېرىپ جاۋاب دهپ »  شۇنداقتىھه ئه  .يوق« ئۈچۈن مه نې

ئوتتۇرىسىغا بىلهن بۇالرنىڭ مۇناسىۋهت دېگهن، شۇ ..... قۇتۇلمايدۇ

  !مۇرهسسه قىلغىنى بولمايدىغان زىددىيهت چۈشكهن

ئازراقتىن تۇرمۇش  ئهييۇپقابىلهن ئابدۇرېھىم  ئىمىنوپئابدۇرېھىم 

ھېچقانداق  گهئىلىتۇردى  .»رازى قىلغان« بېرىپ ياردهم پۇلى 

يېڭىشهھهرلىك  ئىلىتۇردى . تۇرمۇش پۇلى ياردهم بهرمىگهن

ئاخۇن دېگهن كىشىنىڭ ياردىمى بىلهن ئۇنىڭ  ھوشۇرتىجارهتچى 

بولۇپ ئىشلهپ تۇرمۇشىنى دىرېكتورى پوپايكا زاۋۇتىغا ياردهمچى 

  .قامدىغان

 ئاپتونومئۇيغۇر  ئۈرۈمچىگه بېرىپ ئىلىكېيىنكى كۈنلهرده تۇردى 

بىلهن كۆرۈشكهنده،  ھامىت ئىمىنوپرهئىسى مۇئاۋىن  رايوننىڭ

بىلهن  پوسهيپۇلاليبولمايدۇ،  ئارىالشساممهن بۇ ئىشقا «

 قىالرلىباشبارسا يېنىغا  پنىڭوسهيپۇلالي. دېگهن - ،»كۆرۈشسىڭىز

تۇرمۇش  يۈهن300 ھهرئايدائاران تهسته بىر ئارىغا كېلىپ بىلهن 

  .تايىن تاپقان بېرىدىغانغاياردهم پۇلى 

مهكتهپ مۇدىرى پېداگوگىكا ئىنستىتۇتىنىڭ كېيىن قهشقهر 

 فېرماشتۇرۇشى بىلهن، مهكتهپنىڭ ئورۇناليۇقىرىنىڭ چوڭ ھاجىم 
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 بېرىدىغانپۇل  يۈهن300كىرىمىدىن توپالنغان پۇلدىن ھهر ئايدا 

كىرىم بولىدىغان پۇل  فېرمىدىنبوپتۇ، كېيىنكى كۈنلهرده 

  .پۇلمۇ توختاپ قالغانيۈهن  300يېتىشمىگهنلىكتىن ئۇ 

بۇالرنىڭ شهخسى زىددىيىتى ئهنه شۇنداق باشالنغان، شۇنداق 

نېمه داۋامالشقان، زادى كىمنىڭ توغرا، كىمنىڭ خاتا مهن بىر 

  .دېيهلمىدىم

  

  

  

  

  

 ئىنقىالبچىلىرىمزقوراللىق قوزغىالڭغا قاتنىشىپ قۇربان بولغان 

  ئۈچۈن ئهرز شىكايهت بار

ئهسلىده قوراللىق قوزغىالڭ رهھبهرلىرى ئاخۇنوپ بىلهن ئاالقه 

باغلىغاندىن كېيىن چوڭ ئىشالرنى قىلىشقا بولىدۇ، دهپ ئويلىغان 

ھهرىكهت قىلىش كېتىپ ئۇالر چهتئهلگه چىقىپ لېكىن  .ئىدى

 مىلىقتىكىتاشقويغاندا، مهكىت، قهشقهر،  ئورتىغاپىالنىنى 

ئۇالرنىڭ مهقسىتى ۋهتهن . ۋهتهنداشالر بۇنىڭغا ئۇنىمىغان ئىدى

كۆتۈرۈش قوزغىالڭ ئىچىده ئومۇمىي يۈزلۈك قوراللىق 

ئهپسۇسكى، بۇ ئىشقا جهنۇبى . ئوتتۇرىغا قويغان ئىدىكېرهكلىكىنى 
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بىر قىسىم قورقۇنچاقالر قوشۇلماي،  بىيۇروسىدىكىتهڭرىتاغ 

  .پىكرىده چىڭ تۇرۇۋالغان ئىدى كېتىشچهتئهلگه چىقىپ 

، ھازىر كۈچالرلىق روزى ھېكىم باشلىق مهكىتتىكى قورال

 قوراللىرىمىزنىڭ ،چ بارۈمىڭدىن ئارتۇق ئهسكىرى ك 60 قولىمىزدا

بىلهن كۈچىمىز تالدىن ئاشىدۇ، ھازىرقى بار  مىڭسانىمۇ نهچچه 

ز كۈچىمىئومۇمىي يۈزلۈك قوراللىق قوزغىالڭنى باشلىساق، قورال 

بىلهن يهنه نۇرغۇن قورالالرنى خىتاي ئارمىيىسىنىڭ قولىدىن 

بۇزۇپ چىقىپ چېگرانى يهتمىسه كۈچىمىز تارتىپ ئاالاليمىز، 

  .دهپ ئۆز پىكرىده چىڭ تۇرىدۇ - بولمايمىز،كېچىككهن كهتسهكمۇ 

. ئۇالرنىڭ پىكرىگه تامامهن قوشۇلىدۇ ئاخۇنوپمۇقوماندان مهرھۇم 

قورقۇنچاق  توخۇيۈرهكبىر قىسىم  بىيۇروسىدىكىجهنۇبىي تهڭرىتاغ 

ئالماي  ماقۇللۇقىنى بىيۇرونىڭمهركىزى : كىشىلهر، قانداقتۇر

دهپ  - ،شقا تۇتۇش قىلساق بولمايدۇتۇرۇپ مۇنداق چوڭ ئى

  .ئۇنىمىغان

 بىيۇرودىكىكېيىن مهلۇم بولدىكى ئاشۇ كۈنلهرده مهركىزى 

 دائىرىلىرىن خىتاي باشلىقالردىن بىرىنچى تۈركۈمده توختى قۇربا

تهرىپىدىن قولغا ئىلىنغان ئىكهن، ئىككىنچى تۈركۈمده نىياز 

 پهرسا، قاسىم ئىبراھىم ئىسمائىلئۆمهر، مۇتهللىپ، ئىدرىس، 

 تۇرمىغاقىلىنىپ بۇرۇن تۇتقۇن  ئالالھقاتارلىق مهسئۇل كىشىلهر 

، دېگهن سۆز ئادهم »سورايلىيۇقىرىدىن « . تاشالنغان ئىكهن



566 
 

 	
	566 	

	 	

