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  )يىللىقىغا 20بارىن ئىنقىالبىنىڭ ( 
  سهۋدايى

  

بىــزگه ســىڭدۈرۈلگهن مهپكــۈرە تــۈپهيلى شــۇنداق بىــر    —
ئايال،  -خىل كهسكىن ئىشهنچ ۋە يا قاراشقا كهلگهنمىزكى، ئهر

يــــاش قېــــرى، بــــوۋاق يــــاكى ئــــۆي ھــــايۋانلىرىنى ئايرىــــپ  
ــتىن قــــارا  ىبــــارەت قويــــۇق ئېتىۋېرىشــــتىن ئ  -ئولتۇرماســ

ــاپون باســقۇنچىلىرىغا، جاھانگىرالرغــا ۋە   ۋەھشــىيلىك پهقهت ي
» ئازادلىق ئارمىيه«فاشىستالرغىال خاس تهبىئهت بولۇپ، بۇنى 

  ...نامى بىلهن بىرلهشتۈرۈپ كۆرۈشنى تهسهۋۋۇر قىاللمايتۇق

  )نىڭ ئادۋۇكاتىغا دېگهنلىرىدىن①①①①جاڭ جۈنتاۋ( —
  

  .ئادالهت تۇيغۇسىخىتايالردا كهم بولىۋاتقىنى ۋىجدان ۋە 
  اتىنىڭ سۆزىدىنكجاڭ جۈنتاۋنىڭ ئادۋۇ —

  
 

دېــدى ئايــال خۇپتهنــدىن  —كهلــدىلىمۇ؟ ئــالالھ قوبــۇل قىلســۇن، ... ھه،—
بـــۇ كـــېچه نـــېم    —قايتىـــپ كهلـــگهن ئېـــرى ئىشـــىكتىن كىرىشـــىگىال،     

  .دەپ سورىدى ئارقىدىنال —؟ ...بولۇدۇغاندەك، مهخهتقارى، تېنچ ئۆتهمۇ، يا

                                            
     

①
بــارىن ئىنقىالبىنــى باستۇرۇشــقا قاتناشــقان ســابىق خىتــاي ئهســكىرى   —جــاڭ جۈنتــاۋ  

 .ئا —بولۇپ، كېيىن ئامېرىكىغا سېغىنغان، 
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بـۇ جىملىـق نورمـال زامـانالردىمۇ     . تىۋىش يوق ئىدى-نۈداق ئتاالدا ھىچقان
مانا شۇنداقمىدى؟ ياكى كىشىلهر بولغۇسى بۈيۈك بىر غهۋغانى كۈتۈۋاتقاندا مانـا  

ــۇ جىملىــق شــۇنچىلىك  . شــۇنداق تۇيۇالمــدۇ، بىلىــپ بولمــايتى  ئىشــقىلىپ ب
ما يــۈرەكنى ســىقاتتىكى، ئۇنــدىن كــۆرە ئــالهمنى مــالهم قىلىۋەتكــۈدەك گۈلــدۈرما

باشــلىرى بولغاچقــا نىــڭ تېخــى باھار. گۈلــدۈرلىگهن بولســا، دېگۈســى كېلهتتــى
كـــۆللهردە پاقىالرنىـــڭ كۇرۇلداشـــلىرىمۇ، چېكهتكىلهرنىـــڭ چىرىلداشـــلىرىمۇ  

ــۇ جىــم  ــۇ ھــال ب جىــت كېچىنــى تېخىمــۇ مۇكهممللهشــتۈرۈپ،  -ئاڭالنمــايتى، ب
  .دەك سۈرلۈك قىلىۋەتكهن ئىدىۇكىشىنى قورقۇتق

ىقىرىپ يېنىـپ تۇرغـان جىـن چىـراق ئـۆينى بهك غـۇۋا       مورا بېشىدا ئىس چ
ــۆرۈنمهيتى    ــرنېمه كـ ــادەمگه دەرمهھهل بىـ ــرگهن ئـ ــىرتتىن كىـ ــا، سـ . يورۇتقاچقـ

مهخهتقارى شۇڭالشقا دەرھال جاۋاپ بهرمىـدىمۇ، يـاكى دەيـدىغانالرىنى ئوبـدانراق     
ئىككى مىنـۇتچه غـۇۋا   -ئويلىنىۋالماقچى بولدىمۇ، ئهيتاۋۇر ئىشىكتىال تۇرۇپ، بىر

ــۇڭ   ــڭ بۇل ــنه ئۆيىنى ــاراڭغۇلۇقتىكى كىچىككى ــۇردى،  -ق ــاراپ ت ــا ق پۇچقاقلىرىغ
  :كېيىن ئاستا سۇپا تهرەپكه سىلجىپ

دېدى مهخهتقارى چوڭقۇر ھهسرەت يوشـۇرۇنغان   —ئالالھ بىلىدۇ، ئالالھ،  —
زەيــدىنقارىمنىڭ دېگهنلىرىنــى ... دە، زىبىخــان، سادىســهن،-سادىســهن —ئــاۋازدا، 

ــاي  ــۇرتىمىزدا بولغــان مــۇددەتته بىــز خهقــقه تېچلىــق   ئۇنتۇدۇڭمــا؟ شــۇ خىت الر ي
جىن چىراقنىڭ يورۇقىدا ئۇالرنىڭ ھهر ئىككىسـىنى   —بوممايدۇ، دېمهپمىدى؟ 

خوتــۇنالر -پهقهت ئاۋازلىرىــدىنال يــاش ئهر. تــۈزۈكرەك كۆرۈشــكه ئىمكــان يوقىــدى
ئۆيمـــۇ چىراقنىـــڭ ئىســـى يـــاكى . ئىكهنلىكىنـــى ئىلغـــا قىلغىلـــى بـــوالتتى

سامان ئوتىنىڭ تۈتهشـلىرىدىن قارىـداپ كهتكهنـدەك، تورۇسـتىكى     ھهمىشهمكى 
ۋاسا بورىلىرى قارىـداپ كهتـكهن، ئىسـتىن ھاسـىل بولۇدۇغـان قـارا تـور ھهر يهردە        

ــۇراتتى ــار، شــۈدىگهرلىكنىڭ چالمىســىدىنال قوپۇرۇلغــان   . ئېســىلىپ ت ــۆي پاك ئ
مهن دەپ ھهر نهرسـىدىن نامراتچىلىقنىـڭ ئىزناسـى مانـا     . تامدىن ئىبارەت ئىدى

  .بىلىنىپ تۇراتتى
تىــم ماڭغــان ئــوغلى ســۇپىنى تۇتــۇپ مېڭىــپ كېلىـــپ،       -ئــاڭغىچه تهم 

  .دادىسىنىڭ پاچىقىغا ئېسىلدى
مهخهتقــارى بــالىنى قولىغــا ئالــدى، ئانــدىن ســۇپىغا ئاۋايالپقىنــا ئولتــۇرۇپ،  
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شـۇ بىـر   . ئوغلىنى تىزلىرى ئۈستىگه دەسسىتىپ تۇرۇپ، باغرىغـا چىـڭ باسـتى   
زدىن كېيىن ئارىغا چۆككهن جىملىقنى بالىنىڭ ئـۆزىگه خـاس   نهچچه ئېغىز سۆ

ئهممـا مهخهتقـارى   . چۈشۈنۈكسىز تىلىدا بىرنېمىلهرنى دېيىشىال بـۇزۇپ تـۇراتتى  
خىيـاللىرى  . ئۇنىـڭ يـۈرىكىنى ئـاللىنېمه مۇجـۇپ تـۇراتتى     . بۇالرنى ئاڭلىمايتى

ىـــڭ بالىن .قااليمىقـــان، تهرتىپســـىز ئـــويالر كاللىســـىنى چولغىۋالغـــان ئىـــدى
كۈچۈنــۈپ تىپىرلىشــى ۋە نارازىلىققــا ھىســاپ قىلىشــقا بولۇدۇغــان ۋارقىرىشــى   

بـۇ  . بىلهنال ئاندىن بالىنى باغرىغا باسـقاندا بهك چىـڭ سـىقىۋەتكىنىنى بىلـدى    
مهھــكهم قۇچاغالشــتا ئــاتىلىق سۆيگۈســى ئۈســتۈن كېلهتتىمــۇ يــاكى قورقــۇش  

ڭ نـېمه بولۇشـى   ئاشۇ بۇدرۇق كىچىككىنه جاننىـ . ھىسسىمۇ؟ بىلىپ بولمايتى
ھهققىدىكى قورقۇنۇچلـۇق خىيـال ئۈسـتۈنلۈكتهمىدى؟ يـاكى ئاشـۇ سـۈنئىي ۋە       
ئهنسىز جىملىقنىڭ سهۋەپچىسى بولغان ھادىسىلهرگه كۆڭۈل بۆلۈش تۇيغۇسـى  

  .ئۈستۈنلۈكتىمىدى؟ بۇنىمۇ ئىلغا قىلىش تهس ئىدى
ــارى ئهمهس ئىــدى   ــته ق ــۇ مهخهتقــارى دېيىلســىمۇ، ئهمهلىيهت ــارى . ئ ــۇنى ق ئ

ئۇنىـڭ ئوقـۇش يىللىرىـدا دىـن      ،ئهپسۇسكى. لىش دادىسىنىڭ ئارزۇسى ئىدىقى
ــاز         ــۈل، نام ــاق تۈگ ــارى بولم ــا، ق ــانالر بولغاچق ــگهن زام ــاتتىق چهكلهن ــۇ ق بهكم
ئوقۇغۇدەكمــۇ ئىمكــانى قالمىغــان كىشــىلهردىن كىــم ئۇنىڭغــا دەرس بېرىشــكه 

بــۇ . ىپېتىنسـۇن؟ ئــۇ كىچىــك چاغـدىال دادىســى نــاھىيه بازىرىـدا شــېهىت بولــد   
گهرچه كوممۇنىســـت . يۇرتتـــا ئهزەلـــدىن شـــېهىت ئـــائىلىلىرى قهدىرلىنهتتـــى

خىتايالر، ئۆتمۈشتىكى خىتـايالردىنمۇ ۋەھشـىي، ئـۆلگهنلهر ئۈچـۈن ھايـاتالردىن،      
ئۆلگهنلهرنىــڭ بالىلىرىــدىن ھىســاپ ئالىــدىغان دەرىجىــدە شــۇمپهن بولســىمۇ،   

دەپ قـارىالپ،   »... سـۇر، خهلق دۈشمىنى، ۋەتهن ساتقۇچ، بۇزۇق ئۇن«شېهىتلهرنى 
خهلقــقه يامــان كۆرسۈتۈشــكه تىرىشســىمۇ، قېنــى پــاكىز بــۇ يېــزا خهلقــى يهنىــال  

ــۈرەتتى  ــىدا كۆت ــېهىتلهرنى بېش ــارى    . ش ــان مهخهتق ــتىم قالغ ــك يى ــۇڭا كىچى ش
  .يۇرتنىڭ بالىسى بولۇپ، كۆپنىڭ كۆيۈنۈشى ئاستىدا ئۆستى

بولـدى، ئهممـا ئـۇ    سـاۋادى چىققانـدەكمۇ   -پـۇال ئوقـۇدى، خهت  -مهكتهپته چاال
چاغالردا ئۇنىڭ ئوقۇغىنى خىتايالر چىقىرىـپ بهرگهن يېڭـى ئېلىپـبه بولغاچقـا،     

  .كېيىن يهنه ساۋاتسىز بولۇپ قالغان ئىدى
سىياسهت بىرئـاز ياخشـىالندى دېـيىلگهن يىلالردىـن كېـيىن ئـۇ ئىشـتىن        
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ى يېقىنقـ . كېيىن كهچلىرى قارىالرغا بېرىپ، بىرئاز قۇرئـان سـاۋادىنى چىقـاردى   
ــرىگه    ــالىدىغان ۋەزلىـ ــگه سـ ــۈرەكنى لهرزىـ ــدىنقارىنىڭ يـ ــرى زەيـ يىلالردىـــن بېـ

دىننـى  . خوتۇن ئىككىلهيلهن سـادىق مۇرتالرغـا ئايالنـدى   -ھېرىسمهن بولۇپ، ئهر
ئالالھنىــڭ بۇنچىلىــك . ئېتىقــادى رۇســالندى. خېلــى تــۈزۈك چۈشــۈنۈپ قالــدى 

ئىلگىرىكـى  . ھىدايهتكه ئېرىشتۈرگىنى ئۈچـۈن شـۈكرانلىرى ھىساپسـىز ئىـدى    
ــادەت      ــكه ئىبـ ــان، نېمىشـ ــۆڭلى يورۇغـ ــبهتهن كـ ــۈنلىرىگه نىسـ ــك كـ غهپلهتلىـ

زەيـدىنقارىنىڭ سـاھابىلهر   . ىدىغان بولغان ئىـدى قىلىدىغانلىقىنى بىلىپ قىل
 –ھهققىدىكى تهسىرلىك ھىكايىلىرىدىن يۈرەكلىرى لهرزىگه كهلـگهن يـاش ئهر   

الـدا تـۇنجى پهرزەنتـى    خوتۇنالر جىمىكى ئۈمىد ئارزۇلىرىنى مۇجهسسـهملىگهن ھ 
تۇغۇلىشى ھامان مهسلىههتلىشـىۋالغاندەكال ئۇنىڭغـا خالىـد دېـگهن ئىسـىمنى      

بهلكىــم ئــۇالر ئوغلىنىــڭ ئاشــۇ يــېڭىلمهس   .قويۇشــنى مۇۋاپىــق تاپقــان ئىــدى 
دكه ئوخشاش يۇرتنىـڭ بېشـى، ئـازاتلىق    ىئىسالم سهركهردىسى خالىد ئىبنى ۋەل

  .قىلىشقاندۇرقوشۇنىمىزنىڭ سهردارى بولۇشىنى ئۈمىت 
زەيـدىقارىمۇ ئۇنىــڭ ئىخالســمهنلىكىنى، جاپاغـا چىــداملىقلىقنى يــاقتۇرۇپ   

ــۇيرۇيتى  ــالرغا ئــــۇنى بــ ــا خېلــــى مــــوھىم ئىشــ ــۈپ . قالغاچقــ زەيــــدىن يۈســ
سىياســىۋىيلىكى كۈچلــۈك ۋەزلىرىنــى باشــلىغىلى بىــر يىلــدىن ئاشــقان، ئهڭ  

ــت      ــى ئۈسـ ــازىرلىقى ۋە پىالنـ ــۇالڭ ھـ ــددىي قوزغـ ــدە جىـ ــرى ئىچىـ ىدە يېقىنلىـ
ــدى  ــلىمهكته ئى ــدىن     . ئىش ــدە بولغىنى ــالرنىڭ ئىچى ــۇ ئىش ــا ش ــارى مان مهخهتق

