
www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى 

1 

 

www.kitaphumar.com 
 

 

 

 

 

 

 كازاكالر ئاقسۇدا
 

 (ئەسلىمە)
 

 ۋۇتئېزىز سا
 

 نەقىللەر
 

 

ئەسلىمە كازاكالرغا مۇناسىۋەتلىك بولغىنى ئۈچۈن ھەم ئۇالرنىڭ شىنجاڭغا، 
ئاقسۇغا قانداق سەۋەبلەر بىلەن پەيدا بولغانلىقى ھەققىدە قىسققىەە چۈشقۈنەى ە 

ماتېر يالالرغققا مققۇراتىقەل قىلى قققا  ئىق ە بولققۇۈ ئۈچققۈن، مۇناسققۋەتلىك تقار  ى
 .توغرا كەلدى
سوۋېت ( چارروسىيەنىڭ كازاك ئاتامانى)يىلى ئاق ئورۇس ئالياكوۋ -0291

. پىرەن بولۇپ، ئىلىغا قېەىپ كېلىپ پاناھلىق تاپتى-ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدا تېرە
كى لىك كازاك ۋە ئاق ئورۇستىن تەركىب تاپقان  0011ئۇنىڭ باشقۇرۇشىدا 

زاك كا-رۇسئوق »ئەن لىيە بۇ ئا. يېنىك ياراغلىق ئەسكىرى بار ئىدى-رئېغى
نغا - ھىند ستارام ئەن لىيەگە قارگە، ئاند ن قىلىق قەشقەرمەى ئارۈقىسىملىر نى ئۈ

ېت ۋ كى سود سىيەروقىلىق رئاسىيا ئارا ئوتتۇ، ئەپكېلىپزۈپ ئايالندۇرۇپ ئۆتكۈ
ماقەى - رسوقۇشتۇن يەسى بىلەمىرېت قىز ل ئاۋسوتىكلەۋاتقان ھاكىمىيىتىنى 

ېڭ ىڭ ڭ زئۆلكىسىنىڭ باشلىقى ياڭ شۇ چاغد كى شىنجاپىالنغا بۇ . ىبولد
مىيەسى رېت قىز ل ئاۋسوا  درشۇ ئا. ىقالدرۇپ تۇا ئىلىدالر نائىالج ئۇ. ىئۈنىمىد
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زۈپ، پپىسىنى كىرگۈرۇقىلىش گۇا ئىجرزا مەخپىي تان  ن تەشكىللەن ەرالردئۇيغۇ
نى ئېتىپ ۋالرتوۋە دوباچىچ ن قوشۇنىنىڭ ئاتامانلىر د ن بولغاك زاكا -ۇسرئوق ئا

« ىندرۈكۆە  خ سەھنىسىدركېيىن تا. ى نى ياقىغا ئالدزئۆۋ ئالياكو. ردىئۆلتۈ
 (خەلق نەشر ياتىڭ شىنجام، تو-3  ى« ر»شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تا)

ن ئاساسەن ئالتايسققققققققكىالر گەربەردەم شېڭ شىسەي ە يا -رۇس »قىز ل 
. ئاق ئورۇستىن تەركىب تاپقان 9111زاك، كا 0111ق ئورۇسالر بولۇپ، ئازاك، كا

 0111. زاكالركان   اھنىڭ ئالتايغا قېەىپ ئۆتكەدپار چاى نەپىر 0111بۇنىڭد ن 
قورالالنغان ياخ ى ۋە نېۋ ك وبرئايروپالن، مىيەسىنىڭ رېت قىز ل ئاۋسوى نەپىر

 9111ر، لەرئەسكەن ىنغائېلۋۇل موڭغۇللىر قققققققد ن غارتوى نەپىر 0111رۇس، ئو
: « سېۋ ن ھېد ن...رلەرئەسكەن لغارۇشتۇراخىل مىللەتتىن قۇر ھەى نەپىر

 ماتۇڭيىڭ«ن »قاچقۇ
قى زومنىڭ دەئارۇن، قىز ل بۇ، تەمبەل، ئې ىز. نىكۋپولكو -ۋ كورا»پر  كو

كېلىپ تىجارەل مەى ە قېەىپ رۈئۈئىنقىالبىدا ئۆكتەبىر . زاك ئىدىكا، كېلەتتى
كنى زاكاق تۇر ن ئاد0011ن غارئولتۇا كوچىسىدالر مەىد كى مۇھاتىررۈئۈ. نقىلغا

ئاشۇ ۋ كوراپرشىكو. نگەزتۈن بىر قوشۇپ تەشكىللەن ېننىڭ تەلىپى بىلەرشۇن تى
. نقىلغال شقا خىزمەاېننىڭ ھاكىمىيىتىنى قوغدرشۇن تىپ، بولۇۈ قوشۇنغا با

پولكى‹ قىلىپ رۇس ئوق ئا -3›الپ ۇقتولدەم ئاكازاكالرغا يەنە  ېن ئاشۇ رتىڭ شۇ
باشەىلىقىد كى بۇ ۋ كورانىك پر  كوۋېن پولكورشۇن كېيىن تى. نچىققارۇپ قۇ

قەرەلىدە بەرمى ەن، -ۋاقتىتەمىناتلىر نى  -ۈمائائىلمىغان، گە زكۆكازاك پولكىنى 
كېيىن بۇ .  كىتى ە قاتناشتىرھەۇرۇۈ ېننى ئاغدرشۇن پلىنىپ تىزەغەشۇڭا ئۇ 

مىيەسى ە رېت قىز ل ئاۋ ر بولسا سوزھا. ىقىلدل زمەقىسىم شېڭ شىسەي ە خى
شىنجاڭد كى ا باغاتايىسكى‹ نامىدر›تا،مىيە ›ئالتايىسكى‹رقىز ل ئاپ، ۇقوشۇل

ن »قاچقۇ :سېۋ ن ھېد ن)« ۇتىدا ە قاتنى ىۋ كىتىرھەيېغىلىقالرنى  تىنەىتىش 
 (خەلق نەشر ياتىڭ شىنجا، ماتۇڭيىىڭ«

سىنىڭ  مىيەرئال داال ئۆلكىلىك ھۆكۈمەشېڭ شىسەينىڭ −ال»بېكدېيىۋ گېنېر
يىد ن اچىر، پەتلىكالسارەك، سېمىزۋۇل، قاي، ساغالم، بورا ئوتتۇ. نىاقوماندۈ با

الي نىكوھ   ادپار ئۇ چا. ىئىددەم ئاك قولى كۈچلۈن،  د غاركۈلكە يېغىپ تۇ
ئىنقىالبىدا ېت ئۆكتەبىر ۋسو. ىئىدى مەنسىپى يۇقىرە مىيەسىدرسىيە ئاە رو ددەۋر

شىمالىي . نمەى ە كەل ەرۈئۈكېلىپ شىنجاڭغا قېەىپ پ، لۇۇرۇئاغدھ   ادپار چا
، شى ئىلىر غا قا- ننىڭ ئىسيانەى قىسىملىرەپېييۇڭ تاۋە ماتۇڭيىڭ ا شىنجاڭد
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ق ئازاك، كا. نقاتناشقائۇرۇشالرغا شېڭ شىسەي ە ياللىنىپ ي، ئالتايالردا  باغاتارتا
يىلالردا شۇ . نبولغاان قوماندۈ مىيەگە بارشىمالىي ئان تەشكىللەن ەئورۇسالرد ن 

ېت ۋسون شىنجاڭغا كىرگەپ  ن ئۆتۈادچې رن شېڭ شىسەينىڭ تەلىپى بىلە
ساختىلىق ي شېڭ شىسە. نگە قاتناشقار كەتلەربىي ھەرھەە كىبىدرمىيەسىنىڭ تەرئا

تۇڭ و قىسىملىر نىڭ كىيىمىنى ن، ئۈچۈۈ  نى بويازنىڭ كۆرقىلىپ كى ىلە
ئەمەلىيەتتە بۇ . نىقابلىغانقىلىپ ن قوشۇن لەشكەزئۆا اڭدشىنجزۈپ، كەي ۈ

. «نبولغاە تتىپاقىنىڭ تىزگىنىدېت ئىۋقىسىد كى ھوقۇقى سورئاردە قوشۇننىڭ پە
 (خەلق نەشر ياتىڭ شىنجا، « ماتۇڭيىڭن »قاچقۇ:سېۋ ن ھىد ن)

 - 0233)ى تەنۇبىي شىنجاڭغا چېكىندپ بولۇپ مەغلۇا »ماتۇڭيىڭ شىمالد
ئۇنىڭ ن للۇقىد كى بىرلەشمە قوشۇوشېڭ شىسەينىڭ كونتر(. ئايالر –8 - 1يىلى 
باغاتايىسكى« نامىد كى ر»تا، »ئالتايىسىكى«ۋە مىيەسى رئۆلكە ئا)ن قى بىلەۇبۇير

پتىن رەئىككى تەما تۇڭيىڭنى  ( قوشۇنىزاك شقۇچى كارالشېڭ شىسەي ە ھەمكا
 نىڭ - قوشۇنلىر ئۆلكە. قوغالپ زەربە بەردى( پتىنرەمەى تەرۈئۈۋە ئىلى )

قىي رليۇ بىن شە)ى ئىدليۇ بىن لى ائىيلىر نىڭ گېنېراپىدل قىي شىمارنى شەاقوماند
ئۆلكىلىك قوغد نىش قىسمىنىڭ ڭ خېيلۇڭجياا مىيەسىد كى چاغدرئال شىما
دەم ئادەك  0111ەن قققق تۇ 4ن تەخمىنەا ئۇنىڭ قولىد(. ىنى ئىداقوماند، لىاگېنېر

يەسىنىڭ ئاتاقلىق مىرئال پىدائىي قىي شىمارشەا ئاستىد لنە ئۇنىڭ قويە. ىئىدر با
ل لە، خېيلۇڭجياڭ دۆيۇفېنڭ نجاڭى تياەنىنىڭ تۇەتىلىن تۇ-ىئوفىتسېرلىر

»شىنجاڭنىڭ . )ىئىدر باڭ چىڭلىنالر مىيەسىنىڭ يىڭجاڭى سۇرئازۇۈ قۇتقۇ
 (خەلق نەشر ياتىڭ شىنجال، بە - 333م تو - 3  ى« رقىسقىەە تا

ليۇبىن ن قىلغارۈۈ قى بويىەە ئىلىد ن تەنۇبقا يۈۇبۇير»شېڭ شىسەينىڭ 
قىلىپ ماتۇڭيىڭ ل كۈنى ئاقسۇنى ئى غا - 99ئاينىڭ  - 3يىل  - 0234قوشۇنى 

ۇرۇپ، قالدئاقسۇدا قىسمىنى پ ماتۇڭيىڭ قوشۇنلىر نىڭ كۆ. ىقىلدڭ تەن بىلە
 (. لبە - 388ب يۇقىر قى كىتا)« ىلۋې ىغا چېكىندرامان قىسىم بىلەز ئازى ئۆ

ن ۋە قوشۇۋە تەشېڭ شىسەي ە )ئۆلكە قوشۇنىنىڭ ا ئايد - 4يىل  - 0234»
گە ر ن قەشقەدئاقسۇى ئەسكىردەك  01111( ىقىسىملىرزاك كان ل ەرۈلەشتۈزئۆ
 (. لبە - 388ب يۇقىر قى كىتا)« ىقىلدل لۋې ىنى ئى غاراماا يانىدرتەرۈۈ يۈ

ل رۇسالرد ن چەە، كىبىدرمىيەسىنىڭ تەربۇ بىرلەشمە ئۆلكە ئاا شۇ چاغددەل »
ى قىسىملىررۇس ئوقورالالنغان مىيەسىنىڭ خىل رېت قىز ل ئاۋسون ل ەرۈلەشتۈزئۆ

 لىق رازنا( بولۇپمۇ ئەن ىلىيە)ر  كى ئەكسىيەتەى كۈچلەرادخەلققا، بولغانلىقتىن
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چىقىر پ ر للىق ئەسكەراتەنۇبقا قو -گە رنىڭ قەشقەرسىيەلىكلەۈرۈپ، روبىلد
تەنۇبقا ليۇبىن  -گە رقەشقەن شۇنىڭ بىلە. ىقويمىدل يو ە مۇداخىلە يۈرگۈزۈشى

ېت ۋسوپ، ئۆتۈى مىن و قوشۇنلىرا تۇڭ ۇۋە نلىقىد كى شېڭ شىسەي ە تەاقوماند
ى قىسىملىرزاك باغاتايىسكى‹ كار›تاۋە للۇقىد كى ›ئالتايىسكى‹ وئىتتىپاقى كونتر

ك  يىتى بەر ۋەزقىتتا قەشقەۋاچۈنكى بۇ . ىقالدپ توختاا لۋې ىدراقتىنەە ماۋا
زاك  كا، قالغاچقاپ شقاينىقى بولۇدانىڭ رخىل ئىسيانەى كۈچلەر ھەپ، ككەرەمۇ

لۋې ىنىڭ تەنۇبىغا راماپ، تۇتۇزەردە  يەتنى نەۋەزئىنەكە اق مۇشۇندى قىسىملىر
، توقسۇ، كۇچا، ئونسۇ، ئاقسۇۋال، ئا، كەلپىنن، پارچتۇۇئ، لۋې ىراما. ىئۆتمىد

پ، لۇرۇشتۇالنرۇئوق قاربويىەە تار ليەنلە، يىڭەن، تۇدا الرلىق تايرقاتا... رالكو
ۋ اليەتلەرنىڭ  -بۇ ناھىيە ن ئۈچۈي شېڭ شىسەيىلالرغىەە   – 0238تاكى 

ل سۆھبەن بولغان بىلەر ئابدۇلال »ئۆمە)« ىگەنىدربەساقالپ ئامانلىقىنى 
 -0201. نبىغا قات قاالئىنقىل يەال چ ۋئۈڭ شىنجار ئابدۇلال ئۆمە،  ندخاتىر سى« 

پولكى  31- ۋ ز يە د - 03س پۇركو - 0مىيەسىنىڭ رلىق ئازاديىلى تۇڭ و خەلق ئا
تۇڭ و . نلى بولغاۋائاقسۇغا ، كۇچاغا ھاكىم، ئاقسۇغا كېلىپن بىلە

ز خوتا نىياە  دك دەۋرلۈرئۇ ئۆسمۈ. ىسى ئىدزائەۋۋەر تىيەسىنىڭ مۇنەركومپا
 (.پال بولدىۋايىلى  - 9111ن، بولغارى خىزمەتكاس ھاتىنىڭ خا

ف نوۋال كى مەادچې رقىرغىز ستانىنىڭ ېت ۋسوئايالردا  - 4يىل  -0234»
ئۆلكە قوشۇنىغا ، ئېغىز د ن شىنجاڭغا كىر پا چې رم كەشتارقىرغىز ئاتلىق پولكى ئە

شېڭ ن سىغا قويۇلغااچې رم كەشتارئەئۇلۇغەال ئىسھاقبەگنىڭ . ىملەشكەنىدردەيا
ئاتلىق پولكىمۇ ئۆلكە ر ئۇيغۇ -قىرغىز اۈ قوغد اللۇقىد كى چې روشىسەينىڭ كونتر

شتىن كېيىن بۇ ئىككى قىرغىز پولكى رۇئۇى، قىلدڭ قوشۇنىغا ماسلى ىپ تە
 . شتى«النرۇئۇلۇغەاتقا ئو

 
خەلق ڭ شىنجال، بە - 382م، تو - 3  ى« رقىسقىەە تاڭنىڭ »شىنجا)

 (.نەشر ياتى
 

 فچېرنىيور قانخو

 
بىر قېتىملىق م قېيۇل بۇنى خىزمەتد  ىم ئابلە. گېپىمىزگە كېلەيلىز ئۆى ئەمد
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سىتە اگە بىۋرقەلەۋەقېيۇمغا بولسا مۇشۇ ل ئابلەن، گەربەپ لەزسۆھبەتتە سۆ
ل ئابلە. نئىكەن گەربەپ لەزئاكا سۆر تۆمۈى مەھدم قېيناتىسى ئىمان قىلغااك ئى تىر

قسۇ بىرلەشمىسى »ئار سەنقەتەىلە -ل بىيادەيەتلىك ئەال ۋ ر ئاقسۇ زھام قېيۇ
ياۈ  08بۇ يىل ۇ ئى لەيدپ  ر بولۇررمۇھەە بىياتى« تەھر ر بۆلۈمىددەئە
 (.يىلى-9112)

ئىنقىالبىدا ئۆكتەبىر ا قتىدز ۋائۆ، قەۋەند كى ۋەتۆن قىلماقەى بولغان بايا
تايالردا لىق رقاتا... يئالتاي، باغاتارتا،  ن قېەىپ چىقىپ ئىلىدسىيەرو

ھاكىمىيىتىنى ي شېڭ شىسەۋە ېن رۇشن كېيىن تىن، باققان پاناھلىنىپ تا
لىك ريەپ، بولۇا پەيددا قسۇئايالالنغان كازاكالرنىڭ بېر  كە پ مۇستەھكەملە

بۇ تىنايەتنى شېڭ . ىقەبىھ تىنايەتلىر نىڭ بىرن گەزگۈرگە يۈرئاھالىلە -اپۇقر
 ئالتا»ن تقااكېلىۋرۈپ قوغالپ ماتۇڭيىڭنى تەنۇبقا سۈ، ملى ىپردەشىسەي ە يا

ن،  ر قىلغانلىقى ئۈچۈدساف چېرنىيوزاك كاققققق نىڭ بىر ليەنجاڭى« يسكىالر-
 ...نئەسلەشكەپ قويۇم لەقەدەپ « فچېرنىيور ئۇنىڭغا »قان واالر پۇقر

 
A 

 
ى مەھدم ئىمام قېيناتا: ئابلەل  قەييۇم  ئەسلەپ شۇنداق داۋام قىلىدۇ

شۇ ن، ىكەبوپتئايالردا - 2يىلى  - 0233قە ۋەبۇ ، نىڭ ئېيتىپ بېر  ىەەرتۆمۈ
پولكىنىڭ ليەنجاڭى زاك »ئالتايىسكى« كان ماڭغاقوغالپ ماتۇڭيىڭنى چاغالردا 
تاشيولى ل لەدۆ رقى زھاا ئۇ چاغد)لىر نى ئېلىپ قۇمباشقا چۈشتى رئەسكەف چېرنىيو

(. گە ئۆتەتتىرقىلىق قەشقەرلۋې ى ئاراماۋال، ئاۈ، قىلىق قۇمباريولى ئان خاق، يو
ياشالردا  03~00الردا شۇ چاغپ، قۇمباشلىق بولۇن ئاخۇرتۆمۈى مەھدم ئىمام قېيناتا

 . نئىكە
 ر نى زباۈ قۇمبار لەرئەسكەزاك ئاتلىق كاياراغلىق يېنىك -بىر كۈنى ئېغىر

غا االرلىك پۇقررەي. نقسىز ئىكەالئەخۋۇر، زوراۋان، ھاكاك بەالر ئۇ. كېتىپتۇقاپالپ 
. نقىلغاق لۇرپوخۇالرغا ئايال. نبلىغازاسېلىپ ئاسېلىقالرنى -ئالۋانخىل ر ھە

بىر كۈنى قۇمباشلىق ھېز بەگنىڭ بېد سىنى : ىئەسلى ەنىداق شۇندم قېينانا
ەگنىڭ  كى يى ىت ھېز بالردياش 91~02ن ې ەد ر دقۇمباشلىق قان ۋە مەردۇق، ئو

ق تسارۇۋائوە بېد. ىې ەنىدالي دقتى بوۈ ۋاچۈ .ۇقئىدى لىرريىللىقەى چاكا
ئەمەلىيەتتە كازاك، كى ىلەر )رۇس ئوۈ للىق يارائىككى قون قۇمباشقا چۈشكە
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ن، ياخ ى كىيىن ەر ئەسكە( كازاكالرنى بىلمى ەچكە ئورۇس، دەپ بىلى ەتتى
يلىق ئىككى اچىرن تولغان بىلەر  ننەتلەز - بۇ ن زئالتۇى قوللىرن، بويۇالق، قۇ

مىلتىقلىر نى چەتتىكى قىر چېتى ە ،  كېلىپەپ  ي ھەيدرمەتبۇر قىزنى ئۇيغۇ
لد سىغا ئاپىر پ باسقۇنەىلىق دابىر سۆگەتنىڭ اق  ن نېر ردبىزپ، قويۇالپ تاش

تۇرۇۋ دى،  ننەتلىر نى بۇلىغىلى  ز- بۇن زئالتۇئايالالرنىڭ  ن بۇ ئاند. ىقىلد
سېلىقلىق غىالبىغا يېنىد كى رۇس ئىككى ئو. ىشىلىق قىلدرچىرقىر  ىپ قائايالالر 

. تتىرۈۋەساقلىر غا تىقىپ ئۆلتۈرقو ،يېر  ەل مىلتىق نەيز سىنى  ئېلىپ ئىپپە
ا، غاندرتۇتۇشقىلى تۇن بىلەى بىر-تالى ىپ بىررۇس ئالتۇنالرنى ى ئوھېلىقى ئىكك

اپ نلىققا چىدزوراۋا ر بۇ دلىك يى ىت قارتى ەل، تەمبەن تقارۇۋائوە بېدا يېنىمد
 غاقنى ئېلىپرئو( ىئىدى بىزنىڭ خوتايىنىمىزنىڭ قىزلىرقىز ئۇ ئىككى )ي لماراتۇ

بۇ ھۇتۇمد ن ن مى ەكۈتۈل. ىئېتىلىپ چاپقىند دئورۇسالرغا غىنىەە ربارۈپ يۈگۈ
سېلى ىپ دال -ي ۋايلماالتىقلىر نىمۇ ئېسى ە ئامىل ن ئورۇسالركەتكەپ قۇرقو
يەنە زۈپ، سنىڭ بې ىنى ئۈرۇغىنىەە بىر ئور ر ئېتىلىپ بادقا. لى ىپ كەتتىۋتو

چۈشتىن كېيىن . مەنمۇ قاچتىم. ىقېەىپ كەتتدە  -تتى ەنىنى يېر ۋربىر نىڭ قا
ليەنجاڭى ن ې ەف دنىڭ چېرنىيوالرئۇ. كەنت ئىەى ە يېغىپ كېتىپتۇئورۇسالر 

سنىڭ ئۆلۈكىنى تېپىپ قاتتىق رۇئىككى ئون ل ەرۈئۆلتۈن بىلەى لىر رئەسكە
نىڭ ركەنتتىكىلە. لى ىپتۇۋۇزياي نى تاپالمارگۈچىلەرئۆلتۈ. پلىنىپ كېتىپتۇزەغە

 :ي پىنى باسالمازغەف چېرنىيو. نمى ەرنى ئېيتىپ بەرگۈچىلەرھېەقايسىسى ئۆلتۈ
 -گ يېز سىنىڭ بەۈ قۇمبارۇپ، شتۇراسو؟ ققققق دەپ ئى ىسى كىمققققق قىزالرنىڭ 

 -ا پىد كى يېزائەترۋە كەنت ، ئىكەنلىكىنى بىلىپى شاڭيوسى ھېز بەگنىڭ قىزلىر
ھېز بەگنى توپالپ،  گەربىر يەن ئۈچۈۈ نى چۆچۈتۈالرېھقانر د كى ئۇيغۇردكەنتلە

ر بال سۆگەپ بىر تۈن يوغاا بەگنىڭ ئى ىكى ئالد د. باغلىتىپ ئېلىپ كەپتۇپ تۇتۇ
قىسىغا رھېز بەگنىڭ قولىنى ئا. نكەتكەنىكەپ يوغىناك بەى شاخلىردرا بان، ئىكە

شاخنى درا ئىككى بازور ئاند ن ، ئېسىپ سۆگەتكە چىقىر پن غامەا بىلەرئاباغالپ، 
بەگنىڭ بىر پۇتىنى ى ھېزۈرۈپ،  ي ئەگدرمەتبۇن غامەا بىلەرئادېھقانالرغا 
ن، تېڭىپ باغلىغادرا شاخالرغا بان غامەا بىلەريەنە بىر پۇتىنىمۇ ئا، ئوشۇقىد ن

ن بادر الرنى ھىمسىزلىك بىلەي رەلىر غا پىسەنت قىلماديارپە -ھېز بەگنىڭ نالە 
كېر لىپ قاتتىق  چاتىر سىا قىسىغا يانغاندرئادرا شاخلىرى با. نتكەۋەقويۇ

ا تاپانەىسىد ن چاتىررۈپ، چاتىر سىنىڭ يىرتىلمىغىنىنى كۆف چېرنىيو. ننغاالبزائا
اپ سىلدرتااپ ئاترك سۆڭەا چاتر، تكەند ن كېيىنەئېتىپ چېقىۋق  سىغا ئورئوتتۇ
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پ بولۇك ئىككى بۆلەڭ تەڭمۇتە، تقارئومۇەك، كۆكرق، سارقو، يىرتىلىپ كىند ك
ئورۇسالر . نقالغاى ساڭ ىالپ  ئۆپكىلىر -ي ئۈچە. نتىغاتوخە نىيىغا يەتكەندركا

كەتكەند ن الر ئۇن  دېھقانالر كەتكەپ قۇرقو. نئالغاچ ھ ەتلىك ئۆاق دەئەنە شۇند
 . دەپ قارغاشقان« فچېرنىيور »قان وليەنجاڭنى كېيىن ھېلىقى 

 
 ۋۇل ئېز ز سا: تلى ۈچىپ رەخاتىر لە                          

 
B 

 
رۈپ ئى ىلىك تې نىكومىنى پۈتتۈا يېزر يىلى قەشقە-0202( ۋۇل ز سائېز)نمە
خىزمەتكە يېز سىغا ن بەشتۈگمە( ئىدىناھىيە ى ئىل ىر)شەھىر نىڭ ئاقسۇ 

 .تەقسىملەند م
« زاديا ياقىسىد كى »ئادەرشۇ يېز نىڭ ا، ئاخىر دئاينىڭ -2يىل -0230         

ل سىنىڭ سۈپە- تېر لغۇاي بۇغدگى زبويى كەنتى ە كۈۈ يونىنىڭ قارۇۈ راباشقۇ
ېھقانەىلىق دئاشۇ كەنتنىڭ ا يانىدرتەل خىزمە. كەلد مئەھۋالىد ن مەلۇمال ئېلى قا 

م ھەن يوغاى لىرزكۆق، تلۇرۇبۇر يۈزلۈك، قوڭۇ،  لىكۋدگە، ئې ىز، تې نىكى
 41قىياپەتلىك ك لۈرئىسىملىك سۈن نجاۋاقۇن  د غارتۇاپ قىررپاپ ئوينان، غاارقىز

ھىمىلىك ك، ۋەلۈرسۈن نجاۋاقۇ. قالد من تونۇشىپ بىرسى بىلەكى ياشالرد 
ق چىقى قاي، خۇش ۇر، كەمتە، يىمالئەمەلىيەتتە ئىنتايىن مۇن ن ىنى بىلەرۈكۆ

بىر كۈنى ئۇ مېنىڭ . قستلى ىپ كەتتۇدوچىقى ىپ ند ال بىر قانەە كۈ. نكى ىكە
ئىكەنلىكىمنى كىمنىڭ بالىسى الپ، ئىەىد ن ئىكەنلىكىمنى ئاڭى ئاقسۇ شەھىر

كى ىنىڭ بالىسى ئىكەنلىكىمنى بىل ەند ن ن ې ەن دت اۋۇساپ قاسسا. ى درسو
 :اھالدن ناھايىتى سۆيۈن ە، كېيىن

زۇن ئۇدا ئاقسۇن مە. ن قەد ناس دوستالرد نبىلەم ئاكان ت اۋۇسان مەققققق ۋاي، 
ۈ  ن گۆئاكامدن ت اۋۇئىم قىسىم ئاش انىسىغا ئاشۇ ساا، داقتىمدر ۋائەسكە. نغارتۇ
ياخ ى كى ى . نخىل بولغاداتائاملىر غا  -ز قېتىم كىر پ تۇپ ئۆيى ىمۇ كۆ، تتىمالئا

بىر ن گەركۆزى ئۆا دقتىر ۋايېيىلىپ ئەسكە -يەنە ئۇ ئېەىلىپ . ىېدد -ى، ئىد
ئانەە ۋەقەلەرگە   ىي رتاۈ، ياچاغالردا ئۇ ن مە. بەردى ئەسلەپئى نى 

ئۇ كى ىنىڭ . نباقماپتىمەراپ سو غىرالپ زتەپسىلىي  ، بولغاچقان قىز قمايد غا
  ىي ر كى تاالردشۇ چاغپ، بولۇن ئۆتكەسوغۇقالر -ئىسسىقپ بې ىد ن كۆ
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ز  ر ئۆزھا. نكى ىكەق شلۇ- ئوقۇمۇر خېلىال باى  رۋنىڭ كۆپىنەىسىد ن خەرقەلەۋە
ن لمىغىنىمغا ناھايىتى پۇشايما- ا ۋرسوۋەقەلەرنى ز غىرالپ   ىي رئاشۇ تاا قتىدۋا

پ لەزسۆا نجاننىڭ شۇ چاغدۋاقىلىپ بېر د غىنىم قۇن باياە ندۋەتۆ. نىمەقىل
 داۋامى بار،) (.ۋۇلئېز ز سا)لىرى  نىڭ ئېسىمدە قالغانمى لىرركەچۈن گەربە

ئاغز مدا تاماكا چى لەگلىك، تاماكا كۈللىرى كونۇپكا تاختىسىغا چۈشۈپ 
ئۇرۇۋاتىمەن، ئالد مد كى  كېتىۋاتىدۇ، بىر ئىككى بى ىز بارمىقىم بىلەن بەكال ئاستا

يىللىق مەتمۇئەسى توال يېپىلىپ  -9109نىڭ « شىنجاڭ تار خ ماتېر ياللىرى»
 (. ئاۋارە قىلىۋاتىدۇ

 
نى رند لەزۈئۈماتېر يالالرد ن   ىي رتلىك تاەمۇناسىۋئى الرغا يەنە مۇشۇ 

 . ىكەلدا نەقىل قىلى قا توغر
ۇرۇپ، ندالتىنى تىنە يىڭ ۋەزيىلىد ن كېيىن شىنجا-0234ي ىسە»شېڭ ش

. سى ئاچتىركۇالر  ردبىي كارخىل ھەر ېتلىك مەسلىھەتەىلىر  ە تايىنىپ ھەۋسو
شېڭ ئوقۇتقۇچىالر بىي رېتلىك ھەۋسو. ردىنى قۇربىي مەكتەپلەرخىل ھەر ھە

 پتەى بولۇمەسلىھە-بىي مەكتەپلىر  ە ئوقۇتقۇچىرھە، شىسەينىڭ قىسىملىر غا
، ئاتلىقدە، پىيا. قىلى قا كىر  تىا ئىجرزۈپ تۈنلىر نى الپىۈ بىيەلەربىي تەرھە

بىي رېت ئىتتىپاقىنىڭ ھەۋسودەك مىغا بىرانىڭ مەشق نىزالرئۇۋە توپەى قىسىم 
. ىلدرۇ قاتسىيە مەكتىپى قۇۋئازدە يىلى كۈ -0233. ىمى تەقىلىد قىلىندانىز

الر ئوفىتسېرڭ يەنە شۇ يىلى شىنجا. ىلدرۇما مەكتىپى قۇارندژايىلى قى تا -0234
ۈ يىلى ئوقۇ-0233ردە ئوقۇغانالر قى مەكتەپلەيۇقىر . ىلدرۇمەكتىپى قۇ

لىك رمىيەسى يەرئال قي شىمارشەقار مىقىد كى شېڭ شىسەينىڭ رۈپ، پۈتتۈ
. ىتىلدۋەئوفىتسېر قىلىپ ئەەن، يىڭالرغا تۇن ل ەزۈ ن تۈۇالردخەنز،  نردمىللەتلە

 ن الرد جىلىك ئوفىتسېرەن دەرتۇرا ۋە قوشۇنىد كى ئوتتۇي شېڭ شىسەر ملەدەبۇ ئا
ڭ شىنجال، بە - 440قىسىم  – 3  ى« ر»شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تا)« ىقالدپ بولۇ

 (خەلق نەشر ياتى
خەنەى ۋتياپولكى ئاتلىق  - 0د ۋ ز يەسى  - 9ئاتلىق قىسىم ڭ »شىنجا

 تەنۇبىي شىنجاڭدل بولغان شىتابى مۇكەممە، خىلى للىرراقوباشەىلىقىد كى 
. ىئىدۇ ئەسكەرلەر بۇ پولكنىڭ يېر مى خەنز. ىخىلى ئىدرسەرنىڭ قوشۇنال كى -

پ، بولۇۋە مىيەسى ە تەرئال قىي شىمارچىڭلىننىڭ شەڭ سۇە بۇ پولك ئەسلىد
 ل،تەتر بىسى مو ن،شقا قاتناشقارۇشى ئۇرقاا ياپونالرغا قىي شىمالدرشە
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 (. ندكىر سى« ز»ئاقسۇ شەھىر نىڭ تە)« ىئىد ىلىقى يۇقىرارتەڭ ىۋ
ن  كەتەارمەھكىمىسىنىڭ ھەن بەي دۇشېڭ شىسەا ئايد- 8يىل -0231»

ل تىڭ يۇڭەىڭ سىلىڭنىڭ قون، شى قويۇلغارما خوسەن ە قا، يىڭى ئاقسۇغا كېلىپ
ۋ شاڭ اڭ زېڭۋەن گۇيىڭى  - 0نىنىڭ ەتۇ - 94بىيە رتە -ئاستىد كى تەلىم 

 ڭ ىڭ يۈ دسىلىڭى ون نىزرگار شەھەرائەتر تى قاڭ چو-4يجاڭنىڭ دۇ
سىلىڭى ون نىزرگان توقسۇن، پىەان، پارتۇى، تياڭنىڭ قىسىملىرۋاشي

نجاڭى ەتۇەن تۇ-94بىيە رتە-تەلىم. توپالندىملىر مۇ ئاقسۇغا شۇڭەىڭلىن قىسى
الپ ئەتر تىنى باشتوپەىالر يىڭ شۆبە  - 9شلىق قىسىم را  ە قازليۇتىن ىڭ ئۆ

تەنۇبىي ، كېتىپا قايتىپ ئايد - 3، يولغا چىقىپراپ مەىد ن ئاقسۇغا قارۈئۈ
ى ل ىرئى. ىنى بولداقوماندۈ نلىق باائۇنۋڭ تاۋيونىنىڭ شيارۇۈ رائۇڭ شىنجا
« ...ىېتىل ەنىدۋنلىققا قوشۇامۇشۇ قوماند ليەنمۇ-3مۇستەقىل ن غارتۇدا ئاقسۇ

 (.  ندكىر سى« ز»ئاقسۇ شەھىر نىڭ تە)
ڭ زېڭۋەن،يۈ گۇ، يۇڭەىڭڭ تيا، ئايغىەە - 2ئايد ن  - 0»شۇ يىلى 

يىڭ  3ەن تۇ 00نىڭ رليۇتىڭ ۈنلە، چىڭلىنڭ سۇ( كېيىن شۇ يىنجىڭ) ىڭ د ڭ
ئاپتوموبىل ، ېۋ كنوبر. ليەنى - 3ر لەرمۇستەقىل ئاتلىق ئەسكەى ۋە لىررئەسكە

غا الرئۇ. ىندالئاقسۇغا توپالر لىق قىسىمربىيە ئەتر تى قاتارتە-تەلىم، ئەتر تى
يېنىك  -ئېغىرن غۇرنۇ، وموبىلىئاپترل سپونىاتىرل ۋە ئا، نېۋ كوبرالن، پىوئاير

 (. ى ن ئېلىنددكىر سى« ز»ئاقسۇ تە) «ىبېر لدپ سەپلەقورالالر 
ل نىڭ شىجاڭى ماھمۇ(  ۋ ز يەد -1كېيىن ) ۋ ز يە د-3ن تىل ەرگەز»ئۆ
 ») ا چىقىپ كەتتى«كۈنى ھىند ستانغ-9ئاينىڭ -4يىلى -0231مۇھتى 

 .(لبە - 431م، تو - 3  ى« رشىنجاڭنىڭ قىسقىەە تا
 3ز نىياۇكۈنى ئابد - 3ئاينىڭ  - 4يىل  - 0231كېتىپال مۇھىتى ل »ماھمۇ

، بىرلى ىپن شىسى بىلە - 33خوتەند كى ما خوسەننىڭ پ، شىغا سىلىڭ بولۇ -
 - 3  ى« ر»شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تا)« ردىكۆتۈن شى ئىسيارشىسەي ە قاشېڭ 

 (. لبە - 438م، تو
مەكىت ، لبې ىراماال، يەيز ۋن، كەيەر، قەشقەر ما خوسەنلەز، نىياۇ»ئابد

، يەنە. ردىباپ ئاقسۇغا قىستاا ئايد - 0. ىقىلدل نى ئى غاركەلپىنلەن، پارچتۇئۇ
ى ئۇنىڭ ئالد نقى قىسىملىرى، مېڭىپ كۇچانى مۇھاسىر  ە ئالدن بىلەل يېقىن يو

« ىماڭدپ قويۇدەم لىر  ە ئاريەن ئى ىلى ە. ردىلىغىەە يېتىپ باركور، شايا
 (. لبە - 414م تو - 3  ى« رنىڭ قىسقىەە تا»شىنجاڭ)
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ئەسكىر ي كۈچى رۋەر قىالاليد غان شىسەينىڭ سەپەشېڭ قىتتا ۋا»ئەينى 
شقا رۇئوقۇغۇچىلىر نىمۇ ئۇپ بىي مەكتەرھە، چە بولغانلىقتىن4011ران ئا

 (. لبە - 410م تو - 3  ى« ر»شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تا) «ىغانىدرقاتناشتۇ
يەنە بىر قېتىم ، ى ەلمەيد غانلىقىنى ھېس قىلىپكۈچى يېتي »شېڭ شىسە

ا ئاينىڭ بې ىد - 2يىل  - 0231. ۇلەيدزېت ئىتتىپاقىد ن پايد لىنى نى كۆۋسو
كۇنىستانتىنوفنىڭ ۇ ۋە ېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى  ئۇنىڭ تەلىپى ە قوشۇلىدۋسو

 91ئايروپالن،  41، نىەتۇماشىنىالشقان نجاڭنىڭ ەنلىقىد كى شاكىر تۇاقوماند
، ئېغىز د ن كىر پل غارتو -ل ئۇلۇغەاا قىسىدرماسلى ى ى ئابرونىۋېكنىڭ 
يەنە ئىسھاقبەگنىڭ قىرغىز ، قىرغىز ئاتلىق پولكىف نوۋالمەن تقاالۋائۇلۇغەاتنى ساق

شقا رۇئىسيانلىر نى باستۇن ما خوسەز، نىياۇئابدپ ئاتلىق پولكى قوشۇلۇر ئۇيغۇ -
خەلق ڭ شىنجال، بە - 412م، تو - 3ى«   ر»شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تا)« ئاتالندى

 (.نەشر ياتى
 ونىزرگاڭ تەنۇبىي شىنجان لمىغانلىقى ئۈچۈالقىول  يەتنى كونترۋەز»

ئامانلىق ر نىغا قەشقەرئوپ،  پىسىد ن يۆتكەۋەزنى ليۇبىننى انىنىڭ قوماند-
ليۇ . ۇقىلىدان قوماندل ققەۋەقىسىملىر نىڭ سەنمۇتاڭى تىڭ يۇبىننى مۇالۈ ساق
 438م تو - 3  ى« ر»شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تا)« ۇمەى ە ئېلىپ كېتىدرۈى ئۈبىنن

 (. لبە -
. لەيمىززسۆن ئاكىنىڭ تىلى بىلەن نجاۋاگېپىمىزگە كېلىپ قۇز يەنە ئۆى ئەمد

ليەن ە  - 3شلىق مۇستەقىل ئاتلىق رايىلى شېڭ شىسەي ە قا - 0233ن مە
ن ھاتىم بىلەز لىيسى خوتانىيااۋئاقسۇنىڭ ا بۇ چاغد. قوبۇل قىلىند ملىككە رئەسكە

ئاتلىق  - 3شىجاڭنىڭ د كېيىن ماھمۇ، يەنى غادورسالىي ن قۇمۇلد ن بىللە چىققا
« يتەدو»سالى دا ئاقسۇ. نئىكەڭ لۈيجاڭى سالى لۈيجالۈيىنىڭ  - 0د ۋ ز يەسى 

 . نبولغاي تەدوئاقسۇغا باشالپ ئايد ن  - 3يىل  - 0230ئۇ . نئاتالغانىكەدەپ 
شىسەي شەرقىي شىمال ئارمىيەسىنىڭ گېنېرالى ليۇبىننى قەشققەرد كى شېڭ 

ى تەنۇبىي شىنجاڭ گارنىزونىنىقڭ سقىلىڭلىقىغا قويغقان بولسقىمۇ، ئاقسقۇدا تې ق
شېڭ شىسەي ە بىۋاستە پەقەل . گارنىزون ھەربىي ئورگان تەسىس قىلىنماپتىكەن

