
  بارات ھاجى
  
  
  
  
  
  
  
  

پاجىئه ۋە كۆرەش ئىچىدە 
  ئۆتكهن ھایات

  
  نۇربلهتئا :خاتىرىلىگۈچى، كومپیۇتېرغا ئالغۇچى

 زۇلپىقار. غ: مۇھهررىر، مهسئۇل مۇھهررىر
  
  
  
  
  
  
  
  

  شهرقىي تۈركىستان ھۆررىیهت نهشرىیاتى



 2 

  
 
 
 

 

 



 3 

  مۇندەرىجه
  4............................................................................................مۇھهررىردىن
  9..................................................................................................مۇقهددىمه
  12..................................................باشلىنىشى ھاياتىمنىڭ جهڭچىلىك

  17..............................................................................جهڭ ئورمانلىقتىكى
  24............................يىقىلىشى ۋه قۇرۇلىشى جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىسالم

  27......................................................................ئاخىرلىشىش پاجىئهلىك
  29.......................................................................سهپهر غا“ئارقىسى تاغ”

  32....................................................................جهڭ غهلىبىلىك بىرىنچى
  35...................................................................ئىلگىرىلهش غهلىبهسېرى

  40.............................................................ئۇرىشى قىلىش ئازاد غۇلجىنى
  46.......................................................جۇمھۇرىيىتى تۈركىستان شهرقىي
  48..............................................................................................ئىز ـ ئىزمۇ

  54...............................................................ئاخىرى ئىنقىالپنىڭ مىللىي
  57...........................................................................................ھاياتى تۈرمه

  74.....................................شلهركهچۈرمى يىللىرىدىكى مالىمانچىلىق
  98................................................................پهسهندسى ئهڭ ھايۋاننىڭمۇ

  103.........................................................قىرغاقلىرىدا دېڭىزىنىڭ ئازاپ
  111.....................................................................ئهمما چىقتىم، قهپهزدىن
  115...................................................................ئازاپالر سىرتىدىكى تۈرمه
  127..........................................................................سهپهر دۇنياغا ئهركىن

  130...............................خاتىرىلهر قىسقىچه ھاياتىمدىن چهتئهلدىكى



 4 

 

  مۇھهررىردىن
  

ھۆرمهتلىك ئوقـۇرمهن، قـولىڭىزدىكى بـۇ كىتـاپ ھاياتىنىـڭ زور بىـر         
ــالپ پــانىي        ــۇز  يىل ــۆتكهن، ئوتت ــده ئ ــراپ ئىچى ــۆرهش ۋه ئىزتى ــسمى ك قى

ن كوممۇنىـست تۈرمىلىرىـده ئـازاپ چهكـكهن بىـر          دۇنيانىڭ دوزىقى بولغا  
ــسىدۇر  ــشقهدهم جهڭچىنىـــڭ ئهسلىمىـ ــڭ  . پىـ ــسىز مىللىتىمىزنىـ بهختـ

بــۇ قــارىمۇ  . بۇنــداق جهڭچىلىــرى ئــاز ئهمهس؛ شــۇنداقال كۆپمــۇ ئهمهس    
ــدنىڭ    ــشقهدهم مۇجاھىــــ ــىمىزنى پىــــ ــان خۇالســــ قارشــــــىلىققا تولغــــ
ــۋىرلىرى   ــۈرمه تهســ ــسىملىرىدىكى تــ ــاخىرقى قىــ ــسىنىڭ ئــ  ئهسلىمىــ

بىــــر ئېغىــــز قــــۇرۇق گهپ ئۈچــــۈن تــــاالي ئــــادهملهرنى  . تهســــدىقاليدۇ
 بولغــان كوممۇنىــستالرنىڭ  “جهۋھىــرى”ئۆلتۈرىــدىغان، فاشىــستالرنىڭ 

تۈرمىـسىدىن بۇنـداق بىـر جهڭچىنىــڭ تىرىـك قايتىـپ چىقىـشى، ھهتتــا       
ھۆر دۇنياغا چىقىپ ئاشۇ پـاجىئهلهرنى ھىكـايه قىلىـشى ئالالھنىـڭ بىـر           

 .هكمۆجىزىسى بولسا كېر

چهتـئهللهرده ســهرگهردان بولـۇپ يــۈرگهن كـۈنلىرىمىزده خهۋهرلهردىــن،    
تېلىــۋىزىيه كۆرۈنۈشــلىرىدىن ھــۆر دۇنيانىــڭ تــۈرمىلىرىنى كۆرگهنــدىن  
ــۇ      ــان بىلهنم ــانچه قىلغ ــادهملهرگه ھهرق ــۇ يهرلهرده ياشــىغان ئ ــيىن، ب كې
ــسىزلىكنى،    ــدىكى ئىنسانىيهتـــ ــڭ تۈرمىلىرىـــ ــاي جالالتلىرىنىـــ خىتـــ

ــاۋۇزلۇقنى، ۋه ــساننى تىرىـــــك ئۆلتۈرىـــــدىغان    يـــ ھـــــشىيلىكنى، ئىنـــ
ھاقـــارهتلهرنى، قىـــيىن ـ قىـــستاقالرنى ئهيـــنهن ھىـــس قىلدۇرۇشـــنىڭ      

بـۇ يهرلهرده تـۈرمه دېگىنـى    . مۈمكىن ئهمهسلىكىنى كۆرۈپ يهتمهكتىمىز  
ــڭ      — ــهۋىيىدىكى مىھمانخانىلىرىمىزنىــ ــال ســ ــڭ ئوتتۇراھــ بىزنىــ
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ا دۆلهتلىرىنىــــڭ ياتاقلىرىغــــا تهڭ كېلىــــدىكهن؛ ھهتتــــا بهزى ياۋروپــــ 
تــۈرمىلىرى بولــسا ۋهتىنىمىــزده بىــز كــۆرگهن ئــالىي مىھمانخــانىالردىكى  

ــكهن   ــان ئىـ ــارائىتنى ھازىرلىغـ ــۇ يهرلهرده ! شـ ــۇس ”بـ ــىي مهھبـ  “سىياسـ
 يىـــل 2000دهيـــدىغان بىـــر كىمـــلهر يـــوق، چـــۈنكى، ياۋروپـــادا بۇنـــدىن   

 ―ئىنـسان  ” ―قهدىمقـى رىـم ئىمپىرىيىـسى دهۋرىـده      ―ئىلگىـرىال  
 دېــگهن قــاراش ئوتتۇرىغــا  “ى تــۈپهيلى جازاالنماســلىقى كېــرهك ئىدىيىــس
بۇ تۈرمىلهر سـاپال ئىنـسانىيهتكه زىيـان ـ زهخـمهت يهتكـۈزگهن       . قويۇلغان

تۈرمه دېسه مۇشۇنداق بىـر يهرنـى كـۆز    . جىنايهتچىلهر ئۈچۈن ھازىرالنغان 
ئالدىغا كهلتۈرۈشكه ئادهتلهنگهن بۇ كىـشىلهرگه خىتـاي تۈرمىلىرىنىـڭ          

 هھۋالىنى سۆزلهپ ئىشهندۈرگىلى بوالرمۇ؟ ئىچكى ئ

پىشقهدهم مۇجاھىد ھاياتىنىـڭ ئـالتۇن دهۋرىنـى ئهنه شـۇ تـۈرمىلهرده       
ــۈزگهنلىكى،  ــامېردا   1.5m×1.2mئۆتكــ ــى كــ ــالپ 20كهڭلىكتىكــ  يىلــ

بولغــان كـــامېرالردا ئىككـــى ئـــادهم  ×m 0.81.5mۋه ھهتتـــا (ياتقــانلىقى  
ــازاپنى يهتكــۈچه تارتقــانلىقى ئۈچــۈ  )ياتقــان ن تېخىمــۇ ئهھمىيهتلىــك  ، ئ

شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ . تهپــسىالتالرنى ئهســلهپ بېرىــشكه ئــاجىزلىق قىلــدى 
كېـــسىپ ئېيتىـــشقا بولىـــدۇكى، ئۇنىـــڭ ئېيتىـــپ بهرگهنلىـــرى خىتـــاي  

ئهنه شــۇ ! نىــڭ كىــرىش ســۆزى خــاالس“زۇلــۇم دهســتۇرى”جالالتلىرىنىــڭ 
تـامچه سـۇدا قوياشــنىڭ   ”سـهۋهپلهرگه كـۆره ئوقـۇرمهن بـۇ ئهسـلىمىلهرگه      

 دېگهنـــدهك تهپهككـــۈر ئۇســـۇلى بىـــلهن مۇئـــامىله  “ئهكـــسى كۆرىنىـــدۇ
 .قىلىپ، قالغىنىنى ئۆزى تهسهۋۋۇر قىلسا بولىدۇ

جهڭچى ھامان ئۆزىنىڭ ئهڭ ئـاداققى نىـشانى ھهققىـده ئوياليـدۇ، ھهر          
قانداق ئهھۋالدا نىشانغا قاراپ ئىلگىـرىلهش ئۇنىـڭ مهخـسىدى، نىـشان            

خـــۇددى شـــۇنداق، . ىئاســـىدۇرئۈچـــۈن ھهركهت قىلىـــش ياشاشـــتىن مۇدد
پىشقهدهم مۇجاھىد بـارات ھـاجىمۇ چهتـئهللهرده يهنه ئۆمۈرلـۈك غايىـسى          
يولىــدا كــۆرهش قىلىۋاتىــدۇ، ئۇنىــڭ ئاپپــاق ســاقاللىق نــۇرانه چېھرىــسى   
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ھېلى تېلىـۋىزىيه ئىكرانلىرىـدا كۆرۈنـسه، ھېلـى گېزىـت ـ ژورنالالرنىـڭ        
ــهر    ــى ش ــپ، چهتئهللهردىك ــورۇن ئېلى ــهھپىلىرىدىن ئ قىي تۈركىــستان س

ــالىتىگه كهلــدى      ــى ئۈچــۈن بىــر ســىمۋول ھ ئــۇ ھېچبىــر خــاتىره   . دهۋاس
ــدۇ؛     ــالغۇز بولــسىمۇ نامايىــشقا چىقى كــۈنلهرنى ئۇنتــۇپ قالمــاي، ئــۆزى ي

ــشى    مهرھــۇم داھىمىــز ســابىت   ―ئۇنىــڭ ھهمراھــى، سهپدىــشى، يولدى
ئــۇ . داموللىــدىن تهۋهرۈك قالغــان ئــاي ـ يۇلتۇزلــۇق كــۆك بــايراق، خــاالس    

چـۈنكى ئـۇ ۋهتهننىـڭ بىـر        ... ايدۇ، زېرىكمهيدۇ، ئۈمىدسـىزلهنمهيدۇ،   ھارم
ئۇنىڭ ۋۇجۇدىـدا ئاشـۇ دوزاقنىـڭ       ! مىللهتنىڭ بىر جهڭچىسى  ! جهڭچىسى

پانىيدىكى كۆلهڭگىسى بولغـان خىتـاي تۈرمىلىرىـده ئـازاپالر دهسـتىدىن        
ئۆلــــۈپ كهتــــكهن سانــــسىزلىغان سهبداشــــلىرىنىڭ، رهھبهرلىرىنىــــڭ،  

ئاشـۇ تــۈرمىلهرنى ھهر  . مىـدلىرى مۇجهسـسهملهنگهن  قولداشـلىرىنىڭ ئۈ 
قېــتىم كــۆز ئالــدىغا كهلتۈرگىنىــده بىــر قېــتىم ئــۆزىگه قامچــا ســېلىپ،  

ھۆرلۈكنىـڭ قهدرىنـى بىلىـشكه    . نىشانغا قاراپ چېپىشقا رىغبهت بېرىدۇ  
 “!ئهلۋىــدا”ئــۆز ئــۆزىنى ئۈندهيــدۇ؛ شــېھىدلهرنىڭ كۆزلىرىــدىكى ئۈنــسىز  

ولـۇپ ئاڭلىنىـدۇ؛ ئۇالرنىـڭ دېمهكنـى شـۇنچه           ساداسى ب  “!ھۇررا”ئۇنىڭغا  
ــان ســــۆزلىرىنىڭ      ــان تاپالمىغــ ــا دېمهكــــكه ئىمكــ ــستىگهن ئهممــ ئىــ

ــدۇ     ــۆزىنى قهرزداردهك ھىــس قىلى ــارات ھــاجى ئ ــسىگه ب شــۇنىڭ . ھهممى
 دهپ بـۇيرۇق بېرىـپ   “!...ئالغـا ! ئالغـا ”: ئۈچۈنمۇ ئۇ ھهرقاچان ئـۆز ئـۆزىگه     

بــۇيرۇق ــــــ مىللهتنىــڭ بــۇ ! ۋهتهننىــڭ ساداســى ―بــۇ بــۇيرۇق . تۇرىــدۇ
 !ئهمرى

ئهنه شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ، شۇنچه يىـل تـۈرمىلهرده چهكـكهن مۇشـهققىتى             
يهتمىگهنــدهك چىدىغۇســىز تــۆھمهتلهرگه قالغــان چــاغالردىمۇ، ئۇنىــڭ      

ــتانىنى    ــۈر داســ ــۈتمىش ئۆمــ ــازهتلهردىن پــ ــا  ”رىيــ ــسىياتنى توۋارغــ ھىــ
ــ“ئايالنـــــدۇرۇش تىجـــــارىتى ڭ  بىـــــلهن شـــــۇغۇلالنغۇچىالر، جامائهتنىـــ

دىققىتىنــى ئــۆزى تهرهپــكه چــېكىش غهرىزىــدىكى پۇرسهتپهرهســتلهر ئــۆز  
ھاڭگــا ئېــشهك بالىــسىغا ”غهرهزلىــرى يولىــدا پايــدىلىنىۋېلىپال خــۇددى 
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ــدهك  ــگه بولمىغانـ ــا    “ئىـ ــۆر دۇنياغـ ــۇ ھـ ــلىۋهتكهن چاغالردىمۇ،مۇشـ  تاشـ
كېلىپمـــۇ ســـوغۇقتا ئۈشـــۈپ، يىـــتىم بالىـــدهك غېرىپـــسىنىپ، كېـــسهل  

ــارىغىلى ھ  ــدا قـ ــۈپ ياتقانـــدىمۇ     بولغانـ ــۈمنى كۈتـ ــى يـــوق، ئۆلـ ېچكىمـ
ــاقتىن      ــى داتلىم ــڭ دادىن ــاقتىن، مىللهتنى ــڭ نىداســىنى ۋاقىرىم ۋهتهننى

ئۇنىــڭ قېنـى شــېھىدلهرنىڭ ئـارزۇ ـ ئارمــانلىرى     . ھېرىـپ قــالغىنى يـوق  
مهن ۋهتهن، مىلــلهت ”بىــلهن يۇغۇرۇلــۇپ كهتــكهن، شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ ئــۇ   

ــدىكىن،     ــازهت چهككهن ــل رىي ــۇنچه يى ــمهت   ئۈچــۈن ش ــا رهخ ــم ماڭ خهلقى
 دېـگهن  “ئېيتامدىكىن، مېنـى قهھرىمـانىمىز دهپ ھـۆرمهت قىالمـدىكىن      

تامادا بولماي، پهقهت ۋه پهقهت ئـالالھ رىزاسـى ئۈچـۈن ئۆزىنىـڭ ۋىجـدانىي        
چۈنكى ئۇ بۇ خهلقنىـڭ ئهھـۋالىنى ئـۆزى بىلىـدۇ،          . بۇرچىنى ئادا قىلماقتا  

مىللىـتىم دهيـسهن،    ”،  خۇددى ئاۋار شائىرى رهسۇل ھهمزهتوۋ ئېيتقانـدهك      
 دېـگهن بـۇ تهتـۈر قىـسمهت     “!لېكىن، مىللىتىڭ ئاتقان ئوقتىن ئۆلىـسهن  

شهرقىي تۈركىستان ئىنقىالپچىلىرىغا تېخىمۇ  ئۇيغـۇن كېلىـدىغانلىقى،     
خهلقنـــــى دهپ راھهت پاراغىتىـــــدىن كهچـــــكهن ئـــــوغالنالرنى خهلـــــق     
ــلهن   ــۆھمهت ئـــــــــوقلىرى بىـــــــ ســـــــــۆيمىگهندىن تاشـــــــــقىرى تـــــــ