ــاق شــهكىللىك    . پهخىرلىنهتتــى ــدىن قاپ ــا ئۈچــۈن چۆيۈن ــۇنى قهشــقهرگه بومب ئ
نهرسىلهرنى قۇيدۇرۇش، ئېلىپ كېلىشكه بۇيرىغانـدا، ئۇمـۇ ئۇسـتازنىڭ جامـائهت     

ادە كهلـگهن، ھهتتـا   فوندىنى ئاسراش روھىنى دوراپ، قهشقهرگه پىيادە بېرىپ، پىي
كۆتۈرەلمىگۈدەك يۈك بولمىسىال، يېنىكرەك يۈكلهرنىمۇ كۆتۈرۈپ پىيادە يـۈرگهن  

  .ئىدى
ئـايرىش ئىشـى    »①①①①شـورى «كېيىن ئىشهنچىلىك ئـائىلىلهردە پـوروخ ئۈچـۈن    

. ئېلىپ بېرىلغاندا، مهخهتقارى ۋە ئايالى ئهڭ ئهۋەل ئـۆزلىرىنى مهلـۇم قىلىشـتى   

                                            

     
①
دەپ ئاتىغان بۇ نهرسه خېمىيىلىك بىرىكمه، بىر خىل تـۇز   »شورى «يهرلىكته خهلقىمىز  

  .ئا —، )KNO3(رات بولۇپ، ئىلمىي ئاتىلىشى كالىي نىت
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شــورى . ىمــدان قاينىتىــپ، شــورى ئايرىــدى ئىشــتىن كېلىــپ، كېچىلىــرى چىر
ئهمما ئۇالر بۇنىڭ زادى قانداق نهرسـه  . پوروخنىڭ ئهڭ ئاساسلىق ماددىسى ئىدى

ئىكهنلىكىنـــى بىلمهيتــــى، پهقهت پىشــــقهدەم ئــــوۋچىالر ئــــۆزىگه الزىملىــــق  
ئوقلىرىنى ئۆزلىرى ياسايدىغان بولغاچقا، قهدىمـدىن كېلىۋاتقـان بىـر رېتسـىپ     

كــۆرە يۇلغــۇن تــۈۋىگه چۈشــكهن چىرىمــدان توپلۇنــۇپ قازانــدا رېتســىپقا . بارىــدى
يوغان قومۇرغاندا ئاسـتى   -قاينىتىالتتى، ياكى قوينىڭ قىغىنى كهتمهندە يوغان

ــۇ ئــاق نهرســىلهر         ــوالتتى، مانــا ش ــېچهكلىگهن يهرلىــرى ب ــدە ئــاق چ قهۋەتلىرى
مـۇ  ئاندىن ئهخلهت چـاۋىرى سـۈزۈۋېتىلىپ، ئاسـتىدىكى الي   . توپالنسىمۇ بوالتتى

. ئايرىۋېتىلىپ، سـۈيى داۋاملىـق قاينىتىلسـا ئـاق كىرىسـتال ھاسـىل بـوالتتى       
ئانـدىن بـۇنى تارشـا گۇگـۇت ياسـايدىغانالر      . مۇشۇسى شورى ياكى شور دېيىلهتتى

ھهرە كېپىكـى  (كېپىكـى   چبىـلهن ياغـا  ) گۇڭگۇرت(ئىشلىتىدىغان گۇگۇت پوقى 
ئىچكىـي قـانۇنىيىتىنى    ئـۇالر بۇنىـڭ  . ئارىالشتۇرسا پـوروخ بـوالتتى   كه)پوزەك —

ھهر ئاخشـىمى بىـر   . بىلمىسىمۇ، بۇرۇنقىالردىن قالغان ئادەت بويىچه ئىشـلهيتى 
دېگهنــدەك ... ئوتـۇن قىــس ئىـدى، ســامان، كـۆتىچهك،   . قـازان قاينىتىـپ تــۇراتتى  

تېۋى يوق يېقىلغۇالر بىلهن بىر قازان قاينىتىـپ، كىرىسـتال تۇتتۇرمـاق ئاسـان     
دەپـال   »! ئالالھ رىزاسى ئۈچـۈن «ۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئهمما ئۇالر ب. ئهمهس ئىدى

  .قىالتتى
بۇ پهزىلهتلىك ئادەمگه چوڭقـۇر  . ئۇالردا زەيدىنقارىغا ئاجايىپ ئىخالس بارىدى

مۇشـۇنچىلىك ئىشـالر بىـلهن    «ئۇالر ھهرگىز سـاختا بىلىمـدانالرچه   . ئىشىنهتتى
ــدۇ؟    ــى بوالم ــبه قىلغىل ــۈچ ئۈســتىدىن غهلى ــۈك ك ــدەك بۈي ســوراپ دەپ  »خىتاي

ــايتى ــدى  . ئولتۇرمــ ــدۇقمۇ، بولــ ــا ئاتالنــ ــۈن دەپ يولغــ ــى ئۈچــ ــالالھ رىزاســ . ئــ
ــۇدا ئۆلســهكمۇ     ــدە ئۆلســهكمۇ، ئۇيق ــاتقىنىمىزمۇ ســاۋاپ، جهڭ ــاڭغىنىمىزمۇ، ي م

ــاراپ ئهمهس،  . ئوخالشـــال ســـاۋاپ ــالالھ ئىشـــىمىزنىڭ مېۋىســـىگه قـ چـــۈنكى ئـ
ۇ ئىشـنىڭ  بـ . نىيىتىمىزگه كۆرە ئهجىر بېرىـدۇ، دېگهنـگه شهكسـىز ئىشـىنهتتى    

پۈتـۈن مهملىكهتـته   . ئۇزاق مۇددەتلىك بىـر پىـالن ئىكهنلىكىنىمـۇ بىلىشـهتتى    
. بىــر ھهركهت ئورتــاقلىقى، ئىــدىيه ئورتــاقلىقى ئۈچــۈن خىــزمهتلهر كېتىۋاتــاتتى 

. كۇچـادىن كېلىشـهتتى  . بهزىدە تۇرپاندىن قهمهرىـدددىن دېـگهن بىـرى كېلهتتـى    
كهت مىقياسـىدا بىـرال ۋاقىتتـا    مهملىـ . پىچاندىن كېلهتتى، خوتهندىن كېلهتتـى 
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ســاددە دىهقــان -كۆتۈرۈلۈدىغــان بــۇ ئىنقىالپنىــڭ رەھبىــرى بولســا ئاشــۇ ئــاددىي 
ئۇمۇ قارى ئاتالغىنى بىلهن قـارى ئهمهس، نه پهننىـي مهكتهپـته،    . زەيدىقارى ئىدى

نه دىنىي ئوقۇشتا تـۈزۈكرەك ئوقۇمىغـان بولۇشـىغا قارىمـاي، ئـالالھ سۆيگۈسـى،       
قۇللىرى بولغان مىللىتىگه، مۆمىنلهرگه تهۋە زېمىن بولغـان  ئالالھنىڭ مۆمىن 

ۋەتىــنىگه مۇھهببىتىنىــڭ ماگمىــدەك ھارارىتىــدىن ئهنه شــۇنداق بۈيــۈك ئىشــقا 
تهشـكىللهش تـاالنتى، جهزىبىـدار نۇتـۇق     . جۈرئهت قىلىۋاتقان بىر ئىنسان ئىـدى 

 ۇشھېيىقتـۇر قابىلىيىتى، لېدىرغا خاس روھىي ئۈستۈنلۈك بىلهن كىشـىلهرنى  
نىيىتىگه كۆرە ئالالھ تهرىپىـدىن ئىلتىپـات قىلىنغـان تهبىئىـي تاالنـت       ،كۈچى

  .ئىدى دېيىشال مۈمكىن
. يهنه نهچــچه يىللىــق تهييــارلىق دەۋرى بــار ئىــدى. ئىــش تېخــى خــام ئىــدى

ئهمما، دانىش مولالمدەك ئىماننى زەرگه ساتىدىغان مۇناپىقالرنىڭ سـاتقىنلىقى  
ــۇپ قا  ــاش بولـ ــش پـ ــدىن ئىـ ــۈمنى  تۈپهيلىـ ــۇرۇپ ئۆلـ ــتۇرۇپ تـ ــا، قولقوشـ لغاچقـ

نــى تاللىغــان زەيــدىنقارى، »يېتىــپ قــالغىچه، ئېتىــپ قــال «كۈتكهنــدىن كــۆرە، 
لۇبىيهتلىك بـۇ تالالشـتا ھهممىنـى بىـراقال دوغـا تىكىۋەتمهسـلىك ئۈچـۈن،        غمه

ــدىغانالر       ــىته بىلى ــولالم بىۋاس ــش م ــدىكىلهر، دانى ــۈمهت ئهتراپى ــق ھۆك يېزىلى
سۈتۈپ شېهىت بولۇشـقا قـارار قىلغـان، باشـقا كـۈچلهرنى      بىلهنال قارشىلىق كۆر

ــى     ــقا، كهلگۈسـ ــاقلىنىپ قېلىشـ ــار سـ ــى بـ ــۈپ، ئىالجـ ــالهتكه ئۆتـ ــۇرۇن ھـ يوشـ
  .ئىسيانالرنىڭ ئۇرۇقى بولۇشقا بۇيرىغان ئىدى

نىڭ ئۆيى تۆۋەن ھويال مهھهللىسىدە بولغاچقـا يېـزا مهركىـزىگه    مهخهتقارىالر
شــىۋىر يهكۈزۈلــۈپ -دا ئۇچــۇرالر شــىۋىركۈنــدۈزى ئــادەملهر ئارىســى. يــېقىن ئىــدى

خىتاي ساقچىلىرى مۇجاھىتالرنى قورشىۋالغان بولسا، كېيىن سـىرتقى  . تۇراتتى
. بىــر ھالقــا بىــلهن مۇجـــاھىتالر خىتــاي ســاقچىلىرىنى قورشــىۋالغان ئىـــدى      

كىـگه ئـوت يېقىـپ،    لىئىچىدىكى مۇجاھىتالر قولدا ياسالغان بومبىلىرىنىـڭ پى 
قىلغان ھهيۋەتلىك پارتلىغان ئـاۋاز   »!گۇم«. رتقا ئاتاتتىتامدىن ئارتىلدۇرۇپ سى

ــا -ئهييــا«چىقــاتتىيۇ، ئهممــا ئۆلۈۋاتقــان خىتايالرنىــڭ   لىــرى تۇيۇلمــايتى؛ »ئهيي
گۈمبـــۈرلهش ساداســـى بىلهنـــال بىـــر نهرســـه ھۇشـــقۇيتۇپ ھاۋاغـــا ئۇچقـــانلىقى  

  .بىلىنهتتى
شۇالر بىـلهن  ئۆزىنىڭ ئاشۇ قورشاۋدىكىلهر ئىچىدە بولمىغىنىغا، مهخهتقارى 
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ئهممـا بـۇ زەيـدىنقارىنىڭ بـۇيرۇقى     . بىلله شېهىت بولمىغىنىغا ئىچى پۇشـاتتى 
... ئهگهر ھايات قااللىسـا، . ئۇنىڭ ھايات قېلىشىمۇ ئوخشاشال موھىم ئىدى. ئىدى

ــادەم تۈنۈگــۈن ۋە بۈگــۈن يېزىلىــق ھۆكــۈمهت ھويلىســىدا شــېهىت     بىرمــۇنچه ئ
ــدى ــت  ب. بولغانى ــى ۋاقى ــېهىت بولىش ــڭ ش ــدى  ۇالرنى ــى ئى ــانال . مهسىلىس قاچ

چــۈنكى ئــوق ئاللىقاچــان يايــدىن . بولمىســۇن شــېهىت بولىشــى ئېنىــق ئىــدى
  .چىققان ئىدى

چـۈنكى زەيـدىن   . ئۇالرنىڭ شېهىت بولۇشتىن بىر قورقۇنچىسى يوق ئىـدى 
قارىنىڭ تهبلىغلىرىدىن شۇنى بىلهتتىكى، مۆمىن ئهگهر جىهات قىلىپ ئۆلسـه  

ــوئال ــنهتكه كىر -س ــىز جهن ــرىمهن    سوراقس ــن بهھ ــۈك نىمهتلهردى ــى، مهڭگۈل ەتت
بــوالتتى، ئـــۇ ئــالالھ نهزىرىـــدە شــۇنچىلىك ئهتىۋارلىـــق بــوالتتىكى، خالىغـــان     

شــۇڭا . نــى جهنــنهتكه ئېلىــپ كىرىشــكه ھوقۇقلــۇق بــوالتتى70كىشــىلىرىدىن 
ئۆلۈمنىڭ قورققىدەك نېمىسى بار؟ ئۆلسه تېخـى ياخشـى، ھايـات قالسـا تېخىمـۇ      

  .تىرىشاتتىكۆپ ساۋاپ تېپىش ئۈچۈن 
يېڭىدىن توي قىلىپ، ياشلىقنىڭ پهيزىنـى سـۈرگىدەكمۇ بولمـاي ئىككـى     

ئۇزۇن شـېرىن كـۈنلهر ئالدىـدا بولىشـى كېـرەك ئىـدى،        -يىل ئۆتكهن، يهنه ئۇزۇن
پهقهت بىــر تــالال ئــوغلى بارىــدى،  . ئهممــا ئــۇالر بۇنىڭغىمــۇ ئۆكۈنــۈپ كهتمهيتــى 

. مه بولىشى ئهندىشىگه ساالتتىتىم ماڭغان بۇ بودرۇق بوۋاقنىڭ نې-ئهمدىال تهم
ئهممـــا دەرھـــالال يهنه بۇنـــداق بىهـــۇدە پىكىرلهرنـــى ئۆزىـــدىن نېـــرى قىلىشـــقا 

چۈنكى ياراتقان ئالالھ بار، ئۇ ھهممىنىـڭ ئىگىسـى، ئۆلمىسـه چـوڭ     . تىرىشاتتى
بولۇپ قالىدۇ، ئۇالرمۇ شېهىتلهرنىڭ يىتىم قالغان بالىسى ئىدى، ئـۆلمهي چـوڭ   

بىر ئوبـدان  «: ھهدىسلهردە ...نىڭ كۆڭلىگه سالسا بېقىۋاالربولدىغۇ؟ بىرەر مۆمىن
ــۇالق       ــنىلهرگه قـ ــگهن پىتـ ــۇ، دېـ ــالپ كېتىپتـ ــالىلىرىنى تاشـ ــى ۋە بـ ئائىلىسـ

  دېيىلمىگهنمىدى؟ »... سالماڭالر،
ســــادىق ھهمراھىنىــــڭ   —بىــــردەم يامباشــــلىۋاالمال، مهخهتقــــارى؟    —

، ئايالىنىــڭ پىچىرلىغانــدەك ئۈندىشــى بىــلهن ئېســىگه كهلــگهن مهخهتقــارى     
كـــۆڭلىگه قورقۇنـــۇچ سالماســـلىق ئۈچـــۈن، ئـــۆزىنى خـــاتىرىجهم كۆرسۈتۈشـــكه 