شاڭ قاۋ  يۇڭەىقڭتقاڭ . قاراشلىق مۇستەقىل ئاتلىق ئەسكەرلەر تۇەنى بار ئىكەن
تۇەند كىلەرنىڭ كقۈچى ئىككقى لىقيەن ئىەكىر قد ن ئېلىقپ بۇ . تۇەنجاڭ ئىكەن

كەلقق ەن خەنققزۇ يى ىققتلەر، ئىككققى لىققيەن شققەرقىي شققىمال پىققدائىيلىر نىڭ 
 .ەن ئۇيغۇر يى ىتلەر ئىكەنلىي-0خەنزۇلىرى، 
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بېكد يىۋنىڭ زاك كايالالنغان شېڭ شىسەي ە يىلالردا -0234 ۋە -0233يەنە 
زاك كاپ نىڭ ساۋالرماگىن شاڭ يارۇشام ھەۋ شاڭ يافقودوروۋ ملىر د ن قىسى

، مىسىنى كىيىپربىي فورشېڭ شىسەينىڭ ھەالر ئۇپ، بولۇى ملىردەپولكلىر نىڭ ئا
ۋال، ئا، لبې ىراماالر بۇ. نپتىكەرۇتۇپ  پىسىنى ئۆتەۋەزبېر ش اپ ئاقسۇنى قوغد

رال، كور، بۈگۈ، توقسۇ، كۇچا، ئونسۇى، ئاقسۇ شەھىر، كەلپىنن، پارئۇچتۇ
ن  ن ليەدبىرردە بىر ناھىيەلەرھە،  لىپرگىەە تارلە... رشەھەراقا
ا  ر دزنىنىڭ شىتابى ئونسۇ ناھىيە باەتۇفقودوروۋ . نئىكەق قلۇرۇشتۇالنرۇئو

مۇستەقىل ن، بولغان بىلەۋەب سەاق لىككە ئېلىنى ىم مۇندرمېنىڭ ئەسكە. نئىكە
ر بالىالرد ن ئۇيغۇپ، يېز الرغىمۇ بولۇزۆرۈر ىش ئېلر ن ە يېڭىد ن ئەسكەەئاتلىق تۇ

ي ئاير مال دەپ كەمبەغە -ي شتا بارۇئۇقتۇ. نل ەرۈ پىسى چۈشۈۋەزئېلىش ر ئەسكە
ن شۇ چاغد كى بەشتۈگمە، قىلىنسىمۇپ تەلەۈ ئۆتەل  يەربىي مەتبۇرھە

نىغا مېنى ربەگنىڭ ئوۋار كەنتىد كى تاڭ كونا ئۆستەبەگ بې ى ئاۋۇتيېز سىنىڭ 
ر ئۇيغۇ)لىيەن ە  - 3ۋە قالد م پ بولۇر ئەسكە نشۇنىڭ بىلە. ىگەنىدربەپ ۇتۇت
لىيەنجاڭنىڭ ۇ كونا خەنزي ئۆتمەزۇن ئۇكېلىپال قىسىمغا . ۇمتەقسىم بولد( نلىيە
مەكتىپى« نى الر ئوفىتسېرڭ »شىنجان ئاچقاي يىلى شېڭ شىسە - 0234نىغا رئو

ئىيلىر نىڭ اپىدل قىي شىمارشەۋە ئۆلكىسىد ن ڭ خېيلۇڭجيان، كەل ەزۈپ پۈتكۈ
ياشالرد كى ساغالم،  31ئىسىملىك ۇڭ ڭداگۇن شىنجاڭغا كېلىپ قالغاە كىبىدرتە

 - 3ر ئۇيغۇن تەقسىملەن ەن ئوفىتسېر مەۇ بىر خەنزن كېلى كە، ئې ىزقاۋۇل، 
ك بەن مە)ىئىدي ئا - 4يىل  - 0233بۇ ى، كەلدپ بولۇڭ لىيەنجاى لىيەن ە شاڭۋ

، قېلىپراپ ليەنجاڭغا ياڭ بولغاچقا گۇق چىقى قام كلىك ھەەريۈن، چاققاەك، ېرز
ڭ گۇ(. ىلداقە خىزمەتەىسى قىلىۋالئام تەىھەەمۇھاپىزەن يەنى   ە فۇگۇزمېنى ئۆ

 ل دئى تا ئااق قاندرھە، چاقەاقەىخ، شورۇق، يو -ق ليەنجاڭمۇ ئىنتايىن ئوچۇ
 ي ددئابولمايال بىر يىل ن ياخ ى ئى لى ىنىم ئۈچۈ. نبىر يى ىت ئىكە

بىي مەشق رھە. ردى جى ە كۆتۈڭ دەر پەمنى بەنجا، ۋەزلىققاۋلىكتىن تۇشارئەسكە
يەنە ۋە نى ر« خەلق باغەىسىنىڭ ئودوالن»ى  رقى ئاقسۇ شەھىرزنىمىز ھاامەيد
. ىنىمىز ئىدابېقىش مەيدرۋا چا، تېر لغۇن ئاچقاەن ساتىڭز د كى بىزنىڭ تۇى بىر
ۋە ننىڭ ماختى ىغا ئېر  تىم ەقىلىپ تۇدا ئا تايىدانى رخىزمەتلەۋە بىي مەشق رھە

ھەممى ە ي ئاير مال بۇنىڭ ھەممىسى مىللە. لىغا ئېر  تىمالىق مېدرنە ئىلغادابىر 
شۇنى . ىپىتىد ن بولدراليەنجاڭنىڭ شاڭ گۇن مۇئامىلە قىلىد غاا توغرۈ، ئوخ ا
ن، ساما -ل گە ئوركەنتلە -ا يېزالر ئىل ىر كى ئوفىتسېري، كېتەپ ئۆتۈرۇپ قىستۇ
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باشقا ر ۋە ئۇيغۇا چىققاندپ ئالۋ ڭىنى سۈيلەرۋا چا -ل ئاچ، ياغا -ن ئوتۇ، ئاشلىق
ن تقاابىي تەمىناتقا ئاتررھە، سېلىپم لۇزۇغا االرقىرغىز پۇقرۇ، خۇيزۇ، خەنز

 ي رغا مەتبۇربىكا، چۆنتەكلىر  ە سېلىپي مەربەق نىڭ قولىغا سااالرپۇقرپۇلالرنى  
ئىم مېنى داغا الرئى اق بۇند. ىقىلمىداق گىز ئۇندرھەڭ اليەنجڭ گۇ. تتىاالئېلىۋ

ئاستىد كى ل قو. ققىلىپ قايتىپ كېلەتتۇرازى نى االربىللە ئېلىپ چىقىپ  پۇقر
االر بۇ لىيەننىڭ پۇقر، شۇڭا. قوياتتىپ غىمۇ قاتتىق تەلەالربەنجاڭڭ، پەيجا

ڭ لسىمۇ گۇبوە شەكىلدا ھالدرنبۇمۇ ھەەتۇ. ىئىدى  تى يۇقىرۋئالد د مۇ ئىنا
تەينى دوسالى ي شېڭ شىسەبې ىد ال يىلنىڭ  -0231. ىئىدرازى ليەنجاڭد ن 

ز نىغا نىيارئو(. ۇئاڭلىددەپ لۈپتۇ رۈئۆلتۈە مىدركېيىن تۈ)كەتتى پ مەى ە يۆتكەرۈئۈ
نى رنىڭ ئورلەرئەسكەزاك كا، لمارۇبىي قۇرباشقا ھە. ىكەلد( شېر پىز نىيا)ي تەدو
ئاتلىق شىنىڭ  - 3 كى ردكۈنى قەشقە - 9ئاينىڭ  - 4يىل  - 0231. ىمىدرگەزئۆ

،  نى چەتكە ئېلىپز يانكەشلىكىد ن ئۆزمۇھىتى شېڭ شىسەينىڭ ل شىجاڭى ماھمۇ
ل ماھمۇا ئاينىڭ ئاخىر د - 4يىل  -0231. چىقىپ كەتتىدەپ ئىزھ ھىند ستانغا پانا

ن سەخوتەند كى ما خوز نىياۇئابدن بولغاڭ شىغا شىجا - 3نىغا رسىجاڭنىڭ ئو
ردى ۋە كۆتۈن شى ئىسيارھاكىمىيىتى ە قاي شېڭ شىسەزۈپ، تۈق ئىتتىپان بىلە

ۋال، ئا، لۋې ىراماال، پەيز ۋر، قەشقە، مەكىتر، يېڭىسان، يەكەن، خوتە
م توقسۇ ناھىيەلىر  ىەىلىك ھۇتۇ، كۇچا، قىلىپل ئى غا، ئۇچتۇرپانالرنى كەلپىن

ئونسۇ ن، تقااپىقە قىلىۋداې ىنى مۇلۋراماچاغالردا شۇ . ىقىلىپ ئېغىر تەھد ت سالد
ئىل ىر كى )پولكىنىڭ زاك شاگىن كارۇماق فقودوروۋ ۋە شلۇرۇتۇا  ر دزناھىيە با
شېڭ سى ەينىڭ رد بۇرۇنال باپپىن و،  نىڭ پولكىۋشاڭ يازاك كان ې ەرد دباپپىن و

كنىڭ زاكان ې ەف دچېرنىيوڭ بىر لىيەنى لىيەنجا( نل ەنىكەرۈئۆلتۈە مىسىدرتۈ
بىي رھەي شېڭ شىسەچاغالردا شۇ )ن ياتقانىكەساقالپ لۋې ىنى راماا للۇقىدسقۇمە

چ كۈپ قويۇر ئەسكە، ۋ اليەتلەرگە لمى ەنلىكتىن ناھىيەرەكۈچىنى يېتى تۈ
ڭ ھۇتۇمىغا تەن لبې ىغا قىلغارانىڭ مازنىياۇئابدف چېرنىيو(. ىتولۇقلىغانىد

كونا ى ۋە ا قېەىپ كەلدلىر نى ئېلىپ ئاقسۇغرقاتتى ئەسكە -ى قالد. ىكېلەلمىد
نىڭ ھۇتۇمى رما خۇسەنلەز، نىياۇئابد. ىقوشۇلدفقودوروۋغا ( ئونسۇ) كى ردشەھە

ر باا قولىدي شېڭ شىسەن سىمى ە چۈشكەراكۈچىيىپ كەتكەنلىكتىن قاتتىق سا
قىسىملىر نى زاك كا، قىسىملىر نىون نىزرگاقىسىمالرنى، ۋ اليەتلەرد كى ھەممە 

ئاقسۇغا قىسىمالر لىق ربا. تتىاشقا ئاتررۇاننى باستۇقىلىپ بۇ ئىسيرۋەر سەپە
نلىق شىتابىنى اشقا يېتەكەلىك قىلىش قوماندرۇمەھكىمىسىنىڭ ئۇن بەدو. توپالندى
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ڭ تاۋشياان، قوماندۈ ليۇتىڭ ىنى باڭ تاۋشيا. ىكەلدپ ئاقسۇغا يۆتكە
ڭ نمۇ تاەيەنە بىزنىڭ مۇستەقىل ئاتلىق تۇ. ىقىلدڭ تۇتىڭميەننى سەنمۇتا

مۇستەقىل ر بان مە) ىلدرۇشقا قاتناشتۇرۇبۇ ئۇە نجاڭنىڭ يېتەكەىلىكىدەڭەىڭ تۇيۇ
. قاتناشتىق نى تولۇەتۇزاك فقودوروۋ كا(. مەنمۇ قاتناشتىم، ليەنمۇ قاتناشتى - 3

قىلسا شۇ ڭ تەردە مىيەمىز قەيەربىزنىڭ ئۆلكە ئاى لىررنىنىڭ ئەسكەەتۇزاك بۇ كا
ھىيىتىنى الساپ قۇرنىڭ ئەيىبلى ىد ن قورچلەكۈرا خەلققارۈپ، ياند  ىپ يۈردە يە

نىڭ كىيىملىر نى كىيىپ ( مىيەسىرمىن و ئاا تۇڭ ۇ)مىيەسى رئۆلكە ئارۇپ، يوشۇ
 . تەڭ ە قاتناشتى

ي، يەتمەزى لى ىغا كۆرابۇ ئىسياننى بېسىقتۇز يالغۇزى ئۆي يەنە شېڭ شىسە
 -ل ئۇلۇغەا.   تى تى ە ئېردېت ئىتتىپاقىنىڭ مەۋسوۇرۇپ ېت ئىتتىپاقىغا يالۋۋسو
ۋە نېۋنىك وبىرئايروپالن، مىيەسىنىڭ رېت قىز ل ئاۋسىد ن سواچې رم كەشتارئە

سىد كى اچې رر قەشقە، غىز ئاتلىق پولكىف قىرنوۋال كى مەادچې رى ئاتلىق پولكلىر
چاغالردا شۇ الر بۇ)پولكى ر ئۇيغۇ-ئىسھاقبەگنىڭ قىرغىزن ئۇلۇغەاتنى بېسىپ ياتقا

ن غا قوشۇلمىغازنىياۇيەنە ئابد( ىئاتالغانىددەپ « رتىنەىلەر»تۆا خەلق ئاغز د
ئسىيانىنى ن ما خوسەز، نىياۇنى ئابدەتۇ - 30شىسىنىڭ  - 3ئاتلىق ر ئۇيغۇ
ڭ تەن بىلەن ئىسيانەى قوشۇرۈپ بىزنىڭ ليەنمۇ ئايلىنىپ يۈ. شقا قاتناشتىرۇباستۇ

چ بىي كۈرھەن بولغائى ە قورالالرغا بىي رھەى مانىۋتوپالشقان، زا. ردۇققىلىپ يۈ
رال قودورا،  -ق ئو، غىنلىقرھا، ئاچلىقى قىسىملىرن ما خوسەز، نىياۇئابدا، ئالد د

. ىلمىدەشلىق بېرردابەا ئىت ئالد دراپايد سىز شاك يېتى مەسلىكتەى غلىررايا -
 -8يىل -0231. ىقىلىندر مارتاي پۈتۈنلەردە خوتەنلەن، يەكەە ۋە چۆلدروغوۋال ئا

نىڭ زنىياۇلىيەنى ئابدزاك چېرنىيوفنىڭ كان ۋە بىزنىڭ ليەا ر دئاينىڭ ئاخىرلى
اۈ ياندن بۇ ئىككى لىيە، غاند ن كېيىنرچىقارۈپ يېز سىن سۈل قىسىملىر نى ئايكۆ

ڭ ليەنجاڭنىڭ بىزنىڭ گۇ. قشتۇالنرۇگىل ئايكۆل ە ئوزمەم مەلۇا ھالد
ىتى ياخ ى ناھاين بىلەر لىك ئاھالىلەريەن ليە-3ە، يېتەكەىلىكىد

ى للىرامسىزلىق ئەھۋائىنتىز، قسىزلىقالئەخالڭ، تا -الڭبۇ. تلەشتىەمۇناسىۋ
نى االرپۇقرردە يەھەممىال  ىكلىرزالىيەنىنىڭ كاف ئەمما چېرنىيو. ىلمىدرۈكۆ
ڭ بۇنىڭغا گۇ. ئەتتىزەك قىلىپ بوق لۇرپوخۇچوكانالرغا  -، قىزقىلىپالڭ تا-الڭبۇ

ق يۇڭلۇق نى »ئاالرئۇ. ىئىدچ ئۆا ، كازاكالرغئۇ. لمايتتىراتۇاپ چىدڭ ليەنجا
گە زكۆۋۇر كازاكالرنى بۇ ھاكا، قالساپ شۇرۇقۇدو. تتىالقىە مەس ىردەپ ستى« ائالۋ

دەپ بلىر نى بىر قېتىم ماڭا ۋەئۇنىڭ سە .تتىالنە مۇئامىلە قىراتەكەببۇي ئىلما
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 . ىگەنىدربە
ڭ ياسىنىرى دەرئۆلكىسىنىڭ شىمالىد كى ئۇسسوڭ خېيلۇڭجياڭ ليەنجاڭ گۇ

ۇ خەنزال نامرن  شقاالقرابىر كەنتتە ئولتۇۈ سىغا تۇتااسىيە چې را، رۇقىرغاقلىر د
پىقە دامۇاسىنى سىيە چې رالردا رۇشۇ چاغ. نبولۇپتىكەڭ چوپ تۇغۇلۇە ئائىلىسىد

ھە ي، گە ئىلمازللىر نى كۆراۋۇقاا تۇڭ و چې رر لەرئەسكەزاك كان قىلى قا قويغا
غا االرپۇقرن تقااتىنچ تىر كەىلىك قىلىۋپ، ئۆتۈ ن ئوغر لىقەە ادچې رال ې ەند د

غا باسقۇنەىلىق قىلىپ الرقىز -ن خوتۇالپ، تا -الپ بۇ، تەپر قەىلىق سېلىپ
ر ئەسكەزاك ھامماچىسىنىڭ كېلىنى ىمۇ بىر كاڭنىڭ ليەنجاڭ گۇ. نقېەىپ كېتەتتىكە

ر اغا ناھايىتى ھاالرپۇقرالر مبۇلۇقزوبۇ . نباسقۇنەىلىق قىلىپ قېەىپ كەتكە
 . نكەتكەنىكەپ بولۇچ ئۆالپ ئورۇسالرغا ليەنجاڭمۇ شۇ كۈند ن باشڭ گۇ. نكەل ە

ل قىي شىمارشى شەرباسقۇنەىلىر غا قان ياپوڭ لىيەنجاڭ يەنە تې ى گۇ
ل قىي شىمارشەا يانىدرتەرۇۈ ئۇ، قاتناشقاند ن كېيىنپ ئىي بولۇامىيەسى ە پىدرئا
سىغا يېقىن اسىيە تۇڭ و چې ررۇە بويىەر لە... نتۈۋە شى ەن، تۇ، يىڭ، مىيەرئا
ا ئاسىتدۋپ ئېغىر خە، قېلىپپ  غا چۈشۈۋشارمىيەسىنىڭ قورئان ياپوردە يە

لىق راخەلققا. ۇتىلەيدپاناھلىق سىيە ھۆكۈمىتىد ن ن، روقالغانلىقى ئۈچۈ
سىيە ، روېت ھۆكۈمىتى پاناھلىق بېر پۋسون، نىغا ئاساسەالىك مىزرۋەرئىنسانپە

سىيە رومىيەسى رئال قىي شىمارلېكىن شە. ۇقىلىدل خسەۇرېمىنىغا ئۆتۈشى ە ز
ن بىلەنەزەرى سلىك - غا ئى ەنمەالرئۇ، تنى كۈچەيتىپزارەناە ېمىنىغا كىرگەندز

. ۇبېر دزار ئارۇپ ھەتتا ئۇۇ، تلەيدرەھاقاۇ، مازاقاليدۇ، بولىدە مۇئامىلىدل قوپا
سىيەنىڭ روقىلىق رە ئاغا بېسىپ سىبىر يالرپويىزي توختاتمازۇن ئۇا ېمىنىدزسىيە رو

ئىر سى دا( رەپېمىنى تەزسىيە رولىر نىڭ ائىلى چې ري، باغاتارتاي، ئالتا)يەتتەسۇ 
چ قاتتىق ئۆرۇسالرغا . ۇشىنجاڭغا تۆكىدزۈپ سىد ن كىرگۈاچې رڭ قىلىق شىنجارئا

ئاينىڭ -8. ۇ درئۆچلۈكى تې ىمۇ ئې ىپ بان بىلەخورلۇقالر بۇ ڭ ليەنجاڭ گۇ
بىر پاتىقە اق مۇندۇق، غالمىغانىدزتې ى ئايكۆلد ن قو بىزى، ئىدى ئاخىر

 . ىقۇلىقىمىزغا يېتىپ كەلد
ھاپىز ە يېز سىنىڭ كېم ىلە كەنتىدل شلىق ئايكۆرائاقسۇ ناھىيەسى ە قا

ق، بويلۇرا ئوتتۇك، ئۆڭلۈاي بۇغد، قاشلىقرا  كى قاالردياش 31ئىسىملىك ن ئاخۇ
ئۇنىڭ پ، بىر يى ىت بولۇن قىلىد غالىق رباپكام ېھقانەىلىق ھەم دھەرۇل بۇرا قا
ن   اادئىرن كېلى كە، يلىقاناھايىتى چىرك، ئۆڭلۈق ئان غا كىرگەالرياش 90

ال با، كەتتىا ئۆلۈپ يې ىد 30يىلى  - 0210ل بۇ ئايا)ن ئىكەر ئىسىملىك ئايالى با
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ئېتىزلىققا ن ھاپىزئاخۇا قتىدۈ ۋاشۇ كۈنى چۈ(. ى ھېلىھەم ھايال لىرۋرنە -
ن يىپالرنى پاتالپ ئى ىرگەە ئۆيدن   اادئىرۇ، كېتىپ قالىدالۈ يوقنى قوناقالر

زاك كا  3للىق راقودە،  -ۇ  سى ئېەىلىدھويال دەرۋازتۇيۇقسىز ن، غانىكەرئولتۇ
« !ق؟يو -مۇ رباالر »ئىسيانەىالپ منى تىمىسقىرائا -ھويال . ۇكىر پ كېلىدر ئەسكە

نى رملەدەغەير ي قىياپەتلىك ئاۋە تىللىق ى غەير. ۇقىر  ىدە ۋارمەنىدن ې ەد
پ قۇرقو ئورۇسالرد نللىق رابۇ قو، ئايالىن ېھقاددا دبۇ سان باقمىغارۈپ كۆ

بىر ە ئۆيد. ۇلىداسىز ئىەكىر كى ئۆي ە كىر ۋېلىپ ئى ىكنى تاقىۋزسۆ-پگەۇ، كېتىد
ئى ىكنى زۇپ نىيەتلىر نى بۇالر كزاكان گەريوقلۇقىنى كۆدەم ئايالد ن باشقا ئا

 -ۇ  ن قايتىپ كېلىپ قالىددئېتىزن شۇ پەيتتە ھاپىز ئاخۇدەل . ۇنىدرۇۇئېەى قا ئ
ن  پى تاشقازغەرۈپ، نى كۆالركزاللىق كاراقون تقااھەپىلى ىۋن ئى ىك بىلەدە، 
، كېلىپ كۈچى يەتمى ەنلىكتىنز لېكىن يالغۇۇ، ئېلى ماقەى بولىدن بىلەالر ئۇا ھالد

ئاند ن ئى ىكنى . ۇە باغلىۋېتىدككۋرۈتېپىپ تۈرۇپ ئۇن مىلتىق بىلەالر كزاكا
ئۆي ە كىر پ پ، قويۇپ للىر نى بىر چەتكە ئېغىل تېمىغا يۆلەراقوزۇپ، بۇ
پ  تىپ قويۇرئېر  ە قا، سىرتقا ئېلىپ چىقىپن بىلەق لۇزور  اننى ادئىر
پنىڭ زەغەن خۇاھاپىزن لۇققا چىد مىغاربۇ خو. ۇتلى ىپ باسقۇنەىلىق قىلىدۋەنۆ

ن بىلەن كەتمەرۈپ يۈالپ نى قوغالركزالسىز كاراقو، بوشىنىپن باغالقتىن كۈچى بىلە
ن كازاكالرنىڭ كەتكەەپ شىلىقتىن مەڭدرقان كۈتمى ەاق بۇند. ۇېتىدرۈۋئۆلتۈپ چانا

لىر مۇ زئۆن ئىككىيلەن خوتۇ -ر ئە. ۇكەلمەيدئېسى ە للىر مۇ راقون قويغاتاشالپ 
يېز سىنى ل ئايكۆل ۈتكۈقە پۋەبۇ . ۇقېەىپ كېتىدتاشالپ كېتى ىپ ئۆيىنىپ قۇرقو
پ بولۇل قاتتىق خۇشاڭ ليەنجاڭ گۇن بۇنى ئاڭلىغا. تتىرۈۋە لى ە كەلتۈز - ل ز

 :اھالدن نغاالھاياتان
ھااللالپ ئاشنى الر ئۇ! ياخ ى ئىش قىپتۇك بە، ياخ ى! نبالىكەل ئوغۇققققق 

اق د پىنى ئاشۇندستىلىر نىڭ ئەائالۋرۇس ئەتنەبى ئور مى ەزوبۇ ! ن نكەرديې ەنلە
گە رئالد د كى تەڭەىلەدەپ  -! تلىك خەلقرەتاسارالر ئۇيغۇ! ەكبېر ش كېر

ا ھالدن غارتاتااي چىرر ئەسكەر ئۇيغۇن ې ەد  ىت ئارقىد نال ر. كەتتىپ لەزسۆ
 : ىقىلدالل كپ دوھولۇقۇدە  -ى ق ىپ كىر پ كەلدالپا

 زاككان ې ەف دچېرنىيو! ىبولدق ئىش چاتاى، بولمىدڭ ليەنجاڭ گۇققققق 
 -ر ئەۈ، يا -ى قېرن، نىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىش ئۈچۈرلەرئەسكەن ل ەرۈئۆلتۈ
، ئېلىپ كېلىپالپ للىق يارائاھالىلىر نى قوزار بان غىەە پۈتۈالربالىق ئۇش ال، ئايا

ۇ، تىدالۋاستىسى ە توپزار رەخانىقا ئالد د كى باڭ  ر نىڭ چوزمام نەۋالمەل ئايكۆ
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 . ىېدققققق د! ننى قىرغىن قىلىد كەالرامىسە پۇقررگۈچىنى تېپىپ بەرئۆلتۈ
ن پلەن ەزەقاتتىق غەڭ ليەنجاڭ گۇى ېدققققق  د! لچاي نار ي ھالەتكە كادتىدققققق 
ن بىلەقورالالر يېنىك  -ئېغىر ن لىيەن پۈتۈ، ققققق   ە كېلىپادئىرر قەيسەا ھالد

پنى ائەترمەسەىتنىڭ ئۆگز لىر  ە يامى ىپ چىقىپ ۋە ئاھالە ، للىنىپ ئاتلىنىپراقو
 !نسا ئوققا تۇتۇلسۇرئى نى چەكتىن ئاشۇن كازاكالر، ئۇالر نى ا. نقىلسۇل قاما

ې ۈچە ۈ دپە -ۈ للىنىپ ئاتلىنىپ ھەرالىيەنىمىز قوى، چېلىندي ناركا
ئېتى قا بەتلەپ بېسىپ ق ئوقورالالرنى قىلىپ ل  ن قامارديەر ۋە نى ئۆگىز لەزاربا

 . ىبولدر تەييا
ن ۋە مى ەرشىلىقنى خىيالىغا كەلتۈرتۇيۇقسىز قاۋە تېز اق مۇندچېرنىيوف 

ا ھالدبىغەم  -ۋۇر ھاكان، كازاكالرمۇ ئويلىغا، دەپ يمىزالاللىك قىرمى ەزوخالىغانەە 
پ ئالد غا ئۆتۈڭ لىيەنجاڭ ئاڭغىەە گۇ. كېتى تىپ قۇدۇھوالر ئۇ. نشقانىكەرۇتۇ

ىد كى گېپىنى تىمانلىققا سېلىپ كۆڭلرمېنى تەى ۋە چېرنىيوفنىڭ قې ىغا كەلد
زاك  كى كاالردياش 41رۇل، بۇپ شا، سېر ق،  لىكۋدگە، ئې ىزف چېرنىيو. ئېيتتى

غا ئەگى ىپ الر... باچىچف، دۇدوۋ، يىلى ئاليانكو - 0291شىنجاڭغا ، ئۇ. نئىكە
. ننىڭ تىلىنى ئۆگەن ەنىكەرالرئۇيغۇزاق، لىك قاريەرۇپ تۇزۇن ئۇا ئىلىد. نكەل ە

دەك لىيەلى ۈزسۆراۋان چە ئۆگىنىپ ۇخەنزرۈپ يۈا دليەنجاڭنىڭ قې ىڭ گۇن مە
 . قالغانىد مپ بولۇ
پلىنىپ زەغەڭ ليەنجاڭ گۇى قىلدۇق بۇيرققققق دەپ !  كىتىڭىزنى توختىتىڭرھەققققق 

 ڭىزنىڭ زئۆمىقتەك تىكىلىپ، ققققق  چېرنىيوفقا  ن غارگىد يىپ تۇۋۇر ھاكاا ئالد د
الر بۇ! ېمىنىزمىن ونىڭ ا تۇڭ ۇن ې ەۇ دۋما؟ تقانلىقىڭىزنى بىلەمسىزا ۋرتۇدە نە

مىن ونىڭ ا تۇڭ ۇل پەقەا مىن ولۇقالرنى تۇڭ ۇى، لىرامىن ونىڭ پۇقرا تۇڭ ۇ
ي سالماالق گەپكە قۇر ئەگە. راق قىالاليدۇسوا مىن ولۇقالرال تۇڭ ۇنىال، قانۇ

نىڭ كېلىپ چىقى ىغا رتلەەئېغىر ئاقىۋ، يد كەنسىزن دەقىلىمەداۋام نلىقنى زوراۋا
 !....نىر ڭىزمۇ ئۆگز د كىلەردكۆ! بولىسىزۋەب سە

ن غارتۇپ بولۇر چىقىر  قا تەيياق ئوراپ، قولرالالرد ن ئۆگز  ە قاف چېرنىيو
 :اھالدن ھولۇققادە،  -ردى تەڭەىلىر مىزنى كۆ

قېەىپ رۈپ ئەسكىر مىزنى ئۆلتۈچ بىزنىڭ ئۈى، ملىردەنىڭ ئاالربۇققققق
 . پغا چۈشۈرپەسكاف چېرنىيوى ېد،ققققق دكەتتى

، ققققق كەتتىپ لەزقىلەە بوشاشماستىن سۆڭ ليەنجاڭ گۇققققق ! بوپتۇپ خوققققق 
الپ سىزنى باغدا ۋە ئالد ڭىزز سىزنىڭ خوتۇنىڭىزنى ياكى قىزلىر ڭىزنى كۆالر باشقى
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مىيەسى ە ر»بىز ئۆلكە ئا؟ تتىڭىزالقىاق باسقۇنەىلىق قىلسا قاندپ قويۇ
، قىلىپق لۇۋۇرھاكادەپ « !تىمىزابېر ۋپ شۇرۇتۇباس، ئىسيانالرنى ملى ىپردەيا

ل قىلى ىڭىزغا يوق مبۇلۇزوغا خالىغانەە االرېمىنىد كى پۇقرزمىن و ا تۇڭ ۇ
تىنىڭىزنى ى، ۋەلىرامىن و پۇقرا تىنچ تۇڭ ۇس، ئەمەالر ئىسيانەىالر بۇ. ۇقويۇلمايد

 -ۈ ىڭ ئالىر نامىن و پۇقرا تۇڭ ۇ، پانا تېپىپا ېمىنىدزمىن و ا تۇڭ ۇالپ تاش
ۇ؟ مدالقىلسىڭىز بوق مبۇلۇى زوئەمد، سەمىر پزۇپ تويغۇق سارقوا قلىر دزۇئو

، قلىقالئەخپ سۇنۇن مغا بويۇابىي ئىنتىزرھە، مىن ونىڭ قانۇنىغاا تۇڭ ۇ
ئىسياننى تىنجىتى تا يۇقىر قى ! ڭبىي بولۇربىر ھەن قىلىد غال مەرنى ھۆاالرپۇقر
ل، خسەرۇقىلى ىڭىزغا ل  كەرتەشكىللىك ھەپ سۇنۇن گە بويۇرتلەرشە
ن ې ەۋۇ دما، ئەتنەبىن ې ەدسىز . ۇقىلىنمايدل خسەرۇيمىقانەىلىق چىقىر  قا القا

 !رۇڭلىر ڭىزنى قايتۇرئەسكە!  مىڭىزنى بىلىپ بېسىڭدقە، ېمىنىزمىن و ا تۇڭ ۇ
لنى اشتابىغا ئەھۋەن بىر ئەسكىر مىزنى تۇا، چاغدر بۇياققا ماڭاڭ لىيەنجاڭ گۇ

 كى دئاقسۇل ھادەرشىتابى ەن تۇ. ىغانىدۇرقىەى قىلىپ ماڭدالقا ئاقىلى م مەلۇ
قىلىپ ۋەردار  ي ھالەتتىن خەدئايكۆلد كى تىد، مەھكىمىسى شىتابىغان بەدو

ز قىلى ىپ يۈالئان بىلەل فقوودوروۋ ھاپ دەرنلىق شىتااقوماند. نمما يوللىغااتېلې ر
قى بېر  نى ۇىنجىتىش بۇيرلىر نى ترئەسكەزاك كا، قىلىپم لنى مەلۇائەھۋن گەربە
پ قۇرۇنىڭ كېلىپ چىقى ىد ن قورتلەە ي ئاقىۋدتىدفقوودوروۋ . نسىيە قىلغاۋتە

گە رلىك ئاھالىلەريە، شنىۈرۈلىر نى چېكىندرقىلىپ ئەسكەى »بولد:چېرنىيوفقا
مما اتېلې رۇپ  قايە قىلى نى« بۇيررمغا قاتتىق ابىي ئىنتىزرھە، تەگمەسلىكنى

چە ربىر پار ئەسكەزاك تقاننىڭ ئۈستى ە بىر كاا ر لى ۋزۇنابىز مدەل . نتكەۋەئە
يى اچىررۈپ كۆپ ئوقۇ. ردىچېرنىيوفقا ئەكېلىپ تاپ ۇ( ممىنىاتېلې ر)نى زقەغە

ئاند ن ( نيمەدەتىللىد غۇ )كايىپ دەپ سەىسىغا بىر نېمە ۋە رۇكەتتى اپ  درقا
لىر مۇ اپۇقرر ۇيغۇئ. سالپىيىپ قايتى تىالر ئۇ. لىر نى ئېلىپ چىقىپ كەتتىرئەسكە

پ شۈۈرۈھمەتلىر نى بىلدرەيې ى قىلىپ ز لىيەنجاڭغا كۆڭ كېلىپ گۇپ بىرلە -بىر 
 .قچۈشكۈن انىمىزغا قايتتۇا بىزمۇ غەلىبىلىك ھالد. قايتى تى
 -توخۇ ا ھالدپ تو -پ لۈكىد ن توزبىز ئايكۆلد ن كەتكۈچىلىك ئۆاالر پۇقر

ئېلىپ كېلىپ سامانالرنى  -ە بېد، نئوتۇرۋا، چا -ۈ گۆي، ما -ئاشلىق م، تۇخۇ
ە ھىدالئاي لىيەنجاڭنىڭ ئۇنىمىغىنىغا قويماڭ گۇ. شتىۈرۈكۆڭۈللىر نى بىلد

بىر قېتىملىق كازاكالرنىڭ قىلىپ اق ئۇ شۇند. ۈردىبىلدل كۆڭۈن بىلەالر غاتۋسو
چ چېرنىيوفنىڭ تۇيۇقسىز ئۆڭ ليەنجاڭ گۇ. ىقالدپ قىرغىنەىلىقىنى توسۇ
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ف ۋە چېرنىيو. ردىتۇر ھوشياپ پوست قويۇن، ئەتراپقا ش ئۈچۈئېلى ىد ن ساقلىنى
 . ىپولكى قايتا ئەسكىلىك قىلى قا پېتىنالمىدزاك كا

شىنجاڭد كى . ىلدرۇبېسىقتۇن ئىسياا ئاينىڭ ئاخىرلىر د - 01يىل  -0231     
رۈۈ دەۋرى سۈل شېڭ شىسەينىڭ ھاكىمىيە، ئاياغلىپن ئاساسەيېغىلىقالر 

 . ىىي قىسىملىر نى قايتىد ن تەشكىللىدبرئۇ ھە. ىندالباش
ون نىزرچىڭلىن ئاقسۇ گاڭ لى سۇامىيەسىنىڭ گېنېررئال قىي شىمارشە

ڭ سۇ، ئىيلىر د ن بولغاچقااپىدل قىي شىمارليەنجاڭمۇ شەڭ گۇى، سىلىڭى بولد
ئۇنى ا لغاندرۇليەنى قۇەل مۇھاپىزون نىزرگا. ىئىدۈ سىتە تونۇابىۋن چىڭلىن بىلە

ە بۇ لىيەند. ىبۇ لىيەننىڭ لىيەنجاڭلىقىغا ئەپكەلدن نى بىلەائۇنۋ( روماي)ۋ شياۋشيا
زى مەند ن ئاير لى قا كۆڭ ليەنجاڭ گۇ. ىئىدۇ كۆپى خەنزر ئاز، لەرئەسكەر ئۇيغۇ
رۈپ، نىغا ئۆستۈائۇنۋۋۋېي تىسىغا ئېلىپ چىقىپ شيار روتەىلەەئاشۇ مۇھاپىزي قىيما

ئايالرغىەە  - 1يىل  - 0232زمەتنى بۇ خى. ىقىلدڭ پەيى ە پەيجا - 9ەل مۇھاپىز
 . ئۆتىد م

كېيىن ئۇنى )ى كېتىلدپ مەى ە يۆتكەرۈچىڭلىن سىلىڭ ئۈڭ سۇا شۇ ئايددەل 
اڭ نىغا خۇرئۇنىڭ ئو(. ۇقئاڭلىددەپ  -ېتىپتۇ رۈۋئۆلتۈە مىدرتۈي شېڭ شىسە

ئۇ ق، ئاڭلىسا)ى كەلدپ سىلىڭى بولۇون نىزرگام لىي ھەۋائاقسۇغا ال خوچىڭ گېنېر
لىيەنجاڭنى شېڭ ڭ گۇ(. نسى ئىكەزاتىيەسىنىڭ ئەرتۇڭ و كومپاە ى ئەسلىدكى 

يىڭىنىڭ ەل مۇھاپىزون نىزرگا، نىغاونىزرمەى گارۈئۈڭ شىسەينىڭ قولىد كى شىنجا
رەپ مەى ە سۆرۈمېنىمۇ يەنە ئۈ، ئۇ. ىنلىق يىڭجاڭى قىلىپ يۆتكىدائۇنۋۋ تۇڭ ا

 پە پ ۋەزنلىر د ن بولۇەفۇگۇ سننىڭ خاونىزرگاا نىدائۇنۋېي تۇڭۋ. ردىئېلىپ با
، گە يۆتكىلىپ كېتىپزكەرمە− ئىەكىر  ە ي يىلى شېڭ شىسە -0240. ئۆتىد م
اڭ گومىندۋە ڭنىڭ ھاكىمىيىتى انىنى گومىندرئو. شتىالئاخىردەۋرى ئۇنىڭ 
يۆتكىد مۇ ياكى . ىلىيەنجاڭمۇ تۇيۇقسىز غايىب بولدڭ گۇ. ىئى ىلىدى قىسىملىر
سانلىق ز بىر ئان مە. تمىد ماقايتا ئۇچر. ۇقلى المىدار دد ،ئۇقالمىد مى نېمە بولد

شتابىمۇ ون نىزرگاڭ شىنجااڭ گومىند، بىي بولغاچقارھەن مىللەتتىن كېلىپ چىققا
مېنى . ئى لەتتىۇرۇپ قالدا سىلىڭبۇ شىتابىدون نىزرملىق گاي، داۋا مارباشقىەە قا

خىزمىتى ە ل تەمىناپ قا سەرئاراپ قادەپ « ۇتلى ەلمەيدەمۇناسىۋن بىلەر لىكلەر»يە
 . ردۈمق ىپ يۈالپان بىلەالر ئى ن قولۇمد ن كەل ە. ىسالد

ئىس رەئۆلكىسى ە ڭ شىنجاى ئەپەندل مەسقۇئايالردا  - 2يىلى  -0241     
، كېلىپرۈپ ئىەكىر د كى ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈۇل توغررئوغلى ئە. ىبولد
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مۇھىم خىزمەتكە دا ( كومىتېتىي لتارۇقۇ، تاالپا)ي ئۆلكىلىك سەنيى ۇ
بىي رھەن، گەربىي تەلىم كۆرھەەك، ېر، زتەمكىنر،   ە باتۇزئۆ، ئۇ. نقويۇلغانىكە

اڭ شىنجاڭ گومىند، قىلغانلىقتىنپ تەى تەلەەمۇھاپىزر  تى ياخ ى بىر ئۇيغۇرماھا
س لغا خاۇتوغررئە، يىق تېپىپالمېنى راپ، تالالپ سودەپ، شىتابى ئىزون نىزرگا

ننىڭ ونىزرگان شىليەڭ سۇا بۇ چاغد. ردىىپ چىقىر پ بەتەى قىلەمۇھاپىز
چ »ئۈڭ شىنجاى ۋە ئەرتوغرۇلالر ئەپەندل مەسقۇ. تتىرائى لىر نى كونكرېت باشقۇ

ن  لىقىنىڭ بېسىمى بىلەرازئۆلكە خەلقىنىڭ ناۋە پنىڭ رە« تەۋ اليەل ئىنقىالبى
ئىس ى رەشەھىدن ھاربۇقالدى،  پىسىد ن ۋەزئىسلىك ا رەيىلنىڭ بې ىد -0242

ى گە ئى لىتىلدرباشقا خىزمەتلە،  پىسىد ن قېلىپۋەزلمۇ ۇتوغررئەبولدى، 
« رول دۆڭ كى »قودقولغا ئېلىنىپ ئاقسۇا بولغاندزاد ئاڭ شىنجاۇل توغررئە)