نىمۇ بىلىـــــدۇ، ئۇنـــــداقكهن، ئۇالرنىـــــڭ رهخـــــمهت زېدىلهيـــــدىغانلىقى
ــۈن      ــسى ئۈچـ ــدىلىك غايىـ ــڭ ئهبىـ ــاجهت، ئۆزىنىـ ــسىدىن بىھـ ھهشقاللىـ

ئـۇ ئهنه  . ئاخىرقى تىنىقى قالغىچه كۆرهش قىلىشنى بهخـت ھېـساپلىغان    
ــۇنداق ئــاددىي، ئهممــا گىگانــت جهڭچــى     شــهرقىي تۈركىــستان مانــا   ! ش

تۈركىـستان ئىـنقىالپ   شۇنداق ئوغۇللىرى بىـلهن پهخىرلىنىـدۇ؛ شـهرقىي     
 !تارىخى مانا شۇنداق ئهزىمهتلهرنىڭ شانلىق ئىزلىرى بىلهن بېزىلىدۇ

خۇالســـه كـــاالم، مانـــا شـــۇ ئهســـلىمىنى يېـــزىش غايىـــسىمۇ ئۇنىـــڭ   
ئۇ خىتاي تـۈرمىلىرىنى، بىزنىـڭ    . ئاخىرقى كۆرهش مىۋىلىرىدىن بىرىدۇر   

ــ      ــدته ئۇزۇن ــگهن ئۈمى ــسۇن دې ــا بىل ــانلىرىمىزنى دۇني ــازادلىق چوق دىن ئ
ــازاپالر . بېــرى بىــر ئهســلىمه يېــزىش ئارزۇســىدا بولــۇپ كهلــگهن ئىــدى    ئ

دهســتىدىن ئاساســهن كــاردىن چىققـــان بولىــشىغا قارىمــاي، بــۇ ئـــۇزاق       
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ــاخىر تاماملىــدى   ــۇ ئالالھنىــڭ  . ئۆتمۈشــتىن باشــالنغان ئهســلىمىنى ئ ب
مۇھتىرهم جهڭچىنىـڭ يېـشى ۋه كهچمىـشىنى نهزهرده    ! ئىنايىتى، ئهلۋهتته 

ــان ئو ــڭ  تۇتقـ ــلىمىنىڭ بهزى جايلىرىنىـ ــۇرمهن، ئهسـ ــاالڭ”قـ  ، بهزى “شـ
 . يېزىلىپ قالغىنىنى كهچۈرهر دهپ ئوياليمىز“قويۇق”جايلىرىنىڭ 

ئهسلىمىدىكى، يېقىنقى زامان تارىخىمىزغا ئاالقىـدار كىتـاپالردا كـۆپ      
 “بـارات ھاجىنىـڭ  ”تىلغا ئېلىنغان ۋاقهلهر چىقىرىـپ تاشـلىنىپ، خـاس       

ــالىتىگه كه  ــشىلدى ئهسلىمىــسى ھ ــا  . لتۈرۈشــكه تىرى ئهســلىمىده تىلغ
ئېلىنغــان يىلالرنىــڭ تــارىخىي چىنلىققــا ئۇيغــۇن يــاكى ئهمهســلىكى       

چــۈنكى، قــولىمىزدا يازمــا تــارىخىي ماتىرىيــالالر كهمچىــل  (ماتىرىيــالالر  
شۇڭا، بـۇ كىتـاپتىن     (بىلهن سېلىشتۇرۇپ كۆرۈلمىدى    )بولغانلىقى ئۈچۈن 

ىنىش، نهقىــل ئېلىــشقا تـــوغرا   تــارىخىي ماتىرىيــال ســۈپىتىده پايــدىل    
كهلسه باشـقا ماتىرىيالالرغـا سېلىـشتۇرۇپ كـۆرۈپ ئانـدىن پايـدىلىنىش           

مۈمكىنقهدهر ئهسلى ساددىلىقىنى سـاقالپ قـېلىش      ).  تهۋسىيه قىلىنىدۇ 
ــۇقتىالر   . پىرىنــسىپ قىلىنــدى باشــقا تولۇقالشــقا تېگىــشلىك مــوھىم ن

پ بېرىلـسه قايتـا   ئهسكه كهلسه ياكى ئوقـۇرمهنلهر تهرىپىـدىن كۆرسـىتى      
شـۇنداقال خاتـاالر   . نهشرى ئۈچۈن پايدىلىق بولىـدىغانلىقىغا ئىـشىنىمىز   

ھهققىــدىكى تهنقىـــدىي پىكىرلهرمــۇ كىتاپنىـــڭ مۇكهممهللىشىـــشىگه   
 .پايدىلىق بولىدۇ دهپ ئوياليمىز

 مۇھهررىر
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  مۇقهددىمه
 

 كۈنى قهشقهر شـهھرىنىڭ  -10 ئاینىڭ -6 یىلى -1910مهن مىالدى   
یىپهكچىلهر كوچىسىدا ئولتۇرۇشلۇق تىجارەتچى ئائىلىسىدە —ئهیشىمكا
دادامنىـــڭ ئىـــسمى ھـــاجى بولـــۇپ، تاشـــقى ســـودا بىـــلهن  . تۇغۇلغـــان

تىجارەتتىن بوشىغان مهزگىللىرىدە . شۇغۇللىنىدىغان دىندار ئادەم ئىدى
ــۇغۇللىناتتى    ــۇ ش ــشلىرى بىلهنم ــۇش ئى ــاال ئوقۇت ــسمى  . ب ــڭ ئى ئانامنى

اندا ئهڭ كۆپ سـاننى تهشـكىل قىلىـدىغان    توختىخان، شهرقىي تۈركىست 
)  یىلى -1918( سهككىز یېشىمدا . ئاددىي ئائىله ئایالىدىن بىرسى ئىدى    

دادام مېنى شهھهرنىڭ سىرتىدىكى قاسىم ھاجى خهلپىتىمنىڭ ئـۆیىگه    
شهھهر ئىچىدە ئوقۇشـۇمنى مـاقۇل      . دىنىي ئوقۇش ئۈچۈن ئاپىرىپ بهردى    

كىچىك تۇرۇپال كوچىغا چىقىـپ  ”كۆرمهسلىكىدە شۇ زامان ئېڭىغا كۆرە      
 .. دېگهن ئهنئهنىۋىي قاراش توسالغۇ بولغان ئىكهن“ قالىدۇ

دېگهن »  غوجى چوڭنىڭ قۇملۇقى«قاسىم ھاجى خهلپىتىمنىڭ ئۆیى 
ئۇ زاماندا خىتایالر .  سىرتىدا ئىدى①یهردە بولۇپ، بۇ یهر تۆشۈك دەرۋازىنىڭ

 دىـن  ②»شـۆ تـاڭ  «ئۈچۈن تهرجىمان بولـۇش ئىھتىیـاجىنى قامدایـدىغان      

                                            
ال  شــــۇ زامــــانالردىكى قهشــــقهر شــــهھرىنىڭ شــــهرقىي شــــىم —تۆشــــۈك دەرۋازا  ①

تهرىپىــدىكى دەرۋازىــسى بولــۇپ، ھهزرەت، بهشــكېرەم تهرەپــلهرگه چىقىلىــدىغان دەرۋازا ئىــدى،  
  . مۇھهررىر—

ئىككىنچـــى قېتىملىـــق خىتـــاي ئىـــستىالسىدىن كېـــیىن شـــهرقىي  —شـــۆتاڭ  ②
ــاز بولغــان جــازانىخور، گــۆرۆكهش      ــایىن ئ ــدارالر ۋە ســانى ئىنت ــاي ئهمهل تۈركىــستاندىكى خىت

ــالىلىرى  ــڭ بـ ــاجى  خىتایالرنىـ ــزمهت ئىھتىیـ ــڭ خىـ ــاالیالر،  نى ۋە ھاكىمىیهتنىـ ــان مـ بولغـ
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یهرلىــــك مهكــــتهپلهردە، . باشــــقا ھۆكــــۈمهت مهكتهپلىــــرى بولمــــایتى
ئۇســتازالرنىڭ ئۆیلىرىــدە ئوقۇتــۇش ئۇســۇلى ئىنتــایىن قــاالق شــهكىلدە  
بولۇپ، مۇكهممهل مائارىپ پروگرامى ۋە قېلىپالشقان دەرسلىكتىن سـۆز   

ئوقۇغۇچىنــڭ ھهر بىرىــدە خهت یازىــدىغان كىچىــك . ئــاچقىلى بولمــایتى
تا بوالتتى، خهلپىـتىم شـۇنىڭغا خهت یېزىـپ بېرەتتـى، ئاسـتىغا شـۇ           تاخ

ئــۆرنهك بــویىچه خهت یــازاتتۇق یــاكى شــۇ یېزىلغــاننى ئوقۇشــنى مهشــق  
ــۇ ئوقۇشــنى بهش یىــل داۋام قىلــدىم . قىالتتــۇق ــیىن  . ب ئۇنىڭــدىن كې

بـۇ  . ېرىق مهھهللىسىدىكى الیپهشتاق مهدرىـسىگه ئاپىرىـپ بهردى       ئبهش
) ئـوردا ئالـدى  (ئۇنىڭدىن كېیىن ئودالدى. ئوقۇدۇممهدرىسته ئىككى یىل   

بـۇ  . دىكى یاقۇۋاخۇن ناۋاتچىغا ناۋاتچىلىق ھۈنىرىگه شـاگىرتلىققا بهردى        
 .ھۈنهردە ئۈچ یىل تۇردۇم

ئــۇ زامــانالردىكى ئوقۇتــۇش ئۇســۇلىنىڭ قــاالقلىقى ۋە ئۇســتازالرنىڭ  
قوســىقى تــارلىقى تــۈپهیلى بهش ئــالته یىــل ئوقۇپمــۇ تــۈزۈكرەك ســاۋات   
ــشنى    ــسىمۇ، خهت یېزىـ ــدىغان بولـ ــلهپ خهت ئوقۇیاالیـ ــایتى، ئهپـ چىقمـ

ھۈنهرۋەنلىكمـۇ خـۇددى شـۇنداق      . بىلمهیدىغان چاال ساۋات قالـدۇرۇالتتى    
ــۈزۈكرەك      ــۇ ت ــرنهچچه یىــل تۇرۇپم ــۈنهردە بى ــر ھ ــادەتتىكىچه بى ــۇپ، ئ بول

شــۇنىڭ ئۈچۈنمــۇ مهن بهك ســاۋاتلىق . ئــۈگىنهلمهي ئۆمــۈر زایــا بــوالتتى 
 ①ئهلچىخانىـدا “ تامـامالپ ”ۇش ۋە ھـۈنهر ئۈگىنىـشلىرىمنى       بواللماي ئوق 

 یىللىـرىغىچه داۋام  -1930بـۇ مهشـغۇالتىم    . دۇكان ئېچىـشقا باشـلىدىم    
 .قىلدى

 یىلــــى قۇمۇلــــدا خىتایالرغــــا قارشــــى باشــــالنغان خهلــــق  -1931
ئىنقىالبىنىڭ خهۋىـرى قهشـقهرگه یېتىـپ كېلىـشى بىلهنـال قهشـقهردە             
                                                                                  

ئۈچــۈن یهرلىكلهرنىــڭ بــالىلىرىنى ئوقۇتىــدىغان مهكتهپنىــڭ تهرجىمـانالرنى یېتىــشتۈرۈش  
 .م—نامى 
 . م— ئوردائالدىنىڭ یهنه بىر خىل ئاتىلىشى —ئهلچىخانا  ①
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دىنىـي ۋەزلهرگه بىرلهشـتۈرۈپ     . لىپ كهتتى ئىنقىالپ تهشۋىقاتى ئهۋج ئې   
جىھاد چاقرىقى ھه دەپ سۆزلهنگهچكه خهلقنىـڭ قهلبىـدە ئىنقىالپنىـڭ       
ئــوتى یالقۇنالشــقا، خىتایغــا بولغــان نهپــرەت ۋە ئــۆچمهنلىكى غهزەپلىــك  

مېنىـڭ قهلبىمـدىكى ۋەتهن سۆیگۈسـى،       . چوقانغا ئایلىنىشقا باشـلىدى   
ئۆچمهنلىـك، نهپـرەت ئهنه شـۇ    مىللهت سۆیگۈسـى ۋە دۈشـمهنگه بولغـان     

ئىنقىالبىي قوشۇن  . چاغالردا بىخلىنىشقا باشلىغان دېیىشىم مۈمكىن    
ــۆزلىرىنى    قهشــقهر شــهھرىگه ئایــاق بېسىــشى بىلهنــال نۇرغــۇن یاشــالر ئ

جىھادنىڭ سـاۋابى، جهننهتنىـڭ     . ئهسكهرلىككه تىزىملىتىشقا باشلىدى  
هن دادام مېنـى    دىـن تهسـىرلهنگ   ... خۇشخهۋىرى، شېھىدلىك مهرتىۋىسى،  

 .ئۆزى ئېلىپ بېرىپ ئهسكهرلىككه بهردى
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  جهڭچىلىك ھایاتىمنىڭ باشلىنىشى
 

 ئایدا -12 یىل -1931مهن ئهسكهر بولغاندىن كېیىن تۇنجى قېتىم  
ــتىم  ــېڭىگه قاتناشـ ــېلىش جـ ــشهھهرنى ئـ ــدىراھمان  . یېڭىـ ــامۇت ئابـ مـ

ر ئىسىملىك ئوتتۇز بېشىنىڭ قوماندانلىقىدىكى بۆلۈكته ئاددى ئهسـكه    
ــتىم    ــوڭالرنى بىلمهیــ ــقا چــ ــۈن باشــ ــانلىقىم ئۈچــ پهقهت ئهڭ . بولغــ

ــاڭالیتۇق     ــى ئ ــاجى دېگهنن ــاز ھ ــا نىی ــوڭلىرىمىز خوج ــۇ  . چ ــنچه ب كېیى
ــر    ئهتراپالردىكــى ئهمهلىــي ئۇرۇشــقا یېتهكچىلىــك قىلىۋاتقــانالردىن بى

جهڭچىلهردىن “ ئۇزۇن قۇالق”قىسىمىنىڭ ئىسىملىرىنى ئارىمىزدىكى 
ــۇم ــ . ئۇقتـ ــتا خوجانىیـ ــگه   باشـ ــي جهڭـ ــقىرى ئهمهلىـ ــدىن تاشـ از بولغانـ

قوماندانلىق قىلغانالر كۇچـادىن ھهمـدەمبهگ ھـاجى، بـۇ كىـشى كۇچـا              
ــاي      ــدانى ب ــكهرلىرىنىڭ قومان ــسۇ ئهس ــدانى، ئاق ــكهرلىرىنىڭ قومان ئهس

، قهشقهر ئهسكهرلىرىنىڭ قوماندانى ئاتۇشلىق كىچىك ئـاخۇن        ①سىجاڭ
ن تهرەپلهردىــن كهلــگهن یېڭىــسار ۋە یاپچــا.  قاتــارلىقالر ئىــكهن②تهنجــاڭ

مېنىــڭ . ئهســكهرلهرنىڭ قومانــدانى یاپچــانلىق مۇقــادىن ھــاجى ئىــدى 
ــارقىالر ئىـــدى  یـــاش . بىلىـــشىمچه بـــۇ ئۇرۇشـــنىڭ قومانـــدانلىرى یوقـ

دېـگهن  »  غازى قئۆلسهك شېھىد، قالسا  «بولغانلىقىم، ئۇنىڭ ئۈستىگه    
ــى كــ  ــدىكى ۋەزلهرن ــا   ۆمهزمۇن ــۇش خىیالىمغ ــاڭالپ كهتكهچــكه قورق پ ئ

مىگهن، ئهكسىچه ھهممىگه قىزىقىش، ھهممىنـى قىلىـپ بـېقىش،          كهل
                                            

ــایچه—ســىجاڭ  ① ــۋىزىیه   ) شــىجاڭ(师长 خىت ــۇپ، دې ــشى بول ــۇزۇپ ئېیتىلى ــڭ ب  نى
 . م—قوماندانى، تۈمهن بېشى 