  :تىرىشىپ
ئـۇخاليمىز، ئانىسـى، ئۇخلىمـاي     —دېدى، —شۇنداق قىلماي، ئهمىسه،  —
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  نېمه بوپتىكهن؟
ئهممــا ئۇنىــڭ غهشــلىكى قورقۇنــۇچتىن ئهمهس، بهلكــى يېــزا مهركىزىــدىكى 

بۇ غهشلىكته ئۇزۇن زامـان پهرۋىـش   . ىدىئىشالرنىڭ ئويلىغاندەك بولمىشىدىن ئ
ــدا بولۇد     ــاد بولىشــىدا پهي ــدا بهرب ــاز قالغان ــر ئىشــنىڭ ئ ــى  ۇقىلغــان بى ــان ئىچ غ

ئېچىشىش ھىسسى ياتـاتتى؛ ھهمـمه ئىـش جايىـدا بولۇدۇغىنىغـا ئىشـىنىلگهن       
بىــر ئىشــنىڭ ئويلىمىغــانال بىــر چاتــاق بىــلهن كــۈتمىگهن نهتىــجه بهرگىنىــدە  

ئهخهتقـارى ئايـالى بىـلهن كېچىلىـرى ئۇخلىمـاي      . ىـدى تۇغۇلۇدۇغان ئـاچچىق بار 
شورى قاينىتىپ ھازىرلىغان، كېيىن قهشقهردە مهشـچىلهرگه قۇيـدۇرۇپ كهلـگهن    

ــۈن  ــاق«چۆي ــاكى كــالته »قاپ كــالته كېســىلگهن تۇربىالرغــا  -الرغــا قاچىلىغــان ي
ــاۋاز      ــال ئ ــڭ پهقهت ــاچ قېقىــپ ھازىرالنغــان بومبىلىرىنى ــا ياغ ــاچىالپ، ئېغىزىغ ق

ــ ــاتتى   چىقىرىش ــۈرەكنى مۇج ــى ي ــقىغا يارىمىش ــۈزى   . تىن باش ــتهپ ي ــۇالر مهك ئ
كۆرمىگهن، ئهسكهرلىك تهربىيىسى ئېلىشقا پۇرسىتى بولمىغان ساددا دىهقـانالر  

بىلهن پارتىلىتىش قـورالى ياسىسـا بولمىشـىنى، پوروخنىـڭ پهقهت      ختۇرسا، پورو
ــۇ       ــكى بـ ــۇن؟ كاشـ ــداقمۇ بىلسـ ــلىتىلىدىغانلىقىنى قانـ ــۈنال ئىشـ ــوق ئۈچـ ئـ

ــدە ئاشــۇنچىلىك  روھ بولغــان  جــۈرئهت، ئاشــۇنچىلىك مىللهتنىــڭ بىلهرمهنلىرى
بولسا، ئۇالرغا قېتىلىپ، بىرەر ئىلمىي مهسلىههت بهرگهن بولسـىچۇ؟ پوروخنىـڭ   
بوشلۇققا ئىنتىلىش خۇسۇسىيىتى بولىشىنى، شۇنداق ئىكهن، چۆيۈن قاپـاقنى  

ــاچنىال ئىتت    ــان ياغـــ ــا قېقىلغـــ ــال ئاغزىغـــ ــرىش ئهمهس، پهقهتـــ ــپ يېـــ ىرىـــ
  ...چىقىرىۋېتىدىغانلىقىنى دەپ بهرگهن بولسا،

مهخهتقــارىنى غهش قىلىــۋاتقىنى مانــا شــۇ ۋە بۇنىــڭ ئاقىۋىتىــدە خىتــاي       
جالالتلىرىــدىن بىــر بۆلــۈكىنى ئۆلتــۈرۈش ھىســابىغا ئانــدىن شــېهىت بولمــاي، 

گهرچه ئالالھنىـڭ ۋەدىسـىگه   . بىكارغا، بىهـۇدە قۇربـان بولـۇش ئىـدى    –بىكاردىن 
نىڭ ئالالھ ئالدىدىكى ئهجـرى كېمهيمىسـىمۇ، يهنىـال كىشـى قىلغـان      كۆرە ئۇالر

كۆرسـه   ، جېنىنىڭ ئهرزان قۇربانلىق بولۇشىنىئهجرىنىڭ بوشقا كېتىۋاتقىنىنى
  !چىدىيالمايدىغان گهپكهن

***  
ــىپ،    ــاۋا دىمىقلىشـ ــىدا ھـ ــامغۇر ھارپىسـ ــىددەتلىك يـ ــدۈرمامىلىق شـ گۈلـ

ىغۇ، بــۇ كــېچه پهۋقۇلئــاددە بىــر بوشــلۇقنى نېمىــدۇر قاماللىۋالغانــدەك بىلىنىــد
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ــايالر، شـــۈدىگهرلىكنىڭ جـــغهۋغاغـــا ھامىلىـــدەك، پۈتـــۈن  ــاالر، سـ انلىقالر، دەريـ
چالمىسىدىن ياسـالغان ئهسـكى ئۆيلهرمـۇ، پۈتـۈن جىسـمى مىـڭ كـۆز ۋە قـۇالق         

  .دۇر كۈتۈۋاتقاندەك ئىدىنىبولۇپ، نىمى
ســهن ئاتۇشـباغ كهنتىنـى ئايلىنىـپ، كۈ    يېڭىسـاردىن چىققـان بىـر قوشـۇن    

گۈلباغ ۋە تاشمىلىق تهرەپتىن يېيىلىـپ، جهنـۇپ ۋە غهربىـي     دەرياسىدىن ئۆتۈپ،
ئوپــال، بۆرىخىتــاي تهرەپلهردىنمــۇ قــارا  .جهنــۇپتىن شــىمالغا ســىلجىماقتا ئىــدى

ئهممــا، . چۆمــۈلىلهردەك قىمىلــدىغان سانســىز ئهســكهرنىڭ شهپىســى كېلهتتــى
  .بۇزالمايتىئۇالر ئۇزاقتا بولغاچ بارىندىكى سۈنئىي جىملىقنى 

***  
ئىككى كۈندىن بېرىكى پارتالش ۋە ئېتىشما ئاۋازلىرىدىن كېيىن ئهتراپنـى  

كۈسـهن ۋە گهز دەرياسـى ئارىسـىدىكى بـۇ ۋادىنـى      قاپلىغان قهۋرىستان جىملىقى 
گهز دەرياسىنىڭ كهڭ يېيىقلىرىدا پاخپىيىپ ئۆسـكهن  . .قۇچىقىغا ئالغان ئىدى

ــوۋ ق   ــىدا ئـ ــالغۇنالر ئارىسـ ــۇن ۋە بـ ــۈكياپىالقنىڭ  يۇلغـ ــۆنگهن مۈشـ ــقا كـ ىلىشـ
ــايتى ــىمۇ ئاڭالنمـــ ــا  . ھوقۇلدىشـــ ــۇ جىملىققـــ ــى بـــ ــڭ تۇيغۇســـ ئادەملهرنىـــ

ئىشىنهلمهيۋاتقان يهردە، تهبىئهتنىـڭ بـۇ تۇيغـۇن جـانۋىرى قانـداقمۇ خـاتىرىجهم       
بواللىســۇن؟ خــۇددى كىشــىلىك جهمىيىتىــدە ياخشــى ئىــش قىلىپمــۇ ياخشــى   

ــدىغان ئــادەملهردەك، ئىنســانالر    ــۈن نۇرغــۇن پايــدىلىق ئىشــالرنى    بواللماي ئۈچ
ــڭ    ــۇ جانۋارنىـ ــدىغان بـ ــپ بېرىـ ــىمۋولى «قىلىـ ــۇملۇقنىڭ سـ ــپ،  »شـ دېيىلىـ

ئاتىلىشــــــىمۇ ئــــــادەمنى ئهپسۇســــــالندۇرىدىغان سانســــــىز     »ھۇقــــــۇش«
ــدى  ــرى ئى ــاھهقچىلىكلهردىن بى ــىمۋولى   . ن ــۇملۇقنىڭ س ــتىنال ش ــۇ راس ئهگهر ئ

. ۇۋلىغـان بـوالتتى  بولۇدۇغان بولسىدى، بۈگۈنكىـدەك كېچىـدە توختىماسـتىن ھ   
ئىگىـز كـۆكتىن بېقىـپ،    . ئهمما بـۇ تۇيغـۇن مهخلـۇق قـان ھىـدى ئېلىۋاتـاتتى      

كۆرۈشكه ئادەتلىنىپ قالغـان ئاشـۇ توپـا چىـراي، ياالڭايـاق يېـزا كىشـىلىرىنىڭ        
 پاجىئهسىنى ئالدىن سېزىۋاتقاندەك، يا كۈسهن دەرياسىنىڭ يوقۇرى تهرەپلىـرىگه، 

ا گهز دەرياسىنىڭ يوقۇرىسىدىكى تاغ ئارىلىرىغـا  ي چاتقال، زېرىقالرنىڭ ئارىسىغا،
 –جىـت، تېـنچ   -كهتكهن، شۇ يهرلهردە بىرەر قىيانىڭ يېرىقلىرىدا ئولتۇرۇپ، جىم

چـۈنكى، ئېتىشـمىالر قىزىيـدىغان     .ئاسايىش كۈنلهرنى ئارزۇالۋاتقاندەك قىالتتـى 
  بولسا ئۇنىڭ ئوۋ ئوبېكتلىرى مۆكۈنۈۋالماي تۇراتتىمۇ؟
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لىقىـــدىكى بـــۇ ۋادا يېقىنقـــى يېـــرىم ئهســـىر ئىچىـــدە  ئارى ئىككـــى دەريـــا
ــگه  ــان جهڭ ــاھ    -قانچىلىغ ــان بىگۇن ــانچه مىڭلىغ ــدى؛ ق ــدەللهرگه ســهھنه بول جى

ئىنســانالرنىڭ قهتلىئاملىرىغــا شــاھىت بولــدى؛ مىليــون يىلالردىــن بېــرى        
ــۇ   توختىمــــاي ئېقىــــپ كېلىۋاتقــــان دەريــــا ســــۈيىگه قانمىغانــــدەك، ئهنه شــ

  .ۇ جىممىدە ئۆزىگه سىڭدۈرۈپ كېلىۋاتاتتىگۇناھسىزالرنىڭ قانلىرىنىم
يىلالرنىــڭ باشــلىرىدا ئوپــال، تاشــمىلىق، بــارىن قاتــارلىقالرنى ئــۆز       -40

نـى باشـتىن كهچـۈرگهن بـۇ تـۇپراق، سـوۋېت       »ئويتاغ ئىنقىالبى«ئىچىگه ئالغان 
پـۇتلىرى  . ئىتتىپاقىنىڭ ئويۇنىغا قۇربـان بولـۇپ، مىڭـالپ شـېهىت بهرگهنىـدى     

ــ  ــاق، چىرايى ــا     ياالڭاي ــۆڭلى ئان ــىلهرنىڭ ك ــۇ كىش ــان ب ــۆرلهپ تۇرۇدۇغ ــا ئ دىن توپ
، ئاپتاپتا كۆيۈپ قىزغۇچ قارمتۇلالشقان بهدەنلهرنىـڭ ئىچىـدىكى   كتۇپراقتهكال پا

تومۇرالردا ئابىكهۋسهردەك ئېسىل قان ئېقىـپ تۇرغاچقـا، زاتىـدىن قۇللـۇقنى تهن     
ىيهتلهر بىـلهن  ئۈستىگه مهغلـۇب  -يۇ، ئۈستى-مىڭالرنى قۇربان بېرەتتى. ئالمايتى

  .نهتىجىلىنىپ تۇرۇدۇغان ئىسيانلىرىنى داۋام قىلىۋېرەتتى
ــانالردىن يهنه  ېئاشــۇ يىلالردىكــى شــ  ــاك ق ــدىن ئاققــان پ هىتلهرنىڭ ۋۇجۇدى

كوممۇنىسـت ئىستىالسـىنىڭ دەسـلىۋىدە،    . يېڭى مۇجاھىـدالر تـۆرەلگهن ئىـدى   
دىن نــى سۈپهتلهشــلىرى  »كوممــۇنىزىم «ئــۆزىمىزدىن بولغــان مۇناپىقالرنىــڭ   

ــپ،     ــدانغانلىقلىرىنى بىلى ــۆتمهيال ئال ــانچه ئ ــۇرتالر، ئ ــۇ ي ــان ب  50ســۈكۈتكه پاتق
ئــۇ . يىلالرنىــڭ باشــلىرىدا يهنه بىــر قېــتىم ئىســيان تــۇغى كۆتۈرۈشــكهن ئىــدى 

چاغالردا جالالت ۋاڭ جىننىڭ چىقارغان پهرمانىغا كۆرە بىر خىتاي ئهسـكىرىنىڭ  
اق دېيىلگىنــى بىــلهن،  شــۇند. جېنــى ئۈچــۈن بهش ئهر كىشــى ئۆلتــۈرۈلهتتى   

  .ئۆلگهنلهرنىڭ ھىسابىنى ھىچكىم بىلمهيتى
ئــالالھ يولىــدا بېــرىلگهن جاننىــڭ، ئاققۇزغــان قاننىــڭ خاســىيىتى شــۇ        

شــېهىتلهرنىڭ ھهققــى ھــۆرمىتى . بولــۇدۇكى، ھاياتالرنىــڭ قــانلىرى پاكلىنىــدۇ
يېقىنىنـى جهنـنهتكه باشلىشـىغا مهرھىـمهت قىلىشـقا ۋەدە قىلغـان        70ئۈچۈن 

-ھ، ئاشــۇ يېقىنالرنــى جهنــنهتكه اليىــق قىلىــش ئۈچــۈن ئۇالرنىــڭ ئىمــان  ئــالال
  .ئېتىقادىنى پاكلىغاچقا، يېڭى مۇجاھىتالر مهيدانغا كهلدى

-يىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا بۇ يۇرتنىڭ ئهركهكلىرى يهنه بىـر قېـتىم ئـارا   – 60
ئـاخىرى ئـۈزۈلمىگهن يالغـان ۋەدىـلهر     ! كۈرجهكلىرىنى كۆتۈرۈپ، ئىسـيان ئهتتـى  
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دەپ ۋاقىـراش ئۈچـۈن، قـۇرۇق     »!تـۇر «لهن بىلله ئاخىرى ئۈزۈلمىگهن زۇلۇمغـا  بى
ئــۇالر ئــاقتۇ نــاھىيه بازىرىغــا . قــولى بىــلهن مىلتىققــا قارشــى چىقىشــقان ئىــدى

باسـتۇرۇپ كىرىــپ، قوراللىــق بۆلــۈم ئامبارلىرىــدىن قــورالالرنى تاالشــقا، ئانــدىن  
جـاۋۇزچى خىتايالرغـا زەربه   قوراللىنىپ، ساقچى ئىدارىسىنى ئىشغال قىلىشـقا، تا 