مە رتۈ، گىر پزئۆپ  تى توشۇددمۇزا تايىلالردا  -0211. ىتىلدرگەزئۆە مىسىدرتۈ
لىق ە كۈنلىر نىڭ بىر دن گەريۈپ  لەئىپ گىنىنىڭ مائاشلىق خىزمەتەىسى بولۇرئو
مە رتۈرۇپ، ئولتۇە  نىڭ ئۈستىدرۋئاتلىق پى ىلۇ ھال تۆن، خالتىسى بېسىلغان ئۇ

ن ئۇ، كەتكەنلىكتىنپ لۇۇرۇئاغدرۋا ئېلىپ كېتىۋېتىپ ھان ئاش انىسىغا ئۇ
لىقنىڭ زادئا(. كەتتىپ خمىلىنىپ ئۆلۈزەقېلىپ ا خالتىلىر نىڭ ئاستىد

. قگانمۇ يورئودەم ۋە ئان يد غاراماڭا قا،  يەتتەن ۋەزغارتۇپ ۇلغداۋاپىسىد كى رھە
پ بولۇن غېمى بىلەز كىم ئۆر ھە. ىلۈكىد ن قېپقالدزئۆم  پەۋەزنلىك ەفۇگۇ

. نېر كىپتىمەزبىي خىزمەتتىنمۇ رللىق ھەراقوم  سارقا. ردۈميۈپ كەتكەچكە تىنە
ل قودەپ « !بولد ال»ن، ستلىر منى سېغىنىپتىمەم، دوئانا -ئاتا ، تنىريۇ

ن ېھقادئاقسۇ بەشتۈگمەن ە كېلىپ تىنمايال ھېەكىم ە ، پەشنى قېقىپ سىلكىپ
 .كەتتىمپ بولۇ

 
 

 خاتىرىسىت سۆھبەن بولغان ئەيسا بىلەئابدۇلال 

 
ن ن ەرۈگە كۆز پ ساھەسىد كى كۆريىتىنىڭ مائاال ۋئەيسا ئاقسۇ ئابدۇلال 

ئاقسۇ ،  سىنىڭ باشلىقىار پ ئىدريەتلىك مائاال ۋئاقسۇ ، ئۇ.  يالىيسىر زتۆھپىكا
ئابدۇلال . ننى ئۆتى ەر پىلەۋەزلىق رقاتا... ى رديەتلىك سىفەننىڭ ئىلمىي مۇال ۋ

ك لۈرئۆسمۈ، بالىلىقپ، تۇغۇلۇە يىتىنىڭ كەلپىن ناھىيەسىدال ۋئەيسا ئاقسۇ 
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بىر قېتىملىق ن گەزئۆتكۈن بىلە، ئابدۇلال ئەيسا بۇ. نگەزئۆتكۈە  نى كەلپىنددەۋر
كۈنى ئالەمد ن  - 01ئاينىڭ  - 01يىل  -9110م ھۇرمە. ئەسلىمىسىل ەسۆھب

 .          تتىئۆ
 ۋۇل ئېز ز ساققققق                                                

 
 -0234ئەيسا شەل ئەم ئاكا: ئابدۇلال ئەيسا ئەسلەپ شۇنداق بايان قىلىدۇ

پ بولۇر ئەسكەە  ن ئۆتكەنددئاقسۇ( مۇھىتىل ماھمۇ)د شىجاڭالر يىلى ماھمۇ
كېيىن . ىشلىر  ە قاتقاشقانىدرۈبىي يۈرشىجاڭنىڭ ھەل ماھمۇپ، قوشۇلۇ
الل پو( پولك - 3)ا پولكىد - 33 ۋ ز يەنىڭ د - 3ئاتلىق ر  كى ئۇيغۇردقەشقە

ا شۇ چاغد، ئاكامنىڭ ئېيتىپ بېر  ىەە. نغانىكەرتۇردا يېڭىساا نجاڭنىڭ قولىدەتۇ
 . نكېتىپتىكەپ بولۇر يى ىت ئەسكەدەك  31پ قوشۇلۇن بىلەزى كەلپىند ن ئۆ

مۇشقا ربىي تۇرقاتتىق ھەن يى ىتلەر غاركەلپىند ن بازدا يىلى ئەتىيا - 0233    
ن ېھقادئاتلىر نى ئېلىپ كەلپىن ە قېەىپ كېلىپ ۋە لى راقوى، كۆنەلمىد

( غادورسالى )تەي ە دو كى سالى د ۋ ز يە شىتابىد ن ئاقسۇد -3. ىلغانىدۋابولۇ
ە ھەققىدۇرۇۈ قىسىمغا ماڭدن بىلەى للىرراقول، ئاپ تۇتۇبېر ۋالغانالرنى قېەىپ 

ئەيسا باشلىق ل ئەشەم ئى قا سېلىپ ئاكاي ساقەىالرنى تەدوسالى . نكەل ەۇق بۇير
رل يۇى ئانىلىر -ئاتا . ىقامىدپ تۇتۇن بىلەى ئاتلىررال، قوقاچقۇنالرنى ھەممە 

لېكىن . ۇردىقىلدزاد مىد ن ئارنى تۈالرئۇپ لەخەتل پۇ، چوڭلىر نى ئى قا سېلىپ
. ىيەنە ئەسلىد كى قىسىمغا ئېلىپ كەتكەنىدە  تىدزارنىڭ ناالرھەممىسىنى ساقەى

پولك ردا يېڭىساڭ شىجال ماھمۇزدە يىلى كۈ -0233ئاكامنىڭ ئېيتىپ بېر  ىەە 
ز ۆبىر سرھە. نلى ەزسۆق كاتتا نۇتۇرۇپ تۇە ڭددۆبىر زى ئۆ، تەڭەىلىر نى يىغىپ

« !ئامىن، »ئامىنرۈپ مىلتىقلىر نى باشلىر د ن ئې ىز كۆتۈر تەڭەىلەا  لىقىدرئا
يىغىن ، تەسىرلىكق نۇتۇ. نگەۈر لىر نى بىلدادئىرر قەيسەدەپ چۇقان سېلى ىپ، 

تتا راپا. نبولغارال بىي پاريىغىند ن كېيىن كاتتا ھە. نكاتتا بولغاۋە تلىك ەھەيۋ
« !»ئامىنرۈپ، ىلتىقلىر نى باشلىر ن ئې ىز كۆتۈمن بىلەەل ھەيۋر لىق تەڭەىلەربا

ڭ سىجاد كۈنى ماھمۇ - 9ئاينىڭ  - 4يىل  -0234. نلى ىپ ئۆتكەنىكەۋتودەپ 
ھىند ستانغا چىقىپ كېتىش ،  يانكەشلىكىد ن ئەند  ە قىلىپزشېڭ شىسەينىڭ 

 -لىق ئوفىتسېر رباۋە پولك باشلىقلىر نى  - 34، - 33 ۋ ز يەنىڭ د - 3ا ئالد د
 :ئۇ. نلى ەزلى ىش نۇتقى سۆا دن ۋبىلەالر ئۇە ڭددۆبىر ، نى يىغىپرەڭەىلەت

. ن مەرشۇڭا چەتكە كېتىپ با. لىك بولماقتارخەتەل  يەن ۋەزئۈچۈن  ر مەزھاققققق 
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ئېلىپ قايتىپ كېلىپ قايتا راغ يا -رال چەتتىن قون ئىككى يىلد ن كېيىن مە
ر ھەالپ، تاشۇرۇپ ىتىنى ئاغدشېڭ شىسەينىڭ ئەكسىيەتەىل ھاكىمىيپ، لۈرۈكۆتۈ
م نى مۇستەھكەالرڭزۈشۇڭا ئۆ.  مىزۇرتتىن قۇتۇلدرەئاسا -م لۇزۇخەلقىنى ل مىللە
ق ئىتتىپا! الربىيەلىنىڭرياخ ى تەي ماربىي مەشىقنى قىلەە بوشاشتۇرھەپ، تۇتۇ

ۈ بىي كېڭەرئاند ن ھە. نې ەققققق د!... الرلنى قەتقىي چىڭ تۇتۇڭراقو! الربولۇڭ
ل ققەۋە ۋ ز يەگە مۇد - 3ا كىدانىڭ ئى تىرالرئوفىتسېر -تەڭەى ن پۈتۈ ،چاقىر پ

الر، نىكۋئاتاقلىق پولكون سىنالغاردە تەڭلەا مدالساي. نسايلىغاان قوماند
ر تەڭەىلەالر،  جىلىك ئوفىتسېرەن دەرتۇ، بولسىمۇن سىتىل ەركۆالر لىيەنجاڭ

. نلىيەنجاڭنى سايلىغا نې ەل دكاماز نىياۇئابدق توقسۇنلۇي، ھېەكىمنى سايلىما
ڭ شىجال ققەۋەشىغا مۇ - 3( لكاماز ئابد نىيا)لكاماز نىيال سۇۇرۇئابدە نەتىجىد

 .نبولغا
شى رشېڭ شىسەي ە قا. ئىد مالردا ياش 8( ئابدۇلال ئەيسا)نيىلى مە - 0238      
ەك كۈند 01كەلپىن ە كېلىپ ن بىلەى لىررئەسكەز نىياۇئابدن گەركۆتۈن ئسىيا

ز نىياۇئابدال تۇيۇقسىزى، نېمە بولد. ىشى ئالغانىدرقىزغىن قاك بەاالر قرپۇ. ردىتۇ
قىرغىز رۇس، قىد ن ئورئا. چېكىنىپ كەلپىند ن چىقىپ كەتتىى قىسىملىر

نىڭ الرمۇناپىق -ى ئىەىد كى پىسەندرل يۇالر سرۇئو، كېلى تىر لەرئەسكە
ن ې ەد« نگەربە زۇقئو -ۈ ئان، ماكا -ي غا ئۆالر»ئىسيانەىن شى بىلەرۇچېقى تۇ

، ھىم خاڭتۇائىبرگ، چوڭلىر د ن ھاشىم بەرل تىپ يۇرنى ئاالرگۇناھ -ل تۆھمە
 . تتىەياقىسىغا ئېلىپ بېر پ چېپىۋي نى سارلىق كى ىلەرقاتا... اپمىرۇل ئابد

ۈ ئىەىد كى يارل يۇر ئەسكەرۇس ئوەك بىر لىيەندا يەنە شۇ چاغد
سۇ ل ىلىپ كەنت ئىەىد كى تامائەقچ قىپيالىڭااپ ھايدالپ توپچوكانالرنى -قىز

چوكانالرغا -ە قىز دزتامائەتنىڭ كۆن، سۇغا چۈشكەە كۆلدڭ چون ئىەىد غا
بۇ . گەنىد مرغا قېتىلىپ كۆالرنى باشقا بالىالرمەنمۇ بۇ ئى ن، قىلى قاباسقۇنەىلىق 

ل  ن ھامۇالردقىلغانپ پلىنىپ گەزەغەپ، بولۇرازى غا ناالرنلىقزوراۋاقسىز الئەخ
 . ىتكەنىدەنى ئېتىۋالربوياقەىل ئەمەر، ئۇشتى ە

ي بىرسىنىڭ ما. ىكېلىپ كەلپىننى ئەگىدپ ئۇچۇالن پىوئايرچ بىر كۈنى ئۈ
الپ غىلد ري  نى تۇتالمازمۇرلېكىن توى، گە قوندريەن، كېتىپتىكەپ تۈگە

پ بېر پ تاغقا ئۈسۈن ياقىسى بىلەي كەلپىننىڭ تەنۇبىد كى سا، ماڭغىنىەە
كەلپىند كى . ىئەگىپ كېتىپ قالدالن پىوئىككى ئايرن لغاقا. نقاپتىكەپ توختا

ى ئىل ىر، (رمەنمۇ با)الر بالىق ئۇش االر، ئايال -ر ئەر، كىەىك كى ىلە -ڭ چو
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بېر پ ا ھالدپ تو -پ تو، بولغاچقا قىز قىپن باقمىغارۈپ ې ەننى كۆالن دپىوئاير
رۇس كېيىن ئو، خىملەنمەپتۇڭ زەباشقا چو. تۇم ۇقى ماكەىيىپ كېتىپتۇ. ردۇقكۆ

تامائەتكە الپ، نى باغالرتوشۇڭ -غامەا رقىغا ئاۇننىڭ قۇيرالپىوكېلىپ ئايرالر تې نىك
قىن پ، غا قوشۇلۇالرمەنمۇ بالى. ىتاغد ن ئاتر تىپ سايغا ئېلىپ كەلدپ، تۈرۈسۆ
. گەنىد مربەپ شۈرۈننى سۆالپىوئايرا ھالدن بولغال خۇشاي قىنىمغا پاتما -

ن سىتىسى بىلەۋانىڭ الرغانزبا -بولقاەل ۋە تۇم ۇقىنى سەندن ماكەايغاالر تې نىك
ن، ئېلىپ كەپتىكەي ماا بىر ماشىنىد. ردىئەسلى ە كەلتۈپ لەزتۈ -رۇپ ئۇ

پىلد رلىغۇچىنى ل ننىڭ شاماالپىوئاير، ئاند ن تامائەتكە. ىنغا قاچىلىدالپىوئاير
ل خۇشاي ا پاتماقىنىمغ -مەنمۇ قىن . ىتقىلى قويدرتاالپ باغن بىلەالر غامەىرئا

تې نىك بىز رۇس بىر ئو. ىگەنىدربەپ بولۇن غا ئويۇالربالى.  مردتى ىپ بەرتاپ بولۇ
پ سانادەپ « ...ىتىر، دۇۋا،  ندسەە »ئەرۇئوا، تقانداتىۋرنى تاالرغامەىرئا
ھەپىلەشكەند ن كېيىن ار تەكراق بىر سائەتەە ئاشۇندي ئالمال تېز ئو. ىغانىدرتۇ

رۇپ ئاند ن ئۇچۇرۈپ قىلىپ كۆق سىناۇرۇپ ماڭدزراق ئاا يدسا. ىئالدل ئاند ن ئو
 . ىئېلىپ كەتكەنىد

ھلى زەرەنە داپتىن بىر رەتەر قەشقە، كېتىپ بىر ھەپتىد ن كېيىنالن پىوئاير
( نېۋ كوبىر -ېز نكە چاقلىق تانكا ن رنغاالقاپن بىلەالر قاپقىر ئۈستى تۆمۈ)تانكا 

نىڭ ھەممىسى الركوماند رر، ئەسكەر، شوپۇر كەل ەنلەەپ ھەيددى، كەلپىن ە كىر
كەلپىند كى . نمىيەسىد ن ئىكەرشېڭ شىسەينىڭ ئۆلكە ئاالر بۇ. نئىكەۇالر خەنز
 -ئې ىز . ۇقلداگىلى كېلىپ ئولى ىۋركۆالر بالىل ۋە ئايا -ر ئەۈ، يا -ى قېر
 : ىېداق دبىزگە شۇندا تىلىدۇ كوماند ر خەنزۇ خەنزاق قررۇئو

ققققق دەپ ! لى خەيد  ىني تە( ۇيددەقىسىملىر نى ز نىياۇابدئ)ازا  ۋ، زئەيياققققق 
ئاند ن . سەتتىرلىر نى كۆربۇ يە -ر نېۋ كنىڭ ئۇ يەوبىرۋە كەتتى الپ كالد رزۇن ئۇ
الل پو. نئىكەر باى ئىزلىرق ئوال ساپق  سارقا. سەتتىرنىمۇ كۆالرېز نكە چاقر

 -پ چەملە. ۇخ ايدئون تكەەنى تې ىۋالرچاق. نى تې ىپ ئۆتەلمەپتۇالرقاپقى
اق قىلىپ يەنە شۇندداۋام كوماند ر گېپىنى ۇ ھېلىقى خەنز. ۇ درتۇى يېرن يەملى ە

 :ىې ەنىدد
ال، چاڭبىڭ  فادتى اتەنسىنى مىند كى يى ا ۋو. لى خەيد  ىني تەازا  ۋققققق ز

كنىڭ ەمبىرزەنېۋ ك وبىرم ھەى تىللىددەپ  -... دىتامماال، تەنىسى سى
تۆشۈكنى ن غارسېپى چىقىپ تۇل پىلىمون، ئىكەر با لپىلىموەك ئۈستىد ر

نېۋ كقا ونىڭ تەڭەىلىر نىڭ بىرزنىياۇئابدئورامىد ن ئۇنىڭ گېپىنىڭ . سەتتىركۆ
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، قىلمىغاند ن كېيىنر كا، غانلىقىۇرياغدق ئون بىلەدەل شىدي قاچماا ئۇچر غاند
ەنلىكىنى گرنى ئۆلتۈرشوپۇ،  تىپ ئېتىپرتۆشۈككە قان غارسېپى چىقىپ تۇل پىلىمو
 . قئۇقتۇ

كەلپىند ن چېكىنىپ ى نىڭ قىسىملىرزنىياۇئابد، ېيى ىەەدئاكامنىڭ 
شېڭ ا ماشىنىدچ پتىن ئۈرەتەى ئاقسۇ شەھىرە، گىلدزمەن غارئايكۆل ە كېلىپ تۇ

م ئايكۆل ە ھۇتۇ( نئىكەۇالر ھەممىسى خەنز)ى لىررللىق ئەسكەراشىسەينىڭ قو
پ توسۇل يوا ئىەى ئېغىز دزار باا يېزل ئايكۆ نىالرئىسيانەىر بام ئاكا. نقىلىپ كەل ە

شىلىق رقاتتىق قارۇپ تۇە ماشىنا ئۈستىدالر ئۇن، غاۇرياغدق غا ئوالرماشىنى
تكەند ن ەئالد د كى ماشىنىنىڭ چاقىغا ئېتىپ يېلىنى چىقىر ۋالر ئاكامن، سەتكەركۆ

ھەممىسى  نىڭرلەرئاشۇ ماشىنىد كى ئەسكە. نقالغاي ماشىنا ئالد غا ماڭالما، كېيىن
پكە رەئاقسۇ تەپ لۇرۇقىسىغا بۇرئاالر ماشىنىن قالغا(. دەمچە ئا 41)ن قىر لىپ كەتكە
چ بۇ ئى تىن ئۈ. ننى ئولجا ئالغاالر دور -رال قوۋە ماشىنا الر ئاكام. نقېەىپ كەتكە

ق قويۇ -را  ر نى قازبال ئايكۆى نلىرالپىونىڭ ئايرالرسرۇئو، كېيىنن ئۆتكەند ن كۈ
 -ل مال، ئەا رز كى دئېتىزۋاران،  -غ بار، ئۆيلەن غۇرنۇ. نقىلغان  ماردبومبا

الر كىەىك بالىۈ ۋە يا -ى قېرل، ئايا -ر ئەك بىر بۆلە. نبولغاان يرالر ۋە رۋچا
شىلىق رقەتقىي قاپ شى تەشكىللەرۇپىقە ئۇدائاكتىپ مۇز نىياۇئابد. ننغاال رياپ ئۆلۈ
، گە چىقىر پركلەەئې ىز تېرپ نى تەشكىللەرگەنلەرئاتاقلىق مە. نسەتكەركۆ

ۈ بەالر نالپىوئاير)ن ئاتقاق ئوي مەۈرلدزۈغا ئۈالرنالپىوئايرن تقااقىلىۋن  ماردبومبا
ق كنىڭ ئۈستى ە چىقىپ ئوەتېرن بىر يوغاە ئىەىدى  رزبال ئاكاممۇ ئايكۆ(. نئىكە
ئىس چىقىر پ را تې ىپ قاق نغا ئوالپىوبىر ئايرە نەتىجىد. نئىكەن ئاتقا

پ گە چۈشۈريەن ې ەق ديانتاك ئىر سىد كى كۆداناھىيە ۋال پېتى ئان ەلەپەڭ ى 
ە چۆلدرو غو، تقا چېكىنىپۋائاى كېتىپ ئاخىرپ »ئوقىمىز تۈگەم ئاكا. نبولغام گۈ
ياسى ن دەرخوتە - م رتاۇق، بولدر مارتاردە ئاند ن شۇ يەق، شتۇرۇئۇ

. ىرگە چۈشتىبىر قىسمى ئەسپ، لىر مىز ئۆلۈرئەسكەپ كۆردە يەن قوشۇلىد غا
ى نېمە قىلدى، لدانى ئاير ۋالرئوفىتسېر. بىزنىڭ ليەنمۇ ئەسىرگە چۈشتى

كەلپىن ە قايتىپ ردى، كىيىم بېر پ قايتۇل، گە پۇرتتىكى تەڭەىلەدەئاۇق، ئۇقمىد
 « قكەتتۇپ بولۇن ېھقادكېلىپ 

 - 0232يىلىد ن  - 0234. ىې ەنىداق دشۇندپ ئەيسا ئەسلەال لۇئابد
 -اۈ مۇھىتىنىڭ سەپدل ماھمۇۋە ھاتىم ز خوتا نىيا، يىتى ەال ۋيىلىغىەە ئاقسۇ 

ر لە( يتەدوسالى )غا دورسالى ۋە ( يتەز دونىيا)شېر پى ز نلىر د ن نىيااقوماند



www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى 

24 

 

ا نىڭ ئاخىر دالريىل - 0231ۋە  - 0233ئىككىلىسى ر ھە. ىبولد( لىۋا)ي تەدو
لى ۋا( چىڭلىنڭ سۇ)سىلىڭ ڭ نىغا سۇرئو. ىمەى ە ئېلىپ كېتىلىپ يوقىتىلدرۈئۈ
يەتلىك سىفەننى ال ن ۋمەا بۇ چاغدى، نىغا سىلىڭ بولدونىزرئاقسۇ گام ھە( يتەدو)

ڭ يىلى سۇ -0232. مەىد كى ساقەى مەكتەپتە ئوقۇشقا كەل ەنىد مرۈئۈزۈپ، پۈتكۈ
م لى ھەال ۋاگېنېراڭ خۇيەىڭ نىغا خۇركېتىلىپ ئوپ مەى ە يۆتكەرۈسىلىڭ ئۈ

م كەلسەزۈپ پۈتكۈۈ ئوقۇا بې ىديىلنىڭ  -0249. تۇكەپپ سىلىڭ بولۇون نىزرگا
. ىئىدن غارقىلىپ تۇزارەل تەقسىماتىمىزغا قاتنى ىپ نال بىزنىڭ خىزمە. نئىكەر با

مىنى ربىي فورھەن، سى ئىكەزاتىيەسىنىڭ ئەرخۇيەىڭ تۇڭ و كومپااڭ خۇە ئەسلىد
ىنى ئۆتىكالپ، شەپكىسىنى قىر، تۈگمىلىر نى ئېتىپ، تلىك كىيىپ، رەپاكىز

ي خۇش ۇرۇق يو -ق ئوچۇى لىرزسۆ -پ گەن  د غارسۆلەتلىك يۈ، قىر تىپرپا
 . ىئىددەم ئا

 
 ۋۇل ئېز ز ساققققق                                                

 
 خاتىرىسى ت سۆھبەن ئېلىپ بېرىلغان بىلەى ئەپەندرە تۆ

 
 - 0يەتلىك ال ۋۇ ئاقسۈ ۋە يا 88 ر زھا، كەلپىن ناھىيەسىد نى ئەپەندرە تۆ

كى ابۇ بىر قېتىملىق ئاغز. ئوقۇتقۇچىسىن مەكتەپنىڭ پېنسىيەگە چىققارا ئوتتۇ
 . سۆھبەتنىڭ خاتىر سى

 ۋۇلئېز ز ساققققق 
 

مېنىڭ ، سترابولغىنى ر ئەيسانىڭ ئەسكەل ئەيسانىڭ ئاكىسى ئەشەئابدۇلال 
كۆپەىلىك ە كەل ەندكەلپىن ە ز نىياۇئابدا ئايد - 8يىلى  -0231ېھىممۇ ۇرئىنىم ئابد

ى لىررسىجاڭنىڭ ئەسكەز نىياۇئابدى، بولغانىدر ئەسكەپ غا قوشۇلۇالرياش
ھىم اكاتتىلىر د ن ئىبررل بولسا يۇز نىياۇئابدن، نىڭ باغلىر غا چۈشكەالرېھقاند

، ئىد مالردا  ياش 8ا شۇ چاغد( تۆرە ئەپەندى)ن مەن، خاڭتۇنىڭ ئۆيى ە چۈشكە
 -لىق ئاش انا زياەن فۇگۇە، ىڭ ئۆيى ە چۈشكەندھىم خاڭتۇنائىبرز نىياۇئابد

پاختەكنى ن غارئولتۇپ ياغاچقا قونۇاق ئوچاقنىڭ ئۈستىد كى توسما بالد
، قولىغا مىلتىق ئېلىپپ سەتمەكەى بولۇركۆرەل مۇ ماھازنىياۇئابد. ۇسوقىۋېتىد
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رۈپ ئېتىپ چۈشۈپ ياشلىق ئوغلىنىڭ بې ىغا چىنە قويۇ 01ھىم خاڭتۇنىڭ ائىبر
 . ىسەتكەندركۆل رەماھا

 ن الردقىرغىزرۇس، ېتنىڭ ئوۋسوا ئاينىڭ بې ىد - 2يىلى  -0231        
يولى ل قاق ان پارئۇچتۇى للىق قىسىملىرراقون ې ەد« ر»تۆتىنەىلەن تەشكىللەن ە

قىسىملىر نى كەلپىند ن ز نىياۇئابدە، قىلىپ كەلپىن ە كىرگەندم ھۇتۇن بىلە
ى قېرل، ئايا -ر كەلپىند كى ئە. كەتتىپ ە ئۆتۈپكرەتەۋال ئال، ئايكۆۈرۈپ چېكىند

ق تايان غا ياالر»ئسىيانەىالر سرۇئوۇق، گەنىدرمۇ كۆالركىەىك بالىۈ ۋە يا -
ۇل ئابد، ھىم خاڭتۇائىبرگ، چوڭلىر د ن ھاشىم بەرل كەلپىننىڭ يۇدەپ « ىبولد

ن بىلەە قىلىچ ئېقىن ئىەىدن سۈيى ئاققار ياقىسىغا ئاپىر پ يامغۇي سامىرابالرنى 
نى رتەسەتلەى تۇغقانلىر -رۇق ئۇى، بالىلىر -ن نىڭ خوتۇالرئۇ. تتىەچېپىۋ

كەتكەند ن كېيىن ئاند ن الر سرۇئوي، مەھەللە ئىەى ە ئېلىپ كىر  كە پېتىنالما
نى مەھەللە رتەسەتلەن قىلغاە  دالپ زتقۇشرتار  لەربۆن، چىر پ كەتكەراپ پۇ

نىڭ الرسرۇئون كەتكەالپ نى قوغزالرىيانۇئابد. ىپنە قىلغانىددەئىەى ە ئەپكېلىپ 
. ۇلەڭ ە چۈشىدزكېتىپ كەلپىند كى بىر تۈپ نى يېغى تۈگەالپىوبىر ئاير

. نماكەىيىپ كەتكەنىكەشۇقى تۇمۇ، توختاپتۇپ غا ئۈسۈرقېلىپ بىر ياي توختىتالما
كىەىك ل، ئايا -ر ئەۈ، يا  -ىكەلپىنىڭ قېرن گىلى كەل ەرتاماشا كۆالر سرۇئو

الپ، نى باغالرغامەىرقىغا ئاۇننىڭ قۇيرالپىوئاير، قىلىپرۋەر سەپەبالىالرنى 
بۇ . گە ئېلىپ چىقتىز تىپ تۈرنى چېتىپ سۆرتۆگىلەال، كا -ل ئاە  يەلمى ەندرسۆ

رەن سۈ -ن چۇقال مۇ خۇشاالربىز بالى. ردىبەپ گە تاماشا بولۇرئىش كەلپىنلىكلە
الر بولقىەل، سەند، ېلىپكالر ئۇستىرۇس ئاند ن ئو. ردۇقتى ىپ بەرسېلى ىپ تا

 . ىئېلىپ كەتكەنىدرۇپ ئۇچۇپ سەپلەي ماپ، لەزلىر نى تۈريەن ماكەايغان بىلە
اپ پكە پىتىررەتەرەپ تەپ بولۇر مارتاە چۆلدرۇ غو -ۋال ئاى ملىردەنىڭ ئازنىياۇئابد

 : نگەربەۇق بۇيراق شۇندز نىياۇئابدردا گە شاقۇرتەڭەىلەپ بىر تو. نكەتكە
قىيامەتتە ك ئۆلسەۇق، ئامالسىز قالدى،  مىز تۈگىددور -ق بىزنىڭ ئوققققق 

ل،  كى ئاالردئاستىڭ. ىقىتىلدرتان قوشۇالپ  ن باشد رزھار تەڭەىلە، شەيلىرۈكۆ
س، ئەمەە قىسىمنىڭ ئى ىلىكىدى ئەمدالر للىر ڭراقول، بىسا -ل پۇيېنىڭالرد كى 

ن ياكى خالىغار كېتەمسىلەغا الرتۇڭرقىلىپ يۇرتا. ۇبولىدا لىقىدرنىڭ ئى تىياالرڭزۈئۆ
 ! ۇبولىدالر سەڭركەچۈۈ مۇرتۇر گە كېتەمسىلەرپلەرەتە

، قىد ن كېيىنۇنىڭ بۇيرزنىياۇئابد. نئىكەر ئىنىم ئاشۇ توپتا باا شۇ چاغد
كېيىن . كەتتىپ بولۇن ېھقا، دكەلپىن ە يېنىپ كېلىپن بىلەر تەڭەىلەن غۇرنۇ
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نى الرلراقورۈپ شتۈرۈنى سۈالركېلىپ ئۇى ساقەىلىرل ھۆكۈمەا تىنجىغاندن تاھا
پ  غا كىر پ تىلەرئاى كاتتىلىررل يۇى، گىل سولىغانىدزبىر مە. ىلدايىغىۋ

 . ىئەكەلدرۇپ ئۆيلىر  ە قايتۇ
رۈپ پنىڭ ئۆيى ە چۈشۈامىرۇل  نىسىنى كەلپىند كى ئابدزكۆچمە غەز نىياۇئابد

 . ىپوست قويغانىد
ە  پىد ن ئايكۆلدرتەى ڭەىلىرنىڭ تەزنىياۇنى ئابدالپىونىڭ بىر ئايرالرسرۇئو
كېتىپ پ نىڭ ئوقى تۈگەزالرنىياۇئابد. نكېتىپتىكەپ غا چۈشۈرشاقۇپ سوقۇلۇ
ېت ۋسو. تتىالقىپ بولمىسا ئېلى ىپ شېڭ شىسەينى مەغلۇ. ىبولدپ مەغلۇ

 .لمايتتىالقىر مارنى تازنىياۇئابد، بولسان  مى بولمىغاردئىتتىپاقىنىڭ يا
 

 خاتىر سى ل سۆھبەن بولغان ئىمىن بىلەر پەتتا

 
 - 0ئونسۇ ناھىيەلىك .  ر د نزئونسۇ ناھىيە باۈ، يا 84ئىمىن ر پەتتا

يىلىد كى  - 9110. ئوقۇتقۇچىدەم پې قەن مەكتەپتىن پېنسىيەگە چىققارا ئوتتۇ
 . نسۆھبەتتە خاتىر  ە ئېلىنغا

 ۋۇلئېز ز ساققققق 
 

الردا ياش 1ا شۇ چاغدن مە. ىئىدغ چان كىرگەز تومۇي ئا - 3يىل  -0233
قنىڭ الئەشمە بۇن بىلەالر بالى( كۈنىس ئەمەزار با)بىر بىنەپتە كۈنى . ئىد م

پ ئويناا نىدا« ناملىق كونا قەلقەنىڭ مەيدرياردا»ئوە ئۈستىدر بويىد كى ئې ىز يا
ئەسلىد كى الردا يىل - 0811گ بەب ياقۇل ققققق لەبەدۆبۇ قەلقەنى )گەنىد م ريۈ

ئاقسۇغا ھاكىم ن شىدخاۇرەسەئىدخاننىڭ ئوغلى ئابدسەئىد يەخانلىقىنىڭ خانى 
 رمۇ زھان، غانىكەۇركونا ئىز غا كېڭەيتىپ سالدن غاۇرسالدا غاندرتۇپ بولۇ
 (.ربىسى باراخا

رۇس ئون گەرقىلىچ كۆتۈۋۇ »ئا: نىڭركى ىلەا بې ىدالق پەستە بۇبىرد نال 
ن ې ەد« ۇ؟دئوخ ىمامن چاپىد غاۇ، تىداكېلىۋەپ بىرسىنى ئالد غا سېلىپ ھەيد

، بويى ئې ىزەك ې ەنددست ق را سارئۈستىد ن پەسكە قار يا. ىندالئاڭى لىرۋازئا
اپ يالتىرا قولىدن، مىسىنى كەي ەرفوى شېڭ شىسەينىڭ ئەسكىر، ساقاللىق، سېر ق
را قاك، ئۆڭلۈاي بۇغدي، بورا ئوتتۇرۇس بىر ئون قىلىچ تۇتقان نغااليالىڭاچ
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منى ئالد غا سېلىپ دەبىر ئان نغاالسىغا قىلىپ باغقىرقولى ئاۈ، ڭباالياق، تلۇرۇبۇ
ن،  ەى ئىكەرۋبىر قىرغىز چاك ڭلۈز دۆبوە ئەسلىددەم بۇ ئا. ۇتىداكېلىۋەپ ھەيد

رق پتىن شەرەتەدەرۋازا چى رئونسۇ ناھىيەسىنىڭ تۆمۈرۇس ئو. ىئىدالردا ياش 31
قى قىرغىزنى ھېلىن كوچا بىلەڭ چون لغازۇسوراپ پكە قارەتەالق ئەشمە بۇتەرەپتىكى 

پتىن بۇ ئى نى رەتە -رەپ تەئادەملەر . ى  ە كەلدۋتۈالق ئەشمە بۇەپ ھەيد
لى ىپ رپۈن دۈبىلە، بالىالر مەنمۇ قىز قىپ. ىگىلى يىغىلى قا باشلىدركۆ

توپنىڭ ن شقاالئۇم ۋە چۈشتۈرۈپ پەسكە يۈگۈن بىلەالر چىيا -گىنىمەە قىيا ريۈگۈ
 . لد مۋائالد غا ئۆتۈ

پولكى زاك بىر كان تقااقىلىۋل خىزمەن ئۈچۈي ېڭ شىسەشالردا، شۇ يىل
چ نغۇال قىيە« باشد ر نىڭ »سازئونسۇ ناھىيە با( نىڭ پولكىۋشاڭ يادوروف فىيو)

ڭ ە ز دۆبوالر سرۇئو. نئىكەاي ھېلىقى قىرغىزنىڭ ئىسمى ئىبر. نمەكتىپى ە چۈشكە
. نقىلغاق ۇمبۇلزوئالۋ ڭى سېلىپ ل غا ئاالريىغقىلى چىقىپ ئاھالىل مىنىك ئا

ينى ائىبر. نقالغاپ تۇتۇشۇن بىلەالر سرۇئوزاك كاي، مەرئېتىنى بەە يغا كەل ەندائىبر
ئونسۇ الپ  نى باغز ي ئېلىۋېلىپ ئۆرتېپىپ ئېتىنى مەتبۇ -رۇپ ئۇال  ردشۇ يە

ئۆلۈم ە ن بولسا ئاشۇ »گۇناھى« ئۈچۈن بۈگۈن،  ر غا ئېلىپ كەل ەزبا
بې ىد ن پەسكە ئېلىپ الق ىزنى ئەشمە بۇھېلىقى قىرغرۇس ئو. نلغانىكەۇبۇير

كوچا بې ىد كى ن ينىڭ ئالد غا كېتىد غارايېڭى سا -بكە ريەنە غەپ چۈشۈ
ي كىەىك كوچا ئېغىز د كى بان شىمالغا قاير لغان ئاتىلىد غادەپ « غەزنەھويال»

گە ر ر بۇ يەزھا)سى رۇتلىك ئېسىل قوۋەئىككى قە( ئىسمايىل ھاتىنىڭ)سىجاڭنىڭ 
نغا ئېلىپ ائالد د كى مەيد( تلىك بىناسى چۈشتىۋەقە 4ھاتىمنىڭ ل مەمۇھەمرنۇ

ۈ با. چاپتىن قىلىچ بىلەى ۋە بې ىد ن بېسىپ ئەگدزۇپ غۇرئولتۇدە،  -ى كەلد
رۈپ بۇنى كۆالر بىز بالى. چىقىپ كەتتىپ كۆك بەن قا، گە چۈشتىريەال بىر قېتىمد 

 . قچىرقىر  ىپ قېەىپ كەتتۇپ قۇشۇرقو
 ۋۇل ئېز ز ساققققق                                           

 
 

 ن ئىشالرئۆتكەپ بولۇيىلالردا  -7391
 

 (رئەسلىمىلە)
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 ۋۇتئېزىز سا

 
 كى بې ى مەھەللىسىدالق بۇى شەھىرر قەشقەۈ، يا 83قەى ۋاتام مەمتىلىكا

شېڭ شىسەينىڭ ا شۇ چاغديىلالرد كى يېغىلىقالردا  - 0231. لەى ئائىلىسىد نالكۇ
سىجاڭنىڭ د ماھمۇق شلۇرۇتۇردە يەكەنلەر، شلىق قەشقەرانلىقىغا قاابىي قوماندرھە

ئاقسۇ ن ۋە ئۆتى ەل بىي خىزمەرھەپ بولۇر ئەسكەە  ۋ ز يەسىددئاتلىق ر ئۇيغۇ
ن تقاابېر ۋردەم كېيىن شېڭ شىسەي ە يا. نگە قاتناشقاريونلىر د كى تەڭلەرا
بېر ل ەند ن پ قويۇ، لىنىپ پىد ن ئەسىرگە ئېرتەى قىسىملىرزاك سىيە كارو

ق ئاسۇى ئاقسۇ شەھىر. نقلى ىپ قالغارائولتۇە ئاقسۇ شەھىر د، كېيىن
ا ئايد - 0يىل  - 0221. تتىالتىر كەىلىك قىن لەىلىق بىلەالكۇە مەھەللىسىد

 0284ئەسلىمە ر كۇزمە. ىقويۇلدا ئاتا« قەبر ستانلىقىدل ساقارا »قائالەمد ن ئۆتۈپ 
خاتىر  ە پ، بولۇل سۆھبەن ئېلىپ بېر لغاە ئۆيىدز ئۆيالردا ئا - 00ۋە  - 0يىل  -

 .ىچىقىلدپ تلەرەئېلىنىپ 
 

سىجاڭنىڭ د ماھمۇى، پەسلى ئىدز كۈ، قتىمياۈ  ۋا 94يىلى  - 0230      
 - 3( ۇلپانلىق ھەمدركوماند ر مىز تۇ)تا رو - 9پولك  -39 ۋ ز يە د - 3ئاتلىق 

يىلى  -0233قا ( رىيېز سىد ن باسىت قال ايكۆكوماند ر مىز ئاقسۇ ناھىيە ئ)ۋود ئىز
 لىنىيە  ددئە - 9ن،  لىككە قوشۇلغارئەسكەە ئايكۆلد ن ئۆتكەندڭ سىجار تۆمۈ

ر ئەسكەن لىقىم بىلەرئى تىياز كىبى ە ئۆرتەن قوشۇ، ھىمىتق قۇمۇللۇ مىز كوماند ر
 . ىئىد( زاككا)ن ئورۇسالربىي ئوقۇتقۇچىلىر مىز ئاساسەرھە. ۇمبولد

ئەپيۈن ە ئۆگىنىپ )ى قاماقتا ئىدى  ن كوماند رۋپولكنىڭ مۇئا - 39ا اغدئۇ چ
م بوساقكا، (نقويۇلغانىكەپ قامان قى بىلەۇسىجاڭنىڭ بۇيرد ماھمۇن قالغىنى ئۈچۈ

 . ىپولك باشلىقى ئىدل مەسقۇ
ئېلىپ چىقىپ كەتكەند ن ۈ ھىند ستانغا باڭ سىجاد ماھمۇا ئايد - 4يىل  -0231
ى شەھىرر قەشقە، پولك - 33 كى رديېڭى ھىسا، پولك - 34ى تىككەند، ياركېيىن

ن خوتەننى بېسىپ ياتقارۈپ كۆتۈن پولك ئىسيا - 39ڭباغد كى بىزنىڭ دۆ
بۇ )بىرلى ىپ ن  ۋ ز يە بىلەد - 33للۇقىد كى وكونترن ماتۇڭيىڭنىڭ ماخوسە

قىسىم ز ئاە نىڭ ئىەىدرچە ئەسكە 31111. ىئىدس پۇر ۋ ز يە ئەمەلىيەتتە كود
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چە  90111بولغاند ن باشقا ن  چە تۇڭ ا 3111زاق، قال، موڭغۇۇ، خەنز
ن، توقسۇن، پارتۇل، قۇمۇپ لىككە تۇتۇر ي ئەسكەرنىڭ ھەممىسى مەتبۇرئەسكە