ــاڭ  ② ــاڭ(团长 —تهنج ــدىرى،    )تۈەنج ــك كومان ــۇپ، پول ــشى بول ــۇزۇپ ئېیتىلى نىــڭ ب
 . م—) تۈركچه ئاالي بېشى(مىڭبېشى 
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دۈشمهنگه بولغان . كۆرۈپ بېقىش ئىستىكىم قهلبىمدە ھۆكۈمران ئىدى
 نهپرەت ھىسلىرىمنىڭ مهۋج ئۇرۇپ تۇرىشى ئۇنداق -ئۆچمهنلىك، غهزەپ 

پاسسىپ روھى ھالهتلهردە بولۇشۇمغا یول بهرمهیتى، ئهكـسىچه ئۆلـۈمگه           
 .ىدىغان قهھرىمانلىققا، تهۋەككۈلچىلىككه ئۈندەیتىئۆزىنى ئۇرۇپ تۇر

ئۇ چاغدا ئهسكهرلهرنىڭ تولىسى دىھقانالر بولغاچقا یازدا دىھقانچىلىق 
بۇ ئۇرۇشقا بىز قهشقهر شهھرىدىن یولغـا  . قىلىپ، قىشتا ئۇرۇش قىالتتى   

سـهككىز  . پېشىندىن ئهسىرگىچه سـهككىز تاشـقا یىغىلـدۇق       . چىقتۇق
كه قهدەر ساقالپ، سائهت تۆرت بولغاندا بېزىشهھهرگه تاشتا كهچ سائهت تۆرت

. یېڭىشهھهر سهككىز تاشتىن ئۈچ كىلومېتېر كېلهتتى. قاراپ ئاتالندۇق
مېنىـڭ قولۇمـدا    . ئهسكهرچه تىزىلىپ ئىنتىزامچانلىق بىلهن ماڭاتتۇق    

ــار ئىــدى  بىــز كىچىــك ئــاخۇن تهنجاڭنىــڭ  . ئــۇزۇن بىــر ئاتــار مىلتىــق ب
بىز خىتایالرنى تۇیۇپ . وو كىشى ئىدۇق12رلهر قوماندانلىقىدىكى ئهسكه

.  سـكز قىلىـشماي ماڭـدۇق      -قالمىسۇن دەپ یېڭىشهھهرگه بارغىچه گهپ    
ــرەر ســائهت ئهتراپىــدا یېڭىــشهھهرگه بېرىــپ بولــدۇق ۋە قېچىرچــى        بى

 .دەرۋازىسىغا چۈشتۇق
یېڭىشهھهرنىڭ ئۈچ دەرۋازىسى بولۇپ، بىرى یېڭىشهھهر دەرۋازىسى، بۇ 

ىلىنىڭ شىمالىي تهرىپىگه توغرا كېلهتتـى؛ یهنه بىـرى،         یېڭىشهھهر سېپ 
قېچىرچـى دەرۋازىــسى، ســېپىلنىڭ جهنــۇپ تهرىپىــدە؛ یهنه بىــرى نــاچۇق  

 .دەرۋازىسى، سېپىلنىڭ شهرق تهرىپىگه توغرا كېلهتتى
بۇ جهڭـدە یېڭىـشهھهر دەرۋازىـسىغا بـاي سـىجاڭ بىـلهن ھهمـدەمبهگ            

قېچىرچى دەرۋازىسىغا  . ھاجى باشچىلىقىدىكى ئهسكهرلهر ھۇجۇم قىلدى    
ئاتۇشلۇق كىچىك ئـاخۇن تهنجـاڭ باشـچىلىقىدىكى ئهسـكهرلهر؛ نـاچۇق            
. دەرۋازىسىغا مۇقادىن ھاجى باشچىلىقىدىكى ئهسـكهرلهر ھۇجـۇم قىلـدى    

ــدى    ــدا ئى ــڭ قوماندانلىقى ــك ئاخۇننى ــۇ كىچى ــار بۆلۈكم ــقهر . مهن ب قهش
ــن   ــارلىق یهرلهردى ــۋات قات ــشى ۋە پهیزى ــاتۇش، مارالۋې ــگهن شــهھرى، ئ  كهل

 -  12 یىلى -1931بۇ ۋەقهلهر . ئهسكهرلهرنىڭ ھهممىسى بۇ بۆلۈكته ئىدى
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 . كۈنلىرى ئارىسىدا بولغان بولسا كېرەك-15، - 10ئاینىڭ 
ئـون شـوتا، ھهمـدەمبهگنىڭ    ) كىچىـك ئاخۇننىـڭ ئهسـكهرلىرى   (بىـز  

... ئهسـكهرلىرى ئـون شـوتا، مۇقـادىن ھاجىنىـڭ ئهسـكهرلىرى ئـون شـوتا،        
ه شوتا ئېلىۋېلىپ بارغانىدۇق ۋە ئۈچ دەرۋازىغا ئوت قویۇش  دان50جهمئىي 

قومانـدان  . ئۈچۈن یېتهرلىك یاغ قاتارلىق نهرسىلهرنىمۇ ئېلىۋالغانىـدۇق      
 ئـادەمنى دەرۋازىالرغـا   100.  ئادەمنى شوتىغا مهسئۇل قىلدى200بىزدىن  

ئوت قویۇشقا ۋە سېپىلدىن قېچىپ چىققان خىتایالرنى ئۆلتۈرۈش یـاكى        
 ئـادەمنى ئارقـا سـهپ مـۇداپىئهدە        300. لىـشقا مهسـئۇل قىلـدى     ئهسىر ئې 

تۇرۇشقا، ئۆلگهنلهرنى توشۇشقا ۋە تۇیۇقسىز بـوپ قالىـدىغان ھۇجۇمالرغـا       
 ئهسـكهر  600مهن زاپاستا قېپقالغان . مۇداپىئهدە تۇرۇشقا مهسئۇل قىلدى   

 .قاتارىدا ئىدىم
 بـۇ ئـۇرۇش تـۆرت سـائهت داۋاملىـشىپ، ئـاخىرى مهغلـۇبىیهت بىــلهن       

ــا  . تۈگىـــدى ــكهرلهر خىتایالرغـ ــدانالرنىڭ پىالنىـــچه، ئهسـ ــۈنكى قومانـ چـ
شـۇنداق بولغانـدا سـېپىل    . تۇیدۇرماي سېپىلگه چىقىشى كېرەك ئىـدى   

ئۈستىگه چىققانالر سېپىل ئىچىگه ھۇجۇم قىلىدىغان ۋە دەرۋازىغـا ئـوت          
ــگه     ــدىغان نهتىجى ــاچقىلى قویمای ــایالرنى ق ــدىن خىت قویۇۋېتىــپ دەرۋازى

ــشىش مــۈم  بىــراق ئــۆمهربهگ دېــگهن مۇنــاپىق    . كىن ئىكهنــدۇقئېرى
ھهمدە ئایغاقچىلىق قىلىش ئۈچۈن . خىتایالرغا سېتىلىپ بولغان ئىكهن

بىز سېپىلگه یېقىن بارغاندا . ھهمدەمبهگ قوشۇنىغا قېتىلىۋالغان ئىكهن
ئۇ مۇناپىق بىر پاي ئوق چىقىرىپ بهلگه بېرىـپ خىتـایالرنى ئویغۇتـۇپ            

ــۇ ــلهن  . قویۇپت ــۇنىڭ بى ــاكۇپ   ش ــتى ئ ــشىپ یهر ئاس ــایالر ھۇشیارلى خىت
ئارقىلىق ئارقىمىزدىن چىقىـپ قورشـىۋالدى ۋە سـېپىل تـۈۋىگه بارغـان           

ــۋەتتى   ــېھىد قىلى ــسىنى ش ــكهرلهرنىڭ ھهممى ــى . ئهس ــكهر 200یهن  ئهس
.  ئهسكهر ئېغىر یارىدار بولۇپ ئاخىرى ئۆلۈپ تۈگىـدى     580. شېھىد بولدى 

وق یارىسى یۇقۇملۇنۇپ كهتسىال ئ. چۈنكى داۋاالیدىغان دوختۇر یوق ئىدى
 .قان زەھهرلىنىپ ئۆلۈمگه ئېلىپ باراتتى
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 تــال ئــوق بېــرىلگهن بولــۇپ، خىتــایالر  بىــلهن 75بــۇ ئۇرۇشــتا ماڭــا 
ــوقالردىن دۈشــمهنگه قارىتىــپ      ــۇ ئ ــۇ ئ ــدا  مهنم ــاي 30ئېتىــشقان چاغ  پ

ئهمما كۆپ مهشق كـۆرمىگهچكه دۈشـمهن تهرەپـكه قارىتىـپ           . ئاتقانىدىم
ئېتىۋېرەتتـۇق، چهنـلهپ ئېـتىش، تهگـدۈرۈش توغرىـسىدا سـۆز            قاراقویۇق  

ــتىگهن ئىــدى  مېنىــڭ ئوقلىرىمــدىن بىــرەر تېلــى  . بولىــشى تېخــى ئهت
 تـال  30دۈشمهنگه تهككهن تهگمىگهنلىكىنى بىلمهیـمهن، ئىـشقىلىپ،     

 . ئوقنى ئاتقىنىمال ئېسىمدە
  ئهتراپىـدا  15قېچىرچى دەرۋازا تهرەپتىن، یهنى مهن تۇرغان قوشۇندىن        

 كهینىــدىن ھۇجــۇم -ھهمــدەمبهگ ھاجىغــا ئالــدى. ئــادەم شــېھىد بولــدى
بـۇ ئۇرۇشـتا   . قىلىنغاچقا ئۇنىڭ قوشۇنىدىن كۆپراق ئادەم شېھىد بولدى     

دەپ توۋالۋاتقان نىمشېھىد دامولالمنىڭ ئاغزىدىن ئوق كىرىـپ      “ ھۇررا”
. گهردىنىدىن چىققان بولسىمۇ، ئۇ ئادەم یهنىال ئۆلمهي ھایات قالغانىـدى          

ــادەمگه  شــۇ ــۇ ئ ــۈن ب ــشېھىد«نىڭ ئۈچ ــېھىد (» نىم ــرىم ش ــام ) یې دەپ ن
 ①ئارمىیه ئېلـى دامـولالم   : ئۇ كىشىنىڭ ئهسلى ئىسمى   . قویۇلغان ئىدى 

 . بۇ كىشى ئۆتكۈر شائىر ۋە دىنى ئالىم ئىدى. ئىدى
ــدۇردى    ــۈك ھهســرەت تۇغ ــایىن كۈچل ــدە ئىنت ــۇبىیىتىمىز مهن . مهغل

سلىرىمىزنى ئېلىپ پۇخادىن دۈشمهننى كۆپرەك ئإلتۈرۈش، تارىخىي قىسا
ــشتى    ــم ئېچى ــۇ ئىچى ــا بهكم ــستىگىم قانمىغاچق ــېھىد . چىقىــش ئى ش

بولغانالرنىڭ قورقۇنۇچلۇق ھالهتتىكى جهسهتلىرى، تۆكۈلگهن بىھېساپ 
قانالر كۆز ئالدىمغا كهلسىال ۋۇجۇدۇم شـۈركىنىپ كېتهتتـى، خىتایالرغـا           

ــستى    ــېلىش ئى ــۆچ ئ ــۆچمهنلىكىم تېخىمــۇ كۈچىیىــپ، ئ گىم بولغــان ئ
كېلهر قېتىمدا راسا بىر پۇخادىن چىقىش ئارزۇسى      . تهخىرسىز قىستایتى 

                                            
ــھۇر       ① ــستاننىڭ مهشـ ــهرقىي تۈركىـ ـــ شـ ــایرامى ـــــ ــى سـ ــارمىیه ئېلـ ــشېھىد ئـ نىمـ

ــڭ     ــي ئىنقىالبىنىـــ ــستان مىللىـــ ــهرقىي تۈركىـــ ــۇپ، شـــ ــرى بولـــ ــائىرلىرىدىن بىـــ شـــ
 .تىراكچىسى ـــــ مئىش
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 .بىلهن ئۆز ئۆزەمگه تهسهللى بېرىپ، بېسىقىمغا چۈشهتتىم
بىز بۇ مهغلۇبىیهتلىك ئۇرۇشتىن كېیىن قهشقهر شهھرىگه قېچىـپ         

مۇقـادىن  . ھهمدەمبهگ  ھاجىمۇ قهشـقهر شـهھرىگه كىرىۋالـدى        . كىردۇق
 .  قېچىپ كهتتى①ىق ئوردا خېنىمغاھاجى جاڭگال ئارقىل

                                            
ــشانالرنىڭ         ① ــوپى ـ ئىـ ــۇپ، سـ ــىدە بولـ ــسار تهۋەسـ ـــ یېڭىـ ــان پادىـــشایىم ــــــ ئوداخـ

تاۋاپگاھلىرىــدىن بىــرى، شــۇنداقال ئۇالرنىــڭ تهســىرىگه چوڭقــۇر ئۇچرىغــان خهلقنىڭمــۇ        
  .خېلى  كۆپچىلىكى بۇ یهرگه تاۋاپقا بارىدۇ ــــ م
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  ئورمانلىقتىكى جهڭ
 

خوجـا نىیـاز ھـاجى قهشـقهرگه        .  ئاي مهزگىلـى ئىـدى     -2 یىلى   -1932
 بىلهن مهسلىھهتلىشىپ، یېڭىشهھهرنى پهتھ ①ئۇ مامۇت سىجاڭ. كهلدى

چــۈنكى یېڭىــشهھهردىكى خىتــایالر ســېپىل  . قىلىــشتىن ۋاز كېچىپتــۇ
 ھىمایه قىلمىغانلىقى ئۈچۈن سـېپىلنىڭ      ئىچىدە بولغانلىقى ۋە خهلق   

ئىچىدە تۇرىۋېرىپ زېرىكىدۇ ۋە یېمىكى تۈگهپ ئاخىر تهسلىم بولىدۇ دەپ 
. قاراپ، ھۇجۇمنى باشقا یهرلهردىكى خىتایالرغا قىلىـشنى تـوغرا تېپىپتـۇ       

ــىجاڭنىڭ      ــاي س ــلهن ب ــدەمبهگ ھــاجى بى ــگه ھهم شــۇنىڭ ئۈچــۈن یهكهن
 دېگهن ئادەم بـاش كومـسار       ②ۈجاڭقومۇللۇق ھاپىز ل  . قوشۇنىنى ئهۋەتتى 

ــدى ــپ،    . بول ــدان قىلى ــاش قومان ــالىنى ب ــز ئوســمان ئ ــا قىرغى ئۇلۇغچاتق
ئاتۇشلۇق بىر ئادەمنى ۋە قىرغىز ئوراز بهگنى مۇئاۋىن قوماندان قىلىـپ،    

 ئهسـكهر بىـلهن   1300 ئۇیغـۇر ئهسـكهر جهمـى      700 قىرغىز ئهسـكهر،     600
یالرنى یوقۇتــۇش ئۈچــۈن مارالۋېــشىغا ئاقــسۇدىن قاچقــان خىتــا. ئهۋەتتــى

 ئهسكهرنى ئهۋەتتى ۋە ئۇنىڭغا یهنه 1200كىچىك ئاخۇن باشچىلىقىدىكى 
 ئاتلىق ئهسكهر 200 ئهسكهر ئىچىدە 1500بۇ .  ئهسكهر قېتىپ بهردى300

قالغانلىرى ئات ھارۋىسى ۋە كاال ھارۋىـسىغا چىقىـپ ۋە پىیـادە           . بار ئىدى 
                                            

ــامۇت ســىجاڭ    ① ــۇھىتى   —م ــۇت م ــسمى مهھم ــى   ئهســلى ئى ــۇپ خهلق ــۇپ، جهن بول
یېقىنقـى زامـان تـارىخىمىزدىكى مهشـھۇر شهخـسلهرنىڭ بىـرى          . مامۇت سىجاڭ دەپ ئاتایـدۇ    

 .ـــ م
 . م — ، برىگادىر ، برىگادا باشلىقى)لۈجاڭ( 旅长 خىتایچه —لۈجاڭ  ②
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 ئهسكهرلهرنىڭ الزىمهتلىك بۇ ھارۋىالرنىڭ كۆپىنچىسىگه. بولۇپ ماڭدۇق
بىــز مارالۋېــشىغا قــاراپ یولغــا چىققــان كــۈن  . نهرســىلىرى یــۈكلىنهتتى