  .ئالدايدىغان كاززاپالرنىڭ سۆزى ئىكهن

ئازغىنه ساقالپ قىلىش ئۈچۈنال جېنىنى بۇ كاززاپالر ئۆزلىرىنىڭ 

ئالدىرىغان  كېتىشكهئادهمنى تهشكىللهپ چهتئهلگه چىقىپ 

پىالنىنى ھهتتا روزى  كېتىشئۇالر چهتئهلگه چىقىپ . ئىكهن

دهك  400 نىالمۇھهممهد ئىمىن قادىرپهقهت  ،يوشۇرۇپ ھېكىمدىنمۇ

يولغا چىقىشنى  ئېلىپئهسكهر بىلهن يهڭگىل قورالالرنى 

لغان بولسىمۇ گهرچه شۇنداق تهنتهكلىك قى. ئورۇنالشتۇرغان ئىكهن

 كېتىشكهقورقۇنچاقالر ئوخشاشال چهتئهلگه چىقىپ  ئاخىرى بۇ

  .ندىئىلىيهنىال قولغا  ئازقالغاندا

ئازغىنه وپ ئهھۋال مۇشۇ دهرىجىگه يهتكهنده ئامال بولمىغان ئاخۇن

تۇتۇش قىلىپ قوراللىق قوزغىالڭغا بۇيرۇق جىددىي ئادهم بىلهن 

ئۇرۇشقا يېتىشىچه كۈچىنىڭ رايوندىكىلهر بهردى، ھهرقايسى ئۇرۇش 

بىر تهرهپتىن دۈشمهن ئارمىيىسى كۆرسىتىپ ئاتلىنىپ باتۇرلۇق 

نىشانالنغان ئاخىرقى چېكىنىپ بىر تهرهپتىن  ،بىلهن ئۇرۇشۇپ

  .يېزىسىغا توپالندى قاراجۈلئاتۇشنىڭ رايون 

بۇ ئۇرۇشتا  ،يېزىسى بولۇپ قاراجۈلئاخىرقى ئۇرۇش مهيدانى 

 5ئادهم بىلهن ئۇرۇش قىلغان ئاخۇنوپ باشلىق قهھرىمانالر ئازغىنه 

ئۇنىڭ بهدىلىگه نۇرغۇن خىتاي  ،نهپهر ئادهمنى چىقىم قىلىپ

ئهسكهرلىرىنى يهر چىشلىتىپ ئوخشىمىغان دهرىجىده 

بۇ  .دۈشمهن قولىغا ئهسىرگه چۈشكهن بولدىراھهتلىنىپ جا
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دۈشمهن  بىرقىسمىئۇرۇشتا ھايات قالغان سهپداشلىرىمىزنىڭ 

تهرىپىدىن ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان بولسا يهنه بىر تۈركۈمى ئۇزۇن 

تۇرما ئازابىنى قىلىنىپ مۇددهتلىك قاماق جازاسىغا ھۆكۈم 

  .تارتىشقا مهجبۇر بولدى

ئۇالرنىڭ ئهڭ . نادامهت بىلهن ئۇ دۇنياغا سهپهر قىلدىئۇالر ھهسرهت 

ئهسلىگه مۇستهقىللىقىنى تۈركىستان مىللىي  شهرقىي«ئاخىرقى 

توخۇ يۈرهك كىشىلهرنىڭ . ئارزۇسى ئىشقا ئاشمىدى» كهلتۈرۈش

ئالدىمىغا چۈشكهن بۇ قهھرىمانلىرىمىزنىڭ كۆزلىرى يۇمۇلماي ئۇ 

  .دۇنياغا كهتتى

 80 - مىڭ70پىكرىگه قوشۇلغان بولسا، ئهگهر روزى ھېكىمنىڭ 

ئېالن مىڭ قوراللىق قوشۇن بىلهن دۈشمهن ئارمىيىسىگه ئۇرۇش 

مىڭ ئادهم ئۇرۇشتا قۇربان  40قىلغان بولسا، ھېچ بولمىغاندا 

بولسىمۇ قالغان ئادهملهر بىلهن ۋهتهننىڭ تهقدىرىده ياكى ئۇنداق 

  .ياكى مۇنداق چوڭ ئۆزگىرىش بولغان بوالتتى

مۈرىگه  –مۈرىنى مىڭ ئادهم  40مىغاندا ھايات قالغان ھېچ بول

ل بۈگۈنكى كۈنده ۋهتهن مۇستهقى تىرهپ كۈرهش قىاللىغان بولسا،

چهتئهلدىكى  سۈپىتىده كۆپ تهرهققىياتالرغا ئېرىشكهن بوالتتى،

ن پهيدا بولغائۆزگىرىش مهسىلىسىده زور  .كۈچلهرمۇ قاراپ تۇرمايتتى

  .بوالتتى

ھايات قالغان سهپداشلىرىمىز بىر يهرگه  ئېشىپدىن رشۇ يىلال
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مىز، شىجهم بولساق، شۇ ۋهقهنى ئهسلهپ كۆز يېشى قىلى

ئۇ دۇنياغا بارغاندا . كېتىدۇقانغا تولۇپ  پۇچۇلۇنۇپ يۈرهكلىرىمىز

كېتىۋاتقان قولى باغالنغان قويدهك ئۆلۈپ  - ھهسرهتته پۇت 

دهپ  - ئالدىغا قايسى يۈزىمىز بىلهن بارىمىز، نىڭقهھرىمانلىرىمىز

  .قىلماقتىمىزيىغا زارى 

؟ ياكى ۋهتهننىڭ كېتهمدۇق ئېلىپۋانى قىيامهتكه هبۇ د

رهھبهرلىرى سوراپ، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم چىقىرىپ شېھىت 

؟ ئۇالرمۇ تاپتۇرامدۇروھىنى ئهمىن  قهھرىمانالرنىڭكهتكهن 

 -دهرد دىل سوراقچى ئالدىدا ئالدىدا بىر ئا ئالالنىڭ سورىمىسا

  !خاالس قدۇدهپ تۇر - ،ئېيتارمىزئهھۋالىمىزنى 

بولۇپ، يېڭى ھۆكۈمهت قۇرۇلغاندا بۇ ئازاد ۋهتهن خىتايدىن 

ۋانىڭ هات بولۇپ كهتسه، كېيىنكىلهر بۇ دۋاپ دهۋاگهرلهرمۇ

تىگه يېزىشى، ئۇالر ېتارىخ ب ،ئادهملىرىنى ھهرگىز ئۇنتۇپ قالماي

ئورنىتىشىنى ئۈچۈن بولسىمۇ خاتىره مۇنارى تىكلهپ ئابىده تېشى 

  !ئۈمىد قىلىمىز تاپقۇزۇشنىئۇالرنىڭ روھىنى بولسىمۇ ئهمىن 

  .يىلنى مانا مۇشۇنداق زور ئۈمىد بىلهن ئۆتكۈزدۇق 43بىز 

يىل يىغالش بىلهن ھهسرهت نادامهت بىلهن، قايغۇرۇش  43

ھهرقانچه قىلساقمۇ بىز . ىد بىلهن ئۆتكۈزدۇقبىلهن ھهم زور ئۈم

ئامال قىاللمىدۇق ۋه داۋاملىق بهدهل تۆلهپ بۈگۈنكى كۈنگه 

كهلدۇق، ئارمانسىز ئۆلۈپ كهتكهنلهرنىڭ روھى بىزنى بىر كۈنمۇ 
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ۋانى ھازىر ھايات هشۇالر ئۈچۈن بولسىمۇ بۇ د. تاپقۇزمىدىئارام 

ىنىڭ مىللىي ۋه تۈركىستانلىق ئۆز شهرقىيياشاۋاتقان ھهربىر 

دىنىي بۇرچى دهپ بىلىپ، ۋهتهن ئۈچۈن ئىسسىق جېنىنى پىدا 

  !قىلغانالرنىڭ روھىنى بولسىمۇ خاتىرجهم قىاليلى

  يۈنۈس ھاجىم قهشقىرى: ھۆرمهت بىلهن

  كۈنى جۈمه -  28ئاينىڭ  -  1يىل - 2005    

  