ئهنه . بېرىپ، ئۆزلىرىنىڭ تېخى ھايات ئىكهنلىكىنى جاكارالشقا ئۇرۇنغـان ئىـدى  
شــۇ چاغــدىمۇ، خىتــاي جــالالتلىرى دەرۋازىــۋەن ئۆيىنىــڭ ئۆگزىســىگه پىلىمــۇت   

تـۇپراق  . قويـۇقال ئوققـا تۇتقـان ئىـدى    -قۇرىۋېلىپ، بۇ ياالڭتۆش دىهقـانالرنى قـارا  
ت قېنــى بىــلهن بويۇلــۇپ، قىممىتــى ئاشــقان، شــېهىت يهنه بىــر قېــتىم شــېهى

ئــائىلىلىرى ۋە تىرىــك قالغــان غازىالرنىــڭ قهلــبىگه مىللىــي نهپــرەت تېخىمــۇ   
  .چوڭقۇر يىلتىز تارتقان ئىدى

ــۈزلىگهن شــېهىتنىڭ بىــرى    ــا شــۇ قېتىمقــى ي مهخهتقارىنىــڭ دادىســى مان
  .ئىدى

***  
نالپ ئـوغرىالردەك  مانا شۇ زۇلمهتلىـك كېچىـدە بارىننىـڭ مهركىزىنـى نىشـا     

تىمسىقىالپ كېتىۋاتقان خىتـاي ئهسـكهرلىرى بـارىن يېزىسـىنىڭ چېگرىسـىغا      
  .ھۇجۇم مومېنتلىرى كۈتۈلهتتى. بارغانلىرىدا توختاشتى

ئهسكهرلهرنىڭ ئىچىدە خېنهننىڭ مهلۇم نـامرات يېزىسـىدىن كېلىـپ، بىـر     
ڭ قـانچىنچى  مىـ  36(يىلدىن ئارتۇقراق ۋاقىتتىن بېرى داال ئـارمىيه گازارمىسـى   

ئـۇ  . ئىچىدە ئاق موما يهپ ياتقان جاڭ جۈنتاۋ دېگهن ئهسكهرمۇ بار ئىـدى ) قىسىم
ئهســلىدە نــامرات يېزىســىدىن قۇتۇلۇشــنىڭ بىــرەر يــولى بولــۇپ قــاالر ھىــچ         
بولمىغاندا ئۈچ يىل بىكارلىق مومـا يېـۋالغىنىم قـاالر دېـگهن ئـۈمىتته ئهسـكهر       

هسـكهرلهر بۇنـداق نـامرات يېزىـدىن     بـايراق جـايالردىن كهلـگهن ئ    .بولغان ئىـدى 
شـۇڭا قوشـۇن ئىچىـدە ئۇنىـڭ تـۈزۈكرەك دوســتلىرىمۇ      . كهلگهنلهرنـى ياراتمـايتى  

ئــۇ جــاڭ . ئۇنىــڭ بىــردىن بىــر يېقىنــى شــياۋ جــۇ ئىــدى. يــوق دېيهرلىــك ئىــدى
جۈنتاۋدەك ساددا يېزىلىق مىجهز ئهمهس، تىپىـك خىتـاي خاراكتېرىـدىكى بىـرى     

تپهرەســــت، ئــــۆزىنى كۆرسۈتۈشــــنىڭ ئېپىنــــى بولـــۇپ، بهك ھىلىــــگهر، پۇرسه 
. بىلىــدىغان، دائىــم ئۆسۈشــنى، ئهمهلــدار بولۇشــنىال ئوياليــدىغان بىــرى ئىــدى  

شــۇنداق بولســىمۇ ئــۇ جــاڭ جۈنتــاۋنى نېمىشــكه يــاقتۇرۇپ قالــدىكىن، ئۇنىڭغــا 
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بهلكىم ئـۇ بـۇ سـاددا خىتايـدىن بهزى     . خېلى ئىچهكىشىپ قالغاندەك كۆرۈنهتتى
خىتـــاي دېگهننىـــڭ . ىتىدە پايدىلىنىشـــنى ئويلىغانـــدۇرچـــاغالردا قـــورال ســـۈپ

شـىياۋجۇ بىـر يىـل ئىچىـدىال مۇئـاۋىن      . ھىلىسـى تـوال نـېمه، بىلىـپ بولمـايتى     
بــۇ ئۇنىــڭ ئىچكىــي پىالنلىرىــدىكى بىرىنچــى قهدەم  . ئۇنبېشــى بولغــان ئىــدى

  .بولۇشى كېرەك
ە، جاڭ جۈنتاۋالرنىڭ قىسىمى بارىن يېزىسى ئهتراپىغـا يـۆتكهپ كېلىنگهنـد   

ــز يىغىلىڭــالر جىــددىي «ئۇالرغــا پهقهت  ــار، تې ــپه ب ــيىلگهن ئىــدى »!ۋەزى ــۇ . دې ئ
كۆڭلىنىــــڭ يېقىنلىقىــــدىن پايــــدىلىنىپ ئۇچۇرغــــا ئېرىشــــىش نىيىتىــــدە 

  :شىياۋجۇدىن پىچىرالپ سورىدى
ــوالردى،     — ــنچ يهرلهردە نېمىمــۇ ب ــۇ تې ــارمۇ؟ ب ــڭ ب نىمىشــلىقىدىن خهۋىرى
  .دەيمهن
ېر بولۇشـىمۇ مـۈمكىن، ئـۆزەڭگه پۇختـا بـول،      بهلكىم باردۇر، يـاكى مـانىۋ   —

ئهگهر مهن ئونبېشـى بولـۇپ قالسـام    . خىزمهت كۆرسۈتۈشـنىڭ ياخشـى پۇرسـىتى   
مۇئاۋىنلىققا سېنى كۆرسۈتۈمهن؛ سهندىن چاتاق چىقسـا مـاڭىمۇ گهپ كېلىـدۇ،    

دېــدى شــىياۋجۇ  —چــۈنكى ســهن دېــگهن مېنىــڭ بىۋاســىته قوماندانلىقىمــدا،  
دېـدى شـىياۋجۇ ئۆزىنىـڭ     —بهلكىـم،   —ئوخشۇتۇپ،  ئۇستىلىق بىلهن ئۆزىنى

مـاۋۇ ئايالمبـاش    —ھهممىدىن خهۋەردار ئهرباپلىقىنى كۆرسۈتۈپ قويۇش ئۈچـۈن،  
ئۇيغۇر خهق بهك يامان، چاتـاق چىقارغـان بولسـا بهلكىـم شـۇالرنى تىنچىتقىلـى       

  .بارامدۇق تېخى
، مانـــا ئهمـــدى ئـــۇالر بىـــر مهنـــزىلگه كېلىـــپ چىپپىـــدە توختىغانلىرىـــدا 

نېمىشلىقىنى ئاڭقىرالمـاي تۇرغانالرغـا كومانـدىرالر يۈزلـۈك بىـرلىكلهر بـويىچه       
  .ۋەزىپه ھهققىدە ئېنىقراق ئىزاھات بېرىدىغان ۋاقىت بولغانىدى

  :ىياۋجۇالرنىڭ يۈز بېشىسى سهپنىڭ ئالدىغا چىقتىششىياۋجاڭ ۋە 
 ئالدىمىزدىكى يېزىدا ئىنتايىن خهتهرلىك دۈشـمهن بـار، ھىلىگهرلىكـته    —

شۇڭا بېسـىپ كىرگهنـدە ئهر ـ ئايـال، يـاش ـ قېـرى دەپ ئايرىـپ         . ئۇچىغا چىققان
. ئولتۇرۇشــقا بولمايــدۇ؛ رەھىمــدىللىك قىلغــۇچىالر دەرھــال ئېتىــپ تاشــلىنىدۇ 

ــۇپ قالماســلىقى ئۈچــۈن ئهســتايىدىل      ــانالر بول جهســهتلهر ئارىســىدا ســاق قالغ
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ــلهر ئهگهر بىرەرســى ســاق قالســا پىتــنه تارقى . تهكشــۈرۈش كېــرەك تىــپ مىللهت
ئىتتىپاقىغا تهسىر يهتكۈزىدۇ، ياكى چهتئهلگه قېچىپ چىقىـپ كهتسـه، بـۇ يهردە    

ــانالرنى چهتـــئهل جاھان  ىرلىرىغـــا ســـۆزلهپ بېرىـــپ، جاھانگىرالرنىـــڭ    گبولغـ
شــۇڭا بىرمــۇ . دۆلىتىمىــزگه قارشــى تهشــۋىقاتى ئۈچــۈن دەســمى تېپىــپ بېرىــدۇ

ــدۇ   ــىغا بولماي ــاق قېلىش ــڭ س ــدىرالر م. جاننى ــداننى   كومان ــۇپ مهي ــئۇل بول هس
ــدۇرغانالر بولســا      ــاننى ســاق قال ــرەر ج ــپ بى ــدىللىك قىلى تهكشــۈرىدۇ ۋە رەھىم

 ۈلگهن جاننىـڭ بۇ ھهركهت جهريانىدا ئاتقـان ئوقنىـڭ، ئۆلتـۈر   . قاتتىق جازالىنىدۇ
ــۋاتىمىز، يېــيىش   . ھېســابى قىلىنمايــدۇ ــوقنى ســىلهرگه ئېــتىش ئۈچــۈن بېرى ئ

  ①①①①!...ئۈچۈن ئهمهس
. ئۇ يهنىـال ئىشـىنهلمهيتى  . ۇجۇدى شۇررىدە قىلىپ كهتتىجاڭ جۈنتاۋنىڭ ۋ

بۇ ئوتتۇرۇلـۇقتىكى بىـر يېزىغـا نهدىـن كېلىـپ قالغـان مـۇنچه دۈشـمهن؟ يـا بـۇ           
چېگرا بويى بولمىسا؟ ئۇنىڭ ئۈسـتىگه بـۇ يېزىالردىكـى ئۆيلهرنىـڭ ئهھۋالىـدىن      

ــدا ــاردۇر   ,قارىغان ــا ب ــڭ      10بولس ــان يۈزمى ــل قورالالنغ ــا خى ــۇس؛ ئهمم ــڭ نوپ مى
ھهقىقهتهنمـۇ  كىشىلىك بىر قوشۇن بىلهن باستۇرۇپ بېرىشـىمىزدىن قارىغانـدا   

خهتهرلىــك دۈشــمهنمۇ نــېمه؟ جاھــانگىرالر تهرىپىــدىن زامــانىۋىي قــورالالر بىــلهن 
ۋاي ! قورالالنــدۇرۇلغان، ئۈســتۈن ھهربىــي ســهۋىيهدىكى بىــر قوشــۇن بــارمۇ تېخــى

  ؟!ساالمهت چىقاالرمهنمىكىنه-تهڭرىم، ساق
بىــر قارىيىــپ كـۆرۈنگهن نهرســىگه قــورال بهتـلهپ يېــزا ئــۆيلىرىگه    ئـۇالر ھهر 

يېقىــنالپ كېتىۋاتقانــدا، جــاڭ جۈنتــاۋ يهنه بىــر پۇرســهت تېپىــپ، شــىياۋجۇدىن   
  :سورىدى
  قانداق بىر ئىشتهك قىلىدۇ؟ مانىۋىرمىكهن؟ —
ــاق     — ــالر چاتـ ــۇ ئايالمباشـ ــگهن بـ ــۇر دېـ ــوغرىكهن، ئۇيغـ ــزىم تـ ــاق، پهرىـ يـ

  ...هڭ بولۇدۇ، بىزگه ياخشى پۇرسهت، دېگىنىمدەك قىل،ھهقىقىي ج. چىقىرىپتۇ
بۇ كېتىشىمىزدىن قارىغاندا ئۇالر ھهقىقهتهنمـۇ بهك يامانـدەك قىالمـدۇ،     —

                                            

     
①
ــاۋ ســۆزلهپ بهرگهن       ــدە جــاڭ جۈنت ــۇ جــۈملىلهر ئهركىــن ئاســىيا رادىيوســىنىڭ زىيارىتى ب

 .ئا —سۆزنىڭ تامامهن ئۆزى، ھىچ ئۆزگهرتىلمىدى، قوشۇلمىدى، 
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  ...نېمه؟ ساق قاالمدۇق يوق، شۇنى بى دېگىنه
ۋاي ئهخمهق، ئۇالردا نېمه كۈچ بوالتتى؟ بولسـا بېـرى شـۇ بىـرنهچچه تـال       —

ئۇنـدىن باشـقا قولـدا    . ئۆلتـۈرۈپ ئېلىـۋاپتىكهن   قورالى بـاردۇر، سـاقچىلىرىمىزنى  
  ...ياسالغان بومبىلىرى بارىمىش، ھاھا

  ئهمىسه نىمانچىال جىق قوشۇن بىلهن بۇ قهدەر ھهيۋەت بىلهن يۈرۈمهك؟ —
ئۇالرنىـــڭ يـــۈرىكىنى مۇجـــۇش ئۈچـــۈن مۇشـــۇنداق ســـۈر كۆرســـهتمهي   —

بىــر ئــۆينى بىــر  بولــدى، ئهمــدى ئۈنــۈڭنى ئــۆچهر، ئالــدىڭغا قــارا، ھهر  !بولمايــدۇ
  !دۈشمهن قهلئهسى بىل

قورقۇشـــى خىتـــاي  . جـــاڭ جۈنتـــاۋ ھهم قورقـــاتتى، ھهم ھاياجانلىنـــاتتى   
بولغــانلىقى ئۈچــۈن، تهبىئىــي ئىچىــدىن كېلىۋاتقــان تۇغمــا ســهزگۈ ئىــدى؛        
ھاياجىنى مهكتهپ دەرسلىكلىرى، جهمىيهتتىكى تهشـۋىقات ۋە ئهسـكهرلىكتىكى   

شـهكىللهنگهن، خهلـق قهھرىمـانى بولـۇش،     ئىدىيىۋىي قۇرۇلۇشـالر نهتىجىسـىدە   
ــۈلگه تىكــلهش ئىســتىكىنىڭ تېشــىغا     دوڭ ســۇنرۇي، خــۇاڭ جىژگــۇاڭالردەك ئ

سـائادەتلىك ھايـاتىنى قوغـداش ئۈچـۈن مىـڭ      -خهلقنىڭ بهخـت . تېپىشى ئىدى
  .لگهن ياكى شۇنىڭغا ۋەدە ئېلىنغان ئىدىۈتۈئۆلۈشكه رازى بولۇش ھهققىدە ئۆگ

پ ئــۆزىنى شــۇالردىكى قهھرىمــان ئــازاتلىق  ئــۇ ئــۇرۇش كىنــولىرىنى ئهســله 
ئـــارمىيه جهڭچىلىـــرىگه سېلىشـــتۇراتتى ۋە چوقـــۇم شـــۇالردەك خهلـــق ئۈچـــۈن  