ئـۇ چاغـدىكى ئـادىتىمىزدە    .  كۈنلىرى ئىـدى -1 ئاینىڭ   -3 یىلى   -1932
شـۇ ئـادەتكه   . دۈشهنبه، چارشهنبه ۋە شـهنبه كـۈنلىرى سـهپهرگه چىقـاتتۇق      

ــهنبه بو    ــۈنىمىز دۈش ــان ك ــشىغا ماڭغ ــرەك دەپ  ئاساســهن مارالۋې ــسا كې ل
ئـۇالر ئالـدىمىزدا   . ماڭـاتتى ) رازۋېـتچىكالر (ئالدىمىزدا شاتۇرالر   . ئویالیمهن

دۈشمهن بارمۇ ـ یوقمـۇ؟  ئهسـكهرلهر كهلگهنـدە قهیهرگه چۈشـسه مۇۋاپىـق       
چـــوڭ قوشـــۇن . بولىــدۇ، بـــۇالرنى تهكـــشۈرۈپ قوشــۇنغا خهۋەر بېرەتتـــى  

ــان یۇر     ــۇرۇن قوشــۇن چۈشــمهكچى بولغ ــۈن ب ــر ك ــڭ چۈشۈشــتىن بى تنى
بهگلىرىگه بۇیرۇق چۈشۈرەتتى،  ئـۇ بهگـلهر بىـزگه مۇۋاپىـق نهرسـىلهرنى           

. بهگلهر بۇ چىقىمنى شۇ یهردىكـى بـایالردىن یىغـاتتى     . تهییارالپ قویاتتى 
ئهگهر بۇ چىقىم غهلله ـ پاراق ئامبىرىـدىن  ئهكىلىـنگهن بولـسا مهیلـى،      

از ھـاجىم  ئهگهر شهخسلهردىن ئېلىنغان بولسا بۇنىڭغـا قارىتـا خوجـا نىیـ        
یهنــى شــهرقىي تۈركىــستان دۆلىتــى    .  تهكــشۈرۈپ ھــۆججهت بېرەتتــى  

ــدە ھــۆججهت بېرەتتــى   ــایتۇرۇش ھهققى ــۇنى ق ــدا ب ــته . قۇرۇلغان ئهمهلىیهت
ھۆججهتنىـڭ مهزمۇنىغـا تۆۋەنــدىكى   . كېـیىن ھهممىـسى قایتۇرۇلمىـدى   

شــهرقى تۈركىـستاننىڭ ئــازاتلىقىنى قــولالش ۋە  ”: سـۆزلهرمۇ یېزىالتتــى 
ئالالھقا .  ش شهرقىي تۈركىستان پۇخرالىرىنىڭ مهجبۇرىىیىتىیاردەم بېرى

بهنــدە، رەســۇلۇلالھقا ئــۈممهت بولغــان ھهرقانــداق ئادەمنىــڭ خىتایالرغــا  
. قارشى ئىسالمىیهت غهلىبىسى ئۈچۈن یاردەم بېـرىش مهجبـۇرىیىتى بـار          

بۇ مهزمۇندىكى خهتلهرنـى  “  ...ۋەتهننى قوغداش ئىماننىڭ جۈملىسىدىن 
 . دىن ئاپىرىپ خهلققه تهشۋىق قىلغاچ تۇراتتىشاتۇرالر ئال

ــدۇمىنىڭ    ــشهھهر یانـ ــۈنى یېڭىـ ــا چىقىـــپ بىرىنچـــى كـ ــز یولغـ بىـ
ئهتىـــسى .  ئایىغىــدىكى گهمىـــساڭ دېـــگهن بىــر لهڭـــگهرگه چۈشـــتۇق  

 ـ كـۈنى شـاقىراتمىدىن    3. گهمىساڭدىن شاقىراتما دېگهن یهرگه كهلدۇق
 مـازار دېــگهن   ـ كــۈنى ئـۆدەكلىكتىن تۇڭگــان   4. ئـۆدەكلىككه چۈشـتۇق  
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مارالۋېشى . ئۇ یهردە بىر كۈن تۇردۇق. مارالۋېشىغا تهۋە بىر یهرگه چۈشتۇق
شهھرىگه كىرىش ئۈچۈن مارالۋېشىدىكى ھهرقایسى یۇرت بهگلىرىنى، یۈز       
بېــشى، ئــون بېـــشى، مهھهلــله ئاقـــساقاللىرى ۋە یۈزلــۈك مـــوللىالرنى     

ه ئىچـى، شـاقو،    بۇالر مارالبېشى ناھىی  . چاقىرتىپ ئۇالرغا مهجلىس ئاچتى   
پىچاق سـۇندى، چـارۋاغ، ئاقـساقمارال، سـېرىقبۇیا، چوڭقۇرچـاق قاتـارلىق          

ئۇالرغا ئېچىلغان مهجلىسنىڭ ئاساسىي . ناھىیهگه تهۋە یهرلهردىن كهلدى
قولۇڭالردا خىتایالردىن قېپقالغان، ئولجـا ئالغـان ۋە باشـقا     ”: كۈنتهرتىپى

تىڭالر، بـۇ ئىـسالمىیهتكه   قورالالر بولسا بـۇ ئىـسالم قوشـۇنىغا تاپـشۇرۇۋې       
 یـاراق بولـۇپ،    -ئهگهر قولۇڭالردا قورال  . چوڭ خىزمهت قىلغانلىق بولىدۇ   

مۇشۇ ئون كۈن ئىچىـدە  تاپشۇرمىـساڭالر، بىـز كېـیىن بىلىـپ قالـساق             
قاتتىق جازاالیمىز، چۈنكى ئۇنداق ئادەملهر ئىسالمغا ئاسىیلىق قىلغان 

بـۇ مهجلىـس   . ۇنـدا ئىـدى  دېـگهن مهزم  “بولىدۇ، ھهم خائىن ھىساپلىنىدۇ   
ئىككى كۈندىن كېیىن مارالبېشىغا داغدۇغۇلۇق . ئىككى كۈن ئېچىلدى

مارالبېـشى خهلقىمـۇ بىزنـى داقـا ـ دۇمبـاق چېلىـپ قىـزغىن         . كىردۇق
شـاقۇدا كـۆپ خىتـایالر بـار، ئـۇالر          ”: مارالبېشى خهلقى بىـزگه   . كۈتىۋالدى

 200ۇن تهنجـاڭ  كىچىك ئـاخ  . دېگهن خهۋەرنى یهتكۈزدى  “ خهلقنى بۇالیدۇ 
 ئهسكهر  200بۇ . ئهسكهرنى بۇ خىتایالرنى یوقۇتۇشقا شاقۇ تهرەپكه ئهۋەتتى    

بـۇ  ”: كىچىـك ئـاخۇن تهنجـاڭ مـامۇت سـىجاڭغا     . قاتارىدا مهنمۇ بار ئىدىم  
دەپ سـورىغان ئىـكهن، مـامۇت    “ خىتایالرنى تۇتىۋالساق قانداق قىلىمىز 

“ قوتىـۋېتىڭالر سىلهرگه قارشىلىق كۆرسهتـسه ھهممىـسىنى یو   ”سىجاڭ  
 ئهسكهرگه قهشقهر شهھهرلىك ئابال تهنجاڭ 200بۇ . دەپ یولیورۇق بېرىپتۇ
. بىر ئاتارىم بـار ئىـدى  —مهندە بۇرۇنقى قورالىم   .  قوماندان بولۇپ ماڭدى  

بىكـار بولـسام ئۇنىڭغـا خىـزمهت     . مهن ئابال تهنجاڭغا خىزمهت قىالتـتىم     
چى بولــــسا مهن  قىالتــــتىم، ئهگهر ئهســــكهرلهرگه بــــۇیرۇق چۈشــــۈرمهك

بىز مارالبېشىدىن چىقىپ شـاقوغا ئـۈچ كۈنـدە         .  جاكارچىلىق قىالتتىم 
ئــۇ یهردىكــى . یهنــى خىتــایالر ئورۇنالشــقان ئورمانلىققــا بــاردۇق . بــاردۇق
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دېھقـــانالرنى ۋە پـــادىچىالرنى یىغىـــپ، ئـــۇالردىن خىتایالرنىـــڭ قهیهردە  
. ر دەپ بهردىئىكهنلىكىنى سۈرۈشته قىلۋىدۇق، بۇ ئورمانلىقنى پادىچىال  

چوڭ ـ چوڭ )  شىمال تهرەپنى كۆرسهتتى(ئاۋۇ یوقۇرى تهرەپته ”: بىر پادىچى
بىــز شــۇ . دېــدى“ یۇلغــۇنالر بــار، ئاشــۇ یهرگه یوشــۇرۇنغان بولــسا كېــرەك 

. بۇ چاغ كېچه بولغاچقا ئوتۇن یىغىـپ ئـوت یـاقتۇق          . یۇلغۇنلۇققا باردۇق 
نىكهن، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ ئابال تهنجاڭ ئۈرۈمچىدە خىتایچه مهكتهپته ئوقۇغا

ئىـسالمغا كىرسـهڭ ئامـان      ! تهسلىم بولساڭ ئامان قالىـسهن    ”: خىتایچه
ئهممـا خىتـایالردىن ھـېچ سـادا      . دەپ ۋارقىراپ تـوۋالپ تـۇراتتى     “ قالىسهن
شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىـڭ سـانىمىزنىڭ كـۆپلىكىنى كۆرسـۇن       . چىقمىدى

دا ئـون ئـادەم   بـۇ چاغـ  . دەپ، ئوت یاقتۇق، یهنه ھېچقانداق سادا چىقمىـدى   
چىقىپ بىز تهكشۈرۈپ تاپىمىز  یهنى یۇلغۇنلۇققـا كىرىمىـز دەپ تهلهپ            

بۇ . ئۇالر یۇلغۇنلۇققا كىرىپ كهتتى. قىلغاچقا ئابال تهنجاڭ ماقۇل بولدى 
ئادەملهردىن ئىككىسى قهشقهرلىك، ئۈچى ئاتۇشلۇق، ئۈچى پهیزىۋاتلىق، 

الىالر بولۇپ، جهڭگه بۇالر یاش ب. ئىككىسى مارالبېشىلىق ئادەملهر ئىدى
مهن بـــۇ چاغــدا شــىتاپتا ئــابال تهنجاڭنىـــڭ    . شــۇنداق قىــزغىن ئىــدى   

یوقۇرىدىن ئـادەم كهلـسه كىـم كهلگهنلىكىنـى ئـابال        . خىزمىتىدە ئىدىم 
بۇ ئون ئـادەمگه بىـر ئـون بېـشى قومانـدانلىق      . تهنجاڭغا مهلۇم قىالتتىم  

 مامۇت دېگهن ئۇالر یۇلغۇنلۇققا كېتىپ تۆرت سائهتتىن كېیىن. قىالتتى
بۇ بىزنىـڭ  ! ئاۋۇ تهرەپتىن ئوق ئاۋازى ئاڭالندى    ”: بىر شاتۇرىمىز كېلىپ  

دېـــدى شـــىمال تهرەپنـــى   “ قوراللىرىمىزنىـــڭ ئاۋازىغـــا ئوخـــشىمایدۇ  
ئابال تهنجاڭ ئهتراپىدىكى بـارلىق ئهسـكهرلهرگه مـۇداپىئهنى         . كۆرسىتىپ

ىتـایالرنى  كۈچهیتىشكه، كېچىچه ئـوت قاالشـقا ۋە تـاڭ ئاتقانـدا ئانـدىن خ       
ئهتىسى تاڭ ئاتقاندا ئومۇمیۈزلۈك . ئومۇمیۈزلۈك ئىزدەشكه بۇیرۇق بهردى

بۇ جهریاندا كېچىدە ئوق ئاۋازى چىققـان تهرەپـتىن      . ئىزدەشنى باشلىدۇق 
 ئهتراپىــدا ئادەمنىــڭ یارىــدار   15. ئــون ئادەمنىــڭ جهســىدى تېپىلــدى   

ىــڭ بىــر  ئــادەم قاتارىــدىكى بىزن10ئــۆلگهن . بولغــانلىقى مهلــۇم بولــدى



 21 

ئهسكهر، بىر خىتاینىڭ قـورالىنى تارتىۋېلىـپ، قورسـىقىغا مىنىۋېلىـپ            
كانىیىغا پىچاق تىققانىكهن، یهنه بىر خىتاي كېلىپ ئۇنىڭ دۈمبىسىگه 

ــۇ   2 ــېھىد قىپت ــوق ئېتىــپ ش ــاي ئ ــڭ   . پ ــى خىتاینى ــكهر ھېلىق ــۇ ئهس ئ
قورسىقىغا مىنىكلىك ھالدا، بىر قولى خىتاینىڭ قورالىدا یهنه بىر قولى 

بــۇ ھــالهتنى . تاینىــڭ كانىیىغــا پىچــاق تىققــان ھالــدا جــان بېرىپتــۇ خى
رەسىمچىالرغا سىزدۇرۇپ شاتۇرالر ئـارقىلىق قهشـقهردىكى بـاش شـىتاپقا           

گېـزىتىگه  » ئىـستىقالل «بۇ كۆرۈنۈش قهشـقهردە چىقىـدىغان      . ئهۋەتتۇق
یهنـى بىـر مهزگىـل بىـز     . بۇ خىتایالر ئهتىـسى قولغـا چۈشـتى       . بېسىلدى

. پ بــاقتى، ئــاخىر ئــوقى تــۈگهپ بىــزگه تهســلىم بولــدى بىــلهن ئېلىــشى
 دانه قىلىچ، باشـقا یهرگه كۆمـۈپ قویغـان      50 دانه مىلتىق،    100ئۇالردىن  

 10 پاي ئوق، سىتۇلى سۇنۇپ كهتكهن بىر دانه گىرمانچه پىلمۇت ،          2000
ــا،  ــالتۇن،  10دانه تاپانچ ــو ئ ــۋەن شــىكهي 1000 كىل ــهر یى ــسى ① س  تهڭگى

قولغا چۈشكهن خىتایالرنىـڭ سـانى      . ئولجا  ئالدۇق  قاتارلىق نهرسىلهرنى   
خىتایالرنىـــڭ  .  خىتـــاي ئىـــكهن 150 نهپهر بولـــۇپ، ئهســـلى بـــۇالر   90

. ئۆزلىرىنىڭ دېیىشىچه، ئۇالرنىڭ قالغانلىرى ئـاچ قېلىـپ ئـۆلگهنىكهن         
ئۇالر بىلهن بىلله خىتایغا تهككهن ئىككى نهپهر ئۇیغۇر جالىپى تېپىلدى، 

ئـادەتته ھهر  . ىـلهن بىلـله قېتىـپ ئۆلتۈرۈلـدى    بۇ ئىككىسىمۇ خىتایالر ب   
ــكهن     ــا تهگ ــر ئهنئهنىــسى، خىتایغ قېتىملىــق ئىنقىالپلىرىمىزنىــڭ بى
خوتۇنالر، خىتایغا ئىشلهیدىغان غالچىالرنى خىتایالردىنمۇ بهك ئـازاپالپ،      

ئهممــا . خهلقىئـالهمگه كۆرســىتىپ، ســازایى قىلــدۇرۇپ ئۆلتــۈرۈش ئىــدى 
بولغاندا ئۇالرنى خهلق ئارىسىغا ئاپىرىـپ   بهزىدە ئۇرۇش ۋەزىیىتى جىددى     

سازایى قىلىش، ئىبرەت قىلىش ئۈچۈن تهشۋىقاتالر بىلهن بىرلهشـتۈرۈپ         

                                            
ــۈەن شــىكهي   ① ــستىپاغا     —ی ــسهننى ئى ــۇ ســۇن جوڭ ــۈەن شــىكهي، ئ ــست ی  مىلىتارى

. زىنى خـان دەپ ئـېالن قىلغـان    ۆ یىلـى ئـ    -1915كېـیىن،   قىستاپ تهختتىن چۈشۈرگهندىن    
 .پ ئإتمهي خانلىقنى بىكار قىلىشقا مهجبۇر بولغان ــــ مۆك
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قىیناپ، ئـۇزۇن ۋاقتتـا ئۆلتۈرۈشـكه سـاقالپ تۇرمـاي، شـۇ یهردىـال ئىتنـى                 
ئهسلىدە بىز بـۇ ئهسـىرلهرنى   . ئاتقاندەك ئېتىپ تاشالشقا توغرا كېلهتتى   