*****  

  

  :ماتېرىيالالرقوشۇمچه 

  

قىلىنغاندىن كېيىن،  نهشردېگهن كىتابىم » قاراجۈلدىكى جهڭ«

يالغاننى « مۇناپىقالر ماڭا تۆھمهت چاپالپ، خىتايپهرهست بهزىبىر

ئويدۇرۇپ چىقاردى، مۇنداق چوڭ ئىشالرنىڭ بولۇپ ئۆتۈشى 

دهپ  - »تارىخما ، بۇ بىر ياسالسىغمايدۇئادهمنىڭ ئهقلىگه ھېچ 

مهن كىتابتىكى تارىخىي  .تۇغدۇردى شۈبھهخهلق ئارىسىدا 

چىنلىقىنى تهكىتلهش يۈزىسىدىن خىتاي ھۆكۈمهت ۋهقهلهرنىڭ 

 پارتىيىسىشهرقىي تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  مهنبهلىرىدىكى

ئۆز پېتىچه  كىتابقا ماتېرىيالالرنىھۆججهتلىك بهزى  ھهققىدىكى

  .قىستۇرۇپ ئۆتۈشنى اليىق تاپتىم
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  تارىخى قارشى تۇرۇش كۈرهشبۆلگۈنچىلىككه شىنجاڭدىكى مىللىي 

  

شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيه كومىتېتى پارتىيه 

  .گهنتارىخى تهتقىقاتى ئىشخانىسى تۈز

خهلق تۈركىستان  شهرقىي«مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى مهزگىلىده

  يوقىتىلىشىنىڭ قهپهستىن چىقىشى ۋه  »پارتىيىسىئىنقىالبى 

نىڭ » پارتىيىسى خهلق ئىنقىالبى تۈركىستان شهرقىي«) 1(

  هپهستىن چىقىشىق

شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن بۇيان، بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر 

قىلىش ۋه » شىنجاڭنى مۇستهقىل«ئىزچىل تۈرده ئاتالمىش 

قۇرۇش ئهكسىلئىنقىالبىي » تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى شهرقىي«

بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى بىلهن خۇپىيانه شۇغۇللىنىپ كهلدى، ئۇالر 

ىن پايدىلىنىپ ئىش تېرىپ، توپىالڭ ۋه كۆپ قېتىم پۇرسهتت

ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ۋهقهلىرىنى پىالنلىغان ۋه سادىر قىلغان 

بولسىمۇ، لېكىن پارتىيه ۋه ھهر مىللهت خهلقى ئاممىسى 

  . تهرىپىدىن بىتچىت قىلىنىپ، شهرمهندىلهرچه مهغلۇپ بولدى

بۇ بىر ئوچۇم مىللىي بۆلگۈنچىلهر يهنىال مهغلۇبىيىتىگه تهن 

يىلالردا سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى جۇڭگوغا قارشى - 60بهرمهي، 

كۈچلهرنىڭ قوللىشى ئارقىسىدا، پائال ھهرىكهتلىنىپ كهڭ ئاالقه 
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باغالپ، ئېنىق سىياسىي پروگراممىسى بولغان ئهكسىلئىنقىالبىي 

لىغان بولسىمۇ، لېكىن شۇ چاغدا پارتىيه قۇرۇشنى مهخپىي پىالن

دۆلهت ئىچىدىكى جاھانگىرلىككه، زومىگهرلىككه قارشى كۈرهشنىڭ 

كۈچلۈك ھهيۋىسىدىن قورقۇپ، قاراملىق قىلىشقا پېتىنالماي، 

. كۆزىتىۋاتاتتىيوشۇرۇن پۇرسهت كۈتۈپ يېتىپ، نىشاننى 

 بۆلگۈنچىلهرنىبىر ئوچۇم مىللىي » مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى«

ت بىلهن تهمىنلىدى، ئۇالر تهشكىللىك، پىالنلىق، پۇرسه

مهقسهتلىك ھالدا ئاممىۋى تهشكىالتالرنى تىزگىنلهپ، ئاممىۋى 

، ئهكسىلئىنقىالبىي ئېلىپتهشكىالتالر ئارقىلىق ئۆزىنى دالدىغا 

پارتىيه قۇرۇپ، تېخىمۇ چوڭ دائىرىدىكى مىللىي بۆلگۈنچىلىك 

نچىلىق ھهرىكهتلىرى ھهرىكهتلىرى ۋه ئهكسىلئىنقىالبىي بۇزغۇ

كېيىن - ئۇالر ئىلگىرى. بىلهن شۇغۇللىنىشنى مهخپىي پىالنلىدى

كېيىن بولۇپ -بولۇپ ئۈرۈمچى، قهشقهر قاتارلىق جايالردا ئىلگىرى

 شهرقىي«، »تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى شهرقىي«

 شهرقىي«، »تۈركىستان مۇستهقىللىق كۈرىشى ئىتتىپاقى

ياشالر ۋهتهن «، »هتهن قۇتقۇزۇش ئارمىيىسىتۈركىستان ياشالر ۋ

» ئىنتىقام ئالغۇچىالر جهمئىيىتى«، »قۇتقۇزۇش ئارمىيىسى

 شهرقىي«. قاتارلىق ئهكسىلئىنقىالبىي تهشكىالتالرنى قۇردى

بۇالر ئىچىدىكى ئهڭ چوڭ » تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى

  .ئهكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى تهشكىالتى
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كۈنى، ئۈرۈمچى بىلهن قهشقهرده - 10ئاينىڭ - 4يىل - 1967

قىسقارتىلىپ (» تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى شهرقىي«

. خۇپىيانه قۇرۇلدى) تۈركىستان پارتىيىسى، دېيىلىدۇ شهرقىي

» ئۇيغۇرىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسى«دهسلهپته ئۇنىڭ نامى 

ىنى ئالداش ئۈچۈن، بۇ نام كېيىن كۆز بوياپ، ئامم. دهپ ئاتالدى

شىنجاڭ ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبى مهزگىلىدىكى خهلق ئىنقىالبىي 

پارتىيىسىنىڭ نامى بىلهن ئوخشاش قىلىپ ئۆزگهرتىلدى ھهمده 

 - 1944.( كۈنى- 12ئاينىڭ - 11يىل - 1933قۇرۇلغان ۋاقتىنى 

كۈنى ئۈچ ۋىاليهت ئىنقىالبىدا ۋاقىتلىق - 12ئاينىڭ - 11يىلى 

-1968. دهپ ئۆزگهرتىلدى) ھۆكۈمهت قۇرۇلغان كۈنئىنقىالبىي 

تۈركىستان پارتىيىسى مهركىزىي  شهرقىي«ئايدا - 2يىلى 

تهشكىللهندى ھهمده بىر نهچچه ئهزا ۋه كاندىدات » كومىتېتى

تهسىس » مهركىزىي ھهيئهت رىياسىتى«ئهزادىن تهشكىل تاپقان 

  .قىلىندى

  