ال نامرن لغاا ن يىغىۋردخوتەنلەر، ياركەند، قەشقە، ئاقسۇر، شەھەراقا
شى ر ە قابىي مۇستەبىتلىكىرشېڭ شىسەينىڭ ھە( ىئىدى بالىلىررالرنىڭ ئۇيغۇ
ر كوناشەھەر بىللە قەشقەن  ۋ ز يە شتابى بىلەد - 3پولك  -30. ىغىدزقون ئىسيا
ن بىز ئىسىيا. تتىراتۇە سېپىل ئىەىدالق بې ىد كى يۇمىل كۆر شەھەالق يۇمى
بىزگە پ سېپىلد ن سىير لىپ چۈشۈر لەربىر پولك ئەسكە، گەند ن كېيىنركۆتۈ

ا، سەئىدنىڭ باشەلىقىدن بارلنىكى قۇ ۋ ز يە ناچاد - 3ى قالغانلىر. ىقوشۇلد
گە ئېلىپ ريېڭى شەھەي، ئىسىيانغا قوشۇلماە  تىدزارمەسلىھەتەىلىر نىڭ نارۇس ئو

 . ردىپتە تۇرەتەي شېڭ شىسە، چىقىلىپ
ق، توقسۇنلۇ)كامالنى ز نىياۇئابدن قىلىپ ئسىيانەى قوشۇاق شۇند

نى ا ۋ ز يە قوماندد - 3( ىئىدى تىنىڭ كوماند ررو - 0پولك  - 34ياركەندتىكى 
ى باشلىقى قىلىپ سايلىدب  ۋ ز يە شىتادمىد ن ئېلىپ چىقىپ رئاكىنى تۈۇن مويد
ن، يەكە، قىلىپرۈۈ بىي يۈرئىتتىپاقلى ىپ ھەن بىلەى قىسىملىرن ماخوسەۋە 

، كۇچاۋال، ئا، ئاقسۇن، پارئۇچتۇ، كەلپىن، لبې ىرامار، قەشقەر، يېڭى ھىسا
 . ىلداتىۋرنى تارلەرقىلىق بۇ يەرئار ىبىلىك تەڭلەغىەىلىك غەل... رشايا، توقسۇ

كىبىد كى ر ۋ ز يە تەد - 3ى، قالدەپ ئامالسىزلىقتىن تەمتىري شېڭ شىسە
ر نەپە 0011ن بىيەسىنى ئالغارتە -بىي تەلىم رئوفىتسېرلىر نىڭ مۇنتىز م ھەرۇس ئو
رد ن يېز ال  -ر قايسى شەھەرھەا، يانىدرتەرۈۈ بىي يۈرھەر لەرللىق ئەسكەراقو

 .  ن ئاشتىد8111تولۇقلىنىپ سانى 
يانىڭ شىمالىي ا ققققق دەركى بويىدۋرۈكۆن ياسى خادەرقىسىملىر مىز ئاقسۇ 

بىزنىڭ . ىتىركى ىپ قالدن بىلەى قوشۇنلىرل ھۆكۈمەي قىرغىقىد كى شېڭ شىسە
شتە رۈبىي يۈرھەق يوللۇزۇن ئۇن، ل ەزۈئۈل تەمىنا. قپىسىمىز يودورا زا -ق ئو

ن بىلەادە شۇڭا قاتتىق ئىر. ىچۈشمى ەنىدن بولساقمۇ، روھىمىز چىغارچا -ھېر پ 
، كەلپىن، لبې ىراما. ۇقتتاقىسىملىر نى ھالسىررەپ شى تەرشلىق بېر پ قاردابە

دە بىزنىڭ ئى غالىيىتىمىز( تەنۇبى)ياسىنىڭ بۇ قېتى دەرئاقسۇ ۋال، ئان، پارئۈچتۇ
. ىگەنىدرقىلىپ يۈل  كەرەقىسىملىر مۇ بىزگە ياند  ىپ ھەن مافۇيۈ. ىئىد

 . ۇقچىقى المىدن بىلەى قىسىملىرن ننىڭ تۇن اەبىز مافۇيۈالردا كېيىنكى چاغ
ي شېڭ شىسەا، تقاندرۇۋاتۇە ئىر سىدل داقىسىمىمىز ئاقسۇنىڭ ئايكۆ

ېت ۋسو، كېلەلمەيد غانلىقىنى ھېس قىلىپڭ غا تەالرڭەى قىسىمالغىزقو
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بېر  نى رۇپ ىلىق ئىسياننى بېسىقتۇقرئاردەم بىي يارسىيەسى ە يېلىنىپ ھەرو
ى مانىۋزاشىمالد ن پ، بولۇل ېت ئىتتىپاقى ھۆكۈمىتى ماقۇۋسو، ئۆتۈن ەنلىكتىن

ا شىدرۇئۇگراژدانالر ېت ۋيەنە سو. زدىقىسىملىر نى كىرگۈك بىر بۆلۈن بىلەقورالالر 
رۇس ئوق ئاھ   ادپار چان لىكى ە ئۆتكەۋە ن يېڭىلىپ تۇڭ و تەدمىيەرقىز ل ئا

دۇدوف ئاتامانى ال لىر نىڭ گېنېررئەسكە( زاككۇبانلىق كارال، دون، وئ)
لىك ريەا  لىر دۋادئىلى ، (يباغاتارتا)ك چۆچەي، ئالتازاكالر، باشەىلىقىد كى كا

پ نى تەشكىللەالر( كىرژاكالر)ق قاچان گەريۈپ قۇتۇرقوالپ تا -الپ نى بۇرئاھالىلە
پ  لىر نى سەپلەدور -ق ئورال، قو نباغاتايىسكى« نامى بىلەر»تا، »ئالتايىسكى«

قىلىق رئام كەشتارئە. ۇردىشقا ماڭدرۇتەنۇبىي شىنجاڭد كى ئىسىياننى بېسىقتۇ
. زدىقىسىملىر نى كىرگۈرۇس ئون نغااللراقون بىلەالر نېۋ كوبىرالن، پىوئاير، تانكا

 سىنى دبېر  ااۈ ئامانلىق قوغدا نلىقىد كى چې راقوماندئىسھاقبەگ  كىردقەشقە
شى ربىزگە قا( ىقىسىم ئىدن  ن تەشكىللەن ەالردقىرغىزن ئاساسەدا بېر  ا بۇ)
رۋەر شى تەڭ ە سەپەرپولكىمۇ بىزگە قا - 30 ۋ ز يەنىڭ د - 3. ىقىلدرل ن اۋائا

 . ىقىلىند
الردا شۇ چاغ، ئۇ. ىيى ىت ئىدر باتۇ، بەستلىكك، لۈزيۈق ئال كاماز نىياۇئابد

ى چەنلى ەن يېر  ە تەگكۈز د غان  پى قان پاي ئوقن011. ىئىدر باالردا ياش 30
سىغا رۇقوا، ئابدۇرەھىمنىڭ توختىغاندە قىسىملىر مىز كەلپىند. ىئىدماھىر مەرگەن 

ل كاماز نىياۇئابدان قوماندا، ققا قونغاندابې ىد كى بالدزان قاك بىر پاختە. قچۈشتۇ
ر يى ىتنىڭ بىا نداشۇ مەيد. ردىئېتىپ چۈشۈئالمايال  غا رقان لى بىلەراقون يا

زۈپ چىنى ە تەگكۈال  غا ئالمايرقان بىلەرال قون يەنە ياپ، بې ىغا چىنە قويۇ
 . ىسەتكەنىدركۆرەل ماھاالپ تاشالپ پاچاق

( زاك كا)رۇس سىيە ئون روقىلىق تەنۇبىي شىنجاڭغا كىرگەرئام كەشتارئە
، بويىەە تانكاى يۆنىلى لىر... ئاقسۇر، قەشقەن، يەكەن، خوتەى قىسىملىر

ل شېڭ شىسەينىڭ ھۆكۈمە، ئاتلىق قىسىملىر نى تەڭ ە سېلىپ، نېۋ كوربى
 . شتىالماسن بىلەى قىسىملىر

. ۇقپانغا چېكىندركەلپىند ن ئۈچتۇ، تاپقاند ن كېيىنۋەر بىز ھۇتۇمد ن خە
بۇ )ئەيسانىڭ ئابدۇلال  سىنىڭ سابىق مەسقۇلى ار پ ئىدريەتلىك مائاال ۋئاقسۇ 

ئالەمد ن ئۆتتى، بۇ كۈنى  - 01ئاينىڭ  - 01ى يىل - 9110، كى ى كەلپىند ن
ە كەلپىند، ئورۇسالر بېر  ىەەدەپ كېيىن ماڭا ( ھەقتە باشتا ئەسلىمە بېر ل ەن

ر ئۇيغۇق تۇر ن ئاد011الر سرۇئوپ بىر تو. نقىلغاالڭ تا -الڭ نى بۇرلىك ئاھالىلەريە
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ا ھالدرا ئاشكاراپ غا تاالرئېتىزلىق، كېلىپەپ ئالد غا سېلىپ ھەيدچوكانالرنى  -قىز 
ڭ چون سۇ ئىەىد غال تامائەچوكانالرنى-بۇ قىزئاند ن باسقۇنەىلىق قىلغان، 

زوراۋان نىڭ بۇ الرسرۇئو. نسۇغا چۈشكەگە مەتبۇر ي ھەيدەپ كېلىپ كۆل
كى ىنى چ لىق ئۈرقاتاگ بەردى كاتتىلىر د ن تۇرل يۇن بولغارازى قىلمى لىر غا نا
 . نتكەەپىۋچېا ياقىسىدي سادەپ »ئىسيانەى« 

لد ن دۇبىزگە ئۇى قىسىملىرل  كى ھۆكۈمەدشېڭ شىسەينىڭ ئاقسۇ
ن لغاۇرۇياساندر رەڭ ھەن ئۈچۈالۈ تىڭ -لىمىزنى تىڭ ائەھۋي، كېلەلمە
قىلىق رئان پارئۇچتۇ. ردىتىپ تۇۋەئەپايالقەىلىققا ئى پىيونلىر نى -تاسۇس

 ن دبىزن ئى ىپيو نې ەۇل دئابدن تكەۋەئەە سۈپىتىدەر ئايكۆل ە قەلەندر، ئاقيا
ھاسىنىڭ ئىەى ە تىقىپ ئاقسۇ ي كۇڭتەالپ توپل مەلۇما -رال بىي ئاخبارھە
پ بىزنىڭ ئالد نقى سەە كى بويىغا كەل ەندۋرۈكۆن ياسىنىڭ خادەر

كى ۋرۈكۆن خاق، يوۋرۈك تا كۆا ئۇ چاغد)ى قالدپ قىسىملىر مىزنىڭ قولىغا چۈشۈ
. ىچېپىۋېتىلدا يا بويىدپ دەرولۇبۈ پاالر ھاسا ئىەىد كى مەلۇمات(. ىئىدر با
 ن ۋادھا، قىلىپم تلىك ھۇتۇدەبىزگە شىدالر نالپىوئايرن  ن ئۇچقادسىيەرو

پاند ن رئۈچتۇ. ىقىلدم قلۇقتىن ھۇتۇرۇقۇى ئاتلىق قىسىملىر. ىنى تاشلىدالربومبى
الر ېھقان، دگىمۇ يېتىپ كېلىپربۇ يەالر نالپىوئاير. ۇقئايكۆل ە چېكىند

چۈنكى . ىقىلدن  ماردھ ەتلىك بومبادەلىر نى اكەنت پۇقرن شقاالقرائولتۇ
. ۇقغانىدرپاناھلىنىپ تۇا تايلىر د -ي ئۆپۇقرالىر نىڭ قىسىملىر مىز كەنت 

گە قانىتى رخلەدەرە -ەز، دەل كېۋق، قوناپ، ئۇچۇالپ بېغىرر يەالر نالپىوئاير
 -خانۇ پ لۇزۇبۇى ئۆيلىرپ، ئۆلۈاالر پۇقرھ بى ۇنان غۇنلىغارنۇ. تتىەتې ىپ قىرقىۋ

ئېر قتىكى ئىمىن ي  ن ساالردشۇ. ىبولدان يرالر ۋەتېر لغۇ. كەتتىپ بولۇان يرۋە
. نتكەاقىلىۋن تالقا -م سىنى كۇكۇرۇقوپ  سىغا بومبا چۈشۈرئوتتۇال ئاكىنىڭ ھوي

ال، ئاين بۇ كى ىنىڭ ئايالى ھاشى ا)گايىس م  كى ھامۇتكاد( بىر كەنت)تۈلە 
رال نىڭ كىەىك ئوغلى با( ۋۇلئېز ز سا -ۇ ەىسى بولىد سىنىڭ ئې ىدادئاپامنىڭ 

ا بۇ چاغد)ن بىر بومبىنى ئۆيى ە ئەپكەل ەن قالغاي تلىمارپاپ ئېتىزلىققا چۈشۈن ئاخۇ
كېلىن ال، با -ئاتا ، بىر ئائىلە. نتقانىكەائېتىۋن لەغمەا ھويلىدالم ئاين ھاشى ا

قانىتىنى چ بومبىنىڭ تۇ المبا(. نتقانىكەايېيى ىۋن لەڭمەا ستى اندر دا لەۋرنە
ن لەڭمەپ، ئاسمانغا ئۇچۇزان قاپارتالپ، قاتتىق . نئوچاققا سالغاي لمااچىقىر

ى قوللىر -ل منىڭ پۇالئاين ھاشى ا. نگە ئىلمى ىپ قالغارخلەى دەرەچۆپلىر
يېنىك  -مۇ ئېغىر الرباشقى. نتىلىپ قالغارغا ئاالرشاخى بېغىرلىر -ي ئۈچەپ، لۈزۈئۈ
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 . ننغاال ريا
 ي ددنىنى ئاالپىوسىيەنىڭ بىر ئايررۇپ، روتۇدە پىقەداسىملىر مىز ئاكتىپ مۇقى

ئۇ ئې ىز . ىليۇتەىكنى ئەسىرگە ئالدرۇس بىر ئوردى ۋە ئېتىپ چۈشۈن مىلتىق بىلە
ئىنتايىن . نمەيتتىرۈكمۇ كۆدەئەسىرپ، بىرنېمە بولۇز چېقىر كۆ،  لىكۋدگەي، بو

ئۇنى مويد ن ناچالنىك . گەنىد مرمۇ كۆئۇنى مەن. ىبىرنېمە ئىدۇر مەغرۋۇر، ھاكا
 . ىگەنىدريۈرۈپ قىسىغا ئەگەشتۈرقىلىپ ئازارەل نا

 - 3بىزنىڭ قىسىم ا، غاندرتۇە تۈلە كەنتىدپ لۈرۈقىسىملىر مىز ئايكۆل ە سۈ
ە نى تۇتىۋېلىپ بېد( ڭخۇيجاۈ تا)ن ئاخۇۈ تال، ئەمەى تا كوماند رروتىد ن رو

 كى ئۆستەڭ ە دئاند ن ياپ ئى لە دەمئۇ كى ى بىرۇ، توغر غىلى سالىد
الپ لد دانى الرقوناقلىق، ئېقىپ ئەشمە كۆل ە چىقىپن سۇ ئىەى بىلە، ېلىپۋچۈشۈ

بولسىمۇ ن باققاالپ قوغدەپ « نئۇ كى ىنى »ئى پىيو. ۇئاقسۇغا قېەىپ كېتىد
ن ئى پىيوۇ، بولىدل سۆھبەم ھەپ بولۇا پۇقرا تىنجىغاندن كېيىن تاھا)ى تۇتالمىد
يونىد ن ر رائاھالىلەل ئايكۆالپ، نىڭ ئەمىنلىكىنى ئوياالربىز پۇقر. (نئەمەسكە
رو ئاند ن غو، تقاۋاقىلىق ئاربەشقېر ق ئاق، توپلۇۈ، قۇمبا، ياڭر ق، چېكىنىپ

ر شقا مەتبۇرۇقىلىپ تۇن نى ماكارشتىلەدە -ل چۆل، تاڭ ا. ۇقچۆل ە چېكىند
 . ۇقبولد

س پەە ئىەىدزار كونا بال ئايكۆن الپىوبىر ئايرن تقااقىلىۋن  ماردبىزنى بومبا
ئۆستەڭنىڭ ڭ مەھكىمىسى ئالد د كى چوگ لىق بەزارقانىتى باە گەندريۈپ ئۇچۇ

گىلى ركۆ. ننغاالئىلمى ىپ پاچاقپ ككە سوقۇلۇەتېرق قاپايوغان بې ىد كى ۋرۈك كۆ
الن پىوكېيىن بۇ ئاير. نلمى ەزۈكۈنى ىەە ئايغى ئۈ 3 - 9نىڭ االرپۇقرن كەل ە

تىپ ئاقسۇ شەھىر  ە ئېلىپ رگە ئارتۆگىلەرۋا، ھارەپ تەل ھۆكۈمە، ىسۇنۇقلىر ن
 . نكەتكە

ن ماكارۇن، غا ئوالرقىلغاند ن كېيىن »ئىسيانەىل ئايكۆلنى ئى غاالر سرۇئو
پ نى تۇتۇرلەرئەۈ يا، نىالرئايالرۈۈ، نى ئۆلتۈاالرپۇقرھ بى ۇنادەپ،  ڭ« ردبە

ي لۇققا چىد مارپوخۇ، قىلىشق لۇرگە پوخۇرلەرئەباسقۇنەىلىق قىلىش، كېتىپ 
شاخلىر نى ئې ىپ پۇتلىنى ۈ، دەرەخ نەيز لە، نى ئېتىۋېتىشالرشىلىق قىلغانرقا
قەبىھ ك شتەرۈقىلىق چاتىر قىنى يىرتىپ ئۆلتۈرېتىش ئاۋنى قويۇالرشاخالپ باغ
 . ننى ئى لەتكەرسىتىلەۋا

 3ىق قىلىپ ئايمىقىد كى نىساخاننى ئېلىپ كېتىپ باسقۇنەىلال مولى  رزبال ئايكۆ
( ۋۇلئېز ز سا -ى بولدل پاۋايىلى  - 0230ل بۇ ئايا)ن تكەۋەكۈند ن كېيىن قويۇ
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 . نلغازۇقايتىپ كەل ەند ن كېيىن ئائىلىسى بۇل بۇ ئايا
ۈ قۇمباق، بىر قىسمى توپلۇ، قىلىقرقىسىمىمىزنىڭ بىر بۆلىكى ياڭىر ق ئا

لىي ۋاھۆكۈمىتى  ئاقسۇدا غىنىمىزرقۇمباشتا تۇ. ىتقا چېكىندۋاقىلىق ئارئا
ە ھېلى بەگنى سېتىقەى قىياپىتىدن لىق قىلىد غا( نتىمارتە)تۇڭەى ە مەھكىمىسىد

زاردا كۈنى بازار قۇمباشنىڭ با. نغانىكەۇرلىمىزنى ئى ىلەشكە ماڭدائەھۋ، چىقىر پ
. ۇقالىداپ ئۇچرز مۇيۈزكامالغا يۈز نىياۇنىمىز ئابدا ۋ ز يە قوماندگ دھېلى بە

قۇمباشتىن پ قوشۇلۇل مۇھىتىالرغا ماھمۇ، ھاتىمز غوتىنىياز، نىياۇئابدى ئىل ىر
. نبولغانىكەن كاتتا مېھماپ بولۇن چۈشكۈا قىدرۇتۇڭەىنىڭ قوگ ھېلى بەە ئۆتكەند

ھېلى . ى  ە سالدزھېلى بەگنىڭ مەقسىتىنى بىلىۋېلىپ يۈ، قېلىپپ تونۇز نىياۇئابد
دەپ ھەققىنى ز ى بولغاچقا تۇنە كى ردامەز نىياۇئابدى، قىلدار ئىقرگ ئىالتىسىز بە

 . ۇردىئاقسۇغا تىنچ ياندن بىلەن مەلۇماتالر يالغاي، مەرئۆلتۈ
رام ھۇتۇمنى كۈچەيتىپ بىزنى ئاى قوشۇنلىري شېڭ شىسەۋە سىيە رو

م ھۇتۇ. ۇقچۆل ە چېكىندرو  ن غوردئۇ يە. ۇقتقا چېكىندۋائا. ىمىدزتاپقۇ
ا كى بويىدۋرۈنىڭ سىد ق كۆيادەرنى كونا الپىوسىيە ئايرروبىر ن تقااقىلىۋ

تتىكى ۋاشتابىمىز ئا. ىلدرۈئېتىپ چۈشۈن  پىد ن مىلتىق بىلەريى ىتلىر مىز تە
گ سوپى بە. ى پىسى قويۇلدل ۋەزقىلىپ ئاس ئاساپ، بايالرنى  م بولۇل الزئاا چاغد

قىلىپ ق ئېتىنىڭ پۇتىغا مىق قېقىپ ئاقسارۇپ، ئېتىنى قاچۇدەم ئان ې ەد
ا ئالد دل ئۇنى تامائەز نىياۇېز ل ەند ن كېيىن ئابدبۇ ئىش س. سەتتىركۆ

ى كاتتىلىررل يۇن، ئاند ن چاپماقەى بولغاپ، گە كۆمۈربوينىغىەە يە
 . ىقالدن تىلى ەنلىكتىن ئاما

بىز ا  درشۇ ئاردى، تۇپ بولۇۈ كۈلۈرسۈى، لدزۇ مىز بۇرئان بىلەتۇڭ انالر 
 نىڭ نلىرالپىوايرئرۇس ئۇچقۇچى ئورۇس ئون ئېر قتا ئەسىرگە ئالغاي سا

تىپ ئېلىپ قېەىپ رتائايروپالنغا قىلىق  رغامەا شوتا ئارئان  ماسلى ى ى بىلە
(. ىبولغانىدن گۇمانالر ې ەردى دناچالنىكى مويد ن قاچۇب شتا)كېتىلدى
ن تۇن ا. ۇقكى بويىغا يىغىلدۋرۈسىد ق كۆن بىلەۇق بىر بۇيرال تۇيۇقسىز

ق ئارۇل بۇپ شا. ىئىدر مۇ باالرىق كوماند رباشلز نىياۇئابدى، قىسىملىر مۇ يىغىلد
ناچالنىك شتابىمىز مويد ن ن  لىك كەل ەۋدگەز، چېقىر كۆك كۆك، لۈزسېر ق يۈ -

ن، كەي ەل تامبا -ك خەسىد ن كۆينەق ئاۈ، ڭبااليا( ىئىدن ېھقادلىلىق ركو)ئاكا 
الپ غا يابويىۋرۈك كۆە  تىدزارنىڭ نارئونەە ئەسكەا قلىق ھالدالقىسىغا باغرقولى ئا

بقا خائىنلىق الېيى ىپ ئاند ن »ئۇ ئىنقىدبىرنېمە را ئازئۆالر باشلىق. ىئېلىپ كېلىند
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پ بولۇس نۇھەاھەيرر ھەممە تەڭەىلە. ىقىلدر تاكادەپ « !ۇ؟كىم چاپىدى، قىلد
ا ھۇتۇمنىڭ ئالد در، باتۇردە چۈنكى ئۇ كى ى تەڭلە. كەتتىپ بې ى چۈشۈ

ڭ تەى، ئىدن گە مېھر بارتەڭەىلە. تىچېكىنەترۇپ تۇا قىدرئاپ سە، مېڭىپ
بولۇپمۇ ن، سسە قىلمايد غارەمۇن ئاسان بىلەن شمە، دۈتاكتىكىسى ياخ ى

شۇڭا . ىئىددەم ئان كېلى ەلمەيد غاچ،  كەتلىر  ە ئۆرپاسىز ھەتۇڭ انالرنىڭ ۋا
تۆبە ل كەرەئاڭغىەە مويد ن ئاكا ئىككى . ىچىقمىددەم ئۇنى قەتلى قىلى قا بىرمۇ ئا

تىد ن ئەيسا رو - 3نغاند ن كېيىن القايتىر تاكا. دىنامىز نى ئوقۇر غپائىستى -
گە بىر ر»ئە: بىرسى چىقىپي، دارازا ئالغازى بىر كۆل، يى سەائىسىملىك چىر

ې ىنىەە قىلىەىنى د« !نچاپىمەن مانا مەن، پتىكەۋەل دەگە بىر نۆريەۋەل، نۆ
اپ ئەتر. ت ىسى ە چاپتىمويد نكامنىڭ گەن غارئولتۇپ كېلىپ يۈكۈنۈالپ يالىڭاچ

ر ئەيسا سوقۇا، تقاندۋاتالى ىش بولۇن تاي لمەزۈئۈۈ باى، ئالدس تۈك لۈرسۈ
ۈ با. تتىزۈۋەباشنى ئۈرۇپ ئۇقىلىچ ئىككىنەى قېتىم رۇپ تۇپ سسەدەمەيد سى ە 

ۈ با. چىقىپ كەتتىپ كۆك بەن قا. ئۇتۇقتىپ لۈزۈتەند ن ئۈەپ سەكر -ەپ سەكر
، بولغاند ن كېيىنۈرۈپ   ە كۆمدۋقنىڭ تۈاىر توغربزاردا مااق تەننى توغرۋە 
پ سەن ئاند ن پۈتۈ. قاشتىرنلىر غا تارۇېتى بويىەە ئوز رئۆالر قايسى قىسىمرھە

،  ماند ن كېيىنردچۈنكى بومبا. ۇقكەتكەنىدرۈپ چۆل ە يۈرۇبويىەە چېكىنىپ غو
ر ۇھېلىقى ئەيسا سوقى، قالغانىدالپ يېقىنى شمەننىڭ قوغلىغۇچى قىسىملىردۈ

د ماھمۇپ، تلىق بىر نېمە بولۇائۇ ئەسلى پەيز ۋ.  ن قېەىپ كەتتىد مىزرئاال تۇيقسىز
كېيىن بىزنىڭ قىسىمغا كېلىپ ن، قوشۇلغانىكەردە مۇھىتىنىڭ قىسمىغا شۇ يە

بىي رئۇنىڭ ھەم مويد نكاى، بىرنېمە ئىدرەك يۈرا قال، سەى قىلىقلىر. نقالغا
ا تمەكەى بولغاندەىپ بىر قانەە قېتىم ئېتىۋ قايە قىلمايد غانلىقىنى بىلرمغا انىز

رۇپ ئۇنى بىر قېتىم قاتتىق ئۇم مويد نكا. نقالغانىكەن تىلىۋېلىپ ئاماالر باشقى
، مويد نكامنى چاپتىە كەل ەندل سەرپۇالپ ساقداۋەل شۇڭا ئا. ىمبالىغانىددۇ

ۆلۈكى ئەيسانىڭ ئن ئۆل ەا ئوقىد، ئورۇسالرنىڭ بولغاند ن كېيىنر ماركېيىن بىز تا
 . ىبىر تاڭ الد ن تېپىلد

ن تەشكىللەن ەن كازاكالرد ن مىيەسى بىلەرئال شېڭ شىسەينىڭ ھۆكۈمە
رو غوە نېۋ كلىر نىڭ مۇھاپىز تىدوبىرۋە نلىر نىڭ الپىوئايررۇس بىرلەشمە قىسىم 

 -ۈ ئادورا،  -ق ئوق،  مىز يوزتايانچ با. ىقىلدم بىزگە قاتتىق ھۇتۇە چۆلد
ي ڭەى قىسىم تەسلىم بولماالغىزقور ناچاى للىرراقون، غارھان، قىمىز تۈگى ەزۇئو
ر مارتاە چۆلدرو غوي لمەەشلىق بېرردابەا ئاخىر د، بولسىمۇن تىركى ىپ باققان تا
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يا دەر م رتاالر، يا ساھىلىد كى يولن دەرخوتە، لبې ىرامار، شاقۇل، كۆراقاپ، بولۇ
بويىەە الر باتاليون، تارو ۋۇل،ئىز، كېتىپپ يولى يۆنىلى لىر  ە بۆلۈنۈر شايا -

 . ققاچتۇ
چۆل ە بېسىپ كېلىش رو غور شمەنلە، دۈئۆتتىپ بىر ئىش بولۇا  درشۇ ئا

توختى ئىسىملىك يەكەنلىك بىر تەڭەىنى ، مېنىى تا كوماند رۇل روھەمدا، ئالد د
. تتىۋە لىقنى بىلىپ كېلى كە ئەرئا، لىنىانىڭ ئەھۋرشمەنلەن دۈتقااكېلىۋالپ قوغ
ر نىڭ قەيەربۇ يە. ى سىد ن بىزگە ئېتىلدم دۆۋقۇا ماڭغانددەك ېتىركىلومچ ئۈ

ق يېتىۋېلىپ ئول ھاى، دەرتې ىپ ئۆلدق توختىغا  ئو، ئىكەنلىكىنى بىلمەيمىز
« !رقامد ن بىرسى »قولۇڭنى كۆتۈرئاا بىر چاغد. زدۈمئۈق ئوراپ پكە قارەتەن چىققا

ل، تەمبە، رگە ئالغىنى ئې ىزمېنى ئەسى. ىقىلدە تتىدر  ىم قاريۈ. ىقىر ددەپ ۋار
مىسىنى ربىي فورقىسىملىر نىڭ ھەي شېڭ شىسەڭ، ئۆاي  كى بۇغدالردياش 90

 . نيى ىت ئىكەر بىر ئۇيغۇن كىي ە
ئې ىز ۋە يىمد كى ئەنسىزچىلىكنى ائۇ چىرى ېدققققق  د! رئولتۇ، قمارقوققققق 
رۈپ نلىقىنى كۆتقاەۋاپۇتلىر منىڭ تىتر -دەن بەۋە ئىككى قولۇمنىڭ ن ل ەرۈكۆتۈ

ى،  درلىمنى سوائەھۋردۇق، ئولتۇ. ردىلىنى پەسكە چۈشۈراقوا ھالدن ھىم قىلغارە
 نىڭ زئاند ن ئۆ، كېتىپرۇپ ئولتۇزا ئۇ بىر ھا.  مردبەپ لەزسۆر لىمنى بىرقۇائەھۋ
سىجاڭغا ر يىلى تۆمۈ -0233پ لۋې ىلىق بولۇرائۇ ما. ردىبەپ لەزلىنى سۆائەھۋ

 - 30،  ۋ ز يەد - 3ن ۋە مۇھتىنىڭ قولىغا ئۆتكەل اھمۇكېيىن من، بولغار ئەسكە
. نغا چىقتىامەيدپ  ق بولۇدبۇ قېتىم ئاشۇ پولك شېڭ شىسەي ە سا. نغارپولىكتا تۇ

بىر يىڭنى ، وتەن ەقيىڭنى خبىر  شى تەڭ ە سېلىپ ربۇ پولكنىمۇ بىزگە قا
. نئىكەم ەكېرن تارئىسمى ئۆمە. نتكەۋەبىر يىڭنى ئاقسۇغا تەڭ ە ئە، گەرقەشقە

ف كېر مون تارئۆمە، بۇ)ن قىلغاڭ تەن تىلىپ بىز بىلەۋەئاقسۇ يۆنىلى ى ە ئە، ئۇ
گە قايتىپ يەنە رقەشقەا شقاندالئاخىررۇۈ ئۇئايالردا  - 00يىل  - 0231پ، بولۇ
شېڭ شىسەي ە ، تىلىپربۇ قىسىم قىسقايىلالردا  - 0241. نغارپولكتا تۇ - 30
 - 0240كېيىن ن، تىل ەرگەزقىلىپ ئۆن باتاليو - 3شلىق مۇستەقىل راسىتە قاابىۋ

ل يەال چ ۋ»ئۈرۈپ كۆتۈن ئىسيان بىلەۋۇروۋ سۇن يىلى مايتاغقا يۆتكىلىپ سوپاخۇ
مىيەسى ە رمىللىي ئال يەال چ ۋئۈ. نيونىغا كەل ەزاد را سى ئىلى ئاز« بائىنقىالبى

پ شى تەنۇبىي سەرئەكسىيەتەىلىر  ە قااڭ  كى گومىنددقاتنى ىپ ئاقسۇ
پ بولۇا پۇقرن مەا ئۇ چاغد. نقاتناشقاپ بولۇى تا كوماند رروشىغا رۇنلىق ئۇاتىزرپا

يىلى  -0201، ئۇق، شتۇرۈبىر كۆا شۇ چاغد. ئىد مدا ئونسۇردە ققققق  كونا شەھە
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كېيىن ردۇق، تۇپ شۈرۈكۆل پا -ل پاى، كەلدپ ئاقسۇ ناھىيەسى ە ھاكىم بولۇ
پ سوتنىڭ باشلىقى بولۇرا يەتلىك ئوتتۇال ، ۋھەيقىتىم تكوريەتلىك پاال ۋئاقسۇ 
ق بولمىسار ياخ ىسى ئەسكە: ئۇ(. ىبولدل پادا ۋايىلى ئاقسۇ - 0288پ، ئى لە

 -شمەنلى ىپ بىر ى دۈمانا ئەمد. ۇقئىداۈ قىسىمالرد ن ئەسلى قېر ندن، بوپتىكە
م دەبىزمۇ ئىككى ئا، سىلىد ن بىرسى ئۆلۈپتۇل، نېمە ئاما،  مىزربىر مىزنى قىر پ يۈ

تىمنى ۋوكوماند ر ئىزرۇس ئون، ئىكەنسەن گەرمەر قەيسەۇق، ېدكىغا چىققانىدرازۋ
ل ھاي، دەرېتەۋسېنى قويۇ، قويايلىپ شىر  ىڭنى كۆمۈل، كە. ردۈڭئېتىپ ئۆلتۈ

رۇس ئو! لىكرخەتەالر ھالىڭ! الر ن چېكىنىڭدقوشۇنىڭغا قايتىپ تېز
ن، قىلىپ ئېلىپ كېتىمەل مائا، گىنرتى ىپ بەركوماند ر مىزنىڭ ئۆلۈكىنى ئاتقا ئا

. ىېدد!  شۇ -ر يامىنى كەلسە مېنى ئېتىۋېتەن، مەەربېرۋاب تادەپ بىرنېمە 
بەل ىمۇ ەر بىرۇق، قويدپ كۆمۈبىلەنال كىيىمى الپ توختىنىڭ ئۆلۈكىنى قۇمنى كو

پ ياخ ىلىقىغا كۆن قىلغا.  مردتى ىپ بەرسنىڭ ئۆلۈكىنى ئاتقا ئارۇئو. ۇقلمىدالقى
ن لنى ئەينەائەھۋن شتابقا كېلىپ بولغا. ۇقخەيرلى ىپ ئاير لد، مئېيتتىل ھمەرە
 . قىلد مالل كدو

 تەىەمۇھاپىزدەم ۋە غىنا ئازئال كاماز نىياۇئابد. ۇقبولدر مارقىلىپ تااق شۇند
پ ئۆتۈزۈپ ياسىد ن ئۈن دەرئايلىنىپ يەكەن لبې ى بىلەرامار، لىر نى ئېلىپ شاقۇ-

رام ئاالپ قوغرۇپ باستۇپ تار شمەنلەق دۈاڭلىساكېيىن ئ، گە كەتتىرپلەرەمەكىت تە
رق غەە يا سۈيىدن دەريەكەن ئالغاۋج ئەن كەلكۈر تەڭەىلەن كۆپلى ە. نمى ەربە

تەن ە پ يەنە ۋەچەتكە چىقىپ كەتمەكەى بولۇل كاماز نىياۇئابد. نئۆل ەپ بولۇ
ا، دغىنىرتۇە ئىەىدن غارسىغا يېقىن بىر كونا قواچې رل لەدۆيەكەننىڭ ي قىيالما

مەى ە رۈئۇنى ئۈي كېيىن شېڭ شىسەن، قىسىملىر غا ئەسىرگە چۈشكەي شېڭ شىسە
 . گەنمىشرئۆلتۈپ بوغۇە مىدرتۈپ، ئاپىر پ قاما

بىر ن كەتكەپ قىسىملىر نىڭ بۆلۈنۈەن بىزنىڭ پولكنىڭ باتاليونى مافۇيۈ
اڭ ن ۇدۇئاند ن پ خوتەن ە ئۆتۈ، كېتىپپ كۈرقاتتىق ھۈ( ھەممىمىز ئاتلىق)يىڭى 

چۈنكى ى، سى ئىدرزۇئاتۇڭ انالرنىڭ بۇ ۇق، قىلدل پكە كېتى نى نىيەرەتە
بىزنىڭ ى، ئىدزراق ئار باشقا مىللەتلەپ، كۆا تۇڭ انالر ننىڭ بۇ باتاليونىدەمافۇشۈ

غا ئەگى ىپ كەتمەكەى الرئۇ، يېر مىز بولمىغاچقارار باتاليونىمىزنىڭ ئېنىق با
ن، كەريە، ئاقسۇ. ىئىدر چە با 311سانىمىز دەم ئىككى يىڭد كى ئا. قبولۇشتۇ

قىي رياسىنىڭ شەن دەرخوتەە ېلتىنىڭ ئۈستىدن دقوشۇلىد غاى يالىرن دەرخوتە
ر يان ې ەر دتان يا ياقىسىد ن خوتەن ە چىقىپ كېتىد غاە، دەر پىدرتەب تەنۇ
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 01 - 8ن ھاسىل بولغاچىڭدالغان قۇمالرد ن يا قىرغىقى دەر. نئىكەر باى ئېغىز
الپ  رئا -ۋە ئار الپچۆلى ز ئۇستى پايانسىز تۇ. نئىكەر تىكى يامېتىر ئې ىزلىك

بىي شىمالى چېتى ر« نىڭ غەنبۇ »تەكلىماكا. نئىكەى خانلىرربام قۇن  لەن ەدۆۋ
ن، گە ئالتۇرلىك كى ىلەرتلىق بىرقانەە يەۋائان بىلىد غايولالرنى بۇ . نئىكە
ن وتەققىلىق خرسى ئا« تىلغىر»تاۇق ۋە مەى قىلدالباشل بېر پ يوۈ بېر پ كۈمۈ

تالى ىپ ئالد مىزغا ل يون بىز بىلەى قىسىملىرن تۇن ا. ۇقسالدل پكە ئارەتە
 . ىلدۋائۆتۈ

كازاكالرد ن ئالد ن ، كېلىپەر  ن چىۋدبىزن، كازاك تاكتىكىەىالر كىم بىلسۇ
ۇرۇپ نداللراقون بىلەالر تنى چاقلىق ئېغىر پىلىموتۋوبىر ئىزن ل ەزۈتۈ
ئالد ن ،  قايىمىزنى بىلىۋېلىپددقىلىق بىزنىڭ مۇرېدكا ئارازۋ الرئۇ. نتكەنىكەۋەئە

ئىككى چاقلىق ماكسىم ئېغىر ،  ند« تىلغىسىنىڭ ئىككى قې ىغا بىرركېلىپ »تا
، «يكەدو»الر يەنە ئۇ. نياتقانىكەە مىدربۆكتۈپ نىتىپ بىزنى كۈتۈرپىلىموتنى ئو

ل يون ە كېتىد غاگرپلەرەلبې ى تەرامان، لىق يەكەر ل« قاتاز»، بې ى«ل »ئا
ل يوپ، قويۇە مىدربۆكتۈكازاكالرنى للىق را ن قود لىنىيەددئېغىزلىر غا بىر ئو

 . نياتقانىكەپ توسۇ
ېلىپ ۋيولنى تالى ىپ ئالد مىزغا ئۆتۈن مۇتەھەملىك بىلەى قىسىملىرن تۇن ا

قوشۇننىڭ ن مە. ققىسىد ن ئەگەشتۇربىز ئا. ىسالدل « تىلغا ئىەى ە ئار»تا
پ مېتىرچە ئىەكىر لە 311 - 011چۇققا كىر پ رتاالر قىسىم. ئىد مق اقىسىد ررئا

اپ سىلدرتاپىلموتالرنىڭ ئىككى چەتتىن ماكسىم ال تۇيۇقسىز، شىغارۇكىر پ تۇ
ن  كى تۇن ادئالد مىزۇق، قالدە ئىەىدرى يامغۇق ئواپ، ياڭرۋازى ئان ئېتىلغا

بىزگە قاپسىىلىپ قېلىپ  ىقىسىغا قاچقانلىررئا. قىر لىپ كەتتىن ئاساسەئەسكەرلەر 
پ تا كوماند رلىر مىز ئۆلۈن، روچە تەڭەى باتاليو 01 ن دبىز. ئوقتا تۈگەشتى

ن تاى، لىرديارپە -نالە دال،  –ۋاي نىڭ ارالر درتىلغا ئىەى يا. كەتتى
 ن ۋقىد كىلىر مىز مۇئارئا. ىتولدن بىلەى شلىراتىلدرخان ئاتالرنىڭ تقااتالى ىۋ

كوماند ر مىز باسىت ۋود بىزنىڭ ئىزل بىلەن لبې ىلىق ئەخمەارتا كوماند ر مىز مارو
رۇپ ئېتى ىپ تۇي مازسەپنى بۇي كەتمەپ ھولۇقۇا نلىقىدا نىڭ قوماندرقا

 - 39قتىد كى ز ۋاتقىنى ئۆاپتىكى پىلىموتتىن ئېتىۋرەتەڭ ئوم  سارقا. ۇقچېكىند
زاك كان ې ەدلكىن ژابىي ئوقۇتقۇچىمىز كارتىسىد كى ھەل روپولكىمىزنىڭ پىلىمو