خهلـق دۈشـمهنلىرىگه    .ئـۆزىگه رىغـبهت بېرەتتـى   -ئـۆز بارلىقىنى پىـدا قىلىشـقا   
ــاتى ۋە مــال   ــپهتىگه، ھاي ــۇش، خهلــق مهن مــۈلكىگه دەخلــى تهرۇز -رەھىمســىز بول

  .ئۆزىنى ئاگاھالندۇراتتى-يۇمشاق بولماسلىققا ئۆز قىلغان بۇ ئىسيانچىالرغا
قىسىمنىڭ رەسمىي ھوجۇمغا ئۆتۈشى بىلهنال قهيهردىدۇر يهرنىڭ تېگىـدىن  

بـۇ يـا تانكىنىـڭ مـاتۇرى يـاكى      . كېلىۋاتقاندەك ماتۇر ئاۋازى كېلىشكه باشـلىدى 
  .تىك ئۇچار ئايروپالنالرنىڭ ماتۇر ئاۋازى بولۇشى مۈمكىن ئىدى

كېچىنىــڭ ســـۈرلۈك  . ئارقىــدىن تــۇنجى ئوقالرمــۇ ئېتىلىشـــقا باشــلىدى    
جىملىقــى تۇيۇقســىزال بۇزۇلغــان ئاشــۇ بىرىنچــى دەقىقىــدە شــۇنداق بولۇشــىنى 
ــاي ئهســكهرلىرى چۆچــۈپ كېتىشــتى ۋە      ــاقتىكى خىت ــۇ ي ــدىغان تۇرۇپمــۇ ب بىلى

  .يۈرەكلىرى شىددەت بىلهن سالغىلى تۇردى
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تىكىنه؟ ئهڭ ئـاۋالقى ئۆلـۈم كىملهرنىـڭ    ۋاي توۋا، كىملهر بىـلهن توقۇنۇشـ  «
دېگهن خىيـالالرنى قىلىشـتىن ئـۆزىنى تۇتالمىغـان جـاڭ       »بېشىغا كهلدىكىنه؟

جۈنتاۋ، ئۆلۈم قورقۇنچىسىدا باياتىنقى ئۆز ئۆزىگه پىچىرلىغان خهلق قهھرىمـانى  
ــاك  پــاكىز ئۇنتــۇپ تىترەشــكه باشــلىغان  -بولــۇش توغرىســىدىكى ۋەدىلىرىنــى پ

اقتـــا ئــادەم قارىســىدەك كۆرۈنـــۈپ كهتــكهن بىــر نهرســـىگه     شــۇڭا ئــۇ ي  . ئىــدى 
ــي         ــڭ ئهمهلى ــدىكى قورالنى ــۈزۈپ، قولى ــوق ئ ــاالي ئ ــر ت ــدا بى ــىز ھال ئىختىيارس

  .مهۋجۇتلۇقۇنى ھىس قىلىش ئارقىلىق، ئۆزىگه مهدەت بهرمهكچى بولدى
ئۇنىڭ تهرىپىـدە ئـۇزاق بولمىغـان ئارىلىقتـا كېتىۋاتقـان شـىياۋجۇ ئۇنىڭغـا        

  :يېقىنالپ
ئۇنىـڭ ئـۆز   . دەپ سـورىدى  —رەر ئـادەم كۆرگهنمىـدىڭ؟ نىـم بولـدى؟     بى —

ــۆرۈش   ــىنى كـ ــۈرگهن بولۇشـ ــمهن ئۆلتـ ــىدىكىلهرنىڭ ئهڭ ئهۋەل دۈشـ كوماندىسـ
  .ئارزۇسى بار ئىدى

  ....بىلمهيمهن، ئادەمگه ئوخشاپ كهتتى —
شــۇ تهرەپــكه يېقىــنالش، دىققهتلىــك بــول، ئــوقنى ئايىمــا، چــاال بولــۇپ    —

ەتمهســـلىكى ئۈچـــۈن جىقـــراق ئـــوق ئېتىـــپ ئانـــدىن  قېلىـــپ ســـېنى ئېتىۋ
  .دېدى مۇئاۋىن ئونبېشى ئۇنىڭغا مهدەت بېرىپ —يېقىنالش، 

ــوقنى      ــۇنجى ئـ ــهپته تـ ــۇبىي سـ ــڭ جهنـ ــاڭ جۈنتاۋنىـ ــلهن  جـ ــى بىـ ئېتىشـ
ــوق       ــا ئ ــۆرۈنگهن قارىغ ــكهرلىرى ھهر ك ــاي لهش ــىز خىت ــارەتلهنگهن جۈرئهتس جاس

ئـۈچ يىـل   . اتتىق تۇتـۇالتتى نورمالـدا ئوقنىـڭ ھىسـابى قـ    . ياغدۇرۇشقا باشـلىدى 
. ئهسكهرلىك جهريانىدا ئۈچ ياكى بهش قېتىم رەسـمىي ئېـتىش مهشـقى بـوالتتى    

ئـوق ئېـتىش ھهركىـم    . بهزىدە ئۈچتالدىن، بهزىـدە بهش تالـدىن ئـوق بېرىلهتتـى    
ئۈچـــۈن جهلپكـــار بىـــر مهشـــغۇالت بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن ھىچكىـــم خۇمـــاردىن  

ــوق بولســا راســا   . چىقمــايتى ــوق ئ ئېــتىش ئارزۇســى ھهر ئهســكهردىال  ســورىقى ي
  .ئهمهس، قورالغا ئۆگهنگهن ھهر ئهركهكته كۈچلۈك بوالتتى

بى قىلىنمايدىغان ئوق، سـورىقى يـوق جاھـان    اشۇنداق ئىكهن ئهمدى ھىس
ھىچ سـۆزى راسـت چىقمايـدىغانغا     نىڭبولسا كىممۇ ئاتمىسۇن؟ كوممۇنىستالر

ئـوقنى ئـاتمىغۇچه يهنىـال    كۆنۈپ قېلىشقاچقا، تاكى يېنىدىكىلهردىن بىرىنچـى  



 16

ئهمـدى  . كۆڭۈل توختىتالمىغانـدەك بىـر خىـل روھىـي ھـالهت ھۆكـۈمران ئىـدى       
ىدىن مهسـت بولۇشـقان خىتايالرنىـڭ ياغـدۇرغان     قئېتىش شاتلى .كۆنۈۋېلىشتى

ــىلداپ   ــاخلىرى ئۇشـــتۇلۇپ، قارسـ ــدىن بهزىـــدە دەرەخ شـ ئوقلىرىنىـــڭ زىچلىقىـ
  .زلىرى قالماقتا ئىدىدەرەخ غوللىرىدا ساناقسىز ئوق ئى. چۈشهتتى

دەرەخـلهرگه   –نامرات يېزىدىن كهلـگهن جـاڭ جۈنتـاۋ نـابۇت بولۇۋاتقـان دەل      
ئهگهر بـۇ دەرەخلهردىـن    «: قاراپ، ئهخمىقـانه ھالـدا كۆڭلىـدىن شـۇنداق كهچـۈردى     

ــدە قالغــان سانســىزلىغان مىتــال پارچىلىرىغــا     ــاۋۇت ياســىماقچى بولســا ئىچى ت
ئهسـلىدە ئۇنىـڭ    »!دە-ى كېرەكتىن چىقىدۇپۇتلۇشۇپ، بىچارە ياغاچچىنىڭ تىغ

ــۇپ، ياغــاچ بهك     ــاۋۇت ھازىرالشــتا بول يېزىســىدا قېــرى خىتايالرنىــڭ قايغۇســى ت
ــاي،     ــاۋۇتىنى ھــازىرالپ قويالىغــان قېــرى خىت ــا، ت قىمــمهت، بهك قىــس بولغاچق

بــۇ ئىــش ئۇنىــڭ بوۋىســى ئۆلۈدىغــان چاغــدا  . بهختلىــك خىتــاي ھىســاپلىناتتى
  .چكه، ياغاچنىڭ قىممهتلىكىنى ئوبدان بىلهتتىئۇالرنىڭ بېشىغا كهلگه

ــان     ــاران تۇرغ ــوقالر دەســتىدىن بهزى ئ ــچ ئېتىلغــان ئۈلگــۈجه ئ ئارقىــدىن زى
ئــوق تهكــكهن  .باشــلىدى قىلىــپ يىقىلىشــقا »غــاالپ-گۈلــدۈر«ئهســكى تــامالر 

بۇقىالرنىـڭ ئېچىنىشــلىق  -ھايۋانالرنىـڭ ئىچىـدە جېنـى چىڭـراق بولغـان كـاال      
تېمــى . ســۈرەنلهرگه قوشــۇلۇپ كهتتــى-غهۋغــا، قىقــاس بۆقىرەشــلىرى ئومــۇمىي

ئۆرۈلگهن كاتهكلهردىن ئۇچۇپ چىققان توخۇالر ئهنسىز ۋاقىلداپ، يېـرىم ئۇچـۇپ،   
يېرىم پاالقالپ جان ھهلهكچىلىكىـگه چۈشـكهندە، بـۇ ئهمـدى يـۈرەكلىرى بىرئـاز       

بىـر  ئۇالر قاراڭغۇلۇقتا . توختىغان خىتاي ئهسكهرلىرى ئۈچۈن ئويۇن بولۇپ بهردى
كۆرۈنـۈپ، بىـر كـۆرۈنمهي قالىـدىغان بــۇ كىچىـك جـانۋارنى سـوقۇۋېلىش بــويىچه        

ــدى   ــا كهلـ ــات بارلىققـ ــر كهيپىيـ ــلىغاندەك بىـ ــابىقه باشـ ــىز مۇسـ ــۇنچه . ئۈنسـ بـ
  بهسته ئاتقان ئوقلىرىدا ئۆلمهي ساق قۇتۇلۇش مۈمكىنمىدى؟-ئهسكهرنىڭ بهس

رمۇ جــاڭ تــۇنجى ئــۆيلهرگه بېســىپ كىرىشــلهر، ئــادەمگه قارىتىــپ ئېتىشــال 
ئومــۇمىي شــاۋقۇنغا ئهمــدى  . جۈنتاۋنىــڭ يېنىــدىكىلهردە كۆرۈلۈشــكه باشــلىدى 

زارى، ئهركهكلهرنىـڭ ھهسـرەتلىك   -بالىالرنىـڭ چىرقىراشـلىرى، ئايالالرنىـڭ ئـاھ    
  !نىداسى قوشۇلۇلغىلى تۇردى

تــۇنجى قېــتىم ئوققــا تۇتۇلــۇپ، تــاملىرى ھهرە كۆنۈكىــدەك قىلىــۋېتىلگهن  
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ۇ يهردە ئــۆلمهي چــاال قالغــان دۈشــمهن بــارمۇ يــوق، ئــۆيلهرگه بېســىپ كىرىــپ، ئــ
ــالندى  ــتىش باش ــر . تىن ــۈرۈش    –بى ــدەك تهكش ــۈزگۈچتىن ئۆتكۈزگهن ــرلهپ س بى

بولمىسـا بىرەرسـى تىرىـك قالسـا، چهتـئهلگه قېچىـپ چىقىۋالسـا        . كېرەك ئىدى
ــۈن       ــۋىقاتالر ئۈچ ــۇۋايدىغان تهش ــارا س ــيهتكه ق ــتىك جهمى ــار سوتسيالىس بهختىي

  .شاھىت بولۇشاتتى
جاڭ جۈنتاۋ بىـر ئۆينىـڭ مىڭـالرچه ئـوق تهككهنلىكـتىن ئۈلگۈجىكىـدىن       

ئـۆيگه بىـر    ،رىلىپ، ئۆرۈلهيال دەپ قالغان ئىشىكىنى قاتتىق تېپىپ ئېچىپجئا
دىسكا ئوقنى يهلپۈگۈچ شهكىللىك ئېتىۋەتكهندىن كېيىن، ئۆتكۈر نۇرلۇق قـول  

-دا سـانتىمۇ چىرىغىنى كىالشىنكوفنىڭ سىتۋولى بىلهن پاراللېل تۇتقـان ھالـ  
  .سانتى كۈزىتىشكه باشلىدى

سۇپىدا ياالڭ تامبال كىيگهن ئۈستى ئوچۇق، ئوتتۇرا ياشالردىكى بىر ئۇيغـۇر  
ئۇنىڭ قولىـدا قـورال بولمىغاننىـڭ ئۈسـتىگه     . دىهقىنى قانغا مىلىنىپ ياتاتتى

ئۇ ئۆزىگه بىرەرسـىنىڭ ھۇجـۇم قىلىشـىنى كـۈتكهن ھـازىرلىقتىكى بىرىـدەكمۇ       
ىچه ئۈسـتىنى سـېلىۋېتىپ، يېـرىم يالىڭـاچ ئۇخالۋاتقـانلىقى،      ئهكسـ . قىلمايتى

تاالدىكى تۇنجى ساداالردىن چۆچۈپ ئويغۇنۇپ، قاراپ بـېقىش ئۈچـۈن ئۇخالۋاتقـان    
ئىچكىرىكـــى ئۆيـــدىن داالن ئـــۆيگه چىقىشــــىغىال ئـــوق تېگىـــپ ســــۇپىغا      

ئـوق تېگىپمـۇ ئـاز دېگهنـدە ئوتتـۇز پـاي ئـوق        . يىقىلغانلىقى ئېنىق بىلىنهتتى
ئالدى تهرىپى تامامهن تىتىلىپ كهتـكهن بولـۇپ، ئىچكىـي    . هندەك قىالتتىتهكك

ــارچه  ــۇ پ ــى     -ئهزالىرىنىڭم ــى بىلگىل ــاچراپ كهتكىنىن ــا چ ــۇپ، ئهتراپق ــارچه بول پ
  .بوالتتى

گـاھى  -جاڭ جۈنتاۋ شۇنچه قىزىققان، قورقۇپ تۇرىۋاتسىمۇ قىزىقىشى گـاھى 
ىيمىـدى؟ يـاكى   ئۈستۈن كېلىپ بىلىپ باققىسى كهلگهن دۈشمهن مۇشـۇ بولغ 

دۈشــمهنلهر مهجبــۇرىي تــۈردە ئىشــىكىنى ئېچىشــقا زورالپ كىرىۋالغــان   نىســىبۇ
مۇشۇ ئۆينىڭ بىگۇناھ ئىگىسىمىدى؟ ئۇنداقتا بۇ ئۆي ئىگىسىنى قـورال كـۈچى   
بىلهن زورالپ، باستۇرۇپ كىرىپ، بـۇ ئـۆينى ئـۆزىگه دالـدى قىلىۋالغـان دۈشـمهن       

  نهدە؟
ــۆرۈنه    ــىك ك ــى ئىش ــته ئىكك ــى تهرەپ ــۇپ   . تتىئىكك ــك جهن ــۆيلهر تىپى ــۇ ئ ب
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ئانـدىن  . ئۇيغۇرلىرىنىڭ ئـۆي پىچىمـى بولـۇپ، تـاالدىن داالن ئـۆيگه كىرىلهتتـى      
بــۇالردىن بىــرى  . ئۇنىڭــدىن ئىككــى تهرەپتىكــى ئىككــى ئــۆيگه كىرىلهتتــى     