قۇرۇلغاندىن » پارتىيىسىخهلق ئىنقىالبى تۈركىستان  شهرقىي«

، ئىلى، ئاقسۇ، خوتهن، دا »مهدهنىيهت زور ئىنقىالبىي«كېيىن ئۇالر 

تهرهپبازلىق كۈرىشى يامرىغان  رايونالردىكىتۇرپان قاتارلىق  قۇمۇل،

پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ، تهشكىالتىنى تېز راۋاجالندۇرۇپ، 

 ئېلىپبۆلگۈنچىلىك ۋه ئۇرۇش، چېقىش، بۇالش ھهرىكىتى 
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ئۆزىگه » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«. ل پىالنلىدىبېرىشنى پائا

تهڭرىتاغ «، »تهڭرىتاغ قىساسچىلىرى«بىۋاسىته قارايدىغان 

دىن ئىبارهت ئۈچ ئهكسىيهتچىل » ياشالر تهشكىالتى«، »ئوغالنلىرى

ئايغىچه، - 4ئايدىن - 1يىلى - 1969تهشكىالتتىن باشقا، 

ىسى ئۈرۈمچى تۈركىستان پارتىي شهرقىي«كېيىن بولۇپ - ئىلگىرى

شۆبه  بۆرتاال، ئىلى كومىتېتى، سىبىيۇروشۆبىسى، ئالتاي شۆبه 

ماق رقاتارلىق تاسى بىيۇرو تهڭرىتاغ، قهشقهر جهنۇبىي سىبىيۇرو

بۇ تارماق ئاپپاراتالر يهنه ئۆز تهۋهلىكىده . ئاپپاراتالرنى قۇردى

كومىتېت، ) شهھهرلىك(ۋىاليهتلىك كومىتېت، ناھىيىلىك 

ئاساسىي قاتالم  78كومىتېت، ياچېيكا قاتارلىق رايونلۇق 

ۋىاليهت، ئوبالست،  12تهشكىالتىنى قۇرۇپ، پۈتۈن شىنجاڭدىكى 

رايون دهرىجىلىك ئورۇنغىچه  22شهھهرگه ۋه ئاپتونوم رايوندىكى 

  .كېڭهيدى

نىڭ پروگراممىسى ۋه ئۇنىڭ  »تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«) 2(

  كهتلىرى بۆلگۈنچىلىك، بۇزغۇنچىلىق ھهرى

پروگراممىسى، تهشكىالتى، » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«

پىالنى، ھهرىكىتى بولغان ئهكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك 

تهشكىالتى بولۇپ، ئۇ جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه، 

مىللىي تېررىتورىيىلىك ئاپتونومىيه تۈزۈمىگه  ئېلىمىزنىڭ

لهتلهر ئىتتىپاقلىقىغا زهھهرخهندىلىك بىلهن ھۇجۇم قىلىپ، مىل
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بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، مىللىي بۆلگۈنچىلىك پهيدا قىلىپ، 

مهدهنىيهت «ئۇ . شىنجاڭنى مۇستهقىل قىلىشنى تهرغىب قىلدى

دىكى قااليمىقانچىلىقتىن پايدىلىنىپ،  »زور ئىنقىالبى

ئهكسىلئىنقىالبىي تهشكىالتنى ھهدهپ راۋاجالندۇرۇپ، 

اقلىرىنى تارقىتىپ، دۆلهتنىڭ ئهكسىلئىنقىالبىي تهشۋىقات ۋار

دورا - ، ئوقياراق- تاراج قىلىپ، قورال- تاالن ۈلكىنىم- مال

توپالپ، ئهكسىلئىنقىالبىي بۇزغۇنچىلىق ھهرىكىتى بازىسى قۇرۇپ، 

  . ئۇرۇندىقۇرۇشقا » تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى شهرقىيمۇستهقىل «

  

 شهرقىي«قۇرۇلغاندىن كېيىن، » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«

شۆبه «بىلهن » تۈركىستان پارتىيىسى مهركىزىي كومىتېتى

 ئۇيغۇرىستاننىڭ«كېيىن بولۇپ، - ئىلگىرى  »لىرىبىيۇرو

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى پارتىيىسىنىڭ  شهرقىي«، »تهقدىرى

تۈركىستان خهلق ئىنقىالبى  شهرقىي«، »نىزامنامىسى

چىل قاتارلىق ئهكسىيهت» پارتىيىسىنىڭ ئومۇمىي پروگراممىسى

ھۆججهتلهرنى تهييارالپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه 

زهھهرخهندىلىك بىلهن ھۇجۇم قىلدى، جۇڭگو كوممۇنىستىك 

قوراللىق «، خۇنۈكلهشتۈردىپارتىيىسىنىڭ مىللىي سىياسىتىنى 

تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى قۇرىمىز، دهپ  شهرقىي» كۈرهش قىلىپ

  . ئاشكارا داۋراڭ سالدى
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ۇرمىالپ، ھۆججهتلهرده شىنجاڭنىڭ تارىخىنى ب بۇ ئهكسىيهتچىل

   ئىدى، دهپ جۆيلۈپ،» مۇستهقىل دۆلهت« ربى ئهزهلدىنالشىنجاڭ 

بۇ نۇقتىنى خهلققه دائىم » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي« 

بۇ مىللىي بۆلگۈنچىلهر يهنه . تهشۋىق قىلىپ تۇرىدۇ، دهپ كاپشىدى

پارتىيه «، »گېربى پارتىيه«نىڭ  »تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«

دۆلهت «نىڭ  »ئۇيغۇرىستان خهلق جۇمھۇرىيىتى«ۋه » بايرىقى

ئۇالر ئاممىنى ئالداش ئۈچۈن، . نۇسخىسىنى تهييارلىدى» بايرىقى

قويۇپ،  ئېلىپئىبارىلىرىنى تىلغا - بهزىده ماركسىزمنىڭ سۆز

  . مىللىي بۆلگۈنچىلىك شۇملۇقى بىلهن شۇغۇلالندى

 »مهدهنىيهت زور ئىنقىالبى» «ىسىتۈركىستان پارتىي شهرقىي«

. دىكى قااليمىقان ۋهزىيهتتىن پايدىلىنىپ، تېز سۈرئهتته راۋاجالندى

تۈركىستان پارتىيىسى مهركىزىي  شهرقىي«ئايدا، - 2يىلى - 1968

، ھهر تهرهپكه زور بىلهنالمهيدانغا كېلىشى » ھهيئهت رىياسىتى

الپ، تهشكىالتنى تۈركۈمده ئادهم ئهۋهتىپ، ھهر تهرهپتىن ئاالقه باغ

توپلىدى، ئۇالر سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ  مۇرتراۋاجالندۇرۇپ 

ئارىلىغا ۋه شىنجاڭ  جىنباداۋشىمالىدىكى  شهرقىي ئېلىمىزنىڭ

تارباغاتاينىڭ تېرهكتى رايونىغا قوراللىق تاجاۋۇز قىلىش 

ۋهقهسىدىن پايدىلىنىپ، سۆزـ چۆچهك پهيدا قىلىپ ۋه تارقىتىپ، 

دهپ گهپ  »سوۋېت ئىتتىپاقى پات يېقىندا باستۇرۇپ كېلىدۇ«

سېتىپ، كۈچىنىڭ بارىچه جىددىي كهيپىيات پهيدا قىلدى ھهمده 
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بولۇش پهيتى يېتىپ كېلهي دهپ  »مۇستهقىل«نۈپ كىشىلهرگه بۆلۈ