پ ئۇ كۈلۈ. لد مۋا تىد ن تونۇربۇ. مېتىرچە كېلەتتى 011 لىقىمىز رئا. نئىكەرۇس ئو
لكىن ژاكازدى، ئۈق تاپانەىسىد ن ئورى ئاڭغىەە باسىت قا، تاتتىائېتىۋرۇپ تۇ
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يەنە بىرسىمۇ ئېتى تىن . ىقالدپ گىل توختازبىر مەل پىلىموي، ئۇتۇقتى بولغا
يەڭ ۈشلىنىپ بولغىەە دەم ئاۇ، ئوخ ايدن كەتەگق ئۇنىڭغىمۇ ئو. ىتوختىد

ئاستىد ن ل ئاى، تەگدق تۇيۇقسىز ئېتىمغا ئو. ۇقلداچېكىنىپ خېلى نېر غا بېر ۋ
كەينى ە ل تىپ ئارتەڭەى قولۇمد ن تان ې ەروزى دتلىق ۋائام سارچىقىپ تۇ

ن ې ەي دكەدو. ردى ن ئېتىلىپ تۇدقىمىزرئاپىلىموتالر . ىچېكىندرۈپ  ەشتۈمىن
ق تۇر ن ئاد 311ۇق، پكە چىقىپ كەتمەكەى بولدرەتەر شايارۈپ سۈل گە ئاريە

ن مېڭىپ كۈن بىي قاپتىلى بىلەريانىڭ غەدەر. قاپتىمىزدەم چە ئا 901تەڭەىد ن 
ر شمەنلەدۈياخ ى لىمۇ ھې. ۇقندالسىزۇرماغدچ ئاق سارقو، ھېر پ. ىبولدچ كە
. نئىكەر قوتىنى بال بىر ماا يا ياقىسىددەر. ىكېلەلمىدالپ  ن قوغدقىمىزرئا

 ن ديانلىر مىزۇرۇپ، مالەىغا يالۋ. ۇقئوتقا قويدتلىر مىزنى ئاپ بولۇن چۈشكۈ
ۋاپ ئوتتا كا، پارشوا ندزاقاپ قوينى ئاير پ سويۇدەك  91چىقىر پ تىلالالرنى 

نى تەقسىم قىلىپ رگۆشلەى قالدردۇق، چىقاردۇق ھازۇپ غۇتويقارنىمىزنى قىلىپ 
كوماند ر مىز باسىت ۋول ئىزا، ئېغىر ياتقۇ بولغاند. ۇقلداتۇنلىر مىزغا سېلىۋرخو
ۋازى ئان تقااتالى ىۋپ تا كوماند ر مىز ئەخمەتنىڭ گەرو ن ۋمۇئان بىلەرى قا

 :دىقۇلىقىمىزغا كىر
زۈل ئۈل ققققق ئەخمەول يتتى فومكومرقققق دەق! رىباسىت قاقىلمىسىال ئەخمەقلىق ققققق 

ما رقايتۇق، يودورا -قئوق، يېر مىزنىڭ تايىنى يورار با. ۇقبولدر ماركېسىل تا -
 !  قيومۇ قىلىش ئىمكانىيىتىمىزم ھۇتۇ
ئاستى  -غ قىزلىر مىزنى ئايا -ن خوتۇدا ئالد مىزز كۆئورۇسالر ئاشۇ ئەتنەبى ققققق 
ا ئوقىدئورۇسالرنىڭ يى ىتلىر مىز ئاشۇ ئەتنەبى ل شىر سۈپەن كۆپلى ە. ىقىلد
ۇ، ېتىدرۈۋ بىر ئۆلتۈرتەسلىم بولساقمۇ بە؟  مىزمۇرتۇراپ قا، قىر لىپ كەتتىدە بىھۇ

پ شېھىت بولۇپ شۇرۇئۇن، پتىكەدە« ل»يېتىپ قالغۇچە ئېتىپ قارە ئۇنىڭد ن كۆ
. استىبل سۈكۈك لۈر نى سۈرئا. باست قارىتتى اال ۋرتۇققققق دەپ ! كېتەيلى
. ى سىد كى تەڭقىسلىقتا قالغانىدرئاك چۈشكۈنلۈن بىلەق لۇرتەسۇر تەڭەىلە

باسىت . ىقوشالمىدۋاز  نىڭ تەشەببۇسىغا ئارلېكىن ھېەبىر تەڭەى باسىت قا
 :رىقا

تې ى ئورۇسالر ! بېر ڭالريىغىپ دورا  -ق ئوزراق ئاراي، بازۈم ئۆ، بوپتۇ ئەمىسەققققق 
م قايتىپ كەلسەا غاندرۇيوڭ تا. ىلمىدالپ بوتسىز چۆلد ن چىقىا مىزدئۇ ئا

! دەڭالر، يولۇڭالرغا مېڭىۋېر ڭالر»ئۆلۈپتۇ« م قايتىپ كېلەلمىسە، مىزرشەرۈكۆ
 . ىېدققققق د! مىنىڭالرئاتقا الر يىد غانالبېر  نى خان مېنىڭ بىلە! ائەلۋ د
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ل ياپونىسكى قون ئولجىغا چۈشكە. ىبولدالۋەل تى -ئا زارە، دۇ -يىغا 
رۇق توق بىرسىنىڭ بويلۇ. ىبېر لدن بىلەق  سكا ئود 3ى، ئىدر بال وپىلىم

تنىڭ فومكومى  ۋوئىز - 3. ى غا تۇتۇلدرباسىت قاپ توقۇلۇى، ئىدر غىمىقى بارئا
ڭ تا. قشتۇاال دۋ. ئاتلىنىپ چىقتىدەپ « !ن مەربان يى ىت »مەن ې ەدتالىپ 

كەلمى ەند ن ى، قتى ئىدي ۋائا - 2بۇ . قكۈتتۇدەر لى ەن ە قەرئۆۈ قۇياپ لۈزۈسۈ
ل  كەرپتە ھەرەكۇچا تەر، چۈنكى شايا. ۇقپكە كەتمەكەى بولدرەتەر كېيىن شايا

نى الرئۇ. ىلىك ئىدرېر ش خەتەۋكۈتۈ. ىئىدر قىسىملىر مىز باان تىزرپان تقااقىلىۋ
ۈ چۈ. ۇقغالدزقوراپ قاى دەپ قالدپ ياكى ئەسىرگە چۈشۈى »شېھىت« بولد

رى، تالىپالر باسىت قاە، يا بويىغا يەتكەنددەر م رتا پ ن ئۆتۈد« يكەدو»پ بولۇ
ر تالىپ ئى ەق، شتۇرۈقىلى ىپ قۇچاقلى ىپ كۆزارە  -يىغا . ىيېتى ىپ كەلد

ى چى لىرن، يغاالئان، تىللىر نى چى لى ە، نى يې ىپ تۆكتىرقىسىد كى تاغارئا
. ىلدتۆكۈاپ گە پوكۇلدريەى باشلىردەم ئان قارق غەن ھىڭ ىيىپ كىر  ىپ كەتكە

 . ىقىلدن لنى باياائەھۋرى باسىت قا. قكەتتۇپ چۆچۈ
ن تولۇ. شۇ پېتى يېتىپتۇر ئۆلۈكلەا ئايد ڭدردۇق، « غا بار»تارۇپ چاپتۇل ئاققققق 

الپ غا سورتاغاق ساريېقىن با. ىندرۈكۆرا دۆۋە قاردە بىر يەى ئىدن تۈن تولغاي ئا
چېەىپ ي ماالپ وغا سرنى تاغاارالر دريا. نئىكەر تەسەتلەن ل ەۈرۈكۆيد
. ۇقلدرۇبۇراپ چۆللۈككە قارەپ بىي تەرئامالسىز غە، تمەكەى چېغىۈرۈۋەكۆيد

ق تسااتېپىپ كېلىۋل يوە ئىەىدل چۆ. ننىد ن كېتىپ قالغانىكەرما ئورپىستۇكازاكالر 
ن كەل ەرۇپ  لىقتىن چاپتۇركىلومېتىر ئا 01~  41. ىندرۈقى كۆرۇيول ئوردە بىر يە

للىر مىزنى راقو. ى مى كېسلىپ ئۆلدن دكەتكىنى ئۈچۈپ چارچادە  يازئاتلىر مىز 
. يېقىنالشتۇققىغا رۇيول ئوشىۋاقالرنى دالد الپ  -ۈ قومۇر، لەريەس پەالپ، ئوق

الر ئۇ. نئىكەردە مۇشۇ يەر دەل شمەنلەن دۈبىزنى قىرغىن قىلغاپ بولۇن بۇ بىر قوتا
، ېتىپرۈۋئۆلتۈپ بولۇ رالپخوتۇنىنى خو، چاقالىر نى ئېتىۋېتىپ -ال مالەىنى با
زۇپ تويغۇق سارقوپ يەرۇپ پى ۇۈ گۆرۈپ ئۆلتۈل ئېسىپ مازان ئاند ن قا

پوستتا رۇس بىر ئو. ۇئوخ ايدن تكەەئېتىۋ. ى مىدۋئىتمۇ قا. ئۇخالۋاتقان ئىكەن
ن گە تۆكۈل ەريەا قولىدرى باسىت قاققققق شۇ ۈ باۋۇ ئەنە ئا. تتىمەلىۋزبوغۇن ئىكە
ئاند ن ققققق، سەتتى ربىر باشنى كۆق قىيا ئوچۇزى كۆۈ ر با سىد ن تاقىرئاالر باش

ل كىر پ قورۇپ گەمە ئىەى ە تۇيۇقسىز باستۇپ، تتە قويۇزەتالىپنى سىرتتا كۆ
ل يور بىر ئۇيغۇكازاك گەمە ئىەىد كى ھەممە تتۇم، ئوققا تۇن بىلەل پىلىمو

يەنە ۋە ىن كتزاھېلىقى كاى، لدزۈتاڭمۇ سۈ. ھەممىسى ئۆلۈپتۇر باشلىغۇچى ئەسكە
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تەسەتلىر نى بىللە ئېلىپ ن، ئۆل ەنىكەا ئوقۇمدا ندامەيدق نەكازاك بىر پىلىموتەى 
 01تەمقىي ! شۇالر باشۋۇ ئاينا ئا. نقويغانىكەالپ قىسىغا تاشرگەمە ئا، كېلىپ

 . ىېدققققق دشمەننىڭ بې ى دۈ
 -« ۇ؟مىدرتاننىڭ بې ىمۇ بارئۆمەن گەربەپ مېنى قويۇا  سىدرئاباشالر »بۇ 

ن قاا بويۇنلىر دز، يۈ. نئىكەق ياخ ى ئۇ كى ى يوھېلىمۇ . بەكمۇ ئەنسىر د مدەپ 
ى چەتتىكى قېرباشقىالرنى . دۇقبې ىنى تونۇق تلۇرۇلكىننىڭ بۇژاكان قېتىپ كەتكە

 ن ئولجىغا دبىزل ئا 3)ل ئا 09. قتتۇەتاشلىۋكۆممەيال گالغا ز د كى ئاۋتۈاق توغر
 9، نە مىلتىقدا 8ل، لىق ئېغىر ماكسىم پىلىمونە چاقدا 9، (نئىكەن ئال چۈشكە

ئېغىر ، نى ئولجا قىلىپالرلىقرمىلتىق ئوقى قاتايەشىك  01ق، ئوۇق ساند
ان ئوبد. ۇقبولدل ناھايىتى خۇشا، تىپ ئەكەپتۇرغا ئاالرئاتالپ چىرنى پاالرپىلىموت

الر سالن شاخلىر د ن ياسىغااق توغر، ياسىد ندەر م رئېلىۋېلىپ ئاند ن تارام ئا
. ۇقئالدل پكە يورەتەر شايا -ققە رشە. قيانىڭ شىمالىي قىرغىقىغا ئۆتتۇن دەربىلە

ق تېپىپ ماڭمال يون، لىق ئىكەارتوقايز، قلىقاتوغرۈ گىد رماى يا بويلىردەر م رتا
راپ ققە قارشەالپ يا بويدەربەل ە قىلىپ ئېقىنىنى يا دەر م رتا. ىقىيىن بولدك بە

ل  ن يوالردئۇ. ردىتۇاپ ئۇچرل مالەىالر پا -ل پاتەلىيىمىزگە . ەردۇقمېڭىۋ
 -ۋۇل قىرغارەن، تە، بۇغاالردا تاڭ ال. ۇقئالدزۇق ئو -ۈ ئا. ۇق درسو

ن ې ەي دتوقا. ۇقئەتلىنىپ قالدال خېلىپ، ئېتىپ يەن، ئىكەپ مۇ كۆالرتوشقان
كېلىپ ن  مى بىلەدچە ئا 31كى ى ن ې ەدھاتى ن خماۇرائابدا غاندرگە باريە

ئاتر ق كەنتىد كى بىر ا بۇ كى ى ئەسلى ئونسۇ ناھىيەسىنىڭ قىز ل يېز. ىقوشۇلد
دا سوى، تايلىر -رۇ قوا  ر دزئونسۇ ناھىيە باپ، بولۇي باار  درۋچا، ئى ىسىر يە
يايلىقى ي توقا. نئىكەر باى باغلىر، ېمىنز -ر يەە ئاتر ق كەنتىدى، كانلىردۇ

قتا ال لىر نى مۇشۇ يايرۋچا لمان، يد كەراھاتىغا قان خماۇرائابدي پۈتۈنلە
( ئىسمايىل ھاتى)سىجاڭغا ي باك ڭلۈزدۆبوى يىللىر - 0234، - 0233. نباقىد كە
ڭ ئېلىپ يىڭجار سېتىۋېلىپ ئەسكەرال چىقىر پ قورۋا چا -ل پۇپ، قوشۇلۇ

قوشۇنىغا ل مۇھىتىالرنىڭ ماھمۇ، ھاتىز خوتانىيان ۋە بولغا( ىكوماند رن باتاليو)
بۇ . نقاتناشقايېغىالرغا  كى ردلەرقەشقەۋال، ئا، لبې ىراما ،ئاقسۇ، قاتنى ىپ
يىل  -0231. نتىغا قايتىپ كېلىپ تىر كەىلىكىنى قىلغاريۇز ئۆ، بېسىقىپيېغىالر 

يەنە ئەسلى ە كېلىپ بىزگە ە ئاقسۇغا كەل ەندرۈپ كۆتۈقوزغىالڭ بىز ئايالردا  - 1
قىلىنغاند ن كېيىن ر مارتاپ ۇلرۇڭلىر مىز باستۇالغىزقو. نقىلغال  كەرماسلى ىپ ھە

ئەسلىد كى ن، ماكاەل خىلۋل، چە، قېەىپ كېلىپن بىلەى ملىردەغىنا ئازئا
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، ساقاللىق، سېمىزي، تا بورئو. ننغارۇيايلىقىغا كېلىپ يوشۇي  نىڭ توقازئۆ
 01الردا شۇ چاغن، پەتلىك كى ى ئىكەالسان  د غاريېغىپ تۇر يىد ن نۇاچىر
 . ر ئىدىباالردا ياش

الپ قوغالر كزاكااپ  ن تاپانددقىمىزرئادا، شقىنىمىزالسىغا يېقىناچې رر شايا
ق قلۇرۇللۇقىد كى قۇومەىد كى شېڭ شىسەينىڭ كونتررۈ ن ئۈدئالد مىز. ىكەلد

 ن ردسانلىق مىللەتلەز باشقا ئار ۋە ئۇيغۇۇ، مەكتىپىنىڭ خەنزالر مىيە ئوفىتسېررئا
الردا توقسۇ، كۇچا، ئەتر تىدارالر ربىن زەرئوقۇغۇچىلىر د ن تەشكىللەن ەن بولغا

بويىەە بىزنىڭ ر ئۇچۇپ، بولۇالپ  زنلىر مىزنى تااتىزرپان تقااقىلىۋل  كەرھە
ن شىلى ىپ باققارقان غىنا مىلتىق بىلەزئال، ئىككى پىلىمو. ئالد مىزنى توستى

 -ئې ىز . قئەسىرگە چۈشتۇى ئاخىرۇق ۋە قالدۋدا شارقوپ بولساقمۇ ئوقىمىز تۈگە
تتە ەئەترار بىدزەرئاشۇ . ىئېلىپ ماڭدالپ  ن بىزنى ياالردئىد رلىقق ومۇشلۇقس پە

تىمانلىق قىلىپ رقتا بىزگە تەرابىي سورھە. نئىكەر باۋۇرۇپ سۇن سۇپاخۇ
 - 0238ئۇنى ، شقاند ن كېيىنالئاخىررۇۈ بۇ ئۇق، قۇمۇللۇن پاخۇوس)ى گەنىدربە

ن، تكەۋەولكقا خىزمەتكە ئەپ - 30 كى ردگەند ن كېيىن قەشقەرپۈتتۈۈ يىلى ئوقۇ
تا ن روپاخۇوس. نبولغان باتاليو - 3تىلىپ مۇستەقىل ركېيىن بۇ پولك قىسقا

شۇ . نپىقە سېپى ە يۆتكەل ەدامۇغ قىسىم مايتايىلى بۇ  – 0240ن، بولغاى كوماند ر
ل يەال چ ۋ»ئۈرۈپ كۆتۈن ئىسيان تەڭەى بىلەئارتۇق  ن د 011ا ئايد - 0يىلى 
 - 01، - 2، - 8، - 1يىل  - 0240. نيونىغا كەل ەزاد رائابى« ئىلى الئىنقى

ئاقسۇ پ مىيەسىنىڭ تەنۇبىي سەر« مىللىي ئاچ ۋ اليەل  ئىنقىالبى»ئۈئايالردا 
. نشلىر غا يېتەكەىلىك قىلغارۇنلىق ئۇاتىزرشى پارڭغا قااگومىندا يونىدرا
ن ڭ بىلەمېنىا قىلغاندزاد ئا( ئونسۇ)نى ركونا شەھەن، ئۆمەرتانالر پاخۇوس
نى الرئۇ. تتىمرەلەىلىق قىلىپ تىر كەىلىك قىلىپ يۈالكۇالردا شۇ چاغ. شتىرۈكۆ
ن قىلغاك دەۋەل بولۇشقا بەان تىزرمېنى پاالر ئۇ. شى ئېلى قا كەل ەنىد مرقا

تىنچ ئار الشماي ل ە ەتېد -رۇۈ ئۇ، قالد مپ چاقىلىق بولۇ -ال »با، بولسىمۇ
 (.ئۇنىمىد مدەپ « ربام ئۆتكۈ

تتىن ۋوئىزوم  ن فومكد مىزرئاۇق، ئىددەم چە ئا 901ر گە چۈشكەنلەئەسىر
 ن خائىن د مىزرئارى، تالىپالرنى باسىت قا)الپ ئوفىتسېرنى تالدەك  31ى يۇقىر

 -ا چېقىپ قويغانلىقتىن ئاير م كويزدەپ « !گىنى شۇرسنى ئۆلتۈرۇئو  01چىقىپ »
توقايغا كېلىپ ى، ماڭد ئېلىپالپ بىزنى ئاتلىق يا( ىسېلىپ ئېلىپ ماڭدن كى ە
يى ىت شاققا ئېسىپ ن ې ەد ر دلبې ىلىق نارا ن ماد مىزرئاە كېەىد. ۇققوند
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كېيىن . ئېلىپ بىر ئاتنى مىنىپ قېەىپ كېتىپتۇن  بەشقاتار مىلتىقىنى قويغا
، تساائېلىۋرام ئاا بىر مالەىنىڭ قوتىنىدن، غاربار غىەە بى ەتەرئۇ شاقۇا ئاڭلىغىنىمد

چانتۇ ۋۇ »ما: ا، تۇڭ انالرغاندرئولتۇپ يەۈ گۆ. نكەل ەن تۇن اق قاچا  3
نى الرسېلىپ ئۇل ئالد ن قو، قېلىپپ ې ىنى ئۇقۇد«  !ئېتىۋېتەيلى، گۇمانلىق

ئۇنىڭ رۈپ تەك ۈرەپ تەل ھۆكۈمە. نقولغا چۈشكەا غاندرلبې ىغا بارائېتىۋېتىپ ما
لى ئالەمد ن يى - 0280. نگەربەپ ئىكەنلىكىنى بىلىپ قويۇر تتىكى ئەسكەدەئا

 . ئۆتۈپتۇ
شۇ . ردىلىك ھۆكۈمەتكە تاپ ۇرئەپكېلىپ يە( ئونسۇغا)گە ربىزنى كوناشەھە

بىزگە بىر ئايەە سىياسىي . نكى ى ھاكىم ئىكەن ې ەل دكامان سىرتتا ئوقۇغاا چاغد
... ۇرۇۈسالدپ مەكتەۇرۇۈ، قۇيدك يەنە كېسە. ردىبىيە ئېلىپ بارتە -تەلىم 

 91، پەركۆ -ن يوتقاك، كېەە -بىر مىزگە كىيىم رھە ئاند ن. ىئى لىر غا سالد
يېر مىزگە ن خالىغا. ىقىلدزاد قىتىپ بېر پ ئارتەن ە تاۈ  ن كۈمۈردسە
يىلى ئاقسۇ شەھىر  ە  - 0209. لەىلىق قىلد مالقېلىپ كۇدا ئونسۇن مە. ققاشتۇرتا

 . تىر كەىلىك قىلد من چىقىپ يەنە شۇ كەسىپ بىلەپ كۆچۈ
بىي رسېپىل ئىەى غەى ئوفىتسېرنى ئاقسۇ شەھىرر نەپە 31 ننغاالھېلىقى تال

ر ئائىلىلىكلەارە ئىداف تېلې ر -يەتلىك پوچتا ال ۋ رقى زھا)  ە ۋتۈم تەنۇبىي تا
الپ، ككە باغۋرۈتۈرى، تالىپالرنى باست قان، تىر ك كۆم ەالپ كورا ئو( سىرۇقو

ر، ھوشۇك ئايكۆللۈ  نردكۆمۈل ەنلە. نتىر ك سويغاپ  تىپ قويۇرغا قاالرئوفىتسېر
ى تىرناقلىر، ئۈستى ە كۆمۈل ەچكەمامۇتالر لىق ريېڭىسال، لبې ىسىلىق ھامۇراما

لېكىن . ردۇقتۇپ شۈرۈكېيىن كۆ. نئېەىپ قېەىپ قۇتۇلغاالپ توپىنى تاتىن بىلە
پ ئۆلۈپ بىرلە -بىر ى يىللىر - 0241ۋە  - 0244 - 0241. ىلمىدرەكۆر ئۆمۈزۇن ئۇ

 . كېتى تى
ن كەتكەپ ئۆلۈا ئوقىددا كازاكالرنىڭ « ر»تام ئاڭلىساا غىنىمدرتقا باۋاكېيىن ئا
دەم، ئاتالرنىڭ ئايىلالرد مۇ  - 0211. كۆمۈكسىز شۇ پېتى قاپتۇر تەسەتلە

، ئاڭلىد مدەپ  -ر شۇ پېتى باتوقۇمالر  -ر ئى ە... ەنەيز، مىلتىقى، ئۇستى انلىر
 . ئۇقالمىد مى بولداق كېيىن قاند

 
 كۈنى-9ئاينىڭ -2يىل -0222ئاقسۇ     

 
 :لقوشۇمەە ماتېر يا
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 گەنلىرىمركۆا نىدامەيدڭ يىلىدىكى جە - 7391
 

 (7331~  7371)ۋۇت ساداۋۇت 

 
نىڭ الر ەىرۋچا -ن ېھقادتاغلىر د كى ل قۇمۇالردا ئاي - 9يىل   -0230        
 لمانغا ئورگويا ئوزغىلىڭى قون ل ەرۈكۆتۈا ھاتى باشەىلىقىدز خوتانىيا

يېر نى ھەممىال تەنۇبىي شىنجاڭنىڭ ە قىت ئىەىدتۇتاشقاندەك قىسقىغىنە ۋا
ناھايىتى پاتىقەلىك ، ملى ىپداۋابۇ يېغىلىق بىرقانەە يىلغىەە . ىقاپلىغانىد

كامالنىڭ ز نىياۇڭەى قوشۇند ن ئابدالغىزقو. ردىبېر پ تۇز ملىق يۈر داۋاتلەەئاقىۋ
 لىر غىەە رئاينىڭ ئوتتۇ - 1ئايد ن  - 0يىل  - 0231كېلىپ ن تقاۋائاى قىسىملىر

 ن دسىيەروپتىن شېڭ شىسەينىڭ رەيەنە بىر تەى، قوشۇنلىرن پتىن تۇن ارەبىر تە
نىڭ بىر الركزانما كااليالپ، شۇرۇئۇن بىلەى كلىرزاكان ئېلىپ كەل ەالپ يا

كۈل ە ۈرۈپ كۆيدزۇپ ئاتقۇالق مولا ېمىنىدۋال زئاپ، نىنى سوقۇالپىوئاير
ن ملىق بىلەاگىل چىدزشمەن ە خېلى مەك دۈقىلىپ كۈچلۈاق شۇند ۇردى،ندالئاي
ى  لىردور -ق ئو. ىبولدر چېكىنى كە مەتبۇى ئاخىر، بولسىمۇن غارشى تۇرقا

ۋال تسىز قېلىپ ئاالئىي مەرئۈل ۈى قلىرزۇئو -ۈ ئا، لى ىپرناچاى للىرراقوپ تۈگە
غايىپ پ بولۇر امرتاە يېر دن ې ەد« ريا بويىد كى »تان دەرناھىيەسىنىڭ خوتە

 . ىبولد
ۋال ئا( ىگىلى ئىدزمەي ئا - 3)يىلد ن كېيىن  4پ بولۇر قەلەۋەمۇشۇ 

ن مە. تىپتۇۋەئەدەم خۇيمىڭ مېنى چاقىر پ ئان ناھىيەسىنىڭ ھاكىمى خە
ل ئۇ ماڭا خىزمە. شكىلى كىرگەنىد مرۈكۆن ناھىيەلىك ھۆكۈمەتكە ئۇنىڭ بىلە

بىر قىسىم ردە يەن ې ەر دتاا  غاندرا ن قدلىر مىزۋەرخەن »ئاڭلىغا: رۇپتاپ ۇ
. ۋاپتىمىشنى تېپىرسىلەرلىق نەرقاتا... دورا  -ق ئو، مىلتىقوتۇنەىالر ئ، مالەى

شۇ پېتى ياراغالرمۇ  -رال قو. مۇ كۆمۈلمەپتۇر كى تەسەتلەردشتىن كېيىن ئۇ يەرۇئۇ
نى ياراغالر -رال قورۈپ، يونىنى تەك ۈرۇۈ رائېلىپ بېر پ ئۇدەم سىز ئا. نئىكە

 . ىېدد« !يىغىپ كېلىڭ



www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى 

44 

 

ل ھادەر. ئىد م( گبەۈ با)شاڭيۇ ە زۇڭ ناھىيەسىدۋال ئاچاغالردا شۇ ن مە
دەم، ئا 09پ بولۇيېز الرد ن  -ن يوراقايسى رھەۇپ، نى بۇيررئاستىمد كىلەل قو
مېڭىپ نى انغا يېتىپ ل يون ئىككى كۈ. ئاتلىق يولغا چىقتىمزۈم ئۆرالپ تەييارۋا ھا 3
 011~  21ن  لىقى تەخمىنەر ر نىڭ ئازناھىيە باۋال ئان بىلە يبۇ تا. ردۇقبا

ن شقاال لىقىغا تايرياسىنىڭ ئان دەروتەقنى خرئو. كېلەتتىا پىداكىلومېتىر ئەتر
. بىر تىلغىغا ئوخ ايتتىر  سىد كى تارئىككى تاغنىڭ ئاا  غاندرقتىن قاايىرپ، بولۇ

ن بىلەى خانلىرربام ۇقل ئې ىزلىكتىكى قاتمۇقاچە مېتىر 91ئىككى قىرغىقى 
« مقۇملۇقىنىڭ »قىز ل قۇن  پى تەكلىماكارتەب تەنۇپ، بولۇن كەتكەپ تۇتۇشۇ
« غا مقۇل قىي تەنۇبى »بۇلۇرشە، گىياھسىز قۇملۇقىغان ئاتىلىد غادەپ 

نلۇقتىكى بىر زۇئۇن كىلومېتىر كېلىد غا 4 - 3ن تەخمىنەي بۇ تا. تۇتى اتتى
ل بىرنەچەە سائەپ، بولۇرۇپ شتۇالتايرۋ الرنى ل، ھابىز ئان، تەبىقىي ئېغىز ئىكە

ق  سارقاق، كەتتۇپ  سى ە چىقىپ چۆچۈم دۆۋئې ىز بىر قۇ، ئالغاند ن كېيىنرام ئا
چىر پ ى  لىرزبەن، قۇمغا يېر م كۆمۈل ەى  لىرزبەق، ئوچۇى  لىرزبەدا پىمىزائەتر

ر تەسەتلە نغارتۇق ئوچۇە ئۈستىدم قۇ. يېتىپتۇر تەسەتلەن قالغائۇستى انلىر ال 
ى قىسىملىرن كىيىملىك ماخوسەەڭ نىڭ يېر مى كۈلرالرئۇپ، بولۇق تۇر ن ئاد 311
نىڭ زنىياۇئابدن پپا كەي ەق دوشاپاق بې ىغا ئا،  ن شىمدماتاك يېر مى كۆن، ئىكە

الر نىڭ ھالىتى ئۇرتەسەتلەر الۈ ند كى بۇ ئاامەيدق نە. نئىكەى قىسىملىر
پ قىلىپ ھەممىسى ئۆلۈڭ بەلكى تەبولماستىن ن چىلىقتىن ئۆل ەرئاچا

دەر غانغا قەرشتىن كېيىن تاكى بىز بارۇئۇ. تتىرابېر پ تۇرەل تۈگى ەنلىكتىن بې ا
دەم ئان لى ەزيەنە نەچەە يۈا مىدۈ داۋاكۆچۈم قۇن، چاپقۇ -ران  لىقتا بوريىل ئا 4

 . ىكەتكەنلىكى ناھايىتى ئېنىق ئىدپ تەسەتلىر نىڭ قۇمغا كۆمۈلۈ
ي تايىد ن يۆتكىمەز ئۆن پلىق ئۈچۈۋانى سارتەسەتلەن اتقايرا بىز ئاشكا

قورالالرنى ئاند ن كېيىن . ۇق لىر نى بىر تايغا يىغىپ كۆمدزبە. ۇققويدپ كۆمۈ
ر نىڭ ئۆلۈكلىر مۇ باالرقېەىرل، باشقا يەنە ئاقورالالرد ن . ۇقيىغى قا باشلىد

بىزنىڭ . كەنئىر قلىر مۇ باۇتابدر ئى ەن غارتۇي لمازۇشۇ پېتى بۇن ۋە ئىكە
رال قو. ۇقگە تەگمىدرسىلەرباشقا نە، نى ئېلىپ كېلىش بولغاچقاالرلرا پىمىز قوۋەز
پ قۇمغا كۆمۈلۈ. ۇقغانلىر نى ئالدرتۇق نىڭمۇ ئوچۇالر دور -ق ئوراغ، يا -

ق تۇر ن ئاد 011، مىلتىقل تا 91ن تايىمىزد نالر غارتۇ. ۇقمىدرقالغانلىر نى ئاختۇ
ران ئامۇشۇنىمۇ . ۇققىلدى ئېلىپ بولدانالرنى ئوقدۈ وئىەى بە، نەيز، قىلىچ

پ يەنە كۆۇقالر تابد -رال قوق ساربااق قرايىرق ۋە سارئاختۇ. تتىالئەكەتكىلى بو
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زۇق ئو. قئەكىتەلمەيتتۇم كېتەتتى ھەپ قىت كۆۋائۇنىڭ ھەممىسىنى يىغى قا . ىئىد
ردە ىڭ ئۇ يەبىزن. قبىزمۇ تۈگى ەتتۇ، بولسان كېتىد غاپ لۈكىمىز تۈگەۈت -

قالغىنىنى ، قولغا چىققاننى ئېلىپاپ قايتى قا ئالد ر. ىغىمىز كەلمىدرممۇ تۇدەبىر
 . ققايتتۇالپ تاش

ن ھاكىم خەراغالرنى يا -رال قون تقا كەل ەند ن كېيىن ئەپكەل ەۋائا
دەم ئاس  سىد ن مەخسۇارساقەى ئىدل ھادەرئۇ .  مردبەرۇپ خۇيمىڭغا تاپ ۇ

ن بىلەئى الر مېنىڭ بىلى ىمەە بۇ ، ئۇنىڭد ن كېيىن. تتىەۋئاقسۇغا ئەپ تەيىنلە
ل ئېھتىما. ىكسىز غايىب بولدەېرد -ئىز ر ئۆل ەنلەي، بولمارى ھېەكىمنىڭ كا

ي تىر كىنى بىلەلمە -ك نىڭ ئۆلۈالرئۇاشالر قېر ند -ۋم قوئانىالر،  -ئاتا ن غۇرنۇ
 !ۇ؟ئالەمد ن ئۆتكەندن بىلەل مەدانا -ەل ھەسر

، تۇڭ انالرنىڭ ئاشۇ تەڭد ن كېيىنز نىياۇئابدا  غاندرقائېيتى الرغا 
نەچەە 01زى ئۆ، قىلىپل خسەخاھلىغانالرغا رۇقايتى نى پ، بولۇپ ھەممىسىنى يۇتۇ

ى ئۇنىڭد ن كېيىنكى كۈنلىر، كەتكەنمىشپ پكە ئۆتۈرەتەن خوتەن  مى بىلەدئا
 . مبىزگە نامەلۇ
:  نرد لەزبە. ىقالدپ بولۇتتا يىلنامە ۋا رغىەە ئازنىڭ نامى ھازنىياۇئابد

ن تۇغۇلغاە كەل ەندز نىياۇ»ئابد،  سارسودەپ «  ؟ ڭىزد»نەچەە ياشقا كىر
. ۇيددەمانەە ياشتىم ئىد م« ە كەل ەندز نىياۇ»ئابدر  لەزبەۇ ۋە يددە« نئىكەنمە

 . قېلى ى مۇمكىنپ  خ بولۇرققىەە تازاخېلى ئۇيىلالر بۇ 
ناھىيەلىك ۋال ئار ئۇ ئا  ۈكېڭى ى ل تۇڭ و خەلق سىياسىي مەسلىھە

 ىتومىد ن ئېلىند - 0« نىڭ ىماتېر ياللىرر خ تاۋال »ئان گەزكومىتېتى تۈ
 (ربەتلە - 940، -944) 
 
 
 
 
 
 

 قەۋەىخىي ربىر تان ئۆتكەپ بولۇا يېزىسىدل ئايكۆ
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 (ئەسلىمە)

 

 ۋۇتئېزىز سا

 

 

 ىمەددمۇقە

 
 

يېز سى كونا ل ئايكۆئاقسۇ ناھىيەسىنىڭ ا  لىقىدرئايىلالر  -0240~ 0231بۇ 
ئى الرنىڭ بۇ . نئىكەر قەلەن ۋەگەربەز يۈە ئاقسۇ شەھىر دا ۋە پىدائەترى  رزبا

ن گەربەز يۈئى الر مۇشۇ دادام چۈنكى . مد ن ئاڭلىغانىد مدادا نى ربۇتۇ -ر ئۇتۇ
. كېلەتتىن مغا يېقىن تۇغقاچىالر داداقىلغۇاك گە ئى تىررقەلەۋەبۇ م تتىن ھەريۇ

راۋان ئوقۇشلۇقى . بولۇشى تەبىقىيۋەردار خەق تولۇئى الرد ن بۇ  منىڭداداشۇڭا 
قىلىپ ن باياە  قىسىدرھېكايە تەن بىلەرە ئىبان ې ەد« ن»مەن بولۇشى ئۈچۈ

 .ەيبېر
 (قەلەم ئى ىسى ئېز ز ساۋۇل)ققققق                      

 
 ي رمەتبۇا شۇ چاغدن مە. ىھ ەتلىك بولددەناھايىتى رۇۈ ئايكۆلد كى ئۇ

ئاستىد كى بىر ل سىجاڭنىڭ قوز نىياۇئابد، لىككە تۇتۇلغاند ن كېيىنرئەسكە
، كەلپىن، لبې ىرامان، قىسىملىر مىز يەكە. ېتىل ەنىد مۋلىيەن ە قوشۇ

قىلىپ رۇۈ ئۇن بىلەى قوشۇنلىري شېڭ شىسەالردا لىق تايرقاتا... نپارئۇچتۇ
لغا اقىيىن ئەھۋ. كەتتىپ  لىر مىز تۈگەدور -ق ئوا غاندرتۇپ شارقونى ئاقسۇ

، گەرمەھەللىلە -پىد كى كەنت ائەترزار بازار، بال قىسىملىر مىز ئايكۆ. قچۈشتۇ
مىيەسى رشېڭ شىسەينىڭ ئۆلكە ئاە كۈتۈلمى ەند. قنىڭ ئۆيلىر  ە چۈشتۇالرېھقاند

الر، لراقوى مانىۋر زاشۇ چاغد كى ئىلغاى، قىسىملىرزاك نما كاالسىيەلىك يالۋە رو
. ىلداشىۋرقىلىپ قوم تلىك ھۇتۇدەننى ئى قا سېلىپ بىزگە شىدالپىوئاير، تانكا
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ن بىي ئۈستۈنلۈكى بىلەرھەى يۇقىرالر ئۇ، بولساقمۇن ئېلى قان لىك بىلەرقەيسە
 . ىقىلدر ماربىزنى تا
ئىككىمىز قىسىملىر مىز ن بىلەن غۇرلىق تۇربەند كى شايان غارتۇن مەن ۋە مە
بىزنى ئەسىرگە . ۇققالدپ ئەسىر چۈشۈالرغا كازكا ال ئايكۆلدپ بۆلۈنۈا تقانداچېكىنىۋ

 . ىبىر پەيى ئىدزاكالرنىڭ ئالغىنى كا
غۇنغۇ رتۇۋۇ ماتەلەپپۇز دا، ققققق بېك زبىرسى ئۆى ېدققققق د! سەنمىد ڭ، ھەققققق 

 !ن؟يمەدە
ن كەتكەساڭ ىالپ گە رسىزلىنىپ يەداربىد ن ماۋەقۇنچ سەرقوۈ ۋە چارچا

وۋ  چ تى ونروۋخان زا مياا دئالد مدا ھالدن گەرەكۆتپ بې ىنى پې انىسىد ن تۇتۇ
سېر ق ق ئا،  لىك قامىتىۋدگەن، ئۇنىڭ يوغا. تتىراتۇراپ ئەتەبلىنىپ قاى شاڭۋ
شېڭ . پتۇرۇتۇەك قتىد كىدز ۋاتى ئۆرۇ  ىملىق بۇرياى، لىرزچېقىر كۆ، يىاچىر

 - تاسمان د ميان زاخاروۋ ەنى مىسىنى كەي ەربىي فورمىيەسىنىڭ ھەرئاي شىسە
تلىك ەھەيۋك، لۈرتاپانەا   سۈ، قىلىچ كى بېلىدن لغارائون بىلەر لەركەمە

بىي رئوفىتسېر بىزگە ھەزاك بۇ كاا ند كى چاغدەتۇ -39ن مە. تتىراسىتىپ تۇركۆ
بىي رھەن مەشىق ئۆگىتىد غاۋى  يەزەرنەراغ يا -رال قو، بىيەرتە -تەلىم 

ئۇنىڭغا ن مىي بولغىنىم ئۈچۈسەمىۋاۈ، ياان،  م ئوبدزمىجە. ىئوقۇتقۇچىمىز ئىد
مەنمۇ ئۇنىڭغا . ىلغانىداخىزمەتەى قىلىۋ -تەى ە  ە مۇھاپىززقېلىپ ئۆراپ يا

ي يولىمىز ئوخ ىمان كېيىن تاللىغا. قىلغانىد مل خىزمەن  قلىق بىلەدسەمىمىي سا
 . ىقويدالپ يەنە ئۇنىڭ ئالد غا ئەسىر قىلىپ تاشل قىسمە، شمەنلى ىپدۈ

ئۈمىد ل ئار الۈ ېد م ئۇنىڭغا خىجالەققققق د! رۈڭمېنى كەچۈى، شاڭۋن  مىياققققق د
 . تىكىلىپن بىلە
 سىغا رئانەىالرنىڭ قسى ە ئىسيااقاند، ئىد ڭال ياخ ى با، ئەقىللىقن سەققققق 

 ؟ كىر پ قالد ڭ
پ بۇ ياققا ئۆتۈھ گا، ئۇياققاھ گا. شۇن ې ەر دئەسكەى، شاڭۋرۈڭ كەچۈققققق 

ققا ۇبۇير. نتاللىۋېلىش قىيىن بولىد كەە گەندرگەزۆئىت ئراشا. قالىد كەنمىز
 !يەيمىز  شۇق كاللىمىزغا ئوق بويسۇنمىسا

بىر ن  ر بىز بىلەزھا؟ پتە قالد غۇرەبىز تەي، غا قوشۇلمانەىالرئىسياەن تۇ -30ققققق 
كېتىش پ پكە ئۆتۈرەسېنىڭمۇ بىز تە. ۇتىداقىلىۋڭ شى تەرقانەىالرغا سەپتە ئىسيا