مىهمانخانا دېيىلىپ، قولىدا بارالر بىرئاز ياخشىراق ياسـاپ قويۇدىغـان ئـۆي، يهنه    
ــخا   ــى ئاش ــر تهرەپتىكىس ــدىلىك    بى ــارلىق كۈن ــى ب ــۆي، ئۇنىس ــدىغان ئ نا دېيىلى

ھهم تاماق ئېتىش، تاماق يېيىش، ھهتتـا  . پائالىيهتلهرنىڭ بولۇدۇغان يېرى ئىدى
ئانــا -ئهگهر ئۆيــدە ئاتــا . ئۆيــدىكى ئاساســلىق بولمىغــان ئهزاالر ياتىــدىغانغىچه   

. كــېلىن ئاشــخانا ئۆيــدە يېتىشــاتتى-بولســا مىهمانخانــا ئۆيــدە، ئوغــۇل) قېـرىالر (
قىــش كــۈنلىرى ھهمــمه ئــۆيگه ئــوت يېقىــپ ئىسسىتىشــقا چــامى بولمىغاچقــا   

ــاتتى   ــۆيكه قاپلىشــىپ يات ــر ئ ــلهن بى ــدا  . ھهممهي ــاز ئايلىرى ــدە  ي ــدا، ئۆگزى ھويلى
  .يېتىشقىمۇ بوالتتى

. جـــاڭ جۈنتـــاۋ دۈشـــمهننى ئىككـــى تهرەپتىكـــى ئۆيـــدە دەپ پهرەز قىلـــدى 
. هيدىغان سادا يـوق ئىـدى  شۇغىنىسى ھىچ تاۋۇش، تىرىك جان بارلىقىنى دەلىلل

بهلكىم ئۆلگهندۇر، بـۇنچه ئوقتـا سـاق قالسـا مـۇكهممهل بىـر مـۆجىزە بولمامـدۇ،         
دېگهنلهرنى كۆڭلىدىن كهچۈرگهچ، شۇندىمۇ ئىهتىيات بىلهن قـورالىنى بهتـلهپ،   
چىرىقىنى قورالىنىڭ ستۋولى بىلهن پاراللېل تۇتـۇپ، ئـوڭ تهرەپتىكـى ئۆينىـڭ     

ھهركهت بىلهن كىرىپ، چاققانلىق بىلهن ھهمـمه  ئىشىكىدىن شىددەتلىك تېز 
ئانـــدىن قارشـــىلىقنىڭ . ئهتراپنـــى يهلپۈگـــۈچ شـــهكىللىك كۈزۈتـــۈپ چىقتـــى

ــۈردى      ــىلىي تهكش ــدىن تهپس ــدىرىمايراق، قايتى ــپ، ئال ــۆزى يېتى ــا ك . يوقلۇقىغ
كــۆردىكى، بــۇ ئۆيــدىمۇ ئۇالرغــا تهســۋىرلهپ بېــرىلگهن دۈشــمهن يــوق، ئهكســىچه  

نهۋرىسىنى باغرىغا بېسىۋالغان بىـر مومـاي قـان ئىچىـدە     ئالته ياشالردىكى -بهش
موماي ئۆز تېنـى بىـلهن نهۋرىسـىنى قوغداشـقا تىرىشـىپ، ئـۇنى دالـدى        . ياتاتتى

لــېكىن نورمىســىز ئېتىلغــان ئــوقالر ئۇنىــڭ . قىلىــپ تۇرىــۋالغىنى بىلىنهتتــى
ــا  ــك   -ۋىجىــك تېنىنــى تىتم ــۆتكهنلىرى كىچى ــاالڭ قىلىۋېتىــپ، ئۇنىڭــدىن ئ ت

ــڭ بې ــۈزى     قىزنى ــى ي ــىنىڭ قېتىق ــۋەتكهن، مېڭىس ــى ئۇچۇرى ــىنىڭ يېرىمىن ش
  !تهرەپكه ئېقىپ چۈشكهن ئىدى

ــۇرۇق قهي     ــتىم ق ــرنهچچه قې ــڭ ئېلىشــقىنىدىن بى ــاۋ كۆڭلىنى جــاڭ جۈنت
بـۇ مهنزىـرىگه تهكـرار قاراشـقا     . قىلىپ، بېشى پىررىدە قېيىپ، تامغا يۆلۈنۈۋالدى
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ــدى    ــوق ئىــ ــۇ يــ ــدىمۇ، جۈرئىتىمــ ــا . رەغــ ــلهردەك كاالمپــ ــهپ، مهســ ي دەسســ
ــى   ــپ چىقت ــۆيگه قايتى ــهندىرەكلىگهنچه داالن ئ ــا    . س ــدىمۇ مان ــاقتىكى ئۆي ــۇ ي ئ

شــۇنداق . بولــۇش ئىهتىمــالى ئېنىــق تــۇراتتى »خهتهرلىــك دۈشــمهن«شــۇنداق 
بولسىمۇ بۇ بىر ئۇرۇش ئىدى، كىم بىلىـدۇ، بهلكىـم ئـۇ ياقتىكىسـىدە راسـتىنال      

بۇرۇلۇشــۇمغىال بېشــىمنى بىــرنهچچه دۈشــمهن يوشــۇرۇنۇۋالغان بولســا، ئارقامغــا 
  ...ئۇچۇرىۋەتسه،

يهنىـال چىـداپ، بـۇ    شۇالرنى ئويالپ تېنـى شـۈركۈنۈپ كهتـكهن جـاڭ خىتـاي      
ــدى   ــارار قىل ــكه ق ــۇ قارىۋېتىش ــۇنچى    . ئۆيگىم ــات قورق ــازىر ھاي ــدا ھ ــا ئۇنىڭ ئهمم

ــدەكهتۈگىگ ــى   ، ن ــدەك قىالتت ــپ قالغان ــى قېتى ــددىي   . ئهقل ــۇ قهدەر جى ــۇڭا ئ ش
ــۇ بهك . ســـتىن ئېرەڭســـىمهيرەك كىـــردىپوزىتســـىيىدە بولـــۇپ كهتمه قورالىمـ

ــدى     ــدا ئى ــرىم چۈشــۈرۈلگهن ھال ــدا ئهمهس، يې ــك ھال ــددىي بهتلهكلى ــېمه . جى ن
قىلىــۋاتقىنىنى بهزەن ئاڭقىرىـــپ، بهزەن يهنه غهلىـــته ئهقلىـــي تۇمـــان ئىچىـــدە  

يـۇ،  -قـورالنى جىـددىيهت بىـلهن بهتلىمىـدى    . يۈتتۈرۈپ قويىۋاتقانـدەك قىالتتـى  
  . مۇ ئهستايىدىللىق بىلهن ئهتراپقا تۇتتىقول چىرىقىنى بهك

. ئۇنىڭ كۆرگىنى بۆشۈك ئۈستىگه ئارتىلغانچه ئۆلۈپ قالغان بىر ئانـا ئىـدى  
ــا،      ــۇ ئان ــان، ب ــوقالر ئۇچــۇپ كىرىشــكه باشــلىغان ھام ــدىن ئ ــڭ دەرىزىلىرى ئۆينى
ئانىالرغــا بېغىشــالنغان ئاشــۇ چهكســىز پهرزەنــت سۆيگۈســىدىن، ئــۆزىنى قۇربــان 

نى قۇتقۇزۇش پىكرىگه كهلگىنى ۋە تېنى بىلهن بۆشـۈكنى دالـدا   قىلىپ، بالىسى
كاشـكى  . قىلىپ تۇرغانـدا شـېهىت بـولغىنى بىـر قاراشـتىال بىلىنىـپ تـۇراتتى       

ئۇنىــڭ ئاشــۇ پىــداكارلىقىغا تهســىرلىنىپ بولســىمۇ، تهقــدىر ئۇنىــڭ بالىســىنى 
پ ئامان قالدۇرغان بولسىچۇ؟ بىر تهرىپى تىتىلىـپ كهتـكهن بۆشـۈكنىڭ ئولتـۇرۇ    

ــتىگه      ــڭ جهننىـ ــدۇر ئالالھنىـ ــىدىنمۇ بالـ ــڭ ئانىسـ ــاراپال بالىنىـ ــا قـ قالغىنىغـ
  .جهزم قىلغىلى بوالتتى نىئۇالشقىنى

نــى كۆرگهنـدىن كېـيىن، ئۆزىنىــڭ   »دۈشـمهنلهر «جـاڭ جۈنتـاۋ بۇھــالنى، بـۇ    
بـۇ  . رېئاللىقتا ياشـاۋاتقىنى يـاكى چـۈش كـۆرۈۋاتقىنىنى پهرق قىاللمـاي قالـدى      

 »خهلقنىــڭ پارتىيىســى«. ۈمكىنســىز ئىشــالر ئىــدىبولىۋاتقــان ئىشــالر ھىــچ م
بولغـــان كوممۇنىســـتالر، خهلقنىـــڭ قۇتقازغۇچىســـى بولغـــان كوممۇنىســـتالر، 
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ــى به ــخهلقن ــان     –ت خ ــى قىلغ ــڭ غايىس ــنى ئۆزلىرىنى ــائادەتكه ئېرىشتۈرۈش س
شـۇڭا بـۇنى رېئـاللىق دېيهلهمـدۇ؟ بـۇ چوقـۇم       . كوممۇنىستالر بۇنداق قىلمـايتى 

ــدى  ــۈش ئى ــۇق چ ــاپون    . قورقۇنۇچل ــۆرە پهقهت ي ــىگه ك ــان تهربىيىس ــڭ ئالغ ئۇنى
ئايـال،  -ئالۋاستىلىرى، جاھانگىرالرال ئهنه شۇنداق ۋەھشىي ئىدى، ئهنه شـۇالرال ئهر 

بـۇنى  . ياش، ھايۋان ياكى ئادەم دەپ ئايرىپ ئولتۇرماي قىـرغىن قىالتتـى   -قېرى 
سـۇن؟ بـۇ   دەپ ئاتىلىدىغان خهلق ئهسكهرلىرى قىل »ئازاتلىق ئارمىيه«قانداقمۇ 

  ....مۈمكىن ئهمهس ئىدى
ئۇنىـڭ  . چه ئولتـۇرۇپ قالـدى  ىنىئۇ ئۆيدىن چىقىـپال ھويلىـدا تامغـا يـۆلهنگ    

ــوق، ئهگهر يهنه     ــاقىتى ي ــى كۆرۈشــكه ئهمــدى ت ــۇ مهنزىرىلهرن ــكهن، ب ماجــالى كهت
  ....مۇشۇنداق مهنزىرىنى كۆرسه ئېلىشىپ قالىدىغاندەكال ئىدى

  
***  
  

ــا   ــويال مهركهزدە بولغاچقـ ــۆۋەن ھـ ــىدا    تـ ــاۋ ھالقىسـ ــىرتتىكى قورشـ ئهڭ سـ
باشالنغان ئېتىشما ئـاۋازلىرى خـۇددى تاغنىـڭ ئارقـا تهرىپىـدىن كېلىۋاتقانـدەك       

ــاتتى ــانالر  . ئاڭلىنـــ ــا ئۇيقـــــۇدىن يـــــاكى غهم ئىچىـــــدە ئۇخلىيالمىغـــ ئهممـــ
ــراقتىن    ــك يىــ ــدە ئۇنچىلىــ ــاش كۆتۈرگهنلىرىــ ــۈپ بــ ــلىرىدىن چۆچــ مۈگدەشــ

  .ئېتىلغاندەك ئاڭالنمىدى
ھهر . الى بىـــلهن يـــا گهپلىشـــهلمىدى، يـــا ئۇخلىيالمىـــدى مهخهتقـــارى ئايـــ

ئىككىســى بۇنــداق تاتســىز مىنــۇتالردا مىلىــكه بولۇشــقا ئــالالھ بهرگهن بــۇدرۇق 
بـۇ  . سۆزلهشكۈدەك نېمه بار دەيسىز. ئوغلى خالىد بىلهنال ھهپىلىشىپ يېتىشتى

لهتىــپه ئېيتىشــاتتىمۇ؟ . شــۇنداق مىنۇتالرىــدىكى، نــېمه دەرىڭنــى بىلمهيســهن 
اخچاقلىشاتتىمۇ؟ ئوينىشـاتتىمۇ؟ ھهر ئىككىسـى زىكـرى تهسـبىه ئېيتىشـنى      چ

شــــىۋىر -ئهۋزەل كۆرگهنــــدەك، بالىســــىنى پهپىلىــــگهچ، ئېغىزلىــــرى شــــىۋىر 
  .پىچىراليتى

ى ئــوق ئــاۋازى قــۇالق تۈۋىــدىال ئاڭالنغانــدەك  جئــۇالر ئويغــاق بولغاچقــا تــۇن
رنىــڭ ئــاۋازى  بــۇ بىرتــال ئوقنىــڭ ئهمهس، ئۈلگــۈجه ئېتىلغــان ئوقال    . بولــدى
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مهخهتقارىنىـڭ كـۆڭلى دەرھـال ئېغىـر     . بولغاچقا، يـۈرەكلهرنى شـۈركهندۈرىۋەتتى  
ئـوق  . بىر مۇسىبهتنى تۇيغانـدەك بولـۇپ، يـۈرىكى گۈپۈلـدەپ ئۇرۇشـقا باشـلىدى      

بـۇ دېـمهك، سـىرىتتىن    . يېـزا مهركىزىـدىن ئهمهس، سـىرتىدىن ئاڭالنـدى    ئاۋازى 
ــر قوشــۇن كېلىۋاتقانل  ــاراپ زور بى ــدىال . ىقىــدىن دااللهت ئىــدىيېزىغــا ق ــۇ ئهم ئ

ــدىن    ــهندى ۋە ئىختىيارىـ ــهۋەبىنى چۈشـ ــامدىن بېرىقـــى جىملىقنىـــڭ سـ ئاخشـ
ــايال. تاشــقىرى دەھشــهت بېســىپ كهتتــى  زور كــۈچ ئىشــلىتىپ  رئهســلىدە خىت

قىلىدىغان ھۇجۇمى سـهۋەبىدىن، يېـزا مهركىزىنـى قورشـىۋالغان سـاقچىلىرىنى      
هت بولمىغاچقـا مۇجـاھىتالرمۇ بىكـاردىن    چېكىندۈرىۋەتكهن، قارشى تهرەپته ھهرك

  !جىملىقنىڭ سهۋەبى مانا بۇ ئىكهن ئهمهسمۇ! ئوق ئېتىپ يۈرمىگهن
. بۇ قېتىمقىسـى ئوينىشـىدىغان ئىـش ئهمهسـلىكى مانـا مهن دەپ تـۇراتتى      