تۈركىستان  شهرقىي«ئۇالر يهنه . قالدى، دهپ بېشارهت بهردى

كازا دهپ -ھاۋه» ىق تارىخقا ئىگه بولۇپ قالدىيىلل 23پارتىيىسى 

ماختىنىپ، بۇ ئارقىلىق ئاممىنى ئالداپ، تهشكىالتنى كېڭهيتىپ 

 - ىرىپ، ئۇرۇق ئۇالر ھهممىال يهرگه سۇقۇنۇپ ك. تولۇقلىدى

ئاغىنه، ساۋاقداش، خىزمهتداشلىق ئىجتىمائىي - تۇغقان، ئهل

مۇناسىۋهت تورىدىكى بارلىق ئهزاالردىن پايدىلىنىشقا ئادهتلىنىپ، 

تهشكىالتىمىزغا «سېلىپ، ھهتتا زوراۋانلىق قىلىپ ۋه تهھدىت

» كېتىمىز ئېلىپقاتناشمىغانالرنى ئۆلتۈرىمىز، ئۆي بىساتىنى 

تۇرمۇشتا قىيىنچىلىقى بارالر ۋه رېئاللىققا نارازى  .دهپ جار سالدى

بولۇپ يۈرگهنلهرنى پۇل بېرىپ ئازدۇرۇپ، ئاندىن ئۇالرغا زوراۋانلىق 

قىلىپ تهھدىت سېلىپ، ئۇالرنى تهشكىالتقا قاتنىشىشقا 

  . مهجبۇرلىدى

تهشكىالتىنى راۋاجالندۇرۇش » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«

ۋه » مهشئهل گېزىتى«ئاساسلىقلىرى  بىلهن بىر ۋاقىتتا، بۇنىڭ

، كىتابچه ۋاراقلىرىباشقا ئهكسىيهتچىل ماقاله، تهشۋىقات 

ئۇالر يهنه ئۆزلىرىنىڭ ئهزالىرىنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ . قاتارلىقالر

 شهرقىي«. جۇڭگوغا قارشى رادىئو تهشۋىقاتىنى ئاڭالشقا ئۇيۇشتۇردى

الىرى كۆپلىگهن نىڭ بهزى ئاساسلىق ئهز »تۈركىستان پارتىيىسى

ئهكسىيهتچىل ماقالىلهرنى يېزىپ، تارىخنى كۈچهپ بۇرمىالپ، 
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پاكىت ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، ئاق ـ قارىنى ئاستىن ـ ئۈستۈن 

قىلىپ، جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيىسىگه، سوتسىيالىزم 

، سىياسهتلىرىگه فاڭجېنتۈزۈمىگه ۋه پارتىيىنىڭ تۈرلۈك 

، شىنجاڭ ئازاد بولغاندىن زهھهرخهندىلىك بىلهن ھۇجۇم قىلىش

بۇيانقى نهتىجىلهرنى يوققا چىقىرىپ، شىنجاڭنىڭ 

مۇستهقىللىقىنى ئاشكارا تهرغىب قىلىپ، بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى 

  . ئۈچۈن جامائهت پىكرى تهييارلىدى

يهنه پائال ئهكسىلئىنقىالبىي » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«

ىالبىي بازا قۇرۇش قوراللىق توپىالڭ پىالنلىدى، ئهكسىلئىنق

ئۇالر ھهرىكهت خىراجىتى توپالش ئۈچۈن، بانكا، . قهستىده بولدى

ئىسكىالت، ماگىزىن، ئاشلىق ئىسكىالتى قاتارلىقالرنى 

، پهقهت ئۈرۈمچى، ئىلى، قاراماي قاتارلىق بۇلىدىتهپتارتماستىن 

يۈهندىن نهچچه مىڭ  100قېتىم بۇالڭچىلىق قىلىپ،  22 جايالردىال

يىغىش، » بهدىلى ئهزالىق«ئۇالر يهنه . نهق پۇل بۇلىدىئارتۇق 

تارقىتىش چارىلىرىنى قوللىنىپ » زايوم«ئىئانه توپالش ۋه 

نىڭ  »تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«. خىراجهت توپلىدى

بېسىپ چىقىرىپ، خهلق » زايوم«تهپتارتماستىن  شۆبىسىئۈرۈمچى 

غهرىزىنى  ئاغدۇرۇپ تاشالشدىكتاتورىمىزنى دېموكراتىيىسى 

  . ئاشكارىلىدى

الردىكى ئهزالىرىنى يهنه جاي» تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«
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، ئوق ـ دورا ۋه ماددىي ـ ئهشيا بۇالشقا كۆپ قېتىم ققورال ـ يارا

. بۇيرۇپ، قوراللىق توپىالڭ كۆتۈرۈش ئۈچۈن تهييارلىق قىلدى

توپىالڭغا تهييارلىق قىلىش ئۈچۈن، » سىبىيۇروئالتاي شۆبه «

بىلهن سوۋېت ئىتتىپاقىدىن » تۈركىستان پارتىيىسى هرقىيش«

، يهم ـ كېچهكسورىدى ھهمده كىيىم ـ  ياراقكۆپ قېتىم قورال ـ 

خهشهك قاتارلىق نهرسىلهرنى تهييارلىدى، قېچىش يولىنى سىزىپ 

كىچىك گازارما، ئاتلىق » سىبىيۇروشۆبه  بۆرتاال«. چىقتى

لىرىنى ياراقئهسكهرلهر تارماق ئهترىتى ۋه ساقچىخانىنىڭ قورال ـ 

بۇلىغاندىن كېيىن، قارا تولۇق تېغىنىڭ ئېغىزىدا 

بازىسى قۇرۇپ، ئهكسىلئىنقىالبىي  ياراقئهكسىلئىنقىالبىي قورال ـ 

 شهرقىي«. بېرىش قهستىده بولدى ئېلىپپارتىزانلىق ھهرىكىتى 

، »ئۈرۈمچى شۆبىسى«، »ان پارتىيىسى ئىلى كومىتېتىتۈركىست

قېتىم  12ئىلگىرى ـ كېيىن بولۇپ » سىبىيۇروئالتاي شۆبه «

ئادهم ئهۋهتىپ، قورال ـ  موڭغۇلىيهگهسوۋېت ئىتتىپاقى بىلهن 

، تېلېگراف ئاپپاراتى سورىدى ھهمده ھهربىي ئىشالر ياراق

ېت سوۋ. مهسلىھهتچىسى ئهۋهتىپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى

ئىتتىپاقىنىڭ جاسۇسلۇق، ئاخبارات ئورگىنى شىنجاڭغا توققۇز 

قېتىم تېلېگراف / ئادهم14تۈركۈمده خۇپىيانه ھالدا تۈركۈمده 

ۋه ھهرىكهت خىراجىتى كىرگۈزۈپ،  ياراقئاپپاراتى، قورال ـ 

  .ئاالقىلهشتىبىلهن » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«
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نىڭ » پارتىيىسى خهلق ئىنقىالبى تۈركىستان شهرقىي«) 3(