 ئىدۇق، بىراق مارالبېشىلىق دېھقانالرنىڭ     یوقۇرىغا دوكالت قىلماقچى  
ئـابال  .  خىتاینى كالتهكلهپ ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ قویۇپتـۇ     30غهزىپى تېشىپ،   

 —ئـاڭغىچه یوقىرىـدىن   . تهنجاڭ بۇالرغا گهپ قىلىـپ توختۇتـۇپ قویـدى        
خوجا نىیاز ھاجىالردىن بـۇ خىتـایالرنى ئۆلتـۈرۈۋېتىش ھهققىـدە بـۇیرۇق            

مــشۇق تهرەپتىكـى تـاغ تهرەپـكه ئاپىرىــپ    بىـز بـۇ خىتـایالرنى تۇ   . كهلـدى 
ئابال تهنجاڭ مېنىمۇ خىتایالرنى ئاتىدىغان ئهسكهرلهر . ئېتىپ ئۆلتۈردۇق

تهییـار  . مهنمـۇ بىـر خىتایغـا بىـر پـاي ئـوق ئـاتتىم             . قاتارىدا ئهۋەتكهنىدى 
خىتاینى ئېتىش گهرچه جهڭدە ئهركهكچىسىگه ئېتىشقاندىكىدەك ھـوزۇر        

 كـــۆرۈپ بىـــر دۈشـــمهننى ئـــوق بىـــلهن بولمىـــسىمۇ، ھهرھالـــدا كـــۆزۈم
مارالبېـــــشى . شــــتهك بهختىیـــــارلىق تۇیغۇســــىنى تېتىـــــدىم  ۇتۇقوی

. چۇڭقۇرچاقلىق ئهمهت دېگهن بـۇرادىرىم ئىككىنجـى پـاي ئـوقنى ئـاتتى        
ــالنى  . شــۇنداق قىلىــپ بــۇ خىتــایالرنى یوقــاتتۇق  ھېلىقــى ئىككــى ئای

رغـا یـان   چـۈنكى بـۇ ئىككـى جـاالپ خىتایال    . جاڭگالدىال ئېتىۋەتكهنىدۇق 
ــدى  ــۇرالرنى تىللىغانى ــسىپ ئۇیغ ــى    . بې ــسۇ یېڭ ــاالپ ئاق ــۇ ئىككــى ج ب

 . شهھهرلىك ئىكهن
 15.  ئادەم شېھىد بولـدى    10 كۈن ئهتراپىدا      40بۇ قېتىمقى ۋەزىپىدە    

 ئـادەم ناچـار شـارائىت تـۈپهیلى تهلـۋە مىـجهز بولـۇپ        5. ئادەم یارىدار بولدى  
ش ئاخىرالشقاندا قهشقهردىن بۇ ئۇرۇ. بىراق غهلىبه بىلهن قایتتۇق. قالدى

سـاقى مهدرىـسنىڭ مۇدەررىـسى، خـانلىق        (ئابدۇقادىر سهییىدى مهخسۇم    
مهدرىسىنىڭ مۇئاۋىن مۇدەررىسى،  كېـیىن شـهرقى تۈركىـستان ئىـسالم      

، )جۇمھــۇرىیىتى ھۆكــۈمهت كــاتىپى، یهنــى، پارالمېنــت رەئىــسى بولغــان 
ۈمهت كاتىپى بۇمۇ شهرقى تۈركىستان ھۆك(مۇھهممهدخان پهیزى مهخسۇم 

ــدى )  بولغــان ــله كهل ــلهن بىل ــان ۋە   . بى ــزگه قۇرئ ــۇ ئىككــى كىــشى بى ب
ھهدىـستىن تهبلىــغ قىلــدى ۋە ھهر یۇرتنىــڭ بهگلىرىنــى ۋە چــوڭلىرىنى  
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چاقىرتىپ ئۇالرغا خىتایالرغا قارشى تۇرۇش، ئۇالرغا یانتایاق بولماسـلىق،         
رۇش خىتایالرنى ئۈزۈل ـ كېسىل ھهیدەپ چىقىرىپ، ئىسالم دۆلىتـى قـۇ   

ــغ قىلــدى  ــۇ   . ھهققىــدە تهبلى ــدا قهشــقهردىكى بــاش شــىتاپنىڭ ب ئاخىرى
ئهســكهرلهرنى یهكهنــگه بېرىــپ، ئــۇ یهردىكــى دۈشــمهنلهر بىــلهن ئــۇرۇش   

مارالبېشىدا . قىلىش ھهققىدە بۇیرۇق چۈشۈرگهنلىكىنى بىزگه ئۇقتۇردى
 نهپهر ئهسكهر قالسۇن، قالغىنى یهكهنگه ماڭسۇن، ئولجا ئالغان قورال 100

یاراق ئهسـكهرلهرگه تارقىتىـپ بېرىلـسۇن، ئولجـا ئېلىنغـان ئىقتىـساد،         ـ  
ئهمهلىیهتته شۇ چاغدىكى ئىنقىالپ ( كۈمۈشلهر دۆلهت خهزىنىسى -ئالتۇن

 .گه تاپشۇرۇلسۇن، دەپ بۇیرۇق كهلگهنلىكىنى یهتكۈزدى)رەھبهرلىرى
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ئىسالم جۇمھۇرىیىتىنىڭ قۇرۇلىشى ۋە 
 یىقىلىشى

  
 8.  كۈنى یهكهنگه قـاراپ یولغـا چىقتـۇق   -30ڭ  ئاینى-5 یىل   -1932

ــاردۇق   ــپ بـ ــگه یېتىـ ــدا یهكهنـ ــۈن بولغانـ ــپ  . كـ ــشىدىن چىقىـ مارالبېـ
ئاقساقمارال، سېرىقبۇیا، چوڭقۇرچاق، ئـاۋات ئـارقىلىق یهكهنـگه كىرىـپ           

ــۇق ــان     . كهتت ــدىن چىقق ــاجى چىڭخهی ــاز ھ ــا نىی ــاق خوج ــگه بارس یهكهن
ئاندىن بىزمۇ . ۈن دەم ئالدۇق  ك 5بىز  . تۇڭگانالر بىلهن ئۇرۇشۇۋاتقانىكهن  

. بىز بارغاندىن كېیىن ئـۇرۇش بىـر ئـاي داۋامالشـتى      . ئۇرۇشقا قاتناشتۇق 
خوجا نىیاز ھاجى غهلىبه قىاللمىغانـدىن كېـیىن بـۇ یهردىكـى ئۇرۇشـنى       
مامۇت سىجاڭغا تاشالپ قویۇپ، ئۆزى مهن ئورۇسالردىن قورال ئالىـدىغان           

.  ئاي ئهتراپى بولسا كېرەك-8  یىلى-1932بۇ .كىشى دەپ ئاقسۇغا كهتتى
مامۇت سىجاڭ .  ئاینىڭ ئاخىرلىرىدا ئۇرۇش توختىغانىدى-8 یىل -1932

 ئایـدا  -9 یىـل   -1932) بۇ قوشـۇندا مهنمـۇ بـار      ( باشچىلىقىدىكى قوشۇن   
ــدۇق    ــپ كهلگهنىـ ــقهرگه یېنىـ ــدىن قهشـ ــل -1933یهكهنـ ــدا -2 یىـ  ئایـ

پ یېڭىــسارغىچه خوتهنــدىكى ئهســكهرلهر یهكهنــدىكى تۇڭگــانالرنى قــوغال
مهمتىمىن بۇغرانىـڭ ئىككـى     . یېڭىساردا قاتتىق ئۇرۇش بولدى   . كهلدى
ۋە شـاھ مهنـسۇرالر بـۇ ئۇرۇشـتا        ) نـۇر مـۇھهممهد   (ئېمىر سـاھىپ  : ئىنىسى

. بــۇ جهریانــدا كــۆپ قاالیمىقــان قوشــۇنالر ئــاۋۇپ كهتتــى . شــېھىد بولــدى
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لهر، یهنه بىـر  بىر تهرەپته تۇڭگانالر، بىر تهرەپته یهرلىك ئهسـكهر      : مهسىلهن
ــۈركمهن    ــا ئاســىیادىن كهلــگهن قىرغىــز، ئــۆزبهك، ئافغــان، ت تهرەپــته ئورت

) قىرغىــز (ئهســكهرلىرى، یهنهبىــر تهرەپــته ئوســمان ئالىنىــڭ یهرلىــك      
 .ھهممىسى مۇستهقىل ئىسالم دۆلىتى قۇرىمىز دەیتى. ئهسكهرلىرى

ــى      ــۆپ تهرەپلهرنـ ــۇ كـ ــپ بـ ــۈچ چىقىرىـ ــۆپ كـ ــولالم كـ ــاۋۇت دامـ  سـ
ــتۈرۈپ، ــاخىرى بىرلهش ــل -1933 ئ ــڭ -11 یى ــقهر  -12 ئاینى ــۈنى قهش  ك

شهھرىنىڭ شىمال تهرىپىدىكى یهنى یارۋاغ كۆۋرىكى بىلهن تۈشۈك دەرۋازا 
ھازىرقى پىداگوگىكا ئىنىـستىتوتىنىڭ تـۆۋەن    (كۆۋرىكىنىڭ ئوتتۇرىسى   

 شــهرقى تۈركىــستان ①تــۈمهن دەریــا بویىــدىكى تــۈزلهڭلىكته —) تهرىپــى
ساۋۇت . ىنىڭ قۇرۇلغانلىقىنى ئىالن قىلدىئىسالم جۇمھۇرىیىتى دۆلىت

دامولالمنىڭ بىرلهشتۈرۈشى نهتىجىسىدە تۇڭگانالر بىلهن ئـارىمىزدىكى       
 .ئۇرۇش ئاخىرالشتى

 شـــهرقى تۈركىـــستان ئىـــسالم جۇمھـــۇرىیىتى قۇرۇلـــۇپ ئـــۈچ ئـــاي  
ئۇندىن كېیىن بۇ دۆلهت ئورۇسالرنىڭ دۈشمهنلىك قىلىشى . داۋامالشتى

ق ئهســكهرلهر ۋە دۆلهت بـایلىقى شـىڭ شىــسهي   بىـلهن یىقىلىـپ، بـارلى   
ــۈپ كهتتــى  ــوللىالرنى ۋە   . قولىغــا ئۆت ــار م ــارلىق ئىلغ شــىڭ شىــسهي ب

ــۈرۈپ    ــالىالرنى ھهممىــسىنى ئۆلت ــار زىی ــسلهرنى، ئىلغ ــایالرنى، مۇدەررى ب
قولىدا بىـرنهچچه مىـڭ     )ماھمۇت مۇھىتى (بىرال مامۇت سىجاڭ    .تۈگهتتى

ىرىغىچه قهشقهردە پۇت تىرەپ     یىلىنىڭ باشل  -1937ئهسكىرى بولغاچقا   
تۇرغان بولسىمۇ، رۇسالرنىڭ ئارىنى بۇزۇش سۈئىقهستلىرى نهتىجىـسىدە        

قورچـاق ئـۆلكه باشـلىقلىقى مهنـسىپى        . ھىندىستانغا قېچىپ قۇتۇلدى  
بىلهن ئۈرۈمچىگه ئاپىرىۋېلىنغان خوجـا نىیازھـاجىنىمۇ مـامۇت سـىجاڭ          

                                            
یېقىنقــى زامــانالردا ئــۇ یهرگه كانــدەك كانــدەك قىلىنىــپ بېلىــق كــۆلى یاســالغان    ①

جـاي، كېــرەم بـاغ دوختۇرخانىــسىنىڭ جهنـۇبى، تــۈمهن دەریاسـىنىڭ شــىمالىدىكى ئــارىلىق     
 .ــــ م
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دا باغالپ، قىیناپ قاچقاندىن كېیىن رۇسالرنىڭ مهسلىھهتى بىلهن سىم
 .ئۆلتۈردى

ــا   -6 یىلــى -19340 ــستان ســوۋېت ئىتتىپاقىغ ــدا شــهرقى تۈركى  ئای
قاراشـــــلىق بىـــــر ئـــــۆلكه ھالىغـــــا كهلتۈرۈلـــــدى، بۇنىـــــڭ بىـــــلهن 
كوممۇنىستالرنىڭ دەھـشهتلىك قىزىـل تېرورلىقـى ئېلىـپ بېرىلىـپ،          

شـىڭ شىـسهي بـۇ    . مىللىتىمىزنىڭ ئهڭ مۇنهۋۋەر ئادەملىرى تازىالنـدى     
شىڭشىڭشادا، .   ئایغا قهدەر تۇردى-4 یىل -1942نىڭ رەئىسلىكىدە ئۆلكى

شىخو . یهنى قومۇلدا خىتایغا قارشى ھاۋا قىسىم ۋە تانكا قىسىم بار ئىدى
تودۇڭخابـادا پـوالت ـ تۆمـۈر زاۋۇدى ۋە ئـایرىپىالن      . مایتاغنى رۇسالر ئـاچتى 

ــدى  ــى قۇرۇل ــىیهنى   -2. زاۋۇت ــستان رۇس ــهرقى تۈركى ــشىدا ش ــا ئۇرى ڭ  دۇنی
ــا ســهپ بازىــسى بولــدى   ــانالر -1942. گېرمانغــا قارشــى ئارق  یىلــى گىرم

 150موسـكۇۋانى قورشــىۋالغاندا، شــىڭ شىـسهي شــهرقى تۈركىــستاندىن   
 -6 یىل -1942. توننا ئالتۇن ئېلىپ جاڭكهیشى قېشىغا قېچىپ  كهتتى

ــدى ۋە      ــستانغا كهل ــهرقى تۈركى ــۇنى ش ــشى قوش ــدىن باشــالپ جاڭكهی ئای
ــا  ــۈردە خىتـ ــا  رەســـمىي تـ ــزى ھۆكۈمىتىنىـــڭ ھۆكۈمرانلىقىغـ ي مهركىـ

 .ئۆتكۈزىۋېلىندى
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  پاجىئهلىك ئاخىرلىشىش
 

 -5 یىلى -1937  —مامۇت سىجاڭ ھىندىستانغا قاچقاندىن كېیىن 
ئایدا مامۇت سىجاڭنىڭ قالدۇق قوشـۇنلىرى ئىچىـدىكى بىـر لېیتنانـت         

ز بولغـان ئابـدىنىیا   ) یـۈز بېـشى   —روتا كومانـدېرى    (دەرىجىلىك كوماندىر 
خوتهندىكى تۇڭگانالر بىلهن بىرلىشىپ قهشقهرگه ھۇجۇم باشـلىغان، بـۇ        
ئىككىنچى قېتىملىق ئىنقىالپ دولقۇنىنىڭ شىددىتى ئاۋالقىسىدىنمۇ 
ــىڭ      ــېلهلمىگهچكه، ش ــۇنلىرى تهڭ ك ــۈمهت قوش ــۇپ ھۆك ــۈك بول كۈچل

نهتىجىـدە سـوۋېت   . شىسهي سوۋېت ئىتتىپاقىدىن یاردەم تهلهپ قىلغـان   
ــوۋ قوماندانلىقىــدا(ىنى دىــۋىزىی-4تهرەپ  ــایروپىالن، . ئهۋەتــكهن) مهۋالن ئ

تانكىالرنىڭ ماسلىشىشى بىلهن ئۆزلىرىنى ئېزىلگۈچىلهرنىـڭ دوسـتى    
ــى      ــڭ ئىنقىالبىن ــۈچى خهلقنى ــوچقىالر ئېزىلگ ــشىۋىك چ ــان بول دەۋالغ

بۇ دىۋىزىیىدىكى قىرغىز .  باستۇرۇش ئۈچۈن شىددەتلىك بېسىپ كىرگهن
بىك بولـــۇپ، ئىـــسھاقبېك كونـــا    پولكىنىـــڭ پولكـــوۋنىكى ئىـــسھاق  

ئۇلۇغچاتلىق، ئىلگىـرى ئوسـمان ئالىنىـڭ قوشـۇنىدا یـۈز بېـشى ئىـدى،          
كېیىن مهنسهپ تالىشىپ پۈتۈشهلمهي، ئىـنقىالپ سـېپىدىن چىقىـپ،          