 ؟ ئىد غۇر ئىمكانىيىتىڭ با
الر ئوفىتسېردە ئۈستىمىزى، قىلمامتىم شاڭۋاق بولسا شۇندن ئىمكانىيىتىم بولغاققققق 
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ق كاللىمىزغا ئوق كېتىپ قالسا، سەلال ېد مغۇم دبايا، سارقىلىپ تۇزارەل نا
 ...بۇنى سىزمۇ چۈشىنىسىز. ق، دەپيەيتتۇ
ن گەربەن بىلەق ۇلى قۇۋشاڭۋن  مىياى دېدد -! رتۆمۈ -، ھە -ن ئەقىللىقسەققققق 
. قنلۇرۇبىڭ ئوۋاتا. نيسەرايا،ققققق كېتىپپ كۈلۈا ھالدن بولغان بىد ن مەمنۇۋاتا

 ...؟سېنىالر بوق نېمە قىلساى ئەمد
. مسىزدەئا، مېھر بان لېكىن سىز بىر ھىممەتلىك!  ڭىزرقىلسىڭىز ئى تىيااق قاندققققق 

قىالر ھىم رەسىزنى . ەىتتىكى تەڭدەئان لىككە تۇتۇلغار ي ئەسكەربىر مەتبۇن مە
 !نئۈمىدتىمەن ې ەد

، كەتتىپ شۈكلەدەم بىرزدا ۋە بىر ئەلپاەك قىينالغاندى شاڭۋى ېدققققق ھەييي، ققققق د
نى رئەسىرلە، ئىسيانەى، قىۇھۆكۈمەتنىڭ بۇيرققققق تانلىنىپ د نال ئاند ن بىر

ن مە! ۇخەير بوپتى، بېر ش ئىدرۇپ نلىر غا تاپ ۇرۇېجىم ئوربەننىڭ پالپ دوتو
مە كۈلپىتىد ن رتۈم ۋە ياخ ىلىق قىلىپ ئۆلۈۋە ھىم رەساڭا ر، تۆمۈن ساڭا ئى ىنىمە

زۇك نا. نياخ ىلىق قىلىسەن بىلەك ماڭىمۇ ئاقكۆڭۈللۈ، لېكىن. يقىلىپ قوياالس خا
 ! نبېجىر سەن  قلىق بىلەدشۇنى سا. ربىر خىزمىتىم با

 !...نتېنىم بىلەن، تاققققق 
زاك بىر كاى شاڭۋۇدى بۇيرققققق دەپ ! ركەلتۈي چاق ۋە انەە تاماغا مۇسۇلمالربۇققققق 

 ....گەرئەسكە
 

X     X     X     X 
 

نى ئاند ن تامىقىمىز. ىقويدالپ سامانلىقىغا سوۈ ېھقاننىڭ بودبىزنى بىر 
ۋازى ئاي ناركارد ال سەھەڭ تا. ىقلىر مىزمۇ چىقىپ قالغانىدردۇھابەردى، ياخ ى 

زاك كالالنما ياۋە ئۆلكە . ىبولۇشقا باشلىدپ سەاۈ ئالد رر لەرەئەسكزاك ئاڭلىنىپ كا
بە بېر  كە الپ زەرمىيەگە قوغرئىسيانەى ئان تقا چېكىن ەۋائايكۆلد ن ئاى قىسىملىر

 :ربىر ئەسكە. ىئى ىك ئېەىلد. تتىراتۇا ئاتلىنىش ئالد د
ن  مىياق داھويلىغا چىقس. ىېدققققق د! ۇتىداچاقىر ۋى شاڭۋن  مىيادنى رسىلەققققق 
ئاستىد كىلىر  ە فۇ لىيەنجاڭنى ل ئۇ قو. نغانىكەرتۇپ كۈتۈز بىزنى يالغۇى شاڭۋ

نېر د كى ... چېغىن ئاير لىپ قالغاز يالغۇزى ېتىپ ئۆزۇۋقىلىپ ماڭغۇل مەسقۇ
ن  ميان دلغاۇلىنىپ تابدرياخ ى ئى ەم بىر قېەىر ھەن تىلغارئان تۇرككە خوۋرۈتۈ

 . تتىراتۇالپ غىمىقى تىپىررئارۇق قاشقىلىق توز تۇيۇلق پې انىسى ئاېينىڭ شاڭۋ
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بۇرۇلۇپ، غۇنغا رتۇېي ۋە شاڭۋن  ميادى دچاقىرققققق دەپ ! لبۇ ياققا كەر تۆمۈققققق 
ئېلىپ باشالپ بىر ئۆي ە س ې ىنىەە مېنى خاققققق د! رتۇرۇپ ئولتۇردە شۇ يەن سەققققق 

 :اھالدرۇق يو -ق غاند ن كېيىن ئوچۇرئولتۇ. ردىبا
بۇنىڭ ى، سىتىڭ كەلدرپۇن قىلىد غال خىزمەن ئۈچۈن سېنىڭ مەى ئەمدر تۆمۈققق قق
شىتابىنىڭ ەن ساڭا تۇن مە! نھاياتلىققا ئېر  ىسە، كىنلىككەرئەن  لى ە سەدبە

اق قاندرھەا، تايداق قاندرھەن، خېتى يېز پ بېر مەل كاپالەن تامغىسى بېسىلغا
تۇتماقەى دەپ »ئىسيانەى« ن بولسۇرەپ ياكى باشقا تەل مەيلى ھۆكۈمەا، لدائەھۋ
بۇ خىزمەتنى ن، مە. نلىققا ئېر  ەلەيسەدنىجاڭ سەتسەربۇ خەتنى كۆ، بولسا

قىيىن اق قاندرھەن قىتىڭ بىلەداسان ئى السىڭ، ماڭا بولغا، سەمىمىي نىيىتىڭ
ر ئەگە. نشلىق بېر پ ئاخىر غىەە قىلىسەردابەبېسىمالرغا غۇچى زدۇرئاا، لدائەھۋ

م، گە يولۇقسارخەتەەر بىرا نىدامەيدڭ تەم ۋە ئاتلىنىپ كېتىپ قالساشكە رۈيۈن مە
گە قايتا ربۇ يەۇ، مېنى تاپالمايدى ئەمدزاك »ئۇ كا: مقالسال كېلىپ ھاياي تەلە

سەمىمىيەتسىزلىك زۇپ نىيىتىڭنى بۇ، قىلىپل خىيا -م خادەپ « ۇمەيدركېلىپ يۈ
مېنىڭ مۇشۇ قىسمىمنىڭ . ۇبولىدە ئىەىدى خەتىرم ھاياتىڭ ھەمى ە ئۆلۈڭ، قىلسا

ئىسىملىك بىر ف نووتى روۋ چ خان ستېفان زاتقااقىلىۋل خىزمەە باشقا بىر لىيەنىد
ئۇكا  -ئاكا . پااليمەنتاۈرۈپ چۈشەندئى الرنى شۇنىڭغا ھەممە . رئوفىتسېر ئىنىم با
ا لدائەھۋاق قاندرئۇ ھە.  سى ە ئۇچر  ىمىز ناتايىندقىتتا ھاال ۋائىككىمىزنىڭ بىر

ئۇمۇ كېلەلمىسە . ۇتېپىپ كېلەلەيددەپ نى ئىزربۇ يەن بىلەل ھىيەالسااق قاندرھە
الك ھام چوقۇڭ، پاسىزلىق قىلساۋا  ە ر ۋەدئەگە. ۇيداللىر مىز تاپاۋالدكېيىنكى ئە

ا مەھەللە خەلقىڭمۇ بۇنىڭ سىرتىد،  ڭۋالدئە -رۇق ئۇس، ئەمەنال سە. نقىلىنىسە
زاكالر بىز كا. قىلىمىزاق شۇندى دەپ قىلدل نەپاغا خىياۋا -ۋەدە چۈنكى . ۇقالمايد
شمەنلىر مىزگە دۈيەنە ردا شۇ قاتا. بىلىمىزڭ چوك قەتنى بەداسا، پانىۋا -ۋەدە 

كتېر  ە ئى ە بىر رائېلىش خاس قىساغالپ ئىز قوالپ، ئۇچ كۈۋالد مۇئەۋالدئە
 . ىېدققققق د!... ن؟تامسەاگېپىمنى چۈشىنىۋ. خەلقىمىز

 . ىقويدراپ  ي بىر قادتىدن بىلەى  رزنەق ا سىناماڭېي شاڭۋن  مىياد
 ! ېيشاڭۋن تىمەاچۈشىنىۋققققق 
 مىزنىڭ زنېمى قا بۇ خىزمەتكە ئۆن مە! ناھايىتى ياخ ىڭ بولسان چۈشەن ەققققق 

چۈنكى ؟ قالد مالپ سېنى تالي، تاللىمادەم ئاباشقىالرد ن كلىر د ن ياكى زاكا
سەمىمىي بىر يى ىت ن يد غاالالمىلە قىمۇئاا تكە توغرەسېنىڭ كى ىلىك مۇناسىۋ

پ بولۇاي بۇ خىسلەتلىر ڭنى ماڭا كانىۋ. ئىكەنلىكىڭ ە ئى ەن ەنلىكىمد ن
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ل خىزمىتىىڭ پەقەن  ر قىلىد غازھام، ئۇكارا قا. بايقىغانىد مە گەنلىر ڭدريۈ
قىسى الئان بىلەل بىي خىزمەرھەل ۋە ھۆكۈمە. ۇئىر سى ە كىر دئى الر داخۇسۇسىي 

 . قيو
ئى ەنمىسىڭىز ! ماڭا ئاخىر غىەە ئى ىنىڭ! لھمەرەئى ەنەىڭىزگە ن ماڭا بولغاقققق ق

 ى؟ ئىدل خىزمەاق قېنى ئېيتىڭ قاند! ڭتاپىلىمال خىزمە
 ...ئاند ندەۋاالي گېپىمنىڭ ھەممىسىنى ل، كۈز بىرئا! يى ىتن يسەراياققققق 

ى لىرزچېقىر كۆ نئاند ن كۈلۈمسىر  ەى، لدا ۋرشوچ ئۈ -ئىككى راپ ئۇ تاماكا ئو
 :ىقىلدداۋام گېپىنى ، ماڭا تىكىلىپن بىلە
 لىر مىزنىڭ ھەممىسى ۋبو -ئاتا ، كلىر نىڭ پۇشتىد ن بولىمىززاكائورال بىز ققققق 

ا ئەسىرنىڭ باشلىر د - 91ر، كەل ەنلەزۈپ ئۆتكۈن كۈن لىك بىلەرئەسكەن ئاساسە
بېك زئۆپ، ئوقۇردە شۇ يەمەنمۇ ن، قالغارۇپ تاشكەنتتە تۇاپ قىسىمد ن ئاترم ئاتا
ان مۇشىنى ئوبدرتۇ، نىڭ تىلالرئۇ. م لى ىپ ئۆتتۈرئان بىلەى بالىلىررك باشقا تۈۋە 

ېت ۋسوا، خىزمەتكە چىققاندالپ بىي مەكتەپنى تامامرھەن ئىنىم بىلە. نئۆگەن ەنمە
ا   ىدرلىك تار مىزنىڭ ئەسكەادئەتدى ئائىلىۋ. ىندالباشدەۋرى ھاكىمىيىتى 

ئىلى ن بىلەپ كازاكالر قالغاچقا بىر توا  لىپ تەقىپ ئاستىدرقادەپ ر مەسىلە با
يېغىلىق لكىسىدە ئۆڭ قىتتا شىنجاۋا رقى زھا. قلەشتۇريەپ سى ە قېەىپ ئۆتۈۋەتە

ژاك ئۇ ئىلىد كى كىر،  م بولغانلىقتىنچ الزبىي كۈرشېڭ شىسەي ە ھەپ، بولۇ
 لى ە كاتتا بىر دبەر زالئىمتىياۈ ۋە مائاى يۇقىر، ئىلتىجا قىلىپزاكالرغا كا

شېڭ شىسەي ە ن، ئۈچۈۈ مۇرياخ ى تۇۈ، ياخ ى ياشا. زدىئەسكىر ي قىسىم تۈ
رۈپ مانا كۆ. ۇقبولدر نما ئەسكەاليالن بېر ش ئۈچۈرۇپ شى ئىسياننى باستۇرقا
، پتىمىزرۈ  ىل ىپ يۈرشمەنلى ىپ قان دۈبىلەن سەن ئاشۇ ئىش ئۈچۈن، پسەرۇتۇ
راپ ماڭا قاەك، تقاندۋاشقا خىجىل بولۇرۇشتۇالماۋادئۇ گېپىنى ققققق !... ۈوقخ

 . ىقالدپ توختا
 !...ېيېر ڭ شاڭۋققققق دەۋ

نالر،  قەا ئالتۇتىلال ۋە زنىڭ ھەممىسى رخېەىر ئۈستىد كى يۈكلەردۈڭ، كۆققققق 
ە ئىەىدى قىقىلىررۇۈ دەئۇۋە تىنچ ا بۇنى تەنۇبىي شىنجاڭدن مەم ستىنى ئېيتسارا
الڭ دەپ تا -الڭ بۇق ئېيتسادۇل ئۇ. نلجا يىغىپ توپلىغانمەئوا چە ھالدرپاپ ۋە تو

پ كۆ، مۇرسىلەرنەاق بۇندالردا ئۇس،  ن ئەمەاالردپۇقرال نامر. ۇچۈشەنسەڭمۇ بولىد
ئېلىپ ناھايىتى پ  ن يۇلۇارالردئەمەلدبەگلەرد ن، -باي. قكۈمۈشمۇ يو -ن ئالتۇ

قىل كەتسە . لەلىد مگىەە ئېلىپ كېربۇ يەپ يۆتكەي ماۇرچاندپالپ، توا قىيىند
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قولىغا شقىالرنىڭ بانالرنىڭ بۇ ئالتۇ، سېز لىپ قېلىپ بې ىمنىڭ كېتىد غانلىقى
اق نېمى قا شۇند. ۇتىدا ۋرتۇا  لىقىدركىرپىك ئا -ۈ پى قاۋكېتىش خەپ چۈشۈ
ي تمار ەىلىق تاۋارھەممىسى ئاردە شۇ كۈنلەن؟ تقانلىقىمنى چۈشەن ەنسەاقىلىۋ

ي نماراللىر غا خاۋالدكېيىنكى ئەزۈۈ، ئۆتكۈن كۈ، ياخ ى كىيىش، ياخ ى يېيىش
نيا دۇ -ل پۇي مەرسەتنى قولد ن بەرپۇن ئۈچۈۇرۇۈ قالدۈ مۇربىر تۇن ياشايد غا

ېھقانەىلىق ۋاقتالردا دتىنچ . ۇنىدرۈكۆئىپالسلىقتەك  ماققا بۇ بىر رقا. پالۋاتىدۇتو
ا يولدا تساممۇ توغرراتاپا ت، للىق كەسىپ تېپىۋېلىپالقىلىمەنمۇ ياكى باشقا بىر ھا

ن تقاابولىۋرۇۈ ئۇن ې ەد ر زئەمما ھا. ربام ھېلىمۇ شۇ ئويۇ. ئويلىۋ د مي دەپ ياشا
: گە ئىلىنسازسە كۆرنەەر بىراق نرائوبدۇ، تىداقىلى ىۋاق ھەممىسى شۇند. قىتۋابىر 

تېپىپ چۆنتىكى ە ل سەرپۇۇ ، يدۇبۇيردەپ « !ر نى ە تاپ ۇزغە، »ھۆكۈمەتكە
، نىمۇرشېڭ شىسەينىڭ ئوم، ئۇكارا قان؟ نېمى قا بولمايد كەم قىلسان مە. تىقىدۇ
ى؟ بولماقەىداق قاندى لىرارئەمەلدرەس، سەتپەرپۇ، تلىر مۇ چىر كرائاپپال ھۆكۈمە

للىر مىزغۇ اگېنېرزاك بىزنىڭ كاڭ، مالىماتاالر ھەممە ئى ە  يىتىدرۇۈ ۋەز رقى ئۇزھا
 -الق ئەخنالرنى ئالتۇن للىسى بۇ يىغقائەقە الر،  د ن نەپسانىيەتەى ئوغرزسېپى ئۆ

ۇ، مدە نى ە كىرزلېكىن ئۇ غە. تتىالبوم سار نى ە تاپ ۇزغەن قىتىم بىلەداسا
ياكى ۇ؟ ئى لىتىلەمدئى الرغا  نى ە كىرگەند ن كېيىن خەلققە پايد لىق زغە

بىرنېمە ۇ، كېتەمدپ چۆنتىكى ە چۈشۈنالرنىڭ تقاابېلىق تۇتىۋدا سۇاق الي ئاشۇند
ئېلىپ ي ماۇرچاندى ئىل ىر. قىلىش نىيىتى ە كەلد مزۈنىڭ شۇڭا ئۆ. ستە كېمەد
دا ئالد مىزك قىيىنالشتى، مەرئېلىپ يۈ،  يىپزورئەمد لىكتە م، بولسان گەريۈ

ردە ماماتلىق تەڭلە -ل ھايا. ۇقىلىدەك بولىد غاندر قاتتىق قانلىق تەڭلە
ن غارتاپ ۇپ  ر شىتازھا. نبولىد غانلىقىنى بىلمەيمەاق تەقد ر مىزنىڭ قاند

سەتتىن ربۇ پۇ. ىچىقىپ قالدل يې انە بولۇشقا يون سىتى بىلەرپۇل خىزمە
رۇپ بەل ىلىك بىر يېر  ە يوشۇەل، تنىڭ خىلۋرمۇشۇ يۇنالرنى پايد لىنىپ ئالتۇ

شۇڭا بۇ ئى قا سېنى ۇ، لمايدزۇنغا سوزۇشمۇ ئۇرۇئۇ. نيمەدەقويساقمىكىن 
گە رخەتە -ۋپ خە، قىيىنەىلىقاق قاندرھە. د مئامانەتەى قىلىپ تاللى -سىتىەى ۋا
 !نبېر سەي ساقالپ  مارقا

! لھمەرەئى ەن ىنىڭىزگە . چۈشەند من  قايىڭىزنى تامامەددمۇققققق 
 !...ن ق بولىمەدسىزگە ئاخىر غىەە سادەك قىاليلى، ئويلىغىنىڭىز

 -ر ستىسى ە ئېسىل گۆھەېي دەشاڭۋن  مىياى دېدر ققققق دخەنجەۋۇ ماققققق 
نى قولىغا ربىسلىق خەنجەۈ بىر قون غارتۇاپ يالتىرز قۇيۇلغان، كۆتالرد ن ياقۇ
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قتىنەە بۇنى ساڭا ۋا. ۇيدالساقلىيانالرد ن ياما -سېنى ياخ ى ، ققققق ئېلىپ
 ر  ە زھۆكۈمەتنىڭ نە، ئەپسىزم ساۇرقالدرال قون ئېتىلىد غا. ن مەۇرقالد

ز ئۆۋام بورال، قىممەتلىك قور، خاسىيەتلىك خەنجەيىب بۇ ئاتارا، قان چۈشىسە
ە تەڭدن بولغان بىلەر كلەرتۈا لىر داچې ر( ئىناا رقى ئوكرزھا)سىيە رۇمالۇا قتىدۋا

بۇنىڭ خاسىيىتى ن،  جىلىك ئوفىتسېرنىڭ قولىد ن ئولجا ئالغانىكەى دەربىر يۇقىر
ھىمى ە سېلىپ ۋەمنى دەنىڭ تىغىد ن ئارخەنجەڭ كىنۋ كىنى باسساۋۇ شۇكى ما

س، نمەرۈگە كۆزكۆن، قىلىپ قويىد غاس پېتىنالمان، قىلىد غاا ەيدقۇنچ پرقو
ئۈنۈمى ڭ ئېەىپ قويساا چېغىڭدن ئۇخلىغا. ۇقىلىدرتان لقۇدوسىز بىر خىل ۋازئا

ئۇستىلىر نىڭ ق پىەاز نسۇافىردە نسىيەە فرائەسلىدر بۇ خەنجە. ۇبولىدك كۈچلۈ
كېيىن ھېلىقى ن، انىكەياسالغپ تۇۇبۇيرس مەخسۇن ئۈچۈتتىالر كان سىتى بىلەراپا
 ر مېنىڭ زھان، منىڭ قولىغا ئۆتكەۋائاند ن بون، ئوفىتسېرنىڭ قولىغا چۈشكەرك تۈ

اپ ياخ ى ئاسر. ۇقىتلىق بولسىمۇ سېنىڭ قولۇڭغا ئۆتىدۋائەمد لىكتە ا، قولۇمد
ۋۇ  رچە مازھان مۇشۇڭنى يولغا سېلى ىڭ ئۈچۈرتۇن، بېر سەرۇپ كېيىن قايتۇل، تۇ

ق سوملۇ 01نىسى دا 01ق، سوملۇ 00نىسى دا 01، غىنرىپ تۇئېلتىلالنى  011
ان رازى سېنى ئوبدراپ قىتىڭ ە قاداساە كېيىن ئىش پۈتكەندتىلالسى، سىيە رۇ

 !نقىلىمە
دېدى  ۋە « خەنجەرنى قولۇمغا ئالد م»تۆمۈر ئاكام شۇ يەرگە  كەل ەندە توختاپ 

ماڭا سەتتى رنى كۆرەنجەخن قۇتقارشىلتىپ قونالرغا قىلماقەى بولغازەك  نى بوزئۆ
 .كۆرسەتتى
 :ېيشاڭۋن  مىيام دقىلسارەل ئېلى نى تىلالالرنى 

ڭ منىڭ ئەدەئال پۇە  دزقىتنىڭ ئۆۋا رقى زھا؟ يە -قالد ڭمۇ رۈپ كۆز ئا، ئالغىنققققق 
 -پېەەتلەن ەنۇچىالر ساند. ۇ م بولىد؟ الزئەمەسمۇر مۇشىمىز بارتۇ، ستىدوياخ ى 

 . نقىلىمەرازى كېيىن ياخ ى .  ملمىدالئااق لىكتىن تىقر-
 !ېيشاڭۋس ئەمەل مەقسىتىم پۇق، ياققققق 
راق تېز! قىلما، رەل ئېلىپ قويغىنتىلالالرنى لېكىن بۇ ، كۆڭلۈكنى چۈشەند مققققق 

نى ربىر يەنەلىك ئى ەەك، ئالتۇنالرنى قىسىمغا يېتى ىۋېلى ىم كېرن مە، يلىالبو
ە سەندى بىرە، مەندى بىرن، تە سىز مە رچە خەرئىككى پا، ېتەيلىۋكۆمۈتالالپ 
 . تېپىپ ئالىمىز الپ كېيىن توغر. ۇبولىد
ئەشمە كۆلنىڭ ڭ ئىر سىد كى چوداكەنتى غ بام مېنىڭەە ئايكۆلنىڭ تاۇ، بولىدققققق 

شۇ . يتاەل خىلۋر، بى ەتەڭ ئەق پايانسىز قۇملۇاۈ نېر قى قىرغىقىغا ياند
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 مىي دئې ىز قەن ئاتىلىد غادەپ چوختا ە دلەڭزبىر تېتىر تۈا  سىدرقۇملۇقنىڭ ئوتتۇ
 . يلىراشتۇالپقا تاياشۇ ئەترر، بار بىر تۇ
 ...قېلىپي كېيىن تاپالما؟ ھە -س قالماپ گە چۈشۈزكۆققققق 
نى بەل ە رتۇ. ۇكۆچمەيدر تۇ، قالسىمۇپ كۆچۈم قۇۋادا نا؟ ئەمەسمۇر بار تۇققققق 

ۇ، كۆچمەيدقۇمالر بۇ ن تكەمېنىڭەە مۇقىملى ىپ قېتىپ كە، لىمىزاقىلىپ تېپىۋ
 . قىلىپ سىز ڭس نى ئاسارتوۋە  تىنى ئەشمە رخە

 !ئەمىسەر تۈ، ياخ ىققققق 
مۇ رئەسكەەر بىر، تىمجىتاپ ئەترن، گە قاير لغار  ەزدنامان كۈق، سىرتقا چىقتۇ

رۇۈ ھەممىسى ئۇ. نمەيتتىرۈ سى كۆرقادەم مەھەللە ئىەىد مۇ ئازار ۋە بان، قالمىغا
بىزگە ن، تكە ئېلى قاەخىلۋ -لىر نى ياقا زئۆپ چۆچۈشۈن كى بىلەكەند ەىلىراپا

ا چېتى ە چىققاندزار با. ىلدۋاغۇنمۇ بىزگە قوشۇلۇرتۇ. قىلمايتتىل  ققەدھېەكىممۇ 
ن پسىر  ەۋتىپ خەرمېنى چەتكە تادە،  -ى توختىدد نال بىرېي شاڭۋن  مىياد

 :اھالد
ن، بولسۇ ال  سىدرككىمىزنىڭ ئوتتۇبۇ ئىش ئى، لىمىزۋاغۇننى نېمى قا قوشۇرتۇققققق 

 . ىېدد -! يئۇنى ئېتىۋېتەن، ئۇنىڭغا ئى ەنمەيمەن مە
دەپ ئۇ مېنى »ساتقىن« ۇ؟ بولىداق تسىڭىز قاندەئۇنى ئېتىۋپ مېنى قويۇققققق 

، يى ىتزۈك خېلى تۈۇق، يىل بىللە بولدزۇن ئۇن ئۇنىڭ بىلە. ۇقالمامد
 .نسۇەربېر ۋ
ال ئاقكۆڭۈللۈكمۇ باشقا بادە  ياە ز دزبەر، ت تۆمۈيى ىل ئاقكۆڭۈك بەن سەققققق 
 -پ گەۇ،  درچىقىپ تۇق شلىر د ن شۇملۇراقا،  كىتىربىر ھەرئۇنىڭ ھەۇ، بولىد

ي ھەى، سە ئىدربىرنەززاپ قىسىمد كى چېغىمد مۇ كاق، يول سەمىمىيەە لىر دزسۆ
، ىماتوس، تىمىزائوينى ىۋن بىلەن بىز تاس، تەك بەك منى چۈشەنمەدەئار، تۆمۈ

 !يئۇنى ئېتىۋېتە
اق پىر. ىې ەنىدر دبام ئانا -ئاتا ى قېرردا شاياېي، شاڭۋڭ قىلمااق ئۇندققققق 

 !ېتەيلىرۇۋتىغا قايتۇريۇز ھېەبولمىسا ئۇنى ئۆن، تى ىپ قالمىسۇرتا
دەپ مىكىن ربولۇال ئاخىر بې ىمىزغا با، لد ڭا غا كىر ۋرئان يامان سە! يھەققققق 

 . الي ڭنى ئاۋزخەير لەق دەپ، يول سەمىمىيەا ئۇنىڭدېد مغۇ ن، دتىمەۋاقۇرقو
 :زداتەلەپپۇۇق بۇيردە،  -ى  درغۇنغا قارتۇى شاڭۋن  مىياد

بىي ربىز بىر مەخپىي ھە؟  سەرنېمى قا بىزگە ئەگى ىپ يۈن سە! نغۇرتۇي ھەققققق 
سېنى ئېتىۋېتى ىم ياكى مۇناسىپ ، تىمىزاكېتىۋن قىلىش ئۈچۈدا  يەتنى ئارمەتبۇ
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. ىبېر  ىم مۇمكىن ئىدرۇپ تاپ ۇە گانلىر غا ئەسىر سۈپىتىدرېجىم ئول رەھۆكۈم
لىق ارگە مىننەتدرتۆمۈ. ىلدا ۋرتۇۇرۇپ پاناھىغا ئېلىپ يالۋر سەپد  ىڭ تۆمۈاق بىر

 ن يەنە دقىمىزرئار ئەگە! التۇڭغا كېتىۋر ن ئاير لىپ يۇدبىزل ھادەر! ۈربىلد
تاپانەىسىد ن ېي شاڭۋ... اقا مۇندمان! نئېتىۋېتىمەن مەزتەڭ تسەزەئەگى ىپ كۆ

. تتىزۈۋە د ن ئۆتكۈۋتۈالق غۇننىڭ قۇرتۇي ئوق ئۈزۈپ، « قىلىپ بىر پاڭ»پا
رۇپ  يىغالپ ئۇۈ باېيغا شاڭۋن  مىياۋە دماڭا شالپ  نى تازگە ئۆريەن غۇرتۇ

 . يېلىنىپ كەتتى
  رزمانا ھا! لھمەرەمىڭ ېي، سىلەرگە قېنىمد ن كېەىڭ شاڭۋق بىر قوشۇققققق 
 !نتۇمغا كېتىمەريۇز ئۆن مەزتە

ا  سىدرئارمانالر قتا ئوايىر، گىنىەەريۈگۈيپاسالپ پاپ لۇرۇقىسىغا بۇرئۇ ئا
ئىككىمىز ېي شاڭۋ.  ن يۈتتىزدكۆۋە كەتتى راپ كەنت ئىەى ە قان غارتۇپ نۈرۈكۆ

پكە رەلى ىپ ئىككى تەا در ۋئاند ن چوڭقۇرۇپ، شتۇيالتائى الرنى كۆڭۈلد كىدەك 
  .ۇقئاير لد
 

X     X     X     X 
 

شۇند ن ، يىل بوپتۇل ئۆيد ن ئاير لغىلى تۆپ لىككە تۇتۇلۇر ي ئەسكەرمەتبۇ
ە بۇ قېتىم قىسىملىر مىز ئايكۆلد، ئائىلىمىزگە بىر قېتىممۇ كېلىپ باقمىغانىد مى بېر

قىتمۇ ۋاكېلى كە الپ بىر كەنتكە چۈشكەنلىكتىن يوقاق يىر، غاند مۇرپاناھلىنىپ تۇ
 . ىقاتتىق ئىدزۈم بىي تۈرھە. مىغانىد ملاچىقىر

مەھەللە ن شقاالبىزنىڭ ئائىلىمىز تايم كەلسە، مەھەللى ە قايتتىم
دەر تايىمىز بىر قە -رۇ بىزنىڭ قو. كېتىپتۇپ بولۇان يرن ۋەئاساسەا  ماندردبومبا

باشقا ى نالىردامەھەللىنىڭ مويسىپىت ە، گەندرتېڭىرقى ىپ يۈر كى ىلە. قاپتۇق سا
نى رچە يەربىر پال تامائە. نگەرتەكلىپىنى بەرۇۈ يېڭىد ن مەھەللە قۇگە ريە
تامائەتتىن ئاير لىپ م ئاكان، تقانىكەاقىلىۋۈ سېلى قا تۇتۇي تا -ي ئۆلالپ، تا

 . نگەنىكەريۈپەملەپ سېلى نى ي تا -را يېڭى قوي قېلى نى خالىما
رام بىقاراپ ۇمغا قاقرتۇ -مېنىڭ تەققى م ئاكاى ېد؟ ققققق دقايتىپ كەلد ڭمۇققققق 

ەر بىرەك كرزۈلىكتە تۈرئەسكەۇ، نىدرۈكۆراپ  نمۇ خادھالىڭ بىزا ققققق ھالدبولغان 
ن نغاالساقا قېتىدى چاپىنىڭنىڭ ئەستىرن، قىلىسەەك سى ە ئېر  ەلمى ەندرنە

دەپ بېيىپ كەتتى الر بولغانر ئەسكەردۇ؟  ن باردسىلەرنەن ې ەدتەڭ ە تىلال، 
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 ن؟ يسەاق قىالي دەقاندى ئەمد. ۇقئاڭلىد
ئاكامنىڭ . ۇقئىدئۇكىالرد ن  -ئاكا ن مېھر باك بىز بەا قتىدل ۋاھايام ئانا -ئاتا 

مۇئامىلە ەك مددەبىر ئال يا، غەير ي، ئۇى، قاتتىق تەگدك كۆڭلۈم ە بەى گەپلىر
 . تاتتىاقىلىۋ
 -رۇق ۇئ، ېمىنن زچىققام ئانا -ئاتا م، تۇريۇن تۇغۇلغا، ئاكااق قىالتتىم قاندققققق 
تقا يايتىپ ريەنە مۇشۇ يۇپالشقان مەھەللە، دەپ توبۇرادەرلىر م -ن، دوستتۇغقا

پ بولۇشۇكا ئۇ -ئاكا ن مېھر باپ، بولۇھ پاناۈ بىر مىزگە با -بىر . كەلد م
ن لېكىن مەڭ، بېيىد مىكىنتاباشقىالر . نشۇكەن ې ەدلىك رئەسكە! مىز شۇرئۆتە

م، ئاپا، قېەىپ كەلد مپ ئۆلۈمد ن قۇتۇلۇ امىڭ بىر تاپد. قالد مپ ئەسىرگە چۈشۈ
 .لېكىن كېلەلمىد م. ېھقاند ن ئاڭلىد مدكەتكىنىنى بىر زاالپ منىڭ قادادا
م ئاخىر ئاكا. ردىئولتۇراپ تې ىد ن قار نغىەە يەزۇماڭا ئۇلىالر بام ۋە يەڭ ە -م ئاكا

 . ئوڭايسىزلىنىپ ئېغىز ئاچتى
ل قىد ن كېسەرئا -قا رەند ن كېيىن ئالىككە كەتكرئەسكەن سەم ئاپاققققق دادام، 

يېڭىد ن ۇم، چاقىلىق بولد -البان مە... ۇققويدا  ر دزمام نەۋالمەى، لىدزاقاپ بولۇ
 . قالغىنرادا كونا قون سەن، چىقماقەىمەپ سېلىپ كۆچۈي تا -را قو

ن بىلەشالر ھۇقۇ، بىلىكتەرابۇ خان قالمىغادەم ئا، تې ىەە ئۆيلەنمىد مققققق 
ڭ خالىساي، يېڭى مەھەللى ە كېتەن بىلەن مەنمۇ سە،  مەنمۇ ئاكارولتۇ  ىپ ئدسىر

. االيئۆيلىنىۋراي، سېلىپ ئولتۇي تا -را مەنمۇ يېڭى قوڭ خالىمىسا، يلىرابىرگە تۇ
 !ئۆتەيلى ئاكاپ بولۇك يۆلە -ر بىر مىزگە يا -بىر 
انامنى ئ -ئاتا. ىبولدان يرۋەسە رھەممە نەا  ماندردبومباردۈڭ، كۆزۈڭ ئۆققققق 

ن بالىلىر م بىلەق ئۇش اۇم، بولدار چىقىمد، غلىر نى قىلد ماچىر - ر زنەپ، لەريە
ي تا -را  ڭ يەتسە باشقا قودارمان، لمەيمەەبېرردەم ساڭا ياراب، مېنىڭمۇ ھالىم خا

. گىنريۈپ قوپۇ -يېتىپ رادا قتىنەە مۇشۇ كونا قوۋا! لئازۈڭ كۈنۈڭنى ئۆز سېلىپ ئۆ
 .ن سەرتۇپ يەە تامىقىڭنى بىزنىڭكىد -ۈ ە ئالغىەاڭنى ئوڭ ىۋزۈئۆ

ي ئۇ پۈتۈنلە، قالماپتۇم ئاكان نقى مېھر بارۇبۇى، بولدن ھەممە ئىش ئايا
رۋ الر، چا -ل مارا، قو -غ با، ېمىنز -ر يەا چېغىدل ھايام ئانا -ئاتا ن، گەرگەزئۆ
 -را قوا  ماندردبومبانىالتتۇق، خېلى ھاللىق ئائىلە سال، تەل بېسا -ل پۇ

ۇ، قالغاندزۇپ قۇتقۇلالرنىمۇ ما -رۋا چال، بېسا -ل پۇ. قاپتۇق قلىر مىز ساۇتابد
مد كىن« القىق لۇرس واشنىڭ كۈلپەتلىر نى باھانە قىلىپ »مىررۇئۇم لېكىن ئاكا

چەتكە چىقىر ۋېتى نى ال قامېنى شۇندلۈۋېلىپ ھەممىنى يوققا چىقىر پ تۈگۈدەپ 
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 . پتۇرۇتۇپ بولۇم  كەتلىر د ن مەلۇرھەز، سۆ -پ تقانلىقى گەاقىلىۋل نىيە
، سىيىتىل ۋەكنىڭ ئامانەزاھېلىقى كا، نىربې ىمد ن ئۆتكەنلەن مەە ئەسلىد

  ە پ ۋەدتۇرۇئاكامغا يون ستەىللىق بىلەراھەممىسىنى ن تىلالالرنىڭ گەرماڭا بە
ل مەالسا -ق كەلسە ئامانىتىنى سان قاچازاك ئۇ كا، پا قىلى نىۋابىرلىكتە 

! »تاپقىنىم شۇ ئاكاپ ئالد غا قويۇتىلالالرنى قولۇمد كى ۈرۈپ، بىلدشنى رۇتاپ ۇ
بې ىمنى پ بولۇۈ بان سە، تەتر بىسىز يېتىمن مەن، ئاناممۇ سەن، ئاتاممۇ سە

ئاكامنىڭ . ېمەكەى ئىد مدبىرگە ئۆتەيلى« پ بولۇ نداشالرد ن قېرق ئىناڭال، ئو
ئۇ ! نيادۇ -پى ي دەھە، ياند مل ھادەربۇ ئويۇمد ن رۈپ  نى كۆزئەلپا -ل نىيە

تلىك درەقۇاق سېھر ي كۈچى شۇندن تەلەيد غارگەزتېز ئۆاق منى شۇنددەئا
ئۇ ەك، غىدزنىيىتىنى بۇل ھام دەرئاكام، ېسەدنى رھېلىقى گەپلەر ئەگەۇ؟ سىمىدرنە

ۇ، ھۆكۈمەتنىڭ قۇلىقىغا يېتىدۇ، پقا يېيىلىدائەترۇ، چاتاقنىڭ يوغىنى چىقىدا چاغد
 -پى دەبۇ ، بۆھتانغا ئايلىنىپن ې ەدڭەىلىق« ال»بۇ، غۇ مەيلىكەتسىپ تىنچ ئۆتۈ

، قالمايمىزن بىزمۇ ئامال، كېتى تىن سىرپ ڭەىنىڭ قولىغا ئۆتۈاليەنە بىر بۇالر نيادۇ
تىنىد ن ئاير لىپ ز ۋەئۆن، كەتكەپ كېسى كە كۆنۈلال كاە ئىەىدۈ مۇرئەسكىر ي تۇ

قالر شۇملۇاق قاندرولىد ن ھەقزاكالرنىڭ كاپ بۇ بىر تون گەريۈپ بولۇن سارسە
 -كەنت ن پۈتۈدەپ «  !مىد ڭرتۇە ڭدۋەدەتوپلى ىپ كېلىپ »اپ قۇتر. كېلەتتى

ئاشۇ ى يىل ئىل ىرل تۆ، قىلىۋېتى تىن يانمايتتىان يرۋە -نى قىرغىن رمەھەللىلە
نى ركۈلپەتلەاق نىڭ بې ىغا شۇندرئاھالىلەن زېمىندا تاپىنى تەگكەزاكالرنىڭ كا

قنىڭ ئى ە اشۇ تۇپرزاكالرنىڭ زېمىنىمزدا چە ئۇ ئەتنەبىي كارگە؟ سالمىد مۇ
بىر ن قويغىلى بولمايد غال قىلى ى يوزەك نى خالىغانەە بورئاھالىلەن سى بولغااپۇقر

بىي رھە -رال قوزاكالرنىڭ ئاشۇ كاي قىتتا شېڭ شىسەۋائەينى ، يولسىزلىق بولسىمۇ
ى شۇڭا بۇ كەل ۈند. ىدقويل قىلىپ يول بولغانلىقتىن سۈكۈج كۈچى ە موھتا

 . ىكەتكەنىدپ  كى يوغىناريۈزاكالرنىڭ كا
لېكىن ئۇ ن، قىلىۋېتى نىمۇ ئويلىغارەل كنىڭ تەلىپىنى زاھېلىقى كان مەە ئەسلىد

. ل قىالتتىبىر ئامازى يتتى ياكى ئۆالتاپادەم يەنە باشقا بىر ئا، مېنى ئېتىۋېتەتتى
الپ ئۈمىد باغ -ئى ەنچ زور تا ماڭا بۇ ئى زاك يەنە ئۇ كاى، ئىدق يوم مېنىڭ ئۆل ۈ
، شۇڭا يالتايغىلى بولمايتتىى، قىلدن ستەىللىق بىلەرۇق، رايو -ق گەپنى ئوچۇ

چۇمنى رگۈچى بۇربەقالپ شۇڭا سا، سارتۇق يول لىق خىسلەرمەككااق ئۇندە مەند
اق بۇنددا لېكىن ئى نىڭ ئاخىريالپتىمەن، ئوى، دەپ بولدم قىلسادا ئا
 د غانلىقىنى ركەلتۈۋپ ھاياتىمغا ئېغىر خە، تىد غانلىقىنىككەپلى ىپ كېرەمۇ
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 .نئويلىماپتىمە
 

تايغا ەر گە ياكى باشقا بىررشەھەن بىلەنالر ئالتۇن گەربەزاك قولۇمد كى كا
مۇشۇمغا رتۇلتۇنالر بۇ ئا، كېتىپ ماكانلى ىپ تىر كەىلىك قىلىپ كېتەلەيتتىم