  يوقىتىلىشى

نىڭ تۇتقان تهتۈر يولى » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«

خهلقنىڭ كۆڭلىگه ياقمىغاچقا، ئاخىرى يېتىم قېلىپ، مۇقهررهر 

يىلى - 1969. يوقىلىش تارىخىي تهقدىرىدىن قېچىپ قۇتۇاللمىدى

ئايدا، ئاپتونوم رايوننىڭ جامائهت خهۋپسىزلىكى، قوغداش - 1

دىن تهشكىللهنگهن مهخسۇس دېلو تهكشۈرۈش بهنزىسى تارماقلىرى

 شهرقىي«ئهتراپلىق تهكشۈرۈپ رازۋېدكا قىلىش ئارقىلىق، 

نىڭ ھهرىكهت ئهھۋالىنى ئاساسى » تۈركىستان پارتىيىسى

جهھهتتىن ئىگىلهپ ھهمده تولۇق، ئىشهنچلىك پاكىتالرنى قولغا 

ن ئهڭ چۈشۈرۈپ، بۇنىڭ ئازادلىقتىن بۇيان شىنجاڭدا يۈز بهرگه

چوڭ تهشكىالتى، پروگراممىسى، پىالنى، ھهرىكىتى بولغان 

ئهكسىلئىنقىالبىي بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى دېلوسى ئىكهنلىكىنى 

شىنجاڭ ھهربىي رايونى پارتىيه كومىتېتى، ئاپتونوم . بايقىدى

رايونلۇق ئىنقىالبىي كومىتېت پارتىيه يادرو گۇرۇپپىسى دېلونى 

 ئېنلهيجۇ . ىتېتىغا يوللىدىدهرھال پارتىيه مهركىزىي كوم

دوكالتنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، بۇ دېلونى بىر تهرهپ قىلىش 

دهلىل ـ «: ھهققىده دهرھال تۆۋهندىكىدهك مۇھىم يوليورۇق بهردى

ئىسپاتقا، تهكشۈرۈپ تهتقىق قىلىشقا ئهھمىيهت بېرىپ، خىزمهتكه 

ى ئىدىيىسى ئارقىلىق قوماندانلىق قىلىڭالر؛ سىياسهتن ماۋزېدۇڭ
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ئىگىلهپ، جىنايىتى چېكىدىن ئاشقان، پاكىتى تولۇق بولغان 

كاتتىۋاشالرغا ۋه ئۇالرنىڭ ئارقا تېرهكلىرىگه قاتتىق تهنقىد قىلىپ، 

قايمۇققان، مهجبۇرىي ئهگهشكهنلهر ۋه راستچىللىق بىلهن ئىقرار 

قىلغانالرنى كهڭچىلىك بىلهن بىر تهرهپ قىلىڭالر؛ ئىشنى 

ڭالر، دۈشمهنلهرنىڭ مىللهتلهر ئىلى كېڭهيتىۋېتىشنىڭ ئالدىنى

مۇناسىۋىتىنى بۇزۇپ، باشقىالرنى قااليمىقان چىشلهپ تارتىپ، 

  » .ڭالرئىلىدىققهت نهزىرىنى باشقا ياققا يۆتكىۋېتىشىنىڭ ئالدىنى 

ئهكسىلئىنقىالبىي » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«

. ئايدا تارمار قىلىندى- 3ـ يىلى  1970بۆلگۈنچىلىك گۇرۇھى 

جهڭچىلىرى ھهر - هلق ئازادلىق ئارمىيىسىنىڭ كهڭ كوماندىرخ

مىللهت خهلق ئاممىسى ۋه خهلق ئهسكهرلىرىنىڭ پائال 

تۈركىستان  شهرقىي«ماسلىشىشى ۋه قوللىشى ئارقىسىدا، 

 شهرقىي«نى ئۈزۈل ـ كېسىل بىت ـ چىت قىلىش ۋه  »پارتىيىسى

ئۇنسۇرلىرىنى تهكشۈرۈپ ئېنىقالش يولىدا » تۈركىستان پارتىيىسى

زور تۆھپه قوشۇپ، ئارمىيه بىلهن خهلق قول تۇتۇشۇپ توپىالڭنى 

  . تىنچىتىشنىڭ زهربه مارشىنى ياڭراتتى

تۈركىستان  شهرقىي«ـ كۈنى،  20ـ ئاينىڭ  8ـ يىلى  1969

 اخۇنوپئكاتتىۋېشى  سىنىڭبىيۇروجهنۇبىي شىنجاڭ » پارتىيىسى

باشچىلىقىدىكى ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭچىالر گۇرۇھى 

بىر تۈركۈم توپىالڭچىالرنى يىغىپ، ئايرىم ـ ئايرىم ھالدا مهكىت 
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ئۇچرىشىپ،  چازىدا  سۇغۇنقىپ، بىلهن قهشقهردىن يولغا چى

سوۋېت ئىتتىپاقىغا تايىنىپ ئهكسىلئىنقىالبىي قوراللىق توپىالڭ 

ئۇالرنىڭ ئهكسىلئىنقىالبىي سۇيىقهستى . ئۇرۇندىبازىسى قۇرۇشقا 

، جامائهت خهۋپسىزلىكى ئورگانلىرىمىز بىلهنالباشلىنىشى 

ئهھۋالنى ئىگىلهپ بولغانىدى، ئۇالر كهڭ خهلق ئاممىسى بىلهن 

ـ ئاينىڭ  8. مهخسۇس ئورگانالرنىڭ قاتتىق نازارىتى ئاستىدا ئىدى

ـ كۈنى، يۇقىرى دهرىجىلىك رهھبهرلىك ئورگىنى جامائهت  21

ق ئاممىسى خهۋپسىزلىكى تارماقلىرى ئىگىلىگهن ئهھۋالغا ۋه خهل

مهلۇم قىلغان ئهھۋالغا ئاساسهن، تېزدىن خهلق ئازادلىق 

ئارمىيىسىنى ۋه خهلق ئهسكهرلىرىنى تهشكىللهپ، ھهر مىللهت 

خهلق ئاممىسىنىڭ پائال قوللىشى ئارقىسىدا، ئهكسىلئىنقىالبىي 

خورىكى ئىنتايىن ئۆسۈپ كهتكهن بۇ ئىككى تۈركۈم قوراللىق 

  . تىتوپىالڭچىالرنى قورشاپ يوقات

مهكىتتىن يولغا چىققان بىر تۈركۈم توپىالڭچىالر بىر 

قېتىملىق زهربىگه بهرداشلىق بېرهلمهي، بىردهمنىڭ ئىچىدىال 

خهلق ئازادلىق ئارمىيىمىز بىلهن خهلق ئهسكهرلىرىمىز يايغان 

تىن ئارتۇق توپىالڭچى بىر ـ بىرلهپ قولغا  40تورغا چۈشتى، 

  . ندىئىلى

  

قهشقهردىن يولغا چىققان يهنه بىر تۈركۈم توپىالڭچىالر مهخپىي 
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بارغان بولغاچقا، ئۇالرنىڭ كهتكهن يېرىنى  ئېلىپھهرىكهت 