بولــشىۋىكالر ئـۇنى ئــۆز پایدىــسى  . سـوۋېت ئىتتىپاقىغــا ئۆتـۈپ كهتــكهن  
ن قوشۇنىنى  ئۈچۈن ئىشلىتىش غهرىزىدە بىر مهزگىل تهربىیىلهپ، ئاندى      

 :بۇ قوشۇن.  تولۇقالپ، پولكوۋنىك قىلىپ ئهۋەتكهن ئىدى
 تۆرتىنجى دېمهڭ بىزنى، ئۈرۈمچىدىن كهلگهن بىز،

 .خوجا نىیاز ئاتىمىز، بۇیرىقىدا یاتىمىز
ــا ئىتــــائهت       ــڭ خوجــــا نىیازغــ ــگهن بولــــۇپ، ئۆزلىرىنىــ دەپ كهلــ
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 كېـیىن ئالـداپ ھهممىنـى     . قىلىدىغانلىقلىرىنى داۋراڭ قىلىـشقانىدى   
. بۇ ئارىلىقتـا بىزنىـڭ قوشـۇنىمىزنىمۇ ئـۆزىگه تهۋە قىلىۋالـدى          . یوقاتتى

 .شۇنىڭ ئۈچۈن مهن ئهسكهردىن قایتقانىدىم
پاراڭالشـقاندىن كېــیىن دادام  .  مهن ئـۆیگه كهلـسهم ئۆیـدە دادام یـوق    

ھاجى ئاخۇنۇمنى، دادامنىڭ تاغىـسى بـاي ئـاخۇننى، دادامنىـڭ ئىنىـسى             
ــڭ   ــاخۇننى، دادامنى ــسامىدىن ئ ــاننى،   ھى ــسى ئهمهتج ــسىنىڭ بالى  ئاكى

دادامنىڭ ئاكىسى رەھىم بهگنىـڭ ئـوغلى ئوسـمان ئـاخۇننى، دادامنىـڭ          
ئانىسىنىڭ ئىنىـسى مـامۇت ھـاجى دامـولالمنى، ۋە ئۇنىـڭ ئـۈچ ئـوغلى              

جهمئىـي توققـۇز    —ئهمهتجان، مهمهتخـان مهخـسۇم، ئوسـمان ئـاخۇنالرنى          
 . ئادەمنى تۇتۇپ كهتكهنىكهن
 ئادەمنىڭ تىزىملىكى 9چه ئهرز یېزىپ، تۇتۇلغان ئۆیۈمدىكىلهر بىر پار
سـهن سـاقچىخانىغا بېرىـپ، بـۇالرنى سۈرۈشـته         : بىلهن ماڭا بهردى ۋە ماڭا    

مهن بۇ خهتنى ئېلىپ ساقچى ئىدارىسىغا باردىم       . قىلىپ بهرگىن، دېدى  
 كىشى تۇتۇلۇپ كهتكهنىكهن، بۇالر مۇشۇ یهردە بارمۇ؟ ئۇالر ھایات 9بۇ ”: ۋە 

دەپ “ پ تۇرساق، ئۆلۈپ كهتكهن بولسا ئۇنى بىلىـپ قالـساق      بولسا یوقال 
ھه یاخـشى كهپـسهن،     ”ئـۇالر بـۇ خهتنـى كـۆرۈپ         . ھېلىقى خهتنى بهردىـم   
مهن .  دەپ مېنىمۇ سوالپ قویدى ۋە قاتتىق ئۇردى“  سهنمۇ شۇالرغا قوشۇل

 ـ   2قهشـقهر شـهھرى قۇمـدەرۋازا    (بۇ ۋىالیهتلىك گۇڭگاڭ دېـگهن تۈرمىـدە   
 . ـ یىلغا قهدەر یاتتىم1942) ى ئورنىداساقچى ئىدارىسى
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 غا سهپهر“تاغ ئارقىسى” 
   

ــدە   ــالقىلىق پهیتىـ ــىنىڭ ھـ ــا ئۇرۇشـ ــوۋېت — ئىككىنچـــى دۇنیـ سـ
ئىتتىپاقى نېمىسالر بىلهن موسكۋا بوسـۇغۇلىرىدا جـان ھهلهكچىلىكـى          
ــۈمىتى      ــداڭ ھۆك ــدىالنغان گومىن ــهتتىن پای ــشىۋاتقان پۇرس ــلهن تالى بى

غان ھۆكۈمرانلىقىنى تىكلهش ئۈچۈن جىددىي     شهرقىي تۈركىستانغا بول  
ــپ، دوق   ــل ئهۋەتىـ ــسهیگه ۋەكىـ ــىڭ شىـ ــشىپ، شـ ــۇزىالر ۋە -كىرىـ  پوپـ

ئالدامچىلىقالر بىـلهن ئـۇنى ئىنـدەككه كهلتـۈرۈپ، ۋەتىنىمىزگهئهسـكهر         
ۋەتىنىمىز شۇندىن ئېتىۋارەن تولۇق مهنىـسى بىـلهن خىتـاي        . چىقارتتى

 .مۇستهملىكىسىگه ئایالندى
هرلىرى ۋەتىنىمىزگه چىققان، شـهرقىي تۈركىـستاندا   گومىنداڭ ئهسك 

گومىنداڭ ھۆكۈمرانلىقى تىكلهنگهندىن كېیىن، دەسلهپكى مهزگىلـدە        
خهلققه یاخشىچاق بولۇش ئۈچـۈن تۇرمىـدىكىلهرنى كېـپىلگه بېرىـشكه           

ســوۋېت ئارمىیىــسى ئابــدىكېرىمخان مهخــسۇم ئـــارقىلىق     . باشــلىدى 
بــۇ  . دلىرىغــا قــایتۇرۇپ بهردى تارتىۋالغــان یهرلهرنــى ئىگىــسىنىڭ ئهۋال  

 15پۇرسهتنى غهنىمهت بىلگهن تاغام مېنى كېپىللىك بىلهن ئاچىقىپ       
 . كۈندىن كېیىن سودىگهرلهرگه قېتىپ غۇلجىغا یولغا سالدى

ــۇم تــۈگهپ كېتىــپ غۇلجــا شــهھرىدىكى  . مهن غۇلجىغــا كهلــدىم پۇل
ق ماڭـا قىرىـ   : بىر ھـۆددىگهر  . تاشلهپكىگه مهدىكار ئىشلىگىلى چىقتىم   

نهپهر ئادەم كېرەك، دېدى ۋە قىرىق ئادەمنى ئېلىپ قومۇش ئورۇش ئۈچۈن 
نىلقـا تهڭرىتاغلىرىنىـڭ شـىمالىي ئېتىكىـدىكى بىـر      . نىلقىغا ئاپـاردى  

بۇ .  ناھىیه بولۇپ، ھاۋاسى ئىللىق، مهنزىرىسى ناھایىتى گۈزەل جاي ئىدى
تـۇپرىقى  . یهردە تاغ یوتىلىرى، تۆپىلىكلهر، ئىـدىرالرنى تېرىـشقا بـوالتتى         
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جهنـۇپ تهرەپـته ئـاۋرال تېغـى ھهیـۋەت بىـلهن قهد         . بهك مۇنبهت یهر ئىدى   
كۆتۈرۈپ تۇرغان، قاش دەریاسى شوخ ئۆركهشلهپ ئېقىپ تۇرغان، یایالقالر،  

 . پۈتۈن ۋادا یېشىللىققا پۈركهنگهن ئهلۋەك ماكان ئىدى... جىلغىالر،
ۇق، ئـۈچ  بىز نىلقىغا بېرىپ بىـر سـائهت ئهتراپىـدا قومـۇش ئورغانىـد        

.    ئـاتلىق ئـادەم كهلـدى   6 ـــ  5ئاتلىق ئادەم كهلدى ۋە ئارقىـسىدىن یهنه     
 : ئۇالر كېلىپ

 : ھإددىگهر.  دەپ سورىدى—باشلىقىڭالر قایسى؟  —
 . دەپ جاۋاپ بهردى  —مهن،   —
 . دېدى ئۇالر  —بۇیاققا كهل،   —

 :ئۇالر ئۇنى باغلىدى ۋە بىزگه. ئۇ ئۇالرنىڭ قېشىغا باردى
 . دېدى  —! بۇیاققا تېز مېڭڭالر! رسىلىرىڭالرنى ئېلىڭالرنه  —

ــڭ      ــشتۇرۇپ ئۇالرنى ــىلىرىمىزنى یىغى ــۇپ نهرس ــدىن قورق ــز قورال بى
ئوالسـتاي تــۆرت  . ئـۇالر بىزنــى ئوالسـتایغا ئاپـاردى   . ئارقىـسىدىن ماڭـدۇق  

تهرىپى تاغ بىـلهن ئورالغـان، یېـشىل گېلهمـدىن پایانـداز سـېلىنغاندەك            
بىزنـى ئېلىـپ   . سـۈیىمۇ بـار ئىـكهن   . جىلغا  ئىـكهن تۇالڭ چۆپلۈك  بىر    

بىز بۇ یهرنىڭ پارتىزانالر . كهلگهنلهرنىڭ بۇ یهردە تۆرت چېدىرى بار ئىكهن
الگېرى ئىكهنلىكىنى، بۇ یهردىكىلهرنىڭ پارتىزانالر ئىكهنلىكىنى كـۆپ        

 . ئۆتمهي بىلدۇق
ــى      ــۇ یهردىكـ ــشى شـ ــۈچ كىـ ــى ئـ ــگهن ھېلىقـ ــپ كهلـ ــى ئېلىـ بىزنـ

، ئۇبۇلقاسىم ) قازاق( ، ئهكبهر باتۇر )قازاق( رەھبهرلىرى پاتىخ پارتىزانالرنىڭ
 دانه قىلىـچ، بـۇ ئـۈچ كىـشىدە     5 دانه قورال، 10ئۇالردا  . الر ئىكهن ) ئۇیغۇر(

. باشقا یهنه نىمه بارلىقىنى بىلمىـدىم . بىردىن ئۈچ دانه تاپانچا بار ئىكهن     
ىزنىـڭ غۇلجـا،   بىز شهرقىي تۈركىستان پارتىزان ئهترىتـى، ب  ”: ئۇالر بىزگه 

ــار،    چــۆچهك ۋە ئالتــایالردا بولــۇپ ئىككــى مىــڭ ئهتراپىــدائادەملىرىمىز ب
شهرقى تۈركىستان ئۇیغۇر، قازاق، قىرغىـز قاتـارلىق شـهرقى تۈركىـستان            

ــى  ــۇلمانلىرىنىڭ زېمىن ــاكى   . مۇس ــڭ ی ــستان خىتایالرنى ــهرقى تۈركى ش
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ــى     ــسىدىمىز ۋەتىنىمىزنـ ــڭ مهخـ ــى ئهمهس، بىزنىـ ــالرنىڭ زېمىنـ رۇسـ
ــۇرتى ــش ی ــازات قىلى ــق گهپ    . مىزنى ئ ــازىر جى ــز ھ ــۇ بى ــۇنىڭ ئۈچۈنم ش

ــدا    ــدا ئهمهس، بهلكــى ئهمهلىــي ئىــش قىلىــدىغان زامان قىلىــدىغان زامان
شۇڭا بىز سىلىنى چېنىقتۇرۇپ، قارىغا ئېتىشنى ئۈگىتىمىز . یاشاۋاتىمىز

 . دېگهن مهزمۇندا گهپ قىلدى“ ۋە ھهربى ماھارەت ئۈگۈتىمىز
 100باشـتا  .  قارىغـا ئېتىـشنى ئـۈگهتتى   ئاندىن مىلتىقنى ئاچىقىـپ   

قارىغــا ئېتىــشنى ...  مېتىــر، 300كېــیىن . مېتىــر یهرگه  قارىغــا ئــاتتۇق
 یىلـالردا ئىـسالم     -30مهن  .  كۈن ئـۈگهتتى   10قارىغا ئېتىشنى   . ئۈگهتتى

شـۇنىڭ ئۈچـۈن    . ئارمىیىسىگه قاتناشقاچقا  قـورال ئېتىـشنى بىلهتـتىم        
 كــۈن ئوزاققــا  10. یاخــشى بولــدى قارىغــا ئېتىــشتا نهتىــجهم ئاالھىــدە    

ئوزۇن چاپانلىرىمىزنى كېسىپ تىزغـا كهلگىـدەك       . سهكرەشنى ئۈگهتتى 
كېچىدە پۈشتهك چالىدۇ، بىزنى تۇرغۇزۇپ یۈگهرتىدۇ، دۈشمهن . قىسقارتتى

قورال ئېتىش جهھهتته . كهلدى، دەپ تۇیۇقسىز ۋاقىراپ مانېۋىر قىلدۇرىدۇ
رۇسنىڭ بهش ئاتار مىلتىقىدىن پىششىقراق بولغانلىقىم ئۈچۈن ماڭا ئو  

 .بىرنى بهردى
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  بىرىنچى غهلىبىلىك جهڭ
 

 ـ كۈنى بوران چىقىپ یامغۇر یېغىۋاتقان 20 ـ  ئاینىڭ 5 یىلى -1943
بىر كۈنى تۇیۇقسىز ھهممىمىزنـى تۇرغـۇزۇپ، كهچ سـائهت بىـر ئهتراپىـدا           
ئایاغلىرىمىزنى سالدۇرىۋېتىپ، چهمـى رېزىنكىـدىن قىلىنغـان چـۇرۇق           

 كېلو مېتىرچه یول یۈرۈپ، بىر 10.  یدۈرۈپ، كېچىدە ئۇرۇشقا ئاچىقتى   كه
جىلغا ئارقىلىق بىر تـۈزلهڭلىككه چىقتـۇق، ئـۇ یهردىـن گومىنـداڭنىڭ         

 . نىلقا ناھىیىسىدىكى ساقچى ئىدارىسىغا ھۇجۇم قىلغىلى باردۇق
 ئادەمنىڭ قولىدا 5 ئادەمنىڭ قولىدا قورال بار، 10 ئادەم بولۇپ، 15بىز 

ئىككىدىن تۆرت ئادەمنى   .  كىشىنى ئۆگزىگه چىقاردى   3.  ە بار ئىدى  نهیز
مېنــى دەرۋازا .  كهیــنىگه  پوســقا قویــدى-ســاقچى ئىدارىــسىىنىڭ ئالــدى
دۈشــمهنلهر چىقىــپ قالــسا رەھىــم  ”: ۋە. تهرەپــكه پوســقا قویــۇپ قویــدى 

ئهكـبهر بـاتۇر، پـاتىخ، ئوبۇلقاسـىم        . دەپ بۇیرۇق بهردى  “ قىلماي ئاتىسهن 
.  ئۈچ كىشى ساقچى ئىدارىسىنىڭ ئىچىـگه كىرمهكچـى بولـدى          قاتارلىق
پـاتىخ بىـزگه   .  ئـادەم یىـراقتىن ئهتراپىمىـزدا مـۇداپىئهدە تـۇردى        5قالغان  

 : مۇنداق دېدى
ــدىن    — ــاۋازىنى ئاڭلىغان ــوق ئ ــز، ســىلهر ئ ــرىگه كىرىمى بىــز ئىچكى

 5كېیىن، ھهر بىرىڭالر ئىككى پایدىن ئوق چىقىرىڭالر، یىراقتا قالغـان        
 . ەم ئالالھۇ ئهكبهر دەپ تهكبىر ئېیتىدۇئاد

ئۆگزىدىكى ئادەملهر بۇ ئۈچ باتۇرنى ئارغامچا ئارقىلىق تارتىپ ئۆگزىگه 
ئۇالر ساقچى ئىدارىسىى ئىچىگه كىرىـپ كېتىـپال بىـر ئـازدىن      . چىقاردى
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. بۇ چاغدا قاتتىق شـىۋىرغان چىقىۋاتـاتتى      . كېیىن بومبا ئاۋازى ئاڭالندى   
ئانــدىن كېــیىن ئــۇالر بىــزگه  . ىن ئــوق ئــاتتۇقبىــز تهڭــال ئىككــى پایــد 
ئوبۇلقاسىم پوستا . بىز دەرھال ئىچىگه كىردۇق. ئىشىكنى ئېچىپ بهردى