ن چىققام ئانا -ئاتا ى، ېھرمرل يۇن ئۆسكەپ تۇغۇلۇاق بىر. يېتەتتىد باياشا
گە رمۇ مېنى بۇ يەريەنە ھېلىقى ئامانەتلەى، قويمىدم ېمىند ن ئاير لى قا كۆڭلۈز

 :تىپرئاكامنى چەتكە تاى، لغانىداباغلىۋم مەھكە
، ئېلىپ كەتتىۋج ئەر لىكتە قىمارئەسكە، تتىمراسېنىڭد ن نېمىنى يوشۇ، ئاكاققققق 

نالرنى ئالتۇ -ن تىلال غۇرئامىتى كېلىپ نۇردا مامېنىڭ بىر پەيجاڭىم بىر قېتىملىق قى
ى، تولغانىدن بىلەچتىن ىرلەر كۈي، نى كاتتا بارۇسور قىماتۇۋالدى، ئۇ

قىلىپ ەل للىق مۇھاپىزراپەيجاڭنى قون مەسلىكى ئۈچۈربەز نىڭ يۈركۆڭۈلسىزلىكلە
 -ر ۈمېنىڭ س، سىمۇربەز يۈر كۈلۈشلەرسۈزراق ئاا شقاندالخىررئار قىما، غانىد مرتۇ

ۈ پەيجاڭىم خۇ، كەتتىپ بېسىلىپ تىنچ ئۆتۈي تى ە چىقالماۋئەن بىلەەم ھەيۋ
ردى، نىنى چوتا ئاير پ بەدا 01ق تىلالد ن سوملۇ 01ماڭا ال  ردكېتىپ شۇ يەپ بولۇ

 -را ماڭا قوۋە ڭ ە زۈئۆەي، ھەممىسىنى ساڭا بېر، كەلد مالپ قىلىپ ساقل بىر ئاما
 01ن ئاير پ قويغاۋە ېد م ،ققققق دقويغىنپ ۆيلەمېنى ئپ ئاتا بولۇ، يلىالساي تا

دە،  -كەتتى پ بولۇۈ قولىغا ئېلىپ خۇم تىلالالرنى ئاكاۇم، ئالد غا قويدتىلالنى 
 . تتىرگەزمۇئامىلىسىنى ئۆل ھادەر

! نى كۆڭلۈڭ ە ئالمارئۆتكەند كى گەپلە، قېر ند  ىمن ې ەن دسەم، ئۇكاققققق ۋاي 
، يلىرابىللە تۇۇ، بولىد، كى ىن قالىد كەپ بولۇ اقپۇلىمىز بولمىغاند كىن شۇند

چىقىر پ پ پۈتكەند ن كېيىن ئۆيلە، يلىالساي تا -را قايسىمىز ئاير م قورھە
 ؟ ئەمەسمۇز ئار يەن، تىر كەىلىكىمىز بىرگە بولسۇ -لېكىن تېر لغۇ ي، قويا

، تاتتىاكېتىۋۇق، ئى الر تايىدا قىلدۈ سېلى قا تۇتۇي تا -را قو
ي ماۇرئاكامد ن ئەيمىنىپ چاندبولمىسىمۇ، ياخ ى زا مۇئامىلىسى تايەڭ ەمنىڭ 

كىر ا، چايقاند -ا يۇندڭ، سەلە -يۇق سۇ. تتىۇراتاماقتا چاند -ۈ ئەمما ئاردۈم، يۈ
يېتىم  -ر تې ى يۈگۈ، تىغلىقر ممەم ە ئازبېقىش ئى لىر غىەىلىك رۋا چال، قا -

ن يى لىق بىلەي راېمەد« قامەنمۇ »يا، ئېتىزلىق ئەم ىكىنىڭ سىرتىدئى الر، 
، لغاند ن كېيىناچىقىۋپ كۆچۈ، پۈتتىا سى ئالد درۇئاكامنىڭ قو. ردۈميۈپ ئى لە

بىر ى، گىر ش بولدزتۇيۇقسىز ئۆا لدائەھۋا تقانددەۋاقىلىمىز ۈ مېنىڭكى ە تۇتۇ
راپ بىرسى يېڭى مەھەللى ە قاا يولدم، سەربېقىپ يۈل ماا كۈنى سېر ق ئويد
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راپ قتىن قاائۇمۇ ماڭا يىر، كەتتىپ غۇنغا ئوخ ارتۇم  سارقتىن قاايىر، كېتىۋېتىپتۇ
« قىلىپ ەتتىدر كىم »قاريۈ. كەتتىپ ئۆتۈاپ تېز چامد -تېز راپ  نى بۇزئىتتىك يۈ

تىغا رتې ىەە يۇۇ؟ يد غاندرۈنېمە ئىش قىلىپ يۈە بۇ مەھەللىدن غۇرتۇ. ىقالد
»بۇنىڭ .  ە كىر پ كەتتىئۇ يېڭى مەھەللە ئىەىم سارتۇراپ قادە؟  -قايتماپتۇ 

غا سولىۋېتىپ راكەچتە مالنى كونا قو. ەېد م ئىەىمدد« رباپ بىر گەا بولۇشىدا پەيد
ن تقادەۋاقىلىپ ك ئىەىد ن ئاكامنىڭ ئايالىغا ئۈنلۈي ئۆ. قايتىپ كەلد مۇرراق بالد

 . دىقۇلىقىمغا كىرى گەپلىر
ن غۇربايىقى تۇ، مەسمۇقىلماپتۇ ئەپ سىت گەراماڭا ل بەتنىيەن ې ەر دتۆمۈققققق 

گىنىنى ربەال تىل 011كوماند ر ئۇنىڭغا رۇس ېيى ىەە ئودمنىڭ دەئان ې ەد
ن، تىقلىق ئىكەرئاتاقالر  -ك يەنە بىر خېەىرغا ئېغىر  يۈ. نپتىكەرۈېر ز د ن كۆد

غۇننىڭ رتۇ، نى بىللە ئېلىپ كېتىپتۇرتۆمۈ، ېتىپرۇۋغۇننى قايتۇرئۇ كوماند ر تۇ
ئۇ ەك، غاندرنيانى يوشۇدۇ -پى دە كى دئىەى ە خېەىرل چۆ مقۇالر گۇمانىەە ئۇ

 غىەىلىك ۋالدئەرۇق ئىككىمىزنىڭ ئۇق لىساالنى تېپىپ ئاالرنيادۇيەنە »ئاشۇ 
ست راغۇننىڭ گېپى رتۇر ئەگە. ۇيددە« ردەبۇ سىرنىڭ ئاچقۇچى تۆمۈ، يېتەتتى

 . رسەك بوالتتىنى قولغا چۈشۈالرنيادۇبولسا ئاشۇ 
! خ ل ئەبلەرەز»ھۇ . لد ماتۇتىۋران منى ئازۈئۆ، قېيىپ كەتتى« ە دربې ىم »پىر

ۇ، بولىدال غۇننى باشقا بارتۇن، ئىكەدەم ئاك لۈزكۆن ھەقىقەتەېي شاڭۋن  مىياد
 ....ىمانا ئەمدن، پتىمەۋائىەىم ئاغر پ توسۇ، ېسەد« !يئېتىۋېتە
، بىلىپنلىقىمنى شسە ئۇنىمايد غارۈسىتە كۆابىۋن مېنىڭ بىلەن غۇرتۇ

بايلىقنى قولغا بابالپ مېنى ن ئۇنىڭ قولى بىلەن ۋە ئاكامنى تاپقارۈپ يۈپ ۇشۇئۇق
رۈپ ېر ز د ن كۆئى الرنى دھەممە ە ئۇ ئەسلىد. نشنىڭ قەستى ە چۈشكەزۈكىرگۈ

« رسى ە ئېر  ەلمەيسىلەربولسا ھېەنەن بولىد غانىيىتىڭالر شۇ » ! ە؟پتىكەندرۇتۇ
يى اچىرى، توختىدشىپپىدە ەپتىن گم ئۆي ە كىر  ىم ە ئاكا. ەېد م ئىەىمدد

چۈنكى مېنىڭمۇ كەيپىياتىم باشقىەە . كېتى تىپ بولۇشۇادە قزالتاتىر پ ھەممىسى ئا
 : ميسىزلىق سۈكۈتتىن كېيىن ئاكاالملىك قودەبىر. ىكەتكەنىدپ بولۇ
 . ىېدھە؟ ققققق د-نسولىۋېتىپسەۇرال بالدرۋ الرنى چا! رئولتۇر تۆمۈققققق 
 !تتىمەسولىۋرال ۇبالديدى، توققققق 
ھېلىقى ن، قىلماپسەپ ست گەرابىزگە ن سەم ئۇكارا قا؟ ې ىنەدسىقىم ئاچتى رقوققققق 

 ى؟ قانەە ئىدن تىلالالر زادى گەربەزاك رۇس كا
 !رمىدىبەتىلال ماڭا زاك پا -زاك كااق ھېەقاندزاك؟ قايسى كاققققق 
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 ن؟  ن كەل ەدنەن تىلالالر گەرماڭا بەققققق 
 !ن دەپچوتا ئالغاردا قىماېد مغۇ ققققق د
 !ربار گەنلەركۆن، ئىكە 011، تىلالالر ئېيتمان يالغاققققق 
 ؟ ئۇن كىمكەققققق 
نىڭ رگەنلەريەنە كۆ، بۆلۈشەيلىڭ تەن، تىلالالرنى ېمەيمەدبۇنى ساڭا ققققق 

ل چۆم نيانى قۇدۇ -لبىرلى ىپ بىر قېەىر مان بىلەزاك ئاشۇ كان سە، ېيى ىەەد
 ... مئىككىمىز بېيىپ كېتىمىز ئۇكا، يلىالشۇنى تېپىپ ئار، لەپسىرۇئىەى ە يوشۇ

ن  مىياد! ەھەممىسى ئاشۇ گۇينىڭ ئى ىكەند. ىئالد مغا كەلدز كۆن غۇرتۇن مازاشۇ 
ېينىڭ شاڭۋى مانا ئەمدن، لمىساممۇ بوپتىكەۋاتوسۇە ې ەندي دئېتىۋېتەېي شاڭۋ
ست اۈ، دوقېر ندى، لىدرئۆم نۇدۇتۇ! ئىستي ھەۇ، تىداچىقىۋپ ست بولۇراگېپى 

قەتقىي سىر يپىم ئۇچتى، كەقالرد ن بۇ شۇملۇن تقاا ن كېلىۋردې ەنلەد
 . قىلد مل مەسلىككە نىيەربە

قىسىمد كى ، بولسازاك ئۇ كا! پتۇزۈيەتكۈر ئۇچۇن يالغار ملەدەئال نىيەرا ساڭا قاققققق 
م، چۈشتۈشمەنلى ىپ قولىغا ئەسىر دۈكېيىن م، بىي ئوقۇتقۇچۇرھە، كونا باشلىقىم

ر،  تىلەرخەر، لەزقەغەى، خىپلىرربىي ئارشىتابىنىڭ مەخپىي ھەەن  كىسى تۇدقېەىر
ئەمما ر، سىلەربىزگە مەنپەئەتسىز نەن سەن، ياماققا ئالمايد غازاردا ئىتتىك با

قىسىمد ن ئاير لىپ ېي شاڭۋۇ، مۇھىم سانىلىدك بەر سىلەرئۇ نەا بىي قىسىمدرھە
يولغا كىر پ قىسىمغا ، ماڭا ئى ەنچ قىلىپقېلىپ قوغد غۇچىسىز قالغاچقا 

زۈپ قوشۇنىغىەە يەتكۈباشالپ يولنى ى، بولۇشۇمنى ئۆتۈنداھ لغۇچە ھەمرايېتى ىۋ
 ! شۇردى بەپ قويۇي مەربەرۇپ ھۆكۈمەتكە تاپ ۇي، تمەەئېتىۋۇق، قويد
 !نتىسەائېيتىۋن قىپقىز ل يالغاققققق 
تىلالنى  01ن گەرساڭا بە، تقا كەلمەيمۇريۇ بولسا بۇن بولغاال نىيىتىم ئا! ئاكارا قاققققق 
دەپ سېنى رل ۋە يۇ، ئېتەلەيتتىمن تاەك تېنىمنى گۈلدا تايدر سمىي قىلىپ ھەدە

تې ى اق قىالاليتتىڭ، قاندم مىسەربە،  مردھەممىسىنى ساڭا بە، كېلىپ قالد م
 لئوسا، غەير يل، يا! قىلما ئاكااق ئۇند، تىلغا ئالغۇچى بولمىد ممىراسالرنى 

 .مى ىنرنىڭ گېپى ە كىر پ يۈرملەدەئا
 . ىقالدپ توختادە،  -ى لدا ۋرشتۇرۇئۇز كۆم يەڭ ەم، ئاكا
ققققق ! نسەربىلەزۈڭ ئېيتقىڭ كەلمىسە ئۆ، باقتىمپ سېنى سىنام، بوپتۇ ئۇكاققققق 

 . ىېدد
پ تايد ن گە -را قون لېكىن ماڭا سېلىپ بېر لىد غاى، ماڭدە  قىدرشۇ تەئى الر 
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پ قوپۇ -سامانلىقتا يېتىپ ن بىلەرۋ الر چا -ل مارۇدا، بە قوراە شۇ خاتې ىەق، يو
باشقا . شتىرالكۈن ە ناچا -كېەىكىم كۈند ن  -كېىيىم ق، تاما -ۈ ئاردۈم، يۈ
سەمىمىيەتسىزلىك . ىقويغانىدپ مېنى چۈشەل ھېلىقى ئامانەم، ېسەي دگە كېتەريە

 . ىكەلمىدم قىلغۇ
ر ھەى، قالدپ بولۇن  د غار ە كېلىپ تۇئاكامنىڭ ئۆيىل پا -ل پان غۇرتۇ

 -ل ئاكامنىڭ سوئا، گىر ش كېلىپ چىقاتتىزيېڭى ئۆا لدائەھۋە قېتىم كەل ەند
بولسىمۇ پ تۆيلۈ -پ گە بېر پ چۈشەكەريەن ياتقان مەى ھەتتا كېەىلىر،  قىرسو

قېلىپ پ تۇيۇردى،  تىپ يۈزھالىتىمنى كۆق ئۇيقۇلۇدەپ، مد كىن ەيىپ ئۇچى بېر
ن يېنىمد ن ئاير مايد غان، ياتىد غاپ ڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ قويۇنىرخەنجە

مەتلىكىم ە السا، قالغانىد مپ قىلى ىغا كۆنۈرام نىڭ بىقارمەنمۇ خەنجە. ۇمبولد
م، بىر كۈنى ھويلىغا كىرسە.  مردشلىق بەردابە، بولسىمۇن سەتكەرتەسىر كۆ

  .ىقۇلىقىمغا كىر پ قالدى گەپلىرن تقادەۋائاكامغا م يەڭ ە
پ خۇننىڭ ئې ى ياكى چېيىغا قوشۇرا نى تۆمۈۋۇ دورمادەم ھېلىقى ئاققققق 
 -پ گەۇ، لىنىدزئۇنىڭ تى ىر  ە تەسىر قىلىپ خامۇشلۇققا يۈرۈۋەتسەڭالر ئىەۈ
را ئەسىر نى ئاشكا -ئاند ن سىر ۇ، بولىدباشقۇرالمايد غان  كەتلىر نى رھەز سۆ

ۇ گىلى بولىدرنى قولغا چۈشۈالرنيادۇ -پى دەھېلىقى ا شۇ چاغدۇ، بولىدن قىلىد غا
م ، ېسەد.... بىزا ئۇ چاغد؟ تىپ قالسىەۇرتاپ لىنىپ ئۆلۈرھەر زەئەگەن مە. ۇيددە
 :قىلىپم رەل ئاكا. ۇ،ققققق دېدىيددە -! شۇ -ۇ كېتىدالپ ئاتىزۇ، ئۆلمەيدق يا

نى ربىر ئەق ساپسادەپ نيانى دۇ -ل پۇ، سارقېر ند  ىم تۇن ئۇ مېنىڭ بىر تۇغقاققققق 
! قيا. نبېر مەۋاب تادەپ نېمە راقالرغا سو -ل تتە سوئاەئاخىرق قىلىپ قويسار ناكا
قولىغا ئېلىپ سىرتقا دە،  -ى ېدققققق د! نىپكېلىڭالر دورئە! قىلمايلىاق ئۇند
نى تېپىپ ربىر يەەل خىلۋم ئاكا، لد ماكوچىغا چىقىۋپ لۇرۇبۇل ھان دەرمە. ىماڭد
بولسا نېمىال . ۇمبولدل ئاكامد ن خۇشاا ھالدر ھەۇ، ئوخ ايدن تكەۋەتۆكۈ

 ...اۈقېر ند
ن غۇرتۇ، قالد مپ بولۇن قىلىد غال ئىەمىكىمد ن ئېھتىيا -ك يېمەا ھالدر ھە

ە كەل ىنىدر ھە، لېكىن ماڭا يولۇقمايتتىردى، كېتىپ يۈ -نائەھلى كېلىپ ن ې ەد
م ەڭ ەيى ئاخىر، تتىرائۆگىتىپ تۇ -پ بولۇپمۇ يەڭ ەم ە ئەپسۇنلىر نى ئوقۇ

شۇنەە . كەتتىپ ئاكاممۇ بوشاى، لمىدەشلىق بېررداغۇننىڭ ئەپسۇنلىر غا بەرتۇ
 نى دوريلىقلىر د ن پايد لىنىپ ماڭا ھېلىقى القوز ئۆم يەڭ ە، لىق قىلساممۇرھوشيا
ا تايىدم ھوشۇالپ شۇند ن باشەك، بەلكى بىرقانەە قېتىم بولسا كېر، تتىۈۋەئىەىر
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سوغۇقنىمۇ  -ئىسسىق ۇ، كەلمەيدم يې ۈق تاما. مخامۇشقا ئايلىنىپ قالد س ئەمە
 -رزۇ ئان ې ەدخۇشاللىق روزغار، ئائىلە ك، كېەە -كىيىم ن، مەيمەزسە

ئىش ال بىر. ېد مالي دڭغا ئايلىنىپ قاراساتالشتى، ھەممىسى ماڭا ياخىيالالرنىڭ 
مېنى الر ئۇى، قويمىدل پا مېنى بى وتلى ى قا يوۋا -ل، ۋەدە ھېلىقى ئامانە

ا  سىدرئار كى ىلە. كەتتىپ بولۇچ ئۆك ماڭا بە، لمى ەند ن كېيىنرەشكە كەلتۈەۋئەي
ڭەىلىق البۇرۈپ ئۆلتۈدەم ئاق ناھەا بولغاندر »ئەسكە، «راڭ»سا، ڭەى«ال»بۇ

نۇنالشقانسېرى ئۇ تۇزەر ئەيلەڭالر، »ھە، سەتتى«ريىم ئۇنىڭغا كۆداقىلغاچقا خۇ
چ »يالغاننى ئۈ. قاتتىرتاھتانالرنى بۆ -ا ئىغۋن ې ەد« ۇشتىن يانمايدرۈئۆلتۈدەم ئا

مېنىڭ ، ېر پالۋئاڭر ملەدەئادان ناندەك، ې ەد« ۇستقا ئايلىنىدرالىسا ارقېتىم تەكر
، ئۆچمەنلىكى ئاشتى. گە ئى ىنى تىربۇ گەپلەرا با -را ئىنكاسسىزلىقىمد ن با

ۇ كونا مېنى مۇشا، نيانىڭ كويىددۇ -ل ئاكاممۇ پۇى، بولدن ئانى تاپىد غازاقالپ ما
مېنى دا نيادۇبۇ الر ئاخىر ئۇۇ، تىدۋاتاماقتىن قىسىپ قىيناپ، قويۇالپ سامانلىققا سو

دەپ قالىمەنمىكىن پ ئۆلۈا  درئال پاراب، ھالىم خاۇ، ئوخ ايدن تىر ك قويمايد غا
لنى امەھەللى ە قايتىپ كەل ەند ن كېيىن ھەممە ئەھۋد، سەن ئەھمەرنۇن، قىمەرقو
ل، ئەمما ھېلىقى ئامانە، ې ەنىد مي دقا ياققا كېتەباش ڭ، چۈشەندردۈڭ، كۆ
ي ھە. تاپالمىد مدەم ئى ەنەلىك ئا، نلىقا جدن ۋبېر د غازۇپ نى تۇتقۇر تىلەرخە

 مىلىكىنى دئا، نلىقا جدۋ نبىر دبىرن تقاائۇچرە بۇ مەھەللىدا ھاياتىمدم، ئۇكا
مېنىڭ سەنال   لپەقەپ  يېتى ىپسەن، بولۇن نىيەتلىك بىر ئىنساا توغرن، ساقلىغا

ن، قالماپسەپ تەسىر منى ئۇنتۇن سەتكەرساڭا كۆە كىەىكىڭد، ملىكىمنىدەئااق قاند
ن  ر سەزھان، پسەرۇتۇالپ ماھىيىتىڭنى ساق -ز سەمىمىي مىجەل، ئاقكۆڭۈنال سە

قلىقىمنى ساس، « ئەمەراڭمېنىڭ »سان، گەرباھا بەا توغرن، چۈشەن ەا مېنى توغر
رەل تۆھمەتلىر نى ، قىلىپۈ پا نى  يانكەشلىكلىرزنىڭ الرئۇ، قىلىپاپ ئېتىر
ل شەپقەن، ئىچ ئاغر تقاە  لىتىدزخىسلىتى پەن ماڭا ھەقىقىي ئىنسان، قىلغا

. نمەار ي مىننەتددسېنىڭد ن ئەبەن، ستۇمسەدوبىر ياخ ى ن غازقولۇڭنى سو
ۋەردار  د ن خەرسۈن سەمىمىيەتكە  تولغارنىڭتۆمۈ، تاتتىاقۇيىلىۋۈ مد ن يازۈكۆ
ۋۇز  كىمنى ياريۈ، تكەنلىكىمد ن پەخىرلەند مزەكۆا منىڭ ئۇنى توغرزۈئۆپ، لۇبو
ئاكامنىڭ قىسمىتى ە ئىچ ر تۆمۈ، ئۆچمەنلىكەل، نەپر -زەپ غەن گە بولغارملەدەئا

 -رۇغ ئۇ! گەرسەنلەل »لەنە. ىلدابېر ش تۇيغۇسى چىرمىۋردەم يا، ئاغر تىش
لى ىم ەبېرردەم يااق كامغا قاندئار تۆمۈۇ؟ مدالبواق شمۇ شۇنداقېر ندن، تۇغقا

 « ؟مۇمكىن
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 !ئاكار يسىز تۆمۈاق قىالي دەقاندى ئەمدققققق 
اقال بىرۋار ەىلىقالرد ن بۇ ئام تاپالىسادەم ئى ەنەلىك ئا، ھېچ بىلەلمىد مققققق 

 . ۇتىدانمەيۋرۈئۈمىدنىڭ قىرغىقى كۆاق بىر، قىلىپ باقاتتىمل  كەرقۇتۇلۇشقا ھە
ر ملەدەتتىن باشقا ئۇ ئاەنەپر -زەپ غەن شەخسە، قالد مرۇپ تۇئىالتسىز مەنمۇ 

ئىش زۇك ناك بۇ بە، ئېلى قىلى بولمايتتى، شى چىققىلىرقاال بسىزۋەسەن بىلە
 !سارتۇ

قاچىنى ماڭا دە،  -ى لدۋائاشنى باشقا بىر قاچىغا تۆكۈن لمىغاالبوپ يەم ئاكار تۆمۈ
 :پسۇنۇ
ست م را سارقامغا قارئا. ىېدققققق دۇ تىداكېلىۋن ئاچام خاۋاھا! كەلقايتىپ ققققق 
بولسا كەينىم ە نال »قاچاى،  پىم كەلدزغەۇ، تىداكېلىۋيپاسالپ پام قتىن چوڭناايىر

 پىد ن كوچىغا رقا تەرنىڭ ئارۇقوي ماۇرچاند. دېد م ئىەىمدە« نلغااكىر ۋ
 .بېر پ ئۆي ە قايتتىمۈ نۈرۈكۆەك تقانداپتىن كېلىۋرەباشقا تە، چىقىپ

 
دۇمىد ن پەسىل ئۇر ئىل ىر كى يىلالرد كى قا. ياغماقتار قاەپ لدلەپىالدا تا

كەتتى پ چۈشۈۇر يىلد كىد ن بالدق ئىل ىر كى سوغۇك، ېمە، دتاتتىايېغىۋۇر بالد
قۇلىقىمغا زاد ال سى ن دەرتقاۋالەزسىنىپتا مۇئەللىمنىڭ سۆ. پگەن ې ەد

ن گەربە پلەزسۆم ئاكار  م قايسى كۈنى تۆمۈديا -ئېسى ، تاتتىاكىرمەيۋ
پ قەلبىم ئاشۇ بىر تو. ىئىدردە كۈلپەتلەن بې ىغا چۈشكەردە، خاتىر لە

يېنىپ كېتىپ ن بىلەن يالقۇەل، ئوساللىقلىر غا نەپرن تقاانىڭ قىلىۋرملەدەئا
ئۇنى ئىسسىق ر ئاشۇ نا ئەھلىلەۇ؟ قىلغانداق قاندم ئاكار »بۇ سوغۇقتا تۆمۈ. تتىرابا

سى ە رھېەنە؟ مۇرقويارۈپ توڭلىتىپ ئۆلتۈە ۆيدبە ئراخاق سوغۇي، لماائۆي ە يۆتكىۋ
 «...نگە كەتسىمۇ بوپتىكەرباشقا يەي  مارقا

شەپقىتىنىڭ  -ى مېھرن ماڭا بولغاڭ ئانامنىڭ چوى، ئالد مغا كەلدز كۆڭ ئانام چو
ەك بالىددەك گۈ، ئىم كەينىم ە كىر ۋېلىپداقتىمۇ اشۇندن، لۇقىنى بىلىمەرچوڭقۇ
پ ئاشۇ بىر توڭ ئاناممۇ چو. كەتكەنىد مپ بولۇار بىز ككېتى لىر د ن بەرۇپ باشقۇ

 ۋاتىدۇ، بېريالندۇرۇشۇپ  ناھەقەىلىكنىڭ چاقىنى ئارۇپ تۇە  پىدرتەر ملەدەئا
ھەسسىسى ڭ ئانامنىڭمۇ چوا قېلى ىدپ « ھالەتكە چۈشۈراڭئاكامنىڭ »سار تۆمۈ

ر ۋە كى ىلە پئاكامنى ئاشۇ بىر تور تۆمۈن ئوي كالالمنى چىرمىۋالدى، ې ەن، دكەربا
مەكتەپتىن . ىبىلىندەك تقاندانياسىغا ئتتىر ۋدۇبىرلى ىپ ماماتلىق ڭ ئانام چو

ئوچاققا قاقلىنىپ ن يان نغاالقال ئوغ ئۇلۇ ال  غەمكىن قايتىپ كېلىپ ئەمد
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 . ىندالئاڭۋازى ئان قىر غاۋاربىرسى ە ڭ ئانامنىڭ چو، تتىمرائوتسىنىپ ئولتۇ
راي دەپ شتۇالم ە يەنە تىن چاپۋرەنەن؟ سەنېمە ئىش قىلىە  دۋتۈم تاققققق 

 ! لكەڭ ما، كەلد ڭمۇ
يىد ن زائۇن، غانىكەرئولتۇپ يۈۈگدە دۈ دۋتۈم تام ئاكار تۆمۈم  سارېر ز د ن قاد

 . تتىالقىردەك ماڭا بىر گېپى با
 !نلسۇائىسىننىۋل ئوڭ، ئاكامنى ئۆي ە كىرگىلى قويۇرتۆمۈ! ڭ ئاناچوققققق 
 !كىرگىنل، اقۇمە، بالىنىزشۇ مۇققققق 

مېنى سىرتقا ، قىلىپرەل ماڭا شەە  دزئۇ كۆى، كىرگىلى ئۇنىمىدم ئاكارلېكىن تۆمۈ
ئۆي ە يېنىپ كىر پ ئىش ڭ ئانام چو. چاپىنىمنى كىيىپ سىرتقا چىقتىمدى، چاقىر
 :ىېداق دشۇندۋازدا ئاس بىلىپ پەل سەتنى غەنىمەرپۇم ئاكار تۆمۈى، بولدن بىلە

ئاخىر مېنى الر ئۇى، چىد غۇچىلىكىم قالمىدى ئەمد مېنىڭد، ئەھمەرنۇققققق 
ن خاۋائەتە ھاى، ئىدر مۇھىم گېپىم بان يد غاۇ، ساڭا دەئوخ ايدن ېتىد غارۈۋئۆلتۈ
رغىن، نىڭ قې ىغا بارئاشۇ قۇملۇقتىكى تۇي نمەرۈ  ە كۆزكۆشقىالرنىڭ بام ۋە ئانا

 !...اقتىدۈ ۋاچۈدەل 
 . نېد ممەل، ققققق  دماقۇققققق 
ڭ ئانام چوم ئۆي ە كىرسە، لەپەڭ ىپ ماڭغىنىەە قايتىپ كەتتىم اكائر تۆمۈ

 :اپگۇمانسىر
 . ى درسوى؟ ققققق دەپ ېددنى رساڭا نېمىلەر تۆمۈققققق 
نېمە ن، بولىد غال سۈپەڭ مەۇ چودەئاى قېر، لىد كەنسىزاھەممە ئى قا چىپىلىۋققققق 

 !شۇى ېدل  دھمەرەن ئۈچۈك ئۆتۈن، چاپاق، تامان غارئا كۈنى ئاپاى؟ ېمەكەىدد
 ؟ غانمىد ڭرنى ئاپارسىلەرنەاق شۇندققققق 
! ؟متى ئەمىسەالقالسا بوپ ئۆلۈپ ئېەىرقاڭالپ سوغۇقتا تواق؟  م قاندردئاپا، ھەققققق 

 !رئىكەنسىلەدان نا، ھىمسىزرەئىنتايىن ر ملەدەبۇ مەھەللىد كى ئا
 :ى ۋەبىر ئۈمەەيدەك خىجىل بولغاندڭ ئانام چو

تې ىد ن ياخ ى يى ىت ۇ، ئىەىم ئاغر يدك مېنىڭمۇ بەالم، باس مەئەاق ئۇندققققق 
 . ىېدققققق د! ىئىد

  ە زنىڭ كۆالرباشقىڭ ئانام ۋە چوا، قتىدرام ۋائاك چۈشلۈدەل ئەتىسى 
ەك ې ەندپ دمۆكۈلالرنى ياقىالپ چىغىر يوۋد كى تۈغ با، ياقىسىم تاي، چېلىقما

اپ قىررپاۈ قۇياپ مۇ توختارقان ۈبۈگ. ردۈمگە يۈگۈريەن سەتكەركۆم ئاكار تۆمۈ
. ەيتتىم ئىەىمددەسكە كېەىكسەممۇ مەيلى« دەر». ىبولدن كۈۋا ئىللىق ھا. نچىققا
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چوخەىيىپ ەك چوققىلىر دغ تاا نېر دپ، ئۆتۈئوتالقتىن سېر ق ئۆيد كى 
قۇملۇقنىڭ ،  مدقۇملۇققا كىرن بىر  ە مىن ى ىپ كەتكە -بىر ن، لغازۇسو

ن گەرشلىق بەردابىلىر  ە بەرانالرنىڭ زەربو -ر بويى يامغۇ رئەسىرلەا،  سىدرئوتتۇ
اپ قاڭدرۈپ لەشتۈەتاللىر نى گىرن يۇلغۇۋە ئې ىزلىكتىكى توپا چە مېتىر 01ا ھالد

پتا ائەترم  سارقا. تتىراتۇرۈپ كۆتۈد قەن بىلەل سۆلەەل ھەيۋر  مى تۇدقەن سوقۇلغا
م بىر قۇم  سارقاسىنەىالپ پقا ائەترۇ، نمەيدرۈئاكاممۇ كۆر تۆمۈق، تىن يو -ئىنسى 

ڭ ىپ الپۇم ئاكار تۆمۈ نال قىدرئاى، كەلدۋاز ئائىسقىرتقان قىسىد ن ر سىنىڭ ئادۆۋ
 . نغانىكەرتۇپ مۈكۈنۈى، چىقىپ كەلد

 ن زدكۆى ئەمد،ققققق  يلى ىپدتتى ئۇ كەيپىياتى تىدائالد رققققق دەپ ! راقتېزققققق 
يالپ ئو. نئوخ ايمەن كېتىد غاپ ئۆلۈا ىقىدنيا خاپىەىلدۇ -ل ھېلىقى مام يوقالمىسا

مېنىڭ ، ست تاپالمىد مدو ل پ دسا،  قدسېنىڭد ن ئى ەنەلىك سايالپ ئو -
ن سە! ېمى ىنق ديان، ئۈستۈڭ ە ئېلى ىڭنى ئۈمىد قىلىمەن سەى يۈكۈمنى ئەمد

بۇ سىرنى ھېەكىم ە ھەتتا نالنمايدۇ، سېنىڭد ن ھېەكىممۇ گۇمان ۋە يسەالالبۇنى قى
 ! نقويماسسەردە ئۈمىد منى يەاق؟ قاند! ئاناڭغىمۇ تىنما -ئاتا 

، تىكىلد كىن ھىي ئىلتىجا بىلەروبىر خىل ك پا، بىر سەمىمىياق ئۇ ماڭا شۇند
 . قىلى قا ئامالسىز قالد مرەل بولسىمۇ ك يۈ -ل ئېغىر مەسقۇلىيەك چە بۇ بەرگە

 !ن مەرتۇە دمۋەدەئاخىر غىەە ، ئاكار تۆمۈڭ بولۇم خاتىرتەل، ماقۇققققق 
زا تائورۇنالرغا  -اپئەتررەپ تەن نى ا! ڭالقىلىپ ئال  ققەدلىر منى زئەمىسە سۆققققق 

نىڭ ۇرتك تەربۇل ئاشۇ تۆرۈۋال، پۇختا كۆال، ئېسىڭ ە ئېلىۋراپ قاسىنەىالپ قارا، 
دەم قە 311 سى ە م دۆۋيەنە تەنۇبقا قۇدۇل تېمىد ن ئۇن  غارپكە قارەتەب تەنۇ
يەنە بىر دەم، قە 911پكە رەتەرب غەپ لۇرۇبۇن، ىغا كىر سە سرئام قۇاپ چامد

م بىر قۇچ قىزغۇن قېتىپ كەتكە، تاقىرا ماڭغىنىڭددەم قە 911تەنۇبقا پ لۈرۈئۆ
پكە رەتەس پە، قىسىغار سىنىڭ ئام دۆۋبايلىق ئاشۇ قۇن، كېلىسەدۇچ  سى ە دۆۋ

چاپقۇند مۇ  -ران وباق قاندرھەم بۇ قۇۇ، ئاسانلىقەە بايقىغىلى بولمايد. نكۆمۈل ە
ن بولمىسۇكىمال ئى ىسى مەيلى ل ئامانە! قالسام مەھكە،  تەرمانا بۇ خە. ۇكۆچمەيد
 ال بولغاندۈ  تە ئوخ ارئىككى خە! رل تە شەرخەۇ، كېلىدن  تە بىلەرمۇشۇ خە

سىتىپ ئامانەتنى ر سىنى كۆم دۆۋئاند ن بۇ قۇۇ، بولىدن لغازۇغۇرئى ەنچ تۇ
نلىق زوراۋاگە رمەھەللىد كىلەي مېنى تاپالمار چىلەكەل ۈن، بېر سەزۈپ ئۆتكۈ

ر،  لىنىپ ئامانەتنى تاپ ۇرئاشكان لىق بىلەرتەشەببۇسكازۈڭ ئۆ، ئى لىتىپ قالسا
. تىڭال -تىڭ ن ھامان  نى ئالغارنىڭ ئۇچۇركەل ۈچىلەدەپ مۇشۇ ئامانەتنى ئىز
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ڭ لمىساقىال  مزتە، شكىنرۈكۆڭ لىسازم قىالئىكەنلىكى ە تەالر شۇزەل، نى كۆالرئۇ
، ئې ىزياشالردا،  04ېي شاڭۋن  مىيازاك دكال، پەيت كۈ، قىت، ۋاقىلل سۈكۈ

قېلىچ ئىز د ن ە پې انىسىدچ، سېر ق چاز، چېقىر كۆز، سېر ق يۈق ئا،  لىكۋدگە
 -پ يەنە گەس،  تە ئاسارباشقىسى كەلسە خەر ئەگەدەم، ئار تۇقى بارتان قالغا
 !ئېز پ خاتا قىلىپ قويما، لئىش قىراپ قائورامىغا لىر نىڭ زسۆ

م ھېلىقى قۇرۇلۇشالر ۋە بۇ، سانىدەم قەر، پلەرەتەر تۇرۈپ ئۇ مېنى ئەگەشتۈ
مەنمۇ . سەتتىركۆن بىلەر  كەتلەرتەقلىد ي ھەار تەكر -ار  سى ىەىلىك تەكردۆۋ

 . لد مائېسىم ە ئېلىۋارالپ پۇختا تەكرراپ قان سىنەىالپ ېھنىم بىلەز
تەقد ر اپ  رزقىت ئۇپ،ققققق ۋاتۇتۇزەردە ئېھتىماللىقنى نەر  م ھەېددا ققققق دمۇباققققق 

م قۇلتۇنالر ئا؟ ئى ىسى كەلمىسىەۇل تۈپەيلىد ن ئامانەر بلەۋەسەن، قىسمە -
 ۇ؟ مدال ي قادئەبەا ئاستىد

ېيغا شاڭۋن  مىياا دقتىدز ۋائۆ، ققققق كېتىپپ كۈلۈم ئاكار تۆمۈى ېدققققق دسەنمۇ ققققق 
ا لدائەھۋۋادا نار، تۆمۈق نلۇرۇ»گېپىڭ ئوزاك ئۇ كا، ى ئەسلەتتىڭسوئالىمنن قويغا

قال، يىلغىەە ساۈ بە، ملىر ممۇ كەلمىسەدەياكى مېنىڭ ئان مەپ گىر ش بولۇزئۆ
ڭ، نسارۇقو، ئى لەتكىنزۈڭ ئۆ، پى تۇغۇلساۋقېلىش خەا ئاستىدم قۇنالرنىڭ ئالتۇ

غا الرېھقاندئى لەمەى غا، اتالرئېەىپ ئېلىپ نامرڭ، سەركۆپ بىقە، تمىسار لىڭ تاد
رپ ياخ ى ئى قا سەەر بىرن  غارقادەپ بلىق ۋاسازۈڭ ياكى ئۆر قىتىپ بەرتا

، نىڭرغەنىلە -ي با، نىڭرملەدە ل ئا، رەزبې ىلز، گىز ئاچكۆرئەمما ھەەل، قىلىۋ
پ قولىغا چۈشۈمالرنىڭ غوتا -گ لىك بەريە، نىڭارالرئەمەلدر خىيانەتكا
مۇشۇ ن نى شىلىپ توپلىغااالرلىر غا تايىنىپ پۇقرزمتىيائىالر چۈنكى ئۇن، كەتمىسۇ

ڭ سەرقىتىپ بەرگە تارئى لەمەىلەال، نامرى، تىۋېلىنغانىدر ن تاالردئاشۇنالرمۇ ئالتۇ
ن  مىيادسەنمۇ ! دې ەن ئىدى« ؟ئۇقتۇڭمۇن بولىسەن غارھەقىقىي ئى ىلىر  ە قايتۇ

 !قىلەك ې ەندېي دشاڭۋ
 !ئاكار تۆمۈم ئۇقتۇققققق 

بىنىڭ راخان ياتقان ئۇ مە. ۇردۇمقالدتىلال  31ساڭا ! ير اليلىىسە ئائەم -
مۇشۇمغا رتۇر، باتىلال  31يەنە ە مەندە، مىنىڭ كۇڭتىيىدژئۈى  سىد كى قېررئوتتۇ
 ...نسەرئى لىتەە چۈشكەندن بې ىڭغا كۈ، غىنرتۇقالپ يول پا -ل پا. ۇيېتىد
بىلسە ر ئۆيد كىلەم، سارك تۇكىەى! ئاكار تۆمۈس ئەمەەك ماڭا ھېەنېمە كېرققققق 
 !ھەممىسىنى ئېلىپ كېتىڭۇ، چىقىدق چاتاۇ، قىلىدن گۇما
نيانى دۇ -ل ئەمما پۇۇ، لمايدالبوپ تونۇن منى ئاسادەياخ ى ئان ې ەۈ دمۇرتۇققققق 
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دەم مىڭ ياخ ى ئان سەڭ، يېسەق لغا كىر پ تامازۇئاشپۇ؟ ئەمەسمۇن تونۇيد كە
ڭ پۇلۇ، بولساڭمۇدەم قەبىھ  ئادا مۇباۇ، مەيدربەق بولمىسا تاماڭ بولغىنىڭد مۇ پۇلۇ

 ! ق يىنى يوز! يئېلىپ قون، يېيەلەيسەق تامالسىال بو
 !...ئاكار تۆمۈققققق 
، مىزرشەرۈكۆق بولسان ئاما! لغا ئامانەداخۇ، خەيرن، بولسۇاق ئەمىسە شۇندققققق 