سۇيىقهستىنى بىلگىلى بولمىغانىدى، قوراللىق توپىالڭچىالرنىڭ 

ۋاقتىدا تارمار قىلىش ئۈچۈن، يۇقىرى دهرىجىلىك رهھبهرلىك 

ى ھۆكۈمهتكه خهلق ئهسكهرلىرىنى ئورگانلىرىمىز تېزدىن شۇ يهردىك

ئۆستۈرۈپ، ئۆتكهن ھوشيارلىقنى ۋه خهلق ئاممىسىنى تهشكىللهپ، 

- قۇالق بولۇپ، توپىالڭچىالرنىڭ ئىز- ـ كهچكهنلهرگه قاتتىق كۆز

  . دېرىكىنى ئىگىلهشنى ئۇقتۇردى

اتتايالق يېزىسىنىڭ ناھىيىسى كئاتۇش ئۇالر توپىالڭچىالرنىڭ 

دىكى بىر خالىي كهنتىتراپىغا جايالشقان ئارپىلىق ئه چازا ۇغۇنس

تاغ جىلغىسىدا ھهرىكهت قىلىۋاتقانلىق خهۋىرىنى ئاڭالپ، دهرھال 

خهلق ئهسكهرلىرى بىلهن ئاممىنى تهشكىللهپ، ئۇالرغا زهربه 

ده،  12:00كۈنى كهچ سائهت - 22ئاينىڭ - 8. بېرىشكه تهييار تۇردى

دادىسى ئۆگزىده تۇرۇپ  ىڭليهنجاڭىن لىيهنىنىڭخهلق ئهسكهرلىرى 

تاغ قاپتىلىدىن كىشىلهرنىڭ ئاياغ ئاۋازى كېلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ 

. ھهمده نۇرغۇن كىشىنىڭ سايىسىنى خىره ـ شىره كۆردى. قالدى

ۋهزىپه ئىجرا قىلىۋاتقان خهلق ئهسكهرلىرى بۇنىڭدىن خهۋهر 

تاپقاندىن كېيىن دهرھال نهق مهيدانغا يېتىپ كېلىپ، ئۇ يهرده 

نۇرغۇن خۇرۇم ۋه رېزىنكه ئاياغ ئىزىنى بايقىدى ھهمده بۇ ئىزالرنىڭ 

، بۇ جهزملهشتۈرۈپبۇ يهردىكى كىشىلهرنىڭ ئىزى ئهمهسلىكىنى 

كىشىلهرنىڭ كېچىسى يول يۈرۈپ، كهنتكه كىرىشكه 
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پېتىنالمىغانلىقىغا قارىغاندا، ئۇالرنىڭ دهل ئاشۇ توپىالڭچىالر 

ۋهزىپه ئىجرا . هپ قارىدىناھايىتى چوڭ، د ئېھتىمالىبولۇش 

قىلىۋاتقان خهلق ئهسكهرلىرى توپىالڭچىالرغا قوغالپ زهربه 

بېرىۋاتقان خهلق ئازادلىق ئارمىيىسىگه دهرھال ئادهم ئهۋهتىپ بۇ 

ئهھۋالنى مهلۇم قىلدى، شۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا، ئۆزلىرىمۇ كۈچ 

  . تهشكىللهپ توپىالڭچىالرنى قوغالپ ماڭدى

  

ئارمىيىسى يهرلىك ئاممىنىڭ ياردىمى، خهلق خهلق ئازادلىق 

ئهسكهرلىرىنىڭ يول باشلىشى بىلهن، شۇ يهردىكى بىردىنبىر سۇ 

خهلق ئازادلىق ئارمىيىسى . مهنبهسىده توپىالڭچىالرنى بايقىدى

بىلهن خهلق ئهسكهرلىرى ئۆز ئارا ماسلىشىپ، توپىالڭچىالرنى تېز 

 كۆرسهتكهنلىرىگهسۈرئهتته قورشاپ، جاھىللىق بىلهن قارشىلىق 

زهربه بېرىپ، توپىالڭچىنى نهق مهيداندا ئېتىپ ئۆلتۈردى، 

توپىالڭچىالرنىڭ كۆپىنچىسىنى قولغا ئالدى، پهقهت ئالته نهپهر 

  . توپىالڭچى چېگرا تهرهپكه قېچىپ كهتتى

يېزىسىنىڭ  قاراجۈلناھىيىسى ئاتۇش جايالشقان  چېگراغا

 كىرىۋالغانلىقىنىۇقۇنۇپ مهسئۇلى توپىالڭچىالرنىڭ مۇشۇ رايونغا س

ئاڭالپ، دهرھال خهلق ئهسكهرلىرىنى تهشكىللهپ، ئازادلىق 

خهلق ئهسكهرلىرى . ئارمىيىگه ماسلىشىپ توپىالڭچىالرنى ئىزدىدى

توپىالڭچىالرنى قوغالپ تۇتىدىغانلىق خهۋىرىنى ئاڭلىغاندىن 
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ئۆزلىرىنى تىزىمالتتى، بۇ ھهرىكهتكه ئايال  بهستهكېيىن، بهس ـ 

  . ئهسكهرلىرىمۇ قاتنىشىشنى تهلهپ قىلدى خهلق

خهلق ئهسكىرى توختى سىرتقا چىقىپ قايتىپ كهلگهنىدى، ئۇ 

باشقا خهلق ئهسكهرلىرىنىڭ توپىالڭچىالرنى تۇتقىلى 

كهتكهنلىكىنى ئاڭالپ، شۇ ھامان باشقىالرنىڭ بىر ئېتىنى سوراپ 

. تېزدىن ئالدىن كهتكهن خهلق ئهسكهرلىرىگه يېتىشىۋالدى

ق قىلىپ، توپىالڭچىالرنى ئىزدهشكه قاتناشقان خهلق شۇندا

خهلق  62ئهسكهرلىرى بارغانسېرى كۆپىيىپ، ئهڭ ئاخىرىدا 

ئهسكىرىدىن تهشكىل تاپقان توپىالڭچىالرغا قوغالپ زهربه بېرىش، 

خهلق . توپىالڭچىالرنى ئىزدهش ـ تۇتۇش قوشۇنى شهكىللهندى

پىالڭچىالرنى قوغالپ ئهسكهرلىرى غهزهپ ـ نهپرىتى تاشقان ھالدا تو

تۇتقۇچى ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرى بىلهن بىرلىكته تاغ ـ 

نهچچه كىلومېتىر  70ئېدىرالردىن ئېشىپ، بىر كېچه ـ كۈندۈزده 

يول يۈرۈپ، سۇ ۋه يېمهك ـ ئىچمهك كهمچىل بولغان جاپالىق 

مۇھىتتا، روھلۇق، جهڭگىۋارلىق بىلهن كۈرهش قىلىپ، قېچىپ 

  . وپىالڭچىالرنى تېزال قولغا چۈشۈردىت سۇقۇنۇۋالغان

توپىالڭچىالرنى بىرلىكته قورشاپ يوقىتىش جېڭىده ئارمىيه 

بىلهن خهلق بېلىق بىلهن سۇدهك چوڭقۇر رىشته ئورناتتى، خهلق 

ئاممىسى پهرزهنت ئهسكهرلهرنى قىزغىن سۆيىدىغان مهنزىره ھهر 

ازادلىق ۋاقىت ھهممىال يهرده كۆزگه چېلىقىپ تۇردى، بىر قېتىم ئ
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ئارمىيه جهڭچىلىرى توپىالڭچىالرنى ئىزدهپ تۇتۇش جهريانىدا بىر 