بــومبىنى ئهكــبهر بــاتۇر ئىككــى . تۇرغــان مۇنــاپىقنى بوغۇۋالغــان ئىــكهن
ــانىكهن  ــا ئاتق ــاقچى   . ئۆینىــڭ ئارىلىقىغ ــدە س ــڭ بىرى ــۇ ئىككــى ئۆینى ب

هنه بىرىـدە چـارلىغۇچىالر باشـلىقى     ، ی )خىتـاي (ئىدارىسىىنىڭ باشلىقى   
. ئىككىلى ئۆینىڭ تېمى ئۆرۈلۈپ كېتىپتۇ. یاتقانىكهن) ئۇیغۇر مۇناپىق(

 :ئوبۇلقاسىم
 . دەپ ۋاقىرىدى  —! قولۇڭنى كۆتهر! ئارقاڭنى قىل —

یهنه بىـر  .  ئۇالرنىڭ ھهممىسى قوللىرىنى كۆتـۈرۈپ تهسـلىم بولـدى      
مۇ پاتىخ بىلهن ئوبۇلقاسىم تهسلىم ئۆیدە ئالته ئهسكهر یاتقانىكهن، ئۇالرنى

ئـون  . مهن باشلىقالر ئارقىسىدا قىل دېگهننى قىلىپ یۈردۈم       . قىلدۇردى
. ئىككىسى خىتاي ئىكهن، جایىدىال ئېتىۋەتتـۇق  . ئادەم ئهسىرگه چۈشتى  

ئۇالردىن ئون تال مىلتىق، بىر تـال یېنىـك پىلىمـۇت، یـۈز تـال گرانـات،           
 -، ئـوزۇق ) تال مىلتىق ئـوقى 800قى،  تال تاپانچا ئو200(مىڭ تال ئوق،   

 -تۈلۈك، ئىككى دانه ئات، ئهللىك كىشىلىك ئهسـكهر كېیىمـى، كېگىـز      
كېچهك، تۆرت دانه سویۇلغان قوي، مىڭ سهر تهڭگه قاتارلىق نهرسـىلهرنى      

ــدۇق  ــا ئال ــشقا    . ئولج ــون قىلى ــاھىیىگه تېلىف ــاینى ن ــى نهپهر خىت ئىكك
بىزنى !  ئوغرىالر كهلدى”: ىپمهجبۇرلىدۇق، ئۇالر ناھىیىگه تېلىفون قىل

بۇنــداق قىلىــشتىكى . دېیىــشىگىال گــۇم قىلىــپ ئــاتتۇق“ !بۇلىۋالــدى
ئاندىن غهنىمهتلهرنى . ناھىیىدىكى خىتایالرنى قورقۇتۇش ئىدى: مهقسهت

 . ئهسىرلهرگه كۆتهرتىپ ئوالستایغا كىرىپ كهتتۇق
ــارتىزان     ــدىكى پــ ــسى ناھىیىلىرىــ ــڭ ھهر قایــ ــسى غۇلجىنىــ ئهتىــ

گه ۋە غۇلجىدىكى شـهرقى تۈركىـستاننى مۇسـتهقىل قىلىـش           ئهترەتلىرى
شىتابىغا غهلىبه بىلهن نىلقا ساقچى ئىدارىـسىىنى ئېلىـپ بولغـانلىق          

بۇنى ئاڭالپ تهرەپ ـ تهرەپتىكـى پـارتىزانالر مهخپـى     . ھهققىدە خهت یازدى
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شۇنداق قىلىپ بىزنىـڭ  . یولالر ئارقىلىق بىزنى تهبرىكلىگىلى كهلدى 
شــۇنىڭدىن . ملهرنىــڭ ســانى ئىككــى یــۈزگه یهتتــى ســېپىمىزدىكى ئادە

جىلغـا ئىچـى   . كېیىن جىلغىـدىكى تاغالرغـا پـوس قویىـدىغان بولـدۇق         
مېنىـڭ یهنه ئهسـكهرلىك     . ئهمدى رەسمىي پارتىزانالر الگىرىغـا ئایالنـدى      

كۆڭلۈمدە یوشۇرۇن ھالهتكه كۆچكهن ئارزۇ ئارمانلىرىم . ھایاتىم باشالندى
سـالقىن شـامالدا یالقىرىغانـدەك یالىلداشـقا     گویا كۈلگه كۆمۈلگهن چوغ   

ــدى   . باشــلىدى ــبىمگه پهۋەس تول ــۆیگۈ قهل ــان س ــا بولغ ــاتىم : ھایاتق ھای
 .مهنىلىك بىر یولغا، ئۇلۇغ بىر غایىگه ئاتالغانىدى
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  غهلىبهسېرى ئىلگىرىلهش
 

 ئایــدا بــاش -6 یىــل -1943. ئۇنىڭــدىن كېــیىن یــاز كىرىــپ كهتتــى
 ئهســكهر قېتىــپ بېرىمىــز، بىــزدە  100ه ســىلهرگه بىــز یهن”: شــىتاپتىن

“ یېتهرلىك قورال ـ یاراق بار، سىلهر ئهمدى نىلقا ناھىیىـسىنى ئـېلىڭالر   
چــۈنكى غۇلجــا پــارتىزانلىرى خىتــایالر غۇلجىــدىن . دەپ بــۇیرۇق كهلــدى

قورغاس تهرەپتىكى چېگرىغا قورال یۆتكهۋاتقاندا ئون ماشىنا قورالنى ئولجا 
 دانه مىنــامیۇت، 10 دانه پىلىمـۇت،  6: بىــزگهبــۇ ئولجىـدىن  . ئالغـانىكهن 

 دانه یاپۇنچه مىلتىـق تهقـسىم   200 ساندۇق ئوق،    200مىڭ تال گرانات،    
 كۈنى نىلقا ناھىیىسىگه ھۇجۇم  -30 ئاینىڭ   -6 یىل   -1943بىز  . بولدى

 .قىلىدىغان بولدۇق
چـۈنكى  . نىلقا ناھىیىسىنى ئېلىش ئۇرۇشـىغا كېچىـسى ئاتالنـدۇق        

كۈندۈزى ھـاۋا قىزىغانـدا ئاتقـان ئـوق     . وق ئوزاققا باراتتىكېچىدە ئاتقان ئ  
بۇ یـاز كـۈنلىرى بولغاچقـا ئۇرۇشـنى         . بىر ھهسسه یېقىن یهرگه چۈشهتتى    

غۇلجىدىن تویبولدى دېگهن بىـر قـازاق یـۈز         . كېچىگه ئۇرۇنالشتۇرغانىدى 
 نهپىرى ئۇیغۇر، 20ئۇالرنىڭ . نهپهر جهڭچى باشالپ بىزگه یاردەمگه كهلدى    

 نهپهر تاتـار دوختـۇر قىزلىـرى، قالغـانالر قـازاق        5 ئـۆزبهك،    5غۇل،  ئون مۇڭ 
 نهپهر ئهسكهر بىلهن بىرگه ئهللىـك دانه ئـات، ئىككـى ئـات         100بۇ  . ئىدى

ھارۋىسى ۋە بۇ ئىككى ھارۋىغا بىر دانه چوڭ تىپتىكى زەمبىرەكنى ئارتىپ 
  نهپهر بولسىمۇ، ئهمما   300بارلىق رەسمىي ئهسكهر    . ئېلىپ كهلگهنىكهن 

ئۇیاق ـ بۇیاقتىن كهلگهن مۇساپىرالر، ئىختىیـارى قېتىلىۋالغـانالر، خـاڭ     
شۇ .  نهپهرگه یهتكهنىدى1200ئىشچىلىرى ۋە مهدىكارالردىن بولۇپ جهمى  
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تویبولدىنىڭ ئهللىـك نهپهر ئـاتلىق   : چاغدىكى رەھبهرلهر یىغىن ئېچىپ   
 ئهسكىرىنى غۇلجـا تهرەپنـى یهنـى نىلقىنىـڭ غهرپ تهرىپىنـى قوغداشـقا            

ــدى  ــئۇل قىلـ ــى   . مهسـ ــك نهپهرنـ ــكهرلهردىن ئهللىـ ــتایدىكى ئهسـ ئوالسـ
 100 ئهسكهرنىڭ 200قالغان . ئوالستاینى قوغداش ئۈچۈن ئورۇنالشتۇردى   

 نهپىـرى ئارقـا سـهپته تـۇرۇپ جهڭ         100نهپىرى ئالـدىنقى سـهپته، قالغـان        
مېنــى ئۇرۇشــقا قاتنىــشىدىغان ئهســكهرلهرنىڭ  . قىلىــدۇ دەپ بېكىتتــى

ــهپكه  ــدىنقى س ــدى ۋە  ئال ــسمىغا ئایرى ــدىغان قى ــكهرگه 22 بارى  نهپهر ئهس
. باشــلىق قىلىــپ، یهنــى مۇئــاۋىن ۋزۋوت كامانــدىرى قىلىــپ بېكىتتــى 

ئهكبهر باتۇر مۇئاۋىن پولك    . تویبولدى بىزنىڭ پولك كاماندىرىمىز بولدى    
پاتىخ سىیاسى كومىسسارلىققا، ئوبۇلقاسىم مۇئـاۋىن      . كاماندىرى بولدى 

. بۇ باشلىقالر ئوالستایدىكى گازارمىدا قالدى. لهندىكومىسسارلىققا تهیىن
بىــز یــۈز نهپهر ئهســكهر كهچ ســائهت بىــردىن یىگىــرمه مىنــۇت ئۆتكهنــدە   

 ئـادەم،   20ناھىیىنىـڭ ئالـدى دەرۋازىـسىدىن       . ناھىیىنى قورشاپ بولدۇق  
 ئادەم، ئوندىن یىگىرمه ئادەمنى ئىككى 20ئارقا تهرەپتىكى ئاتخانا تهرەپكه 

ھېلىقى زەمبىرەكنى ئارقا   . ۆگزىگه چىقىدىغانغا تهیىنلىدى  تهرەپتىكى ئ 
ــادەم قوغدىــدى50ســهپ ئهســكهرلىرىدىن  ــدىغان  .  ئ ــۆگزىگه چىقى مهن ئ
ئالدى بىلهن زەمبىرەك خىتاي ئهسكهرلىرى بار      . ئهسكهرلهر قاتارىدا ئىدىم  

ئارقىـدىنال  . یهرگه، یهنى بىز قورشىۋالغان دۈشمهنلهر ئۈسـتىگه ئېتىلـدى       
مهن ئــۇنى . ماڭــا تــۆرت دانه گرانــات بېرىلگهنىــدى. قىلــدۇقبىـز ھۇجــۇم  

باشـقىالرمۇ  . گرانات دۈشـمهنلهرنى تىتىـۋەتتى  . دۈشمهن ئۈستىگه ئاتتىم 
مهن . ھهم دۈشمهن تهرەپكه قارىتىپ ئـوق ئـاتتۇق  . ئارقا ـ ئارقىدىن ئاتتى 

دۈشـمهن  ”یهنه بىر گراناتنى ئېتىپ بولۇپ یېتىۋالغانىدىم، شـۇ ئارىـدىال        
دېـگهن گهپنـى ئـاڭالپ بېـشىمنى كۆتـۈرۈپتىمهن، شــۇ      “ بولـدى تهسـلىم  

دەقىقىنىڭ ئۆزىدە ئوزاقتىن كهلگهن بىر تال ئوق بېـشىمغا تهگـدىمۇ یـا       
كـــۆزۈم .  ســىپاپ ئۆتــۈپ كهتتىمـــۇ، بىلمىــدىم، دەلدەڭـــشىپ قالــدىم    

سېـستىراالر  . بىرسـى كېلىـپ مېنـى یۆلىۋالـدى       . قاراڭغۇلىشىپ كهتتى 
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ېـشىمنى سـىپاپ ئۆتـۈپ كهتكهنىـكهن،        ئوق ب . بېشىمنى تېڭىپ قویدى  
تېرىسىنى تىتىۋەتكهن بولسىمۇ سۆڭهككه تهسىر یهتكۈزمىگهچكه ئىككى 

ئهممـا ئـاغرىقى    . سائهتتىن كېیىن ئۆزەمگه كېلىپ ئوڭشىلىپ قالـدىم      
 .تېخى قویمىغانىدى

. دۈشمهنلهر دەرھال تهسلىم بولۇپ قـول كـۆتهرگهن پېتـى چىقىـشتى      
ئاتخانــا . ت ئىچىــدە ئهســىرگه ئالــدۇق ئهســكهرنى یېــرىم ســائه500یهنــى 

نهرەپته پوستا تۇرغان خىتاي ئۇ تهرەپكه ھۇجۇم قىلىۋاتقان ئهسـكهرلهردىن           
ئۇالردىن تۆرت نهپىرى شهھىد بولـدى، ئـالته نهپىـرى          . ئوننى ئېتىۋېتىپتۇ 

 50 ئهسـكهر ئىچىـدە     500تهسلىم بولغان   . یارىدار بولۇپ كېیىن ساقایدى   
 . ۇالرنى ئایرىم بىر ئۆیگه سوالپ قویدۇقئ. نهپهر ئۇیغۇر بار ئىكهن

ــادەم     دۈشــمهن 10نىلقــا ئۇرۇشــى غهلىبىلىــك ئاخىرالشــقاندا، بىــر ئ
ماڭىمۇ ئون خىتاي ئۆلتۈرۈش تهقسىم . ئۆلتۈرىدۇ، دېگهن بۇیرۇق چۈشتى

ئوقنىڭ قىسچىلىقىدا ئون خىتاینى ئون پاي ئوق بىلهن ئېتىش        . بولدى
 قاتــار قىلىــپ بــاغالپ قویــۇپ قىمــمهت توختــایتى، شــۇڭا ئــون خىتــاینى

مهن ئارقىمۇ ئارقا تىزىپ، بىر تىزىق ھالىتىـدە باغالنغـان ئـون      . ئاتاتتۇق
. خىتاینىڭ ئالدى تهرىپىدىن یېقىن كېلىپ بىر پاي ئوق بىلهن ئـاتتىم   

ئالدى تهرەپتىن ئاران تإرت خىتاي ئإلدى، ئوقـۇم تـۆرت خىتـاینى تېـشىپ       
ئهییـا   —دېسه   — ①!ئهییا”یالر مهن ئوق چىقارغىچه خىتا. (ئۆتكهنىدى 

“ داگې”دېسه  “ ②!داگې”دەپ یالۋۇرۇپ، ماڭقىلىرىنى چۇگۇپ یىغالپ،     “ 
بۇ قهدەر یېقىن ئارىلىقتىن، كۆزلىرىنىڭ مۆلدۈرلهپ . دەپ قاخشاپ كهتتى

تــۇرغىنىنى كــۆرۈپ تۇرغــان ھالــدا ئــادەم ئۆلتۈرۈشــۈم تــۇنجى قېــتىم         
غىنىم ئۈچـۈن بىـر ئـاز قولـۇم     بولىۋاتقىنى ئۈچۈن، شۇنداقال ئىنـسان بـول    

                                            
 .م  —دېگهن پهریاد “ ۋایجان” 哎呀ئهییا ـــــ خىتایچه  ①
ئاكـا، ئاكىجـان دېگىنـى بولـۇپ، جانغـا كـۈچ كهلگهنـدە        ) 大哥: خىتـایچه (  —داگې  ②

 .م  —دەیدىغان خوشامهت سۆزى، 



 38 

ئهممــا بــۇ ھایۋانالرنىــڭ بىــزگه  . تىترىــدى، ئىچىــم ئاغرىغانــدەك بولــدى 
ــۆلگهن    ــالىرىمىز، پاجىئهلىـــك ئـ ــكهن جاپـ ــرى، چهكـ ــان ئهتكهنلىـ قىلغـ

 دە، تهپكىنــى -دېــدىم“ !بــارە، خىتــاي”ئــادەملىرىمىز یادىمغــا كېلىــپ، 
بولىۋىـدىم، ئـۇ    ئانـدىن قاتارنىـڭ ئارقىـسىغا ئۆتـۈپ ئاتمـاقچى           !) باستىم

ئـۇ  تهرەپــتىن یهنه بىــر پــاي  . تهرەپتىكـى خىتــایالر چۇۋۇلدىــشىپ كهتتــى 
بۇنىڭدىمۇ ئوق كىرگهن تهرەپتىن تۆرت خىتاي ئۆلۈپ، قاتارنىـڭ          . ئاتتىم