مىڭ پاتمـان ئېغىرلىـق   . خىتاي ئۇنداق مۆكۈشمهك ئويناشنى ئۇزاققا سوزمايتى
ــى چ  ــرال بېســىپ، مىجىقىن ــلهن بى ــۋېتىش ئۇســۇلىنى ئىشــلهتمهكچى  بى ىقىرى

ئهمـدى بـۇ قۇربانلىقنىـڭ چېكـى زادى قانـداق بـوالر؟       . ئىدىبولۇۋاتقىنى ئېنىق 
ــوق    ــش ي ــۇ تهس ئى ــۈمنى كۈتمهكتىنم ــۇرۇپ ئۆل ــا شــۇنداق ئولت ــڭ . مان ۋاقىتنى

ــدەك   ــۈر كېتىۋاتقانــ ــا ئۆمــ ــتىلىقى، گويــ ــپ  . ئاســ ــش قىلىــ ــڭ قهغىــ بالىنىــ
ــى، ــ  -ئهر ...ئۇخلىمىش ۇددى ئۇرۇشــۇپ قالغانــدەك گهپنىــڭ   خوتــۇن ئارىســىدا خ

كاشـكى شـۇ بولۇدۇغـان ئىـش     . بۇنىڭـدىنمۇ ئېغىرراقـى بولمـاس   ... قوالشمىشى،
  .بولۇپال كهتسه، بىراقال قۇتۇلسام دېگۈسى كېلهتتى

مانا شۇنداق يۈرەكنى سىققۇچى كهيپىيات ئىچىـدىكى كۈتۈشـته قانچىلىـك    
نېمىلىكـى بولمىسـۇن،    ۋاقتى ئۆتتىكىن؟ بهلكىم تاڭ سهھهر بولـۇپ قالغانـدۇر،  

ــدى     ــاز ۋاقىــت كهچــۈرمهكچى بول ــلهن بىرئ ــۇش بى ــاز ئوق ــارى نام ــرىم . مهخهتق يې
بامـدات ۋاقتـى بولغانـدۇر بهلكىـم،     . كېچىدىن ئاللىقاچان ئۆتۈپ كهتـكهن ئىـدى  

ــداتنىڭ ســۈننىتىنى      ــۇپ، بام ــۇپ بول ــاز ئوق ــل نام ــئهت نهفى ــرنهچچه رەك دەپ، بى
  :پ ئولتۇرغان ئايالىغائوقۇدى ۋە تېخىچه باال بىلهن ھهپىلىشى

تتـۇراپ نامـاز   وئ قنېمىال بولمىسۇن، نامـازنى ئوقـۇۋالىلى زىبىخـان، ئوغـا     —
قويــۇڭال، بــالىنى، بــاال دېــگهن بىــردەم يىغــالپ  . ۋاقتىنــى ئۆتكۈزىــۋەتمهيلى، يهنه

  .دېدى —تۇرسا ھېچنېمه بوممايدا، 
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ــالپۇكلىرى      ــدە كـ ــپ كىرگهنـ ــا چىقىـ ــالغىلى ھويلىغـ ــارەت ئـ ــالى تاھـ ئايـ
  :هكتهك تىترەپ تۇرۇپبهزگ

نىمىشــتۇ بــۇ، مهخهتقــارى، قىيــامهتمۇ بــۇ؟ ئاســماندا ئۇچۇۋاتقــان يــورۇق   —
ئۇنىڭ دېگىنى يىپـتهك ئىـز   . دېدى—.... ؟!شوينىالنى دەيمىنا؟ نىمانداق جىق

ــدى   ــوقالر ئى ــان سانســىز ئ ــدۇرۇپ ئۇچۇۋاتق ــراق  . قال ــارى ئۇنىڭــدىن جىق مهخهتق
  ېڭى بىر تهسىرى بوالرمىدى؟نهرسىنى بىلىپ تۇرىۋاتسا، بۇ گهپنىڭ ي

دېــدى ئــۇ —... بىســمىلال دەپ نــامىزىڭالنى ئوقــۇڭال، خوتــۇن، ئــالالھ بــا —
   .ۋەزىيهت ھهققىدە ئىشهشسىزلىك بىلهن

  ...بىر يهرگه قېچىپ كېتهملىيا؟ —
ساراڭمۇ سهن؟ قېچىپ نهگىمـۇ بـارامهن؟ قاچسـام گۇنـايىم بـا دېگىـنىم        —

ياخشـىراق، ئـالالھ ساقلىسـا ھىـچ ئىـش       بولۇدۇ شـۇ، ئۇنىڭـدىن كـۆرە تۇرۇۋەسـهم    
  ....بوممايدا،
  ...قاراپ تۇرۇپ ئۆلهمنى ساقلىغاندىن دەيمىنا،... ئالالھ ساقال، ئهممازە، —
  ...بولدى، نامىزىڭلىنى ئوقۇڭال، —

ئهســلىدە، مهخهتقارىــدا بامــداتقىچه ســاق قېلىشــىغىمۇ ئىشــهنچ تــۈگهپ       
اخىرقى نامىزىمىزنى بولسىمۇ شۇڭا ئۇ مۇشۇنچىلىك چېغىمىزدا ئ. كېتىۋاتاتتى

بهلكىم بىرئاز بالـدۇر  . قازاسىز ئوقۇۋالىلى، دەپ ئويالپ، نامازنى ئوقۇۋەرگهن ئىدى
  .ئهمما ئوقۇۋالغىنى ياخشى بولغان بولىشى مۈمكىن. بولىشىمۇ مۈمكىن

مهخهتقــارى ئـــاۋازالردىكى  . بــۇ ۋاقىتتـــا ئــوق ئـــاۋازلىرى يېقىــنالپ قالـــدى   
ــ  ــىيىش، يېقىــ ــددىيلىك، پهســ ــانالرچه  جىــ ــاراپ، دىهقــ ــا قــ نالش قاتارلىقالرغــ

بىلهن ئۇالرنىڭ يېزا مهركىزىنى باسـقانلىقىنى پهرەز قىلىـپ بولغـان    »كۆزچهن«
ــدى ــدى   . ئى ــرەك ئى ــى كې ــما تىنچىش ــدى ئېتىش ــزا   . ئهم ــكهرلهر يې ــۈنكى ئهس چ

مهركىزىدە قاپسىلىپ قالغـانالرنى يوقاتمـاقچى، ئـۇالرنى يوقاتقانـدىكىن، ئىشـى      
ئهممـا قـاتتىق جىددىيلهشـكهن ئېتىشـما ئاۋازلىرىـدىن      . ىتۈگىشى كېرەك ئىـد 

پهريـادالر  -ۋارقىراشالر، تهگبىـر ئـاۋازلىرى، قىقاسـالر، نـاله    : كېيىن ھهرخىل ئاۋازالر
ــدىن كېيىنمـــۇ جىمجىتلىـــق باشـــالنمىدى   يهنه . پهلهكـــكه يېتىـــپ جىمىغانـ

 ئۈلگـــۈجه ئېتىشـــالر داۋام قىلىـــپ، مهخهتقارىالرغـــا يېقىـــنالپ كېلىۋاتقانـــدەك
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  !بىلىندى
دەپ كۇسـۇلدىدى، مهخهتقـارى    —نىم بـوالپ كېتىۋاتقانـدۇ، مـا جاھـان؟      —

ئـــۆزىگه، بـــۇ يانغـــا كېلىۋاتقانـــدەك قىلىۋاتىـــدۇغۇ؟ بىـــر كـــېچه ئېتىپمـــۇ -ئـــۆز
  ...-تۈگىمىگهن قانچىلىك ئادەم باتىكى، مهن بىلمهيدىغان؟ ئهستاغ

  نىم دىله؟ —
  ....باشقا ئىشمۇغۇ يوق... ئۆزەمچه، ... ھه،  —

چــۇل بولغــان ئــاۋازى، تونــۇش -قوشــنىالرنىڭ دېرىــزە ئهينهكلىرىنىــڭ چــۇل
 ئـــاۋازدىكى پهريـــادالر ئـــوق ئاۋالىرىغـــا ئارىلىشـــىپ كهتكهنـــدىال مهخهتقـــارى     

خىتاينىڭ مهخسـىدى  «: زەيدىنقارىنىڭ دېگهنلىرىنى دەرھال ئهقلىگه كهلتۈردى
م خىيـال  بىزنىڭ نهسـلىمىزنى قۇرۇتـۇش، يـاۋاش بولسـاق چېقىلمايـدۇ، دەپ خـا      

قىلىـــپ قالمـــاڭالر، ئـــۇ ئهزەلىـــي ۋە ئهبهدىـــي دۈشـــمىنىمىز، ئـــالالھنىڭمۇ       
دېمهك، بۇ ئـادەملهرنى تـۈرگه ئايرىـپ ئولتۇرۇدۇغـان     . دېگهن ئىدى »...!دۈشمىنى

  !تىپتىكى ئۇرۇش ئهمهسكهن
خالىـددىن ئايرىلىـپ قېلىشـتىن قورققانـدەك     . ئۇ تامدەك تاتىرىـپ كهتتـى  
  ...ىنى چىڭ قۇچاقلىدىئىتتىك سۇپىغا چىقىپ، بالىس

  
****  

  
  !ئۆلگۈر ئهبلهخ ،تۇرە يارىماس —
جــــاڭ جۈنتــــاۋ ھېچنېمىنــــى ئاڭقىرالماســــتىن مۇئــــاۋىن  —... ؟!ھه —

  . ئونبېشىنىڭ تېپىشى بىلهن گاڭگىراپ ئورنىدىن تۇردى
ــۈپ      — ــۇڭنى پۈك ــدەك بوين ــكهن تۇرنى ــوق تهك ــكه ئ ــدىڭمۇ؟ نېمىش يارىالن

  مۈكچىيىۋالدىڭ، ھايۋان؟
ــاي  ــاڭ خىت ــا بىــرنېمه      ج ــاي، گېلىغ ــۈنى چىقم ــى، ئ ــېمه دېيهلمهيت ھىچن

  .كهپلىشىۋالغاندەك ئۆي ئىچىنى ئىشارە قىالتتى
ھه، چۈشهندىم، دەسلهپته كۆرۈپ تۇرۇپ ئادەم ئۆلتـۈرمهك نېرۋىغـا ئېغىـر     —

كېلىــدۇ، بــۇ نورمــال ئهھــۋال، ئهمــدى كۆنــۈپ كېتىســهن، ھهتتــا خۇمــار بولۇپمــۇ   
  !ۋەزىپه ئالدىمىزدا! چىيىپ تۇرۇۋەرمهي، مارشالپ. قالىسهن، تۇر، ماز پاينهك
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  ...مهن ئهمهس،... ياق، —
  !گهپ سېتىپ تۇرۇدۇغان ۋاقىت ئهمهس دېدىممۇ، تامام، مارش —

ئونبېشى ئۇنى ئالدىغا ئىتتىرىۋېتىپ، ئۇنىڭ كىرىپ چىققـان ئۆيىـدە چـاال    
بـۇيرۇق شـۇنداق   . قالغـان ئـادەملهر بولسـا تـازىلىۋېتىش ئۈچـۈن كىرىـپ كهتتـى       

  .كوماندىرالر ھهر ئۆينى تهكرار تهكشۈرۈشلىرى كېرەك ئىدى. ئىدى
سهندىرەكلهپ يۈرۈپ كهتكهن جاڭ، سهھهرنىڭ نهمخۇش سوغۇق ھاۋاسـىدىن  
كاللىسـى بىــر ئـاز ئېچىلىــپ، تېتىكلىشــىپ قالغانـدەك بولســىمۇ، ھهر قېــتىم    

ارا ئاشۇ دەھشهتلىك مهنزىرىلهرنى كۆز ئالـدىغا كهلتۈرگىنىـدە يهنه بىـر قېـتىم قـ     
ئهمدى ئۇنىڭ مېڭىشلىرى ئهسكهرلهردەك چهبـدەس  . باسقاندەك تهرلهپ كېتهتتى

خىـــــزمهت كۆرســـــۈتۈپ ئۆســـــۈش . ئهمهس، مهســـــلهردەك كاالمپـــــاي ئىـــــدى
رەپمـۇ كهتـمهي، لوپۇلـداپ مېڭىـپ، يهنه     گپېنـى بىـلهن يۈ  -ھهلهكچىلىكىدە جان

داق شــۇن. بىــر غېرىــپ كهپىنىــڭ ئالــدىغا كهلگهنــدە ۋەزىپىســىنى يادىغــا ئالــدى
خـۇددى گېلـى قـۇرۇپ،    . لىنىمـۇ بهتلىمىـدى  اقور. بولسىمۇ ئۆينى ئوققا تۇتمىدى

ــڭ      ــلهن ئۆينىـ ــلهر بىـ ــىز ھهركهتـ ــدەك، بولۇمسـ ــۋالغىلى كىرىۋاتقانـ ــۇ ئىچىـ سـ
  .ئىشىكىنى ئىتتىرىپ ئېچىپ، بوسۇغىدىن ئاتلىدى

چـــۈنكى ئـــۇ ئهمـــدى بـــۇ ئهســـكى غېرىـــۋانه ئـــۆيلهردە دۈشـــمهن بارلىقىغـــا 
ىڭ قىلىۋاتقىنى فاشىستالرغا ئۈلگه بواللىغۇدەك ۋەھشـىيانه  ئۇالرن. ئىشهنمهيتى

بۇالرنى قىرىپ كىمنـى ئـازات قىالتتىكىـنه؟ ئۇنىـڭ بـۇالر      . قىرغىنچىلىق ئىدى
ئـۇ تامـامهن جـان    . ھهققىدە كـالال قاتۇرغىـدەكمۇ ھهپسىلىسـى قالمىغـان ئىـدى     

ھهلهكچىلىكىــدە قــېلىش بىــلهن، ســاراڭ بولــۇپ قالماســتىن، كــۆزگه يامــان        
ۈنۈپ، جازالىنىـپ قېلىشـتىن قانـداق سـاقلىنىش، قانـداق قىلىـپ تىرىـك        كۆر

ئهســكهرلىكنى تۈگۈتــۈپ ئــۆيىگه تېــنچ ئامــان بېرىــۋېلىش كويىــدىال  چىقىــش ۋە
شۇڭا ئۇ باشقىالر ئاللىقاچان باسـقىن قىلىـپ بولغـان ئـۆيلهرگه كىرىـپ،      . ئىدى

ى، بــۇ چــۈنك. يالغانــدىن ۋەزىــپه ئــۆتهپ چىققانــدەك بولۇۋېلىشــنى كــۆزلهيتى     
. ئېتىشالردا بۇ يېزىدا يهنه تىرىك جـان قالـدى دېسـه، ئـۇ ھهرگىزمـۇ ئىشـهنمهيتى      

. ۋەھىمىســىدە بولۇشــىنىڭ ئــورنى يــوق ئىــدى  »دۈشــمهن«ئۇنــداقكهن، ئۇنىــڭ 
  ...ئهپلهپ كۆز بوياپ، بۇ ئىشنى تۈگۈتۈۋالسىال