. قالغانىدى قىينىلىپقاقاسلىققا كېلىپ قېلىپ، سۇ بولمىغاچقا 

يېقىن ئهتراپتىكى ئامما بۇ ئهھۋالدىن خهۋهر تاپقاندىن كېيىن، 

ئۇالرنىڭ ئالدىغا باردى،  ئېلىپدهرھال سۇ ۋه يېمهك ـ ئىچمهكلهرنى 

بىر موماي چوڭ بىر قوغۇندىن بىرنى ئازادلىق ئارمىيه 

نۇرغۇن ئامما ئۆيلىرىدىكى ئاتلىرىنى . جهڭچىلىرىگه ئاپىرىپ بهردى

چىقىپ ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرىگه توپىالڭچىالرغا  ئېلىپ

 بهزى ئامما ئۇالرغا يول باشالپ. دهپ بهردى ،قوغالپ زهربه بېرىڭالر

بىر . بېرىپ، توپىالڭچىالرنى تۇتۇش ھهرىكىتىگه تهڭ قاتناشتى

قېتىملىق توپىالڭچىالرنى ئىز قوغالپ تۇتۇش ھهرىكىتىده، ھاۋا 

ئىسسىق، سۇ كهمچىل بولغاچقا، بىر ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىسى 

ئۆزىنىڭ يېرىم سۇدان سۈيىنى ئۆزلىرىگه يول باشالپ ماڭغان 

وۋاي بۇنىڭدىن چوڭقۇر تهسىرلىنىپ، چارۋىچى بوۋايغا بهرگهنىدى، ب

قوينىدىن قولياغلىققا ئىككى قات قىلىپ ئورالغان چوڭ بىر 

بۇ ئازادلىق ئارمىيه . ئۇنىڭغا بهردى ئېلىپنهشپۈتنى ئاۋايالپ 

كۆڭلىده بۇ بىر تال نهشپۈت بولۇپال  ئېلىپجهڭچىسى نهشپۈتنى 

هرگه قالماي، بهلكى چېگرا رايوندىكى خهلقنىڭ پهرزهنت ئهسكهرل

ئۇ نهشپۈتنى ئۆزى يالغۇز يېيىشكه . بولغان كۆڭلى، دهپ ئويلىدى

قىيماي، ئۇنى ئوراپ قوينىغا سېلىۋېلىپ، توپىالڭچىالرنى قوغالپ 

تۇتۇش ۋهزىپىسىنى ئورۇنداپ بولۇپ ليهنگه قايتىپ كهلگهندىن 
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كېيىن، نهشپۈتنى پارچىالپ، پۈتۈن بهندىكى جهڭچىلهرگه بىر 

كىنه بىر پارچه نهشپۈت خهلق پارچىدىن بهردى، كىچىك

ئاممىسىنىڭ پهرزهنت ئهسكهرلهرگه بولغان چوڭقۇر مۇھهببىتىنى 

ئاشقان بىر بوۋاي ئالته دانه  ياشتىن 60بىر كۈنى . ئىپادىلىدى

خالتىنى يۈدۈپ، يولدا ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرىنىڭ  يوغان

ىيه يېتىپ كېلىشىنى ئااليىتهن ساقالپ تۇرغانىدى، ئازادلىق ئارم

ئۈچ چوڭ ئىنتىزام، «جهڭچىلىرى يېتىپ كېلىپ، ئۇنىڭغا 

نى سۆزلهپ، ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرى » سهككىز دىققهت

ئاممىنىڭ بىر تال يىپ ـ يىڭنىسىنىمۇ خالىغانچه ئالسا 

كۆزىگه  تهسىرلهنگىنىدىنبولمايدىغانلىقىنى چۈشهندۈردى، بوۋاي 

قۇربان جهڭچىلىرى ىيه ئازادلىق ئارم«: ئىسسىق ياش ئالغان ھالدا

بېرىشتىن قورقماي خهلقنىڭ دۈشمىنىنى يوقاتتى، ئاممىنىڭ 

، بۇ بىز دهسسىمىدى زىرائهتلىرىگىمۇنهرسىلىرىگه زىيان سالمىدى، 

دېھقانالرنىڭ پهرزهنت ئهسكهرلهرگه ئهكهلگهن ئاددىي سوۋغىتىمىز، 

. دېدى» سىلهرگه بولغان كۆڭلىمىز، بۇنى ئالمىساڭالر بولمايدۇ

لق ئاممىسىنىڭ پهرزهنت ئهسكهرلهرنى قىزغىن سۆيۈشتهك خه

ئهمهلىي ھهرىكىتى ئازادلىق ئارمىيه جهڭچىلىرىنى ناھايىتى 

چېگرا خهلقى ئۈچۈن ئۆمۈرۋايهت خىزمهت «ئىلھامالندۇردى، ئۇالر 

  . دهپ ئىراده بىلدۈرۈشتى» !قىلىمىز

ئهكسىلئىنقىالبىي » تۈركىستان پارتىيىسى شهرقىي«
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گۇرۇھىنى پاش قىلىش ۋه تهكشۈرۈپ ئېنىقالش بۆلگۈنچىلىك 

خىزمىتى ئارقىلىق، پۈتۈن شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقى بىر 

قېتىملىق سوتسىيالىزم ۋه ۋهتهنپهرۋهرلىك تهربىيىسىگه شۇنداقال 

ماركسىزملىق دۆلهت قارشى ۋه مىللهت قارىشى تهربىيىسىگه ئىگه 

پارتىيىسىنىڭ بولدى، ھهر مىللهت خهلقى جۇڭگو كوممۇنىستىك 

رهھبهرلىكى بولمىغان بولسا، سوتسىيالىستىك جۇڭگونىڭ بۈگۈنى 

بولمايدىغانلىقىنى، شىنجاڭدىكى ئاز سانلىق مىللهتلهرنىڭ 

ئازادلىققا ئېرىشهلمهيدىغانلىقىنى ھهمده ئۆزلىرىنىڭ بۈگۈنكىدهك 

. ھهقىقىي تونۇپ يهتتى كهچۈرهلمهيدىغانلىقىنىبهختلىك تۇرمۇش 

نىڭ ئهكسىلئىنقىالبىي » ستان پارتىيىسىتۈركى شهرقىي«

بۆلگۈنچىلىك ھهرىكىتى دۆلهتنىڭ بىخهتهرلىكىگه ۋه بىرلىكىگه 

خهۋپ يهتكۈزدى، شىنجاڭدىكى ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئورتاق 

زىيان سالدى، كىشىلهرنىڭ كۆڭلىگه ياقمىدى، ئۇنىڭ  مهنپهئىتىگه

  . ھاالك بولۇشى مۇقهررهر ئىدى

ئاخبارات كوممۇنىست خىتاي  يۇقىرىقىالر: ئىالۋه

ياۋىداق، ھهق بىلهن ناھهقنى ئاستىن  - ئىشخانىسىنىڭ يالغان 

ۋېتىپ ئىلىقىلىپ يازغانلىرى بولۇپ، شاكىلىنى  ئۈستۈن

  .بولىدۇپايدىالنسىڭىز مېغىزىدىن 
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