 . نتاپالمايسە،  مى ىندئىززاد ال مېنى ى ئەمدس، ئەمەردە لېكىن بۇ يە
ۇق، پكە ئاير لدرەخەيرلى ىپ ئىككى تەۈ،  مىز يازئىككىلىمىزنىڭ كۆر ھە

 سىمۇ ر« نىڭ قاراڭبىلىكتە »ساراخازاردا ۋە يا با، يا كوچا، گىەەربىرقانەە كۈنلە
 : ن ماڭادمەكتەپتە پەخىر. ىنمىدرۈكۆ

نى رھەممە يەۇ، نمەيدرۈ« كۆراڭ»ساى بولدن بىرنەچەە كۈل، ئەخمەرنۇرا قاققققق 
قالد مىكىن« پ تتە ئۆلۈە»بىر خىلۋدادام . ۇقتاپالمىدۇق،  ددئىزرۇپ اختۇئ

ئەمما تې ىد ن ا، ھالدن ئېەىنغاى ېدققققق د! الركېلىپ قاى  رۋكېيىنەە خە. ۇيددە
« !رئۇنى مەڭ ۈ تاپالمايسىلەى »ئەمد. تتىرابولغانلىقى بىلىنىپ تۇل خۇشا

تې ىپ تەنە زەردەم يەنە ا الدھم خاتىرتەزدۈم ۋە نى كۆڭلۈمد ن ئۆتكۈرې ەنلەد
 :نبىلە

پ بولۇرام بىقاي لماالقىى  ن نېرردڭلەزۈكۆر؟ بولغانسىلەۈ ئەمد غۇ خۇققققق 
ن ققادۇھودە،  -« قىز ر پ كەتتى ە للىدۋ ن »دپەخىر. ېد مققققق د! رەتتىڭالريۈ

 :اھالد
ڭ ئىنىسى منىدادائۇ ؟ بولىد كەنمىزۈ بىز نېمى قا خۇن؟ يسەاق دەنېمى قا ئۇندققققق 

: ەئىەىدل تامائە. ىنمىدرۈكۆدە ھېەنەراڭ شۇنىڭد ن كېيىن سا. ىېدققققق د! سارتۇ
پ، بولۇا پەيدقىياسالر خىل ر ھەر ۋە گەپلەن ې ەد« پتۇتۇيۇقسىز غايىب بوراڭ »سا
ز تۇيۇقسىز يۈ، كېيىنمەزگىلد ن بىر ، چىقتىى  رزنىڭ بااالرئىغۋك، چۆچە -ز سۆ
لۈكىد ن زئۆى نلىررابوا ئىغۋن ل ەرۈكۆتۈن بى بىلەۋەەبىر كۆڭۈلسىزلىك سن گەربە

مەنمۇ ى،  ي غايىب بولغانىدد ن ئەبەردبۇ يەم راستتىنال ئاكار تۆمۈ. ىبېسىقىپ قالد
 .  ي ئۇچر  المىد مدئەبە

پەخر د ن ە، كۈنلىر نىڭ بىر دق سوغۇن ئېيىنىڭ قەھر تاار يانۋپ بىر ئايەە ئۆتۈ
 :اھالدن نغادە، زارال -ى پېتى كىر پ كەلدن اپېتى ئۆيىمىزگە يىغلىغن گەريۈگۈ

ۋاي ! بېسىۋېلىپ يانجىۋېتىپتۇر ئوغر نى تۇن غۇرھېلىقى تۇن بىلەققققق دادام 
ۇق بولدان يرۋە -يېتىم ؟ مىزالرقىاق قاندى ئەمد!   ىمدتېنىم ئاد ئەخمەرنۇ

 . ىبوينۇمغا ئېسىلد؟ ققققق دەپ ئەمەسمۇ
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 . كەتتىمرۇپ  ن تۇنۇمدرئوا ھالدن كەيپىم ئۇچقاپ چۆچۈ
پ لەزپەخر د ننى بەا ھالدن ېد م ئېەىنغاۇ؟ ققققق دلغاندابېسىۋر چە تۇالرقاقاندققققق 

 . رۇپتۇ
ن بىلەى، دادام بولدا يەنە پەيدى ئوغرن ې ەن دغۇركەچتە ھېلىقى تۇن تۈگۈققققق 

نى ركەتمەنلەبىلەنال ڭغۇ چۈشۈشى راقاى، ڭلى ىپ كەتكەنىددۇققىەە گۇزائۇ
نىڭ ركېەىنىڭياقى تۇ. چىقىپ كېتى تىدەپ  مىز« رگە بار»بىر يەئېلى ىپ 

ن بولغان شى بىلەرۇنيانىڭ ئېز قتۇدۇ -ل ھەممىسى پۇ،  چېغىن ئاستىنى كولىغا
 !ىئوغرن غۇرئاشۇ تۇن ھەممىنى قىلغا! داۈې ىنە ئادئىش 

را قاردە نى سەھەرئاشۇ تەسەتلەن چىقىپ قالغاى قوللىر -ل ئاستىد ن پۇر تۇ
ن، قىلغانىكەۋەر خەرۈپ كۆ( ئۆتەتتىاق شۇندل يو)الر ڭ ىلىغا ئوتۇنغا ماڭغانتال كۆ

راپ تەسەتلىر نى ئاچقىلى قۇملۇققا قا، گىلىرنىڭ ھەممىسى كۆرمەھەللىد كىلە
لىنىپ توپنىڭ زار-يىغالپې ىنىەە د« !ۇق دادامپەخر د نمۇ»يېتىم بولد. مېڭى تى

 . ىماڭدا ئالد د
. ىلدائېەىنىش چىرمىۋزاب،  كىمنى ئارۈي! لقىسمە -ئاتايىپ تەقد ر 

ال ئەھۋۇم، توپىغا قوشۇلدل مەنمۇ تامائە، تۆكۈلمەكتەۈ يارامالپ مد ن تازۈكۆ
 . نئىكەاق ست شۇندرا

نيا دۇ -ل مار تۇن غارتۇرۈپ كۆتۈد قەن بىلەام چىدى  ن بېرردئەسىرلە
ملىقنى راھا بۇن ھامان كەتمىنى تەگكەنالرنىڭ لغازۇنىيىتى بۇن  ەىلىقى بىلەۋارئا
 . شۈپتۇچۈپ لۈرۈلىغۇسى كېلىپ قالد مۇ گۆمۈزاپلىنىپ تازەغە، ئالد مۇر ھا

نال مەل پەقەى، تامائەتكە چۈشۈنۈكسىز ئىدارى ئەسىر-بۇ ئى نىڭ سىر
« نىڭ غايىب راڭ»ساپ بولۇا پەيدن غۇرتۇ. رەز قىالاليمەنپەن ۋە چۈشىنىمە

ەل د ن چىقىپ كەتكىنى ە ھەسريىپ ئۇچىنىڭ قولن، بولغانلىقىغا قاتتىق ئۆكۈن ە
ننى ال ل پىرەزئاسىي ئاكىغا يېڭى بىر را  لى قاديەنە بىر ن بۇ مەلقۇن چەككە

شۇنىڭد ن بىز بۇ ر، قى باۇلېكىن قۇير، ئۇ »يىپ ئۇچى يوقالسىمۇ. نسەتكەركۆ
ن تىلغارئاك يۈن بىلەزاك ھېلىقى كار ئاشۇ كۈنى تۆمۈ. يمىزاالالنى تېپىۋالرنيادۇ -لما

، تتىەمېنى بولسا قوغلىۋ. ىماڭدراپ پكە قارەتەق ى ئالد غا سېلىپ قۇملۇخېەىرن
شۇڭا . سېز پ قالسا ئېتىۋېتەتتىم تسەزەيېقىند ن ئەگى ىپ كۆى، غالدزگۇمانىم قو

، »ھەردىئۆلەى ىلى تۇاپ چامدپ توختاا ئالد در تۇالر ئۇ. تتىمزەقتىن كۆايىر
ىڭ ئاستىغا كۆمۈشنى نرتۇن، نيا ئىكەدۇ -پى م دەچوقۇك  كى يۈدخېەىر

مۇشۇ تۇر، دەپ ئېنىق بەل ە س غالمازلد مۇ قوائەھۋاق قاندرھە، ېتىپتۇالۋئوي
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بېر پ پ ئىككىمىز كېەىلە. قايتىپ كەلد مپ قويۇرۈپ كۆ. ئى ەنچ ھاسىل قىلد م
 .بولۇشى مۇمكىنن ې ەد« ! يلىاالقېز ۋا قتىدۋائاستىد ن ر نى تۇالرنيادۇ -پى دە
زاك ھېلىقى كا، ست بولمىسارا»مئاكان غازئەقلىد ن ئاا ىدنيا مەستانىلىقدۇ-لپۇ

« !تې ىا يددەچوتا ئالد م ردا قىماۇ؟ مدەبېرتىلال  011ر  ن بىكاردگە بىكارتۆمۈ
بۇ پاتىقەگە ن ۋە قې ىغا كەل ەر غۇننىڭ گېپى ە ئى ىنىپ ئەگى ىپ تۇرې ىنىەە تۇد

 . نيولۇققا
، كەتتىۋرەپ تەل تامائەاق يىر -يېقىن زار، با، مەھەللە - ن كەنت دبۇ پاتىقە

راپ تا-پيۇيۇق، مىيىتالرنى قاق اشتۇق، شتۇاليىغ. ىكەلددەم ئاپ كۆك غا بەزناما
يېقىن الردا ھەممە ئى ، پاتىقەگە بەكمۇ ئېەىند م. قتتۇە ر نىمۇ بېر ۋزنەپ لەريە
نالر  نى بىلى كە قىز قىد غاارئەسىر -ۋەب پاتىقەنىڭ سەە ئىەىدل تامائەردۇم، تۇ
ز لېكىن ئۇ سۆ. شتىرۈ غا چىقىر پ يۈرنى ئوتتۇرچۆچەكلەز، سۆ -پ خىل گەر ەھ
، ئەسلىي قىياپىتىنىس، نىڭ ئەسلىي قىياپىتى ئەمەر سىلەدھار، چۆچەكلە -

ن تەمكىنلىك بىلە، ملىقابىلسەممۇ چىد. السخان، بىلىمەنال مەل ھالىتىنى پەقە
 . ھېەكىم ە تىنمىد م

 
بى« نىڭ تەنۇبىي الئىنقىل يەال چ ۋئىلى »ئۈ ائاينىڭ بې ىد - 2يىل  -0240

، قىلىپڭ تەڭر تېغىد ن ئې ىپ غەلىبىلىك تەى قىسىملىران تىزريۆنىلىش پا
ئاقسۇ بولغان  سى ۋيىتىد كى ئۇال ۋئەكسىيەتەى ھۆكۈمىتىنىڭ ئاقسۇ اڭ گومىند

پىقەسى ە دائاقسۇنىڭ مۇە سېپىل ئىەىد. ىلداشىۋرشەھىر نى سېپىل سىرتىد ن قو
شىلىق قىلىپ رقاتتىق قاى لىررنىنىڭ ئەسكەەئاتلىق تۇ - 0اڭ گومىندل مەسقۇ

 ي رمەمۇل ھۆكۈمەر، بىيلەرھە، قاتتىق بولغاچقال لېكىن قاما. ردىتۇدە پىقەدامۇ
يېز الرنىڭ  -باشقا ناھىيە ، قالغانلىقتىنپ سېپىل ئىەى ە سولۇقۇى تلىررائاپپا

. ىقالغانىدپ ھالغا چۈشۈچ لەپا، ھۆكۈمەتسىز، تىزگىنسىزى گانلىررئول ھۆكۈمە
تالرنىڭ نااگىرى، لىرۋازئاقالرنىڭ ئون ئېتىلغاتالرد ن مىنامىيۇل، پىلىمو، مىلتىق

ڭالپ بىزمۇ ئا. تتىراگىەە ئاڭلىنىپ تۇركەنتلە -ا يېزاق يىرل، چەى شلىررتالپا
زى بە، خاتىرتەمسىزلىكن، كەتكەپالپ ھىمىسى قارۇۈ ۋەنى ئۇرھەممە يە. ردۇقتۇ
چ ئاق سارئاشلىق بولمىسا قو؟ بىزگە نېمە كېلەتتىا، پۇقرن ې ەد»بىز رالېھقاند

ۋارە ئان تېر م بىلە -يىغىم ك لۈزكۈ، ېيى ىپديلى« راتۇچ ئى ىمىزنى قىلغاۇ، قالىد
لىر نى چەتكە زئۆشالپ ېمىنلىر نى تاز -م تانالر ېھقان دقتىمۇ كۆپلى ەاشۇند. ىئىد

بىرسى ى، قېلى قانىدەرەپ چۆلد، مجىتمەھەللە ئىەى تى، كەنت، ئېلى قانلىقتىن
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غالر چان قالغان ھەلەكەىلىكى بىلەز ھەممىسى ئۆق، يورى بىرسىنىڭ كان بىلە
چ ۋ اليەل مەھەللىمىزگە ئۈا، تقانداقىز ۋزا تارۇۈ ئۇا ئاينىڭ ئاخىر د - 2. ىئىد

ى بىررۇس، ئىككى ، ئاتلىق كى ىچ ئۈن مىسىنى كەي ەرمىيەسىنىڭ فورئائىنقىالبىي 
«نىڭ راڭنىڭ ھېلىقى »ساالرېھقاند ن ئۇدبىر ن مە. ىقالدپ بولۇا پەيد... رغۇئۇي
ر بۇ كى ىلە، كۆڭلۈم ە»ھەە گۈپپىد. قالد مالپ تقانلىقىنى ئاڭاېر كىنى قىلىۋد -ئىز

، ئۇچر  ىپ نىيىتىنى بىلىپ بېقىپر، كەل ەنلەدەپ ئاشۇ ئامانەتنى ئىزم چوقۇ
دەپ « اليبوالس بېر پ ئېغىر يۈكتىن خارۇپ بولسا ئامانەتنى تاپ ۇالر شۇراستتىنال 
ا بۇ چاغد. تاپتىمدەپ تاينى ئىزن چۈشكەالر ئۇي مەزدۈرھېەكىم ە سە. ئويلىد م
زى باشقا بىر كەنتتىكى غاالر ئۇ. قالغانىد مپ يى ىت بولۇن ن ەرۈگە كۆزخېلى كۆ
تايىنى يىللىقەىسىغا  -ي ئۆن، سىغا چۈشكەرۇبىر باينىڭ قون ې ەدبې ىم 

ماڭا ن نلىق بىلەاھەيرالر ئۇم، كىرسەن، ياقىغا كېتى كە -ل چەى لىرزئۆۇرۇپ، قالد
. ئىككىلىنىپ قالد مرۈپ  ن كەچۈزدھىيىتىنى كۆالنىڭ ساالرمەنمۇ ئۇ. ىتىكىلد

،  لىكۋدگەالردا، ياش 04بىرسى ل باشلىق سۈپەر، ئىككىسى ياشقىنا يى ىتلە
ئۇ اق بىرن، ئىكەروس بىر ر لى باارقون يان، تاقىغان  لىر  ە پاگورمۈ، پەتلىكالسا

ي ئوخ ىمازا كقا تازاكاى دې ەن شاڭۋن  مىيان دگەربەپ سۈپەتلەم ئاكار تۆمۈ
 . تتىراتۇ

ر كى ى بېجىر م ئۇيغۇرۇس پەتلىك الساى ېدى؟ ققققق دمىدرئى ىڭىز باەر بىرققققق 
 . رۇپتۇەپ كۈلۈمسىري خۇش ۇا تىلىد
ئاكامنى ر تۆمۈر سىلەرۇپ،ققققق تۇداد ل  م ېدى ققققق دئىدر گېپىم بائە، ھەققققق 
 !ق ر يوزئۇ ھار؟ يسىلەدەئۇنى نېمى قا ئىزر؟ مسىلەدەئىز

 :نقىزغىنلىق بىلەۋە تانلىنىپ كەتتى د نال كوماند ر بىررۇس 
ئۇ نەگە ى، ئىدر ئامانىتىمىز باا ئۇنىڭد، ئۇنى تونۇيد كەنسىز، ھە يى ىتققققق 

 م زتەنلىكىنى ئى ىسىنىڭ شۇ ئىكەل ئامانە. پرۇنىد ن تۇرئوى ېد؟ ققققق دكەتتى
 :يالتىنمارتادە،  -قىلد م 

ۇرۇپ ئۇ تەڭەىلىر نى قالد. ېد من ققققق ديمەم دەشسەرۈئاير م كۆن سىز بىلەققققق 
ئېر ق بويىد كى شاخلىق ن غارئېقىپ تۇاپ قىررسۈيى شا، ئى ىك ئالد غا چىقتى

مالر قۇن ئۆسكەزالر يالپۇي ۇشبۇئېر قنىڭ قې ىد كى خى،   ە كەلدۋسۆگەتنىڭ تۈ
 . قشتۇرۇئۈستى ە ئولتۇ

 ؟مسىزالبوم ئاكاېي شاڭۋن  مىيادسىز ققققق 
 :كەيپىياتتال خۇشان ھەم ئۇ ئەتەبلەن ە
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يەنى ن، بولىمە( ىتۇڭۋ)چىك رۇفودفوستېفان ئۇنىڭ ئىنىسى ن مەققققق 
مىيەسى رمىللىي ئال ئىنقىالبىي يەال چ ۋ ر ئۈزھاروۋ چ ت ېنوف، خاستېفان زا

 چ روۋخان زا مىيام دئاكا، قىسمىنىڭ بىر ليەنجاڭىان تىزرتەنۇبىي يۆنىلىش پا
ۋال ئاە تەڭدن بولغان بىلەنالر ئىسىيايالرد كى ئا - 8يىل -0231ت ېنوف 

شۇ . كەتتىپ تې ىپ ئۆلۈق ئوە  ر دزيېز سىد كى بىر تەل چوروناھىيەسىنىڭ غو
لىق رباا ئالد دزۈۈ ئۈن تام ئاكا .ئىد مە باشقا لىيەندن مە. ىقويۇلدردە يە
ل يەال چ ۋئۈن مەە بۈگۈنكى كۈندپ ئۆتۈن، يىلالر غاۇرنى ماڭا قالدرسىيەتلەۋە

پ شارقىسىملىر مىز ئاقسۇنى قو، مىيە سېپى ە قاتناشتىمرمىللىي ئائىنقىالبىي 
 ...سىز. كېلى ىمالي دەپ ئارۇپ نى تاپ ۇرچىقىر پ ئامانەتلەل سەرپۇ. ياتماقتا

 ر زھا، كالەتەىسىۋائاكامنىڭ ر تۆمۈ، لىكرشۇ يەل، ئەخمەرېنىڭ ئىسمىم نۇمققققق 
قىلسىڭىز ەل مۇناسىۋن مېنىڭ بىلە. نكەتكەرۇپ ھەممىنى ماڭا تاپ ۇق، ئۇ يو
. ى تىنى ئالدرخەن بىلەق نلۇمنۇئۇ مەققققق ! ئىسپاتىڭىزنى چىقىر ڭۇ، بولىد

 . ۇقە كەلدبىرلىكك، چىقتىۈ ئوخ اردۇق، سېلى تۇن مېنىڭكى بىلە
 -نى يىپتىن الرئى ن ئۆتكەپ بولۇدە مەھەللىمىزا نيا خاپىەىلىقىددۇ-لمۇشۇ پۇن مە

، بولغاند ن كېيىنڭالپ ئاېي تۇڭۋستېفان .  مردبەپ لەزيىڭنىسى ىەە سۆ
 :راپئاند ن ماڭا قا. كەتتىرۇپ ئولتۇي نغىەە ئۈنەىقمازۇئۇ

ئاكاممۇ خاتا ! ؟ھە -ر ملەدەئېسىل ئاپ، سان ې ەدسىز نېمە ر ۋە تۆمۈققققق  
دۇنياالر -مالبۇ .  ن مەنمۇ كەچتىمالردنيادۇ -ل بۇ پۇ! ىبولدن، تونۇماپتىكە

نيا دۇ -ل ئاكاممۇ مۇشۇ مام، ئۇكاراڭ قا. ۇقىلىدەك مېنىڭمۇ بېى ىمغا چىقىد غاند
ئىككى پاسىقمۇ . ىقالدە قتا چۆلداتەند ن يىرۋەئۆلۈكى پ يەق ئون خاپىەىلىقى بىلە

  ە ن، ۋەدنيا ئۈچۈل دۇما -ل پۇل،  مەزئەپ بىر ساردەك تۆمۈ. ئۆلۈپتۇا ئاستىدر تۇ
بۇ .  ن غايىب بوپتۇزدكۆى كېلىپ ئاخىردۇچ گە رئېغىر كۈلپەتلەن دەپ پا قىلىمەۋا

پ سادەك ئۇ سىز، بىز كېتەيلىر؟ پا قىلىپ كېتەۋاماڭىمۇ قانەىلىك الر نيادۇ -مال
خالىمىسىڭىز تىيار ڭىزغا  ئېلىڭ، ئى خالىسىڭىز ن، بىر يى ىتكە قالسۇل نىيە

ن قىتىپ بېر ڭ ياكى تامائەتنىڭ ئى ى ئۈچۈرغا تااالرپۇقرن، ېھقادئى لەمەى 
قولۇمنى قىسىپ ى ېدڭ ققققق دبولۇل قىلىۋېتىپ خۇشارپ گە سەربلىق تەھەتلەۋاسا
 . قىلد مرەل ئويلىنىپ ئاند ن سىللىققىنا دەم بىرن مە. رۇپتۇ

نى الرنيادۇ -پى دەبۇ ق، يا! ئاكال ستېفان ھمەرەڭىزگە سىزنىڭ ياخ ى كۆڭلىققققق 
ئۇ مېنىڭ ر ئەگە. ن سىد ن چىقالمايمەددئۇنىڭ ھۆ! نلمايمەالقىل مەنمۇ قوبۇ

خىل ر ھەڭ، كەى ې ەننىڭ ئاغزل دتامائە. ۇپقا يېيىلىدائەترن قولۇمغا ئۆتسە ھاما



www.kitaphumar.com                               كىتاپخۇمار بىلوگى 

71 

 

شمەنلىك ا دۈدپۇلنىڭ كويى. ۇ غا چىقىدرئوتتۇاالر ئىغۋ -پىتنە ك، چۆچە -ز سۆ
. ۇيددە« ؟تاپتىڭاق »بۇنى قاندۇھۆكۈمەتنىڭ قۇلىقىغا يېتىد. ۇكۆپىيىد

بىزنىڭ ، لىمىزابې ىمىزغا پىت سېلىۋۇ، لىدزۇخاتىرتەملىكىمىز  بۇ، تىنەلىقىمىز
ئىككى بىلىكىمىزگە ن للىق بىلەالھا، چە تاپالىق بولسىمۇرگەتىر كەىلىكىمىز 

ھېلىمۇ ر، ملەدەئان كەل ەپ ياشاپ ىپ يە زقى تېپرقېتىد ن اق تۇپر، تايىنىپ
، قىلىۋېتىڭرەپ ياخ ىسى سىز ئېلىپ كېتىپ بىر تە، كېتەيلىپ ئۆتۈپ ياشااق شۇند
 . ېد مققققق د

دەم ماڭا بىر، ئېەىپن لىر نى يوغازكۆا ھالدن بولغاان ھەيرستېفان تۇڭۋېي 
 :نقايىللىق بىلەدە،  -ردى تۇراپ تىكىلىپ قا

، كتېرگە ئى ە خەلقراخاددا سا -سەمىمىي رۇق، يو -ق ئوچۇ رد،مەرالر ئۇيغۇققققق 
گېپىڭىزمۇ . ھېس قىلد مر قىلىق چوڭقۇرئال يەنە بىر ئەمەلىيەن بۇنى مە

ل يەال چ ۋنى ئېلىپ كېتىپ ئۈرسىلەربولسا بۇ نەاق ئاند. ئىنىمۇ  درتۇك نلۇقتەرۇئو
راي، ى ە تاپ ۇ نىسزخەق مىيە شتابىنىڭ خوتۇلۇرھۆكۈمىتى مىللىي ئائىنقىالبىي 

 . ىېدن ققققق دبولىد كەا ناھايىتى توغرم قىلسااق شۇند
يەنە بىر خاسىيەتلىك م ئاكارۇپ، ققققق تۇپ ئۇ يەنە كۈلۈى ېد،ققققق دئىنىمققققق 

، لىقر كاديان قالغااس  ن مىرد مىزۋبور ئۇ خەنجەى، نىڭ گېپىنى قىلغانىدرخەنجە
 ؟ ېنىئۇ قى، ئىداس مىر -ئىنتايىن مۇھىم بايلىق 

. گەنىد مربىرقانەە قېتىم كۆا ئاكامنىڭ قولىدر نى مەنمۇ تۆمۈرئۇ خەنجە! اتوغرققققق 
پىد كى ائەترن بىلەر بۇ خەنجەم ئاكار تۆمۈ. ھېكمىتى قالتىس -ى سىرن ھەقىقەتە

نى رخەنجەا چېغىدر ئۇ كېتە. ىغانىدرگە تاقابىل تۇرخىر س كۈچلە -ل نىيەرا قا
 . ند مالشقا ئوڭايسىزرامەنمۇ سو. ىئېغىزغا ئالمىد

دەم سۇغا تىكىلىپ بىرن تقااكەيپىياتتا ئېر قتا ئېقىۋق ئەپسۇسلۇېي تۇڭۋستېفان 
 :ننىلىك بىلەردامەراپ ئاند ن ماڭا قا، كەتتىرۇپ تۇ

ال، سالىۋ !بوپتۇ، خەيرى، ئىدك ىك بىر مۈلۈئۇ ھەقىقەتەنمۇ قىممەتلققققق
بىر ا ئالد دن يى ىتلەرنىڭ قىلىد غا پاۋا سى ە رد، ۋەدمەردەك سىزلەردەك ۋە تۆمۈ

 . ىېد؟ ققققق دنېمىتىن ې ەر دخەنجە
نە ردائوفىتسېرنىڭ مەزاك روس ېد م مەنمۇ بۇ كا،ققققق دئاكال ستېفان ھمەرەققققق

 . نھېسسىياتىم بىلەۈ سۆيۈنۈۋە ھىممىتى ە قايىل 
ڭ ە ۆدچۆلد كى ھېلىقى م تەىلىر نى قۇەئۇنىڭ مۇھاپىزېي ۋە تۇڭۋن ستېفان مە

. قتاينى تاپتۇن كۆمۈل ەۇقەىالر بويىەە ساندر يىھەلەال -م ئۆلەە.  مردباالپ باش
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ن ئاند ن مەدە،  -ردى سۈكۈتتە تۇدەم بىرا  سى ئالد دم دۆۋقۇېي تۇڭۋستېفان 
رۈپ يۈراپ  پى ە قارتەى ئاتلىنىپ ئاقسۇ شەھىرشالشتى، قۇچاقلى ىپ خون بىلە

 . كەتتى
 

 خاتىمە
 

ر  قىي توقۇلما ئەسەدياكى بەن ماروبۇ بىر . ىى ىپ قالدئاياغلر ئەسلىمىلە
 -پى دەھېلىقى پ تەسۋ رلەزۇپ، ئەسلىمىنىڭ ئاخىر نى خالىغانەە سوى، بولسىد

چ ئۈا ھالدق ئوڭۇشلۇ، قىلىق تىنچرقولى ئا، ستېفان تۇڭۋېينىڭ نىڭالرنيادۇ
رۇپ اپ ۇخوتۇلىقىغا تب شىتاۈ مىيە بارھۆكۈمىتى مىللىي ئاۋ اليەل ئىنقىالبىي 

 . تتىالبوق سارشتۇالئاخىرك كۆڭۈللۈپ قىلىپ تەسۋ رلەن گەربە
شمەننىڭ دۈيەنە ا لىق ھالدرئەپسۇسلىنان، بولمىغااق ئۇندل ئەمەلىيەاق بىر

خەنەىنىڭ قولىغا ۋنجاڭى تياەننىڭ تۇەتۇ - 0 كى دمىيەسى ئاقسۇرئااڭ گومىند -
 . نكەتكەپ چۈشۈ

ن  ق بولغادستەىللىققا سارابىزمۇ ن، تقىنىمىز ئەسلىمە بولغىنى ئۈچۈايېز ۋ
خاتىر لەشنى اق بولسا شۇندن بولغااق قاندر  سىلەدھان گەربەز ئەمەلىيەتتە يۈا ھالد

 . ۇيداق دەشۇندد ئەھمەربۇ ئەسلىمىد كى ئاساسلىق كى ى نۇ. ردۇقپىق كۆۋامۇ
ئوقۇتقۇچىلىق ە مەكتىپىدشالنغۇچ بالالر ئوغۇى ئاقسۇ شەھىرن يىلى مە -0201

ياشقىنا بىر ق ئىسىملىك بىر پۇتى ئاقسان سالى ھۈسەا، چاغلىر مدن گەرىپ يۈقىل
سۆھبىتىمىز رۇپ، بىر كۈنى گەپلى ىپ ئولتۇ. ئۈلپەتلى ىپ قالد من كى ى بىلە

چ ۋ اليەل ئىنقىالبى مىللىي ئۈن گەربەز يۈە ئىر سىددايىلىد كى ئاقسۇ  -0240
غالردا شۇ چاى، قالدغر لىق بولۇپ تولى ائەھۋل نلىر نىڭ پائالىيەاتىزرپائارمىيە 

خىلالنغان نىنىڭ ەئاتلىق تۇ - 0 كى دمىيەسى ئاقسۇرئااڭ گومىندم سالى ئاكا
سىتە اگە بىۋرئاشۇ تەڭلەن بىلەل ھىيەاللىك سارئەسكەە لىيەنىد - 3(  يەاردگىۋ)

ا تۇڭ ۇا ئايد -01يىلى  -0242. نكېيىن بۇ قىسىم يەكەن ە يۆتكەل ە. نقاتناشقا
ئەسكىر ي م سالى ئاكا. نبۇ قىسىم ھەقىقەتكە قايتقاپ، لۇرۇ يىتى قۇرمھۇخەلق تۇ

ا ئالەمد ن ئايد -2يىل- 9119بۇ كى ى )نچىلىق قىلغاادارمۇشتىن ئاير لىپ پۇقررتۇ
 :بۇ كى ى ئەسلەپ شۇنداق دەيدۇ(. ئۆتتى

 
نىيى ركال بىي ھالەركۈنى كېەىسى تۇيۇقسىز ھە - 00ئاينىڭ  -01يىل  -0240
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ن بىلەتىالر غامەا شورئاە كېەىدق، تتۇرتاپ سەاۈ للىنىپ ئالد رراقو ى،چېلىند
ن ياتقادا ئۇيقۇ، بولغۇچەپ لۈزۈسۈڭ تا. قسېپىلد ن سىرتقا يامى ىپ چۈشتۇ

ي ناركارد ال سەھەڭ تا، قىلىد كەنمىزم نلىق شىتابىغا ھۇتۇانىڭ قوماندالرناتىزرپا
اپ قىردەپ نەرە تارتىپ  ۋار« !...سا... »سا. ىسى نالى چېلىندم قىلىق ھۇتۇرئا

انالر تىزرپان ياتقادا ئۇيقۇا ھالدد تۇيۇقسىز ھۇتۇمد ن بى وق، ھۇتۇمغا ئۆتتۇ
ى، ئېتىپ قېەى قا باشلىدا ھالدق قارتاپ، سىمە بولۇراسا. كەتتىەپ قاتتىق مەڭد

ى بىر قىسىملىر، بولسىمۇن چىقىپ كەتكەپ نى بۆسۈۋشارقون بىلەڭ تەى كۆپلىر
 -3بىزنىڭ ،  لىنىپ ئەسىرگە چۈشتىرياى بىر قىسىملىر، كەتتى پتې ىپ ئۆلۈق ئو

. ۇققىلدم ھۇتۇانالرغا تىزرپان بې ىغا چۈشكەان مەھەللىسى خۇمدق ئاسۇن  لىيە
يولى ئېغىز غا بېر پ زار »كىر ش« ماالپ قوغنالرنى گە قاچقارپلەرەتە -رەپ تە

مىنىڭ رلىك تۈر ر شەھەزھاي بۇ تا)»كىر ش« ئېغىز د كى م  سارقان، قاپتىمە
ئىككى قولىنى ئىككى ل ڭلۈكتە بىر تەسەل دۆئاچاك تەربۇچ ئۈ(  پىرتەنۇبىي تە

ن تۇرقىسىغا ئېغىر خۇرئاا مېتىر نېر دچ ئۈ. يېتىپتۇا ئوڭدا ھالدن پكە تاشلىغارەتە
، زور، يلىقاچىرن ل ەەبېزن بىلەدۇقالر تابۇ -ر ياخ ى ئى ەنجۇغالنغان، غا

اپ تىلدركەتكەنلىكتىن خاپ قۇرقوق غىمارئارا قار قىسى باقاشز يۇلتۇق ئاا ماڭلىيىد
ى »ئەمد. اھالدن سۆيۈن ەە ېد م ئىەىمدد« !»ئولجا. پتۇرۈئايلىنىپ يۈرۇپ پۇشقۇ
ھېلىقى تەسەتنىڭ قې ىغا ن بىلەل « شۇ نىيەۇمبولدن سىتىد غاركۆل خىزمە

ىمىزنى  جدەر. تاليتتىمۇكاپاراپ تۆھپىمىزگە قاق ئولجا ئالساە تەڭد. كەلد م
مىللىي ل ئىنقىالبى يەال چ ۋئۇ ئۈم  سارقا، ئايلىقىمىزمۇ ئۆسەتتى، تتىرەكۆتۈ

. نئوفىتسېر ئىكەروس  جىلىك بىر ېي دەرتۇڭۋن مىسىنى كەي ەرمىيەسىنىڭ فورئا
ڭ ئوق ئوق، تۇتۇقلۇل ئاپتومار   تادېتىسكى ۋسوا بىر قولىد، تاپانەاە بېلىد

تې ى ن قا. نپ تې ىپ چىقىپ كەتكەنىكەسۆڭەكنى چېقىق بېقىنىد ن كىر پ تاغا
ن گەربەز يۈا تقانداكېلىۋەپ يۈگرن مەئى الر بۇ ، ھاسىل قىپتۇك كۆلەە. توختىماپتۇ
زى كۆن كەتكەق تەسەتنىڭ ئوچۇ. نقاتمىغانىكەن، مىغاۋۇتېنى سو. ەكبولسا كېر

ەل ھەسرق، بىر ئەپسۇسلۇر قتۇاقاندا يىداچىرن، ئاسمانغا تىكىل ەك، كۆپكۆ
 . ىقېتىپ قالغانىدى لىر دئىپا

. ئالد مقالرنى ئول ۋە ئاپتوما، نى يې ىپ تاپانەاركەمەرۈپ تەسەتنى ئۆ
چ  ۋ اليەل يانەۇقىد ن ئۈۈ تۆرەپ تەل سول پەقەرۇق، قۇپقۇم ساريانلىر نى ئاقتۇ

بىر م  سارقا. ئوفىتسېرلىك كىملىك چىقتىن گەرشىتابىنىڭ بەۈ مىيە بارمىللىي ئا
ن يېز قتا بېسىلغا -سەە تىل ، رۇچەرئۇيغۇۋە سىمى ەرئۆل ۈچىنىڭ ە چېتىد
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نى رچە يېز قتىكى خەتلەرئۇيغۇ. نئىكەر باى مۇنلىرزمە( كاتەكەە)فىك اگىر
چىك روفودفوف، رۇس،  چ ت ونوروۋخاستېفان زا»م باقساپ ئوقۇ. يتتىمالئوقۇيا

 ربانالر مۇزمەن ې ەد« (...ڭفۇليەنجا)درون ئىسكاۈ، زامكوم يا 41، (ېيتۇڭۋ)
پ ھنامىمىزغا ئوخ اۋاگۇل ھىيەالسال بىي خىزمەربىزنىڭ ھەن ئاساسە. نئىكە

. نقىز ل تاشلىق ئىكەق نىڭ توالرئۇى، ڭلىك ئىدر رەبىزنىڭ تى ە. نكېتىد كە
چاپەىپ اپ تىلدرخاالي دەپ يېقىنالشسام ئاپ ئاتنى تۇتۇ. ئېلىپ يانەۇقۇمغا سالد م

بىزنىڭ پەيد كى بىرقانەە ن گەريۈالپ قوغانالرنى تىزرپاا نېر دى، تمىداليېقىن يو
 . شتىالم ە ئورەكېلى ىپ چۆەپ يۈگررۈپ مېنى كۆر لەرئەسكەر ئۇيغۇ
 !؟ھە -قىل شېر ك ئولجىغا بىزنىمۇ ! قالتىس؟ ئاتتىڭمان سنى سەرۇسالى بۇ ققققق 
ق ئون ئاتقاشقىالر بان، ئاتمىغان مەە ئەسلىد)ېد م  ، ققققق دئاتتىمن مە، ھەققققق 

ئاتتىم« ن »مەن قويماسلىق ئۈچۈرۇپ تتۇرئولجىنى تان، ئىكەن ا تەگكە سىغرقا
نېمە ، يېتىپ كېلى ىپ »نېمە ئىشڭالر ليەنجاڭ، پەيجا ال مددەبىر(.  ېد مد

ۋ شۇ پەيتتە تيادەل . ۇقلداقىلىپ تۇتىۋل ئاتنى بىر ئاما. شتىراسودەپ « ؟ئىش
ق، ئول، ئاپتوما، تاپانەاتەسەتنى ، لنى ئۇقتىائەھۋ. ىئاتلىق يېتىپ كەلدڭ نجاەتۇ

ۈ تۆراپ ئوە ھىدالئازى بىي كىنى كىسىنى ئۆرھە. ىبولدل خۇشاك بەرۈپ ئاتنى كۆ
ى،  ۋ دريې ىپ ئېەىپ قانالرنى تۇرنجۇغىسىد ن خوغائاتنىڭ . ىيانەۇقىغا سالد

ي بوە نەيزن، ئىكەر بان  قەە ئالتۇزلىق ە يەنە بىرسىدتىلال، لىق ا قەىدۇبىر ساند
زى ھەممىمىزنىڭ كۆ. تتىراتۇاپ ئىللىق يالتىرا ئالتۇنالر  درنۇۈ اقۇين لى ەرئۆ
پ، كۆدەم ئادە، ئىەىمىزۇق قالددەپ « !ئېسىتۋاي »ى تىكىلدلتۇنالرغا ئا

 . ىئىدق يوئىالج شەخسنىڭ قىلىۋېلى قا 
مىن و ا تۇڭ ۇن سە، (چە ئىسمىۇسالى ئاكىنىڭ خەنز)ڭ مو خەيجاققققق 

كاتتا تۆھپە ن  پى ئۈچۈرشە -ن مىيەسىنىڭ شارئا للىقرامىن و قوا تۇڭ ۇن، ئۈچۈ
 جلىك قەھر مانلىق دەر-0ساڭا ، سەتتىڭركۆل  جىلىك خىزمەدەر - 0! تتىڭرايا

ر  ي ئەسكەددئا)ى لدرۈشاڭ ى فۇپەيجاڭلىققا ئۆستۈڭ  پە، ۋەزلى بېر لىپامېد
، ېيىنسىلىڭبۇغا قايتقاند ن ك. ىقىلىندم نىسى ئىنقادا 91تىلالد ن بۇ م ھە( ئىد م
اق كېيىن شۇند)ى ېدققققق د! ۇقىلىنىدا ئىجرا سېپى ئالد در لەرئەسكەن پۈتۈ

ردا بىر قېتىملىق قىماە يەكەن ە  يۆتكەل ەندن مەتىلالالرنى بۇ . ىقىلىند
 (.تتىمرۇۋەئۇتتۇ

بۇ ن سەڭ ققققق نجاەتۇۋ يەنە تياى قىلدۇق بۇيرققققق دەپ ! ڭليەنجاڭ خۇققققق 
ل ھاە دەرنىڭ ھېمايىسىدرئەسكە 01ملىق راياپ، ەەتلەپېال  رزھاساندۇقالرنى 
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بىر لتۇنالرنى ئاپ، كومىسسيە تەشكىللە، تنى كۈچەيتىپزارەنا. رسىلىڭبۇغا ئېلىپ با
ەن تۇن ۋە قايتىد ن پېەەتلەنسۇ مالڭالر،  ي ەتكە تىزپ روساناپ بىرلە -

پ لالشىتابىغا يوۈ باون نىزرمەى گارۈكېيىن ئۈ! ن سەز نىسى ە ئۆتكۈزخە
خىالبلىق  قىلغۇچىالر  ! نلمىسۇرۈكۆر نلىكلەۋەسە-رەزقىلەە شەخسىي غە. ۇبېر لىد

 ! ۇئېتىپ تاشلىنىدە سۈپىتىدبۇالڭەىالر 
 !...ڭنجاەتۇپ خوققققق 
پ قايتىد ن پېەەتلەۇقالرنى سانددە،  -ردى چاست بەڭ ليەنجاڭ يادۇڭ خۇ

. تالندۇردىئاالپ ى تالنرئەسكەر نەپە 01ن بىلەن مە. ىئاتقا قايتىد ن غانجۇغىلىد
 ...ۇقلداسېپىل ئىەى ە ئەكىر ۋنالرنى ئالتۇۇق، بىز تەڭ اھتىن ئاير لد
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