ئــۇ ئهنه شــۇنداق گــاراڭ ھىســالر ئىسكهنجىســىدە ئــۆيگه كىرىــپ كهلگهنــدە  
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تىتىلىـــپ كهتـــكهن جهســـهتلىرىنى خوتۇننىـــڭ -نىـــڭ سۇپىســـىدا ئهرداالن ئۆي
بـــاغرى يېنىـــپ  -كـــۆرۈپ، يهنه بىـــر قېـــتىم قـــۇرۇق قهي قىلىـــپ، ئـــۈچهي     

بىـــردىنال جهســـهتلهرنىڭ ئارىســــىدا   . چىقىدىغانـــدەكال قىينىلىـــپ كهتتـــى   
ــى     ــۆزىگه چېلىقت ــى ك ــىنىڭ ھهركىت ــدىرلىغان بىرنهرس ــلهپ قورقــۇپ  . مى دەس

يـۇ، كېـيىن بـۇنچه قـان ئىچىـدە ئۇنىڭغـا زىيـان        -دىكېتىپ قورالىنى بهتلهي دېـ 
ــدىرلىغان      ــۇ مى ــۈرۈپ، ب ــگه كهلت ــدىغانلىقىنى ئهقلى ــان قالماي ــااللىغۇدەك ج س
بهلكىم ئۆينىڭ مۈشۈكىمىكىن، دەپ ئـويالپ، جهسـهتتىن بىرىنـى بىـر تهرەپـكه      

ئهممــا . قــولى قانغــا بۇلۇنــۇپ كېتىــپ، كــۆڭلى ئېلىشــىپ كهتتــى. ســىلجىتتى
  .ىر ئاز كۆنۈكۈپ قېلىۋاتقانلىقىنىمۇ ھىس قىلىپ يهتتىراست دېگهندەك، ب

ــۈك ئهمهس، تهم    ــىلىۋالغىنى مۈش ــا قىس ــهت ئارىلىقىغ ــى جهس ــم -ئىكك تى
بالىنىڭ ئۈسـتى بېشـى قـان ئىـدىيۇ، ئهممـا بـۇ       ! ماڭغان بىر ئوغۇل بوۋاق ئىدى

ئـۇ قورقـۇپ   . بـاال، ئهسـكهرگه چهكچىيىـپ قارىـدى    . ئانىسىنىڭ قېنـى ئىـدى  -ئاتا
ى تورمۇزلۇنۇپ قالغاندەك، ياكى چاال ئۇيقۇلۇق ھالىتىدىن ئېسـىگه  كېتىپ ئهقل

ئۇ قان ئىچىدىن ئاسـتا ھهركهتـلهر بىـلهن نهچـچه     . كېلهلمهيۋاتقاندەك كۆرۈنهتتى
بـاال ئـالالھ ئاتـا قىلغـان     . ئهسـكهر تهرەپـكه ئۈمتۈلـدى    مۈدۈرۈپ ئورنىـدىن تـۇرۇپ،  

ــلىكىگ     ــداش ئهمهسـ ــكهرنىڭ زىيانـ ــلهن، ئهسـ ــى بىـ ــا سهزگۈسـ ــهنچ تۇغمـ ه ئىشـ
ــا ئېســىلدى   ــپ ئۇنىڭغ ــدەك، كېلى ــارقىمۇ . قىلغان ــي  -ئهســلىدىمۇ ئ ــا روھى ئارق

زەربىلهردىــن لهرزىــگه كېلىــپ، پۈتــۈن مهنىــۋىيىتى يېمىرىلىــپ كهتــكهن جــاڭ،  
ئۆزىنىــڭ ســاالھىيىتىنى، بالىنىــڭ كىملىكىنــى بىــردەمگه ئۇنۇتــۇپ، خــاس       

داپ ئادىمىيلىـــك ھىسســـى ئىچىـــدە بالىنىـــڭ مهســـۇمانه ئىنتىلىشـــىگه چىـــ 
سـهبى جـان،   . باال ئۇنىڭ بوينىغا مهھـكهم يېپىشـىۋالدى  . تۇرالماي، قولىغا ئالدى

پهرىشتىدەك پاك بوۋاق، كۆز ئالدىدىكىنىڭمۇ ئاشۇ ۋەھشىي ئهسكهرلهردىن بىـرى  
  ئىكهنلىكىنى بىلهرمىدى؟

ــىغا    ــۇددى دادىسـ ــڭ خـ ــان بالىنىـ ــا ئېلىۋالغـ ــدا قولىغـ ــىز ھالـ ــاڭ ئاڭسـ جـ
شــى، مېنــى قۇتقــۇزۇۋالغىن دېگهنــدەك ســهبىي  تىۋىنغانــدەك مهســۇمانه يېپىشى

. سـاراڭ بـواليال دەپ قالـدى   . مۆلدۈرلىشىگه بهرداشلىق بهرگۈدەك ھالى قالمىـدى 
بــاال بــۇ قورقۇنۇچلــۇق ئۆيــدىن كېتىشــنى، پــاتراق تاشــقىرىدىكى ســاپ ھاۋاغــا،   
ســهھهرنىڭ ســالقىن ســاپ ھاۋاســىغا ئۇلۇشىۋېلىشــنى ئىســتىگهندەك، كىچىــك 
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ــلهن تىپچ  ــۇتلىرى بىـ ــىپـ ــان   . هكلهيتـ ــىپۇر قېقىلغـ ــدازنىڭ شـ ــۇددى چهۋەنـ خـ
ئۆكچىلىگىنىگه ئوخشاش ئـۇنى مېڭىشـقا    نىئۆتۈكلىرى بىلهن ئاتنىڭ بېقىنى

! جاڭ ئۇنى كۆتۈرۈپ تاشقىرى چىقاالرمىدى؟ بۇ ئۆلۈم دېـمهك بـوالتتى  . ئۈندەيتى
بـالىنى قويـۇپ قويـۇپ چىقىـش ئۈچـۈن      . ۋەھشىيلهرنىڭ بۇيرۇقى شۇنداق ئىـدى 

سـهبى  . دەك جاسارەت، مىـڭ پاتمـانلىق كـۈچ بولۇشـى كېـرەك ئىـدى      ئۇنىڭدا تاغ
بوۋاقنىــڭ مهســۇمانه ھهركهتلىــرى يوغــان قــوي كۆزلىرىــدىن ئېقىۋاتقــان يېشــى، 
ئۆمچۈيۈپ يىغلىشى ئۇنىڭ جاسارىتىنى قۇرۇتۇۋەتكهن، قويـۇپ قويـۇش قولىـدىن    

  .كهلمهسال بولغان ئىدى
تۇيغـۇالر ئهسـىرلىكىدە،   ئۇ چۈش ۋە رېئـاللىق ئارىسـىدىكى ئاشـۇ تۇمـانلىق     

بالىنى بوينىغا گېرە سالدۇرغان پېتـى قاققـان قـوزۇقتهك پهگـادا قېتىـپ قالغـان       
ــۇ   ئاشــۇ مىنۇتتــا تاشــقىرىدىن   تومــۇزدىكى ئىتــتهك ھاســىراپ كىــرگهن بىــرى ب

  .ھالنىڭ ئۈستىدىن چۈشتى
بـۇ مۇئـاۋىن   . دېگهن ئاۋاز ئۇنى ئهنـدىكتۈرىۋەتتى —! ھۇ، ئىتنىڭ بالىسى —

نــېمه قىلىۋاتىســهن   —ڭ، ئاتــالمىش دوســتىنىڭ ئــاۋازى ئىــدى،    ئونبېشــىنى
  ! ھاماقهت

  .جاڭ ھىچنهرسىگه تىلى كهلمهي ساراڭالردەك چهكچىيىپ قالغان ئىدى
ئـۇ  . ئونبېشىنىڭ نېمىلهرنى دەۋاتقىنى ئـۇزاققىچه كاللىسـىغا ئولتۇرمىـدى   

خـــۇددى مىڭـــالرچه كىلـــومېتر ئۇزاقتـــا ســـۆزلهيتى، ئاغزىنىـــڭ مىـــدىرلىغىنى 
ــۆر ــايتى ك ــاۋازى ئۇقۇلم ــاپتىن گهپ    . ۈنهتتى، ئ ــىدە، كويىق ــى چۈش ــۇددى بىرس خ

قىالتتى؛ ئهمما بۇ تىلسـىمالنغان يهردە ئـاۋازالر بهھهيـۋەت مهخلـۇقالر تهرىپىـدىن      
  .شورۇلۇپ كېتىلگهچكه مهۋھۇملىشاتتى

ئاخىرى ئۇنىڭ قۇالق تۈۋىگه قهھىرلىك بىر شـاپىالق تهككهنـدە ئانـدىن ئـۇ     
  .ئۆزىگه كهلدى

نىم قىلىۋاتقىنىڭنى بىلهمسهن؟ ئۆزەڭنىڭ جېنـى  ! يارىماس ئۆلۈك ھۇ، —
ــالال    ــۆزەڭ ت ــك ئايالمباشــنىڭمۇ؟ ئ ــۇ كىچى ــاكى ب ــاتلىقمۇ ي ــز! ت ــگهن  —! تې دې

ياخشـىكى مهن كــۆرۈپ قالـدىم، باشــقا    —ۋارقىـراش ئهمـدىال ئېنىــق ئاڭالنـدى،    
. بىرســى بولۇدۇغــان بولســا ســېنى دەرھــال ئېتىــپ تاشلىســا ھوقــۇقى بــار ئىــدى 

خاتىرىسـى بولسـۇن، مهن   -بۇيرۇق يادىڭـدا بـاردۇ؟ ئاغىنىـدارچىلىقىمىزنىڭ يـۈز    
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  .دېدى ۋە بالىنى تارتقۇشلىدى —! بىلمىگهن بوالي، دەرھال سهپكه يېتىش
جاڭ ئاڭسىز بىر ھهركهت بىـلهن بـالىنى ئۇنىـڭ قولىـدىن تارتىـپ ئېلىـپ،       

لغان كىچىـك  ئاۋايالپقىنا يهرگه قويـۇپ، بالىنـڭ مهھـكهم پـاچىقىنى سـىقىمدىۋا     
ــى    ــدە ئاجرىتىۋېتىــپ، ســىرتقا چىقىــپ كهتت ــاچچىق ئهلهم ئىچى ــوللىرىنى ئ . ق

  !تهبىئىيكى، ئۆزىنىڭ جېنى تېخىمۇ تاتلىق ئىدى
دېگهنـدەك   »ئـۇ نېمىشـكه چىقمايـدۇ؟   «جاڭ . ئون بېشى ئۆي ئىچىدە قالدى

 »!گــۇم«قىلىــپ، ئىختىيارســىز ئارقىســىغا بۇرۇلغــان چېغىــدا، ئــۆي ئىچىــدىن   
  !ر پاي ئوق ئېنىق ئاڭالندىقىلغان بى

ھويال سىرتىدا دەم كـۆته بولغانـدەك ئولتـۇرۇپال     نجاڭ جۈنتاۋ ئهمدىال چىققا
ئــۆي ئىچىــدىن خــۇددى بۈيــۈك بىــر ئىشــنى روياپقــا چىقىرىۋەتكهنــدەك،  . قالــدى

غالىپلىق مهغرۇرلىقى بىلهن چىقىۋاتقـان مۇئـاۋىن ئونبېشـىنىڭ تاپانچىسـىنى     
كېلىشـىگه نهپـرەت بىـلهن قـاراپ، كـۆڭلى ئـاينىپال        غىالبىغا سالغاچ بۇ تهرەپـكه 

مۇزدەك بىرنهرسه ئىچىنى مۇزالتقانچه مېڭىسىدىن چىقىـپ كهتكهنـدەك   . كهتتى
، بۇنىڭ ئاشۇ سانسىزلىغان ئوق ئـاۋالىرى ئىچىـدىن ئاالھىـدە بىلىـنگهن    . بولدى

بىر تال ئوق ئاۋازى تۈپهيلىـدىن يـاكى سـهھهرنىڭ سـوغ      ئۆي ئىچىدىن ئاڭالنغان
ئـۇ كۆتۈرەلمىگـۈدەك ھـاراق    . اسىدىن بولغىنىنى ئىلغـا قىلغىلـى بولمـايتى   ھاۋ

ــۈكتهك، مۈكچ  ــكهن پىيهنچــ ــۈئىچــ ــى  ۈيــ ــۇرۇق قهي قىالتتــ ــۇرۇپ، قــ . پ ئولتــ
  !ئاخىرى شاقىرىتىپ قۇسۇۋەتتى. كۈچىنىۋېرىپ ھالى كهتكهن ئىدى

ۋاي مازپاينهك، بوپتـۇ، بىرئـاز ئېسـىڭگه كېلىۋېلىـپ ئـارقىمىزدىن يهت،       —
زى يوق بولۇپ قالدى دەرمهن، ئهمما بۇ ياخشىلىقىمغا چوقـۇم جـاۋاپ   سېنى مىجه

تېــز قهدەم -شــۇنداق دېگهنــچه ئــۆز ســېپى تهرەپــكه تېــز —!... بېرىشــىڭ كېــرەك
  .تاشالپ كهتتى

قانچىلىــك ۋاقىــت ئــۆتتىكىن، شــهرق تهرەپ ئاقىرىشــقا باشلىشــى بىــلهن،  
خـۇددى  . لىدىشهرقنىڭ ئۇپۇق سىزىقىدا قانـدەك قىزىللىـق كۆتۈرۈلۈشـكه باشـ    

يهنه جـاننى   .قان كهلكۈنى ئالهمنى باسىدىغاندەكال سۈرلۈك، مهھزۇن كـۆرۈنهتتى 
. ۇماقتـا ئىـدى  جيـۈرەكلهرنى مۇ  ،غۇچى جىمجىتلىق يۇرتقا ئېـتهك يېيىـپ  ىقىين

  ....ئهگهر سوقۇۋاتقان يۈرەك قالغان بولسا
  كۈنى- 3ئاينىڭ - 4يىلى -2010
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رادىيوسـىنىڭ   »ىـن ئاسـىيا  ئهرك«كۈنىـدىكى  -1ئاينىڭ  -10يىلى – 2002

پروگراممىســىدا بــارىن ئىنقىالبىنــى باستۇرۇشــقا قاتناشــقان ســابىق خىتــاي        

بـۇ  . ئهسكىرى جاڭ جۈنتاۋ ۋە ئۇنىڭ سېغىنما ئادۋۇكاتى زىيارەت قىلىنغان ئىـدى 

ھىكايه ئهنه شـۇ زىيـارەتته جاڭجۈنتاۋنىـڭ دېگهنلىرىنـى ئاساسـىي مهنـبه قىلغـان        

  .ىچه كېچىككهن ئىدىبولسىمۇ يېزىش ئىشى بۈگۈنگ

  