ــدى    ــك قال ــاي تىرى ــى خىت ــسىدىكى ئىكك ــۇپ   . ئوتتۇرى ــۈك بول ــاال ئۆل چ
ولـۇپ  قالغاندەكمۇ قىلدى، بهلكى ئوق چاال تهگـدىمۇ، قورقـۇپ شـۇنداق ب      

قالدىمۇ، ھهرھالدا خىتاي دېگهن ھارامزادە خهق بولغاچقا بىرنېمه دېـمهك   
شۇڭا تىرىك قالغـان بولـسا كېـیىن بىـز كهتكهنـدە قېچىـپ              . تهس ئىدى 

بۇ . كهتمىسۇن دەپ، ئۇالرنى مىلتىقنىڭ شىتىكىنى سانچىپ ئۆلتۈردۈم      
مانــا شــۇنداق قىلىــپ، . چاغــدا یــۈرىكىم خېلــى پىــشىپ قالغــان ئىــدى 

ــۇق خىتایال ــدا  . رنىـــڭ تامـــامىنى ئۆلتۈرىۋەتتـ ــا چۈشـــكهنلهر قاتارىـ قولغـ
ئىككى . ناھىیىنىڭ ھاكىمىمۇ ۋە بىر نهپهر باجخانا باشلىقىمۇ بار ئىكهن    

ــدۇق  ①“خېچىــر”نهپهر  ــۇالرنى تهرجىمانلىققــا ئېلىــپ قال ــار ئىــكهن، ئ . ب
 . قالغىنى خىتاي بولغاچقا ھهممىنى ئۆلتۈرىۋەتتۇق

 دانه 50مۈش تهڭگه، ئـۈچ كىلـو ئـالتۇن،      بىز ئۇالردىن ئون ساندۇق كۈ    
پىلىمۇت، ئون دانه   “ ماكسىمكا”ئالتۇن سائهت، ئون دانه پىلىمۇت، یهنى       

 75 ئهسـكهرنىڭ ھهر بىرىــدە  500( دانه مىلتىــق500كىچىـك پىلىمـۇت،   
 دانه مىنــامیۇت، ئىككــى دانه چــوڭ  2، )تالــدىن ئــوقى بىــلهن مىلتىقــى 

 100 دانه قىلىـچ،  200ات،  ، تىپتىكى چاقلىق توپ، مىـڭ سـاندۇق گرانـ     
 قـۇر  ھهمـمه   1000 دانه قوي، نۇرغۇن ئاشـلىق،  200 دانه كاال، 50دانه ئات،  

تۈردىكى یازلىق، قىشلىق كېیىم ـ كېچهك قاتارلىق نهرسـىلهرنى ئولجـا    

                                            
ــدا      ① ــق تىلىـ ــالغۇتالرنى خهلـ ــان شـ ــسىدىن بولغـ ــلهر ئارىـ ــلهن یهرلىكـ ــایالر بىـ خىتـ

  .م —دەیتى، » خېچىر«
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 . ئالدۇق
ئانــــدىن غۇلجىــــدىكى ھهر قایــــسى پــــارتىزان ئهترەتلىــــرىگه خهۋەر 

 دېلىلقـانالر بىـزگه تهبرىـك خېتـى       ئابدۇكېرىم ئابباسـوف ۋە   . یهتكۈزدۇق
بـۇ تهبرىكنامىـدا ئېلىخـان تۈرىنىـڭ ھۆكـۈمهت قۇرۇدىغـانلىقى         . ئهۋەتتى

شــۇ ۋاقىــتقىچه ئــۇ كىــشىنى ئــاڭالپ باقمىغــان  . ئاشــكارا قىلىنغانىــدى
بىـز نىلقـا   . بىـز ئولجـا ـ غهنىمهتلهرنـى ئوالسـتایغا توشـىدۇق      . ئىكهنمىز

الستایغا كىرىـپ كهتمهكچـى     ناھىیىسىدە ئۈچ كۈن تۇرغاندىن كېیىن ئو     
بىز كىرىپ كېتهیلـى دەپ تۇرغانـدا نىلقىنـى تاشـالپ كىرىـپ             . بولدۇق

شــۇنىڭ بىــلهن خىتــایالر گازارمــا  . كهتمهڭــالر دېــگهن یولیــورۇق كهلــدى 
ئوالسـتایدا ئهسـكهر تهربىیهلهیـدىغان      . قىلغان یهرنى بىز گازارما قىلـدۇق     

ۋە قورالالرنىـڭ تـۈرلىرى     بۇ ئورۇندا قورال ئىشلىتىش     . ئورۇن ھازىرلىدۇق 
ئۈگۈتىلدى ۋە ۋەتهن كىمنىڭ؟ سهن قایسى دىندا دېگهن تېمىالردا دەرس     

 . ئۆتۈلدى
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 غۇلجىنى ئازاد قىلىش ئۇرىشى
  

 یىل -1943نىلقىنى ئازاد قىلىش ئۇرۇشى غهلىبىلىك ئاخىرلىشىپ،
ن بۇ ئارىـدا مه .  ئایغا قهدەر ھهر یهرلهردە كېرەكلىك ئادەملهر توپالندى       -11

بــۇ جهڭلهردىكــى . یهنه بایانــداي ئهتراپىــدا بولغــان جهڭــلهرگه قاتناشــتىم 
 :كهچمىشلىرىمدىن بىرى ئاالھىدە ئېسىمدە تۇرۇپتۇ

 ئاي ئهتراپىـدا  بولـسا كېـرەك، بىـر كـۈنى كۈنـدۈزدە         -12 یىل   -1943
 120بىزنىڭ سانىمىز . خىتایالر بىلهن پارتىزانالر قاتتىق ئۇرۇشىۋاتاتتۇق

بىز غاز قانىتى بولۇپ سهپ تـۈزگهن بولـۇپ، ھهر بىرىمىـز      . ئهتراپىدا ئىدى 
. بىردىن ئورەك كوالپ كىرىۋېلىپ، دۈشمهننى ئاپتومات بىـلهن ئاتـاتتۇق     

یهنى بۇ ئۇرۇشتىن بىر نهچچه (مهندە  ئولجا ئالغان بىر دانه تاپانچا بار ئىدى 
كۈن ئىلگىرى خىتایالرنى قوغالپ كېتىۋاتقىنىمىزدا بىزنىڭ ئارىمىزدىن 

ئـوقنى  . قارىسام ئۇنىڭ پۇتىغا ئوق تېگىپتـۇ     . بىر كىشى ۋاقىراپ كهتتى   
كىم ئاتتىكىن دەپ ئۇ یاققا قارىسام، ئوق تهككهن بىر نهپهر خىتـاي جـان    

ــۇ  ــشىپ یېتىپت ــڭ    . تالى ــا مىلتىقنى ــپ كانىیىغ ــشىغا بېرى ــڭ قې ئۇنى
ئۆرۈپ قارىسام، یېنىدا بىر دانه تاپانچـا   . شىتىكىنى تىقىپ ئۆلتۈرىۋەتتىم  

یېنىمدىكى تاپانچا ئاشۇ تاپانچا . رۇپتىكهن، مهن ئۇنى ئېلىۋالغان ئىدىمتۇ
بـۇ چاغـدا بىـزگه دۈشـمهن     . مهندە یهنه بىـر ئاپتومـاتمۇ بـار ئىـدى        ).  ئىدى

ــاتتى  ــات. ھۇجــۇم قىلىۋات ــستاپ   - پ ــچه قى ــېقىن یهرگى ــایىتى ی ــات ناھ  پ
ــون ســائهتكه ســوزۇلدى  . كېلهتتــى ــۇرۇش ئ ــۇ ئ ــا دۈشــمهن باســتۇرۇپ  . ب ی

ــدىمىزغا ماڭالمىـــدۇق كېلهل ــاكى بىـــز ئالـ ــۈن . مىـــدى یـ ــۇنىڭ ئۈچـ شـ
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یېنىمدىكى ئورەكته ئۇرۇش قىلىۋاتقان ھهمراھىمنىڭ قورسىقى ئېچىپ     
ئاداش، سهن مېنىڭ ئورېكىمگه كېلىپ پات ـ پات ”: كهتكهنىكهن، ئۇ ماڭا

مهن مــاقۇل دەپ، ئۇنىــڭ . دېــدى“ ئــوق ئېتىــپ قــوي، مهن نــان یېــۋاالي 
بىر پاي ئوق ئېتىپ ئـۇ  . م ۋە ئېتىشقا باشلىدىم   ئورېكىگه یۇمىالپ باردى  

. تهرەپكه یېتىۋاالتتىم، یهنه بىر پاي ئوق ئېتىپ بـۇ تهرەپـكه یېتىـۋاالتتىم    
بىر قېتىم مهن ئوقنى ئېتىپ بولۇپ یېتىۋېلىپ تۇرۇشۇمغا بىر پاي ئوق 

مهن یهنه  . كېلىپ ئالدىمدىكى توپىنى توزىتىپال تېشىپ ئۆتـۈپ كهتتـى        
پ بولــۇپ ئارقامغــا قارىــسام، ھېلىقــى نــان یهۋاتقــان بىــر پــاي ئــوق ئېتىــ

مهن یومىالپ بېرىپ، نىمه بولدۇڭ؟ دېسهم، . ھهمراھىم جان تالىشىۋاتىدۇ
ئوق قۇالق تۈۋىگه . دەپ قورسىقىنى كۆرسهتتى“ ئاداش، رازى بولغىن”: ئۇ

ــكهن  ــۈن     ”مهن . تهكــكهن ئى ــمه ئۈچ ــۇ نى ــسه، ب ــۈۋىگه تهگ ــۇالق ت ــوق ق ئ
. ئۇ ئۇزۇن ئۆتمهي جان ئۈزدى    . دەپ قالدىم “ ندۇقورسىقىنى كۆرسىتىدىغا 

مهن قورسىقىغا قارىسام، ئولجـا ئالغـان بىـر جىڭلىقـتىن ئىككـى پـارچه               
ئـۇنى جایىـدا قویـۇپ، ئـۆز ۋەزىـپهم       . ئالتۇن قورسىقىغا تېڭىقلىق ئىـكهن    

ئۇ ھهمراھىم مارالبېشى سېرىقبۇیىلىق مهھهممهت قۇربان . بىلهن بولدۇم
بۇ ئۇرۇشتا قاتتىق تىركىشىپ ئاخىر  . یاشتا ئىدى  22ئۇ شۇ چاغدا    . ئىدى

قالـدۇق دۈشـمهنلهر ھهرەمباغقـا قېچىـپ     . دۈشـمهننى مهغلـۇپ قىلـدۇق   
 .كهتتى

مایتاغـدىن  . بۇ جهریاندا مۇزداۋان یـولى گومىنـداڭ تهرەپـتىن تاقالـدى          
گومىنداڭ ئارمىیىسى ئىچىدىكى سوپاخۇن ۋە مامۇتوۋ سۇلتانالر قېچىپ        

 ئایغىچه غۇلجا ئهتراپىدا -4 یىل  -1944 ئایدىن   -12 یىل   -1943. كهلدى
یهنى غۇلجىنىـڭ ھهمـمه    . ئاخىر غۇلجىنى قورشىۋالدۇق  . ئۇرۇش قىلدۇق 

گومىنداڭ ئهسكهرلىرى ھهرەمباغدا بولغاچقا بىز . تهرىپى قورشاۋغا چۈشتى
 .ئۇ یهرنى مۇھاسىرىگه ئالدۇق

ىرى  مۇھاسىرىگه ئالغاندىن كېیىن ئهسكهرلىرىمىزگه رەسمىي ئهسك
ئېلىخـان تـۈرە مىللـى    .  تهربىـیه ئېلىـپ بېرىلـدى      -ۋە ئىسالمىي تهلىـم   
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شۇ چاغدا مارشال ئېلىخان تۈرە دەپ . ئارمىیه مهركىزىنىڭ رەھبىرى ئىدى
ئېلىخان تۈرە دىنىي ئادەم بولغاچقا تهسىرى ناھایىتى كۈچلۈك . ئاتىالتتى

 -ڭـالپ  نۇتـۇقلىرىنى ئـاڭالپ تهسـىرلهنگهن بـایالر مى        -ئۇنىـڭ ۋەز  . ئىدى
 .ئونمىڭالپ قوي ـ كاال ۋە پۇل ئىئانه قىلىپ تۇراتتى

 ئېلىخان تۈرە ھهرەمباغ بىلهن ئایرودرومنى ئېلىش توغرۇلۇق بۇیرۇق 
شۇ چاغدا غۇلجا گومىنداڭ ئارمىیىسىنىڭ ئهسكىرىي مهركىزى . چىقاردى
غۇلجىـــدا ھهرەمبـــاغ، ئـــایرودروم قاتـــارلىق جـــایالر دۈشـــمهننىڭ . ئىـــدى

شۇڭالشـقا ئـایرودرومنى ئـېلىش    . شـقان یهرلىـرى ئىـدى   نۇقتىلىـق جایال 
بۇ كـارىز غۇلجـا   . ئۈچۈن ئون مېتىر چوڭقۇرلۇقتا یهر ئاستى كارىز كوالندى   

شـــهھهردىن باشـــالپ كولىنىـــپ ئـــاخىرى ئایرودرومنىـــڭ ئوتتۇرىـــسىغا  
ــتۇرۇلدى ھهر ئــونبهش مېتىــردا بىــردىن ئــاغزى بــار بولــۇپ، بــۇ       . تۇتاش

بىـر  .  كۈنى پـۈتتى -11بۇ كارىز   . قىرىالتتىئېغىزدىن توپىالر سىرتقا چى   
تهرىپــى ئایرودرومنىــڭ ئوتتۇرىــسىغا، یهنه بىــر تهرىپــى ئېلــى دەریاســىغا   

 11.  یهنه بىر ئۇچى ھهرەمباغقا ئاپىرىپ توختۇتۇلدى. ئاپىرىپ توختۇتۇلدى
ـ كۈنى كهچ سائهت بىر یېرىمدا ئایرودرومنىڭ ئاستى پارتىلىتىپ تۈشۈك 

دەریادىن ئۆیدەك بىر .   دەریانىڭ ئاستى پارتىلىتىلدىئارقىدىنال. ئېچىلدى
بــۇ تۈشــۈكتىن غــاقىراپ كىــرگهن ســۇ ئــایرودرومنى  . تۈشــۈك ئېچىلــدى

 ئـۇرۇش ئــایروپىالنى ســۇدا تــوڭالپ  170گومىنــداڭنىڭ . بېـسىپ كهتتــى 
ئۇنىڭ قاتارىدا ئىككى دانه زامانىۋى پاسـاجىرالر ئـایروپىالنىمۇ بـار        . قالدى

ئایرودرومــدىكى مـۇزالر ئېرىگهنــدە نهچـچه مىــڭ دانه   یــاز بولغانـدا  (ئىـكهن 
شۇنىڭ بىلهن گومىنـداڭ ئهسـكهرلىرى   ). قورالنى شۇ یهردىن تاپقانىدۇق   

بۇ ۋاقتتـا غۇلجـا     . ئایرودرومنى تاشالپ ھهرەمباغقا قېچىپ كىرىپ كهتتى     
 . ئهتراپىدىكى دۈشمهننىڭ ھهممىسى ھهرەمباغقا توپالنغانىدى

ــا  ھهرەمباغقـــا تېـــشىپ . باشـــلىدۇقئانـــدىن ھۇجـــۇمنى ھهرەمباغقـ
. ئاپىرىلغــان كــارىز شــۇ كــېچه ســهھهر ســائهت ســهككىزدە پارتىلىتىلــدى 

ئاندىن ھهرەمباغ دەرۋازىسىنىڭ ئىككى تهرىـپىگه ئىككىپـاي تـوپ ئـوقى         
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 مېتىردىن قېتىلىـپ سـېپىل      10دەرۋازىغا ئىككى تهرەپتىن      . ئېتىلدى
ــالالھۇ ئهكــبهر دېــگهن تهكبىــر بىــل  . ئۆرۈلــۈپ چۈشــتى هن تهڭ ھۇجــۇم ئ

 :ئاتاكىغا ئۆتهیلى دەۋاتقىنىمىزدا قىزىق بىر ئىش بولدى. باشالندى
ئائىشه سامىرە دېگهن بىر تاتـار قىـزى بولـۇپ، بـۇ قىـز سېـستىرالىق         

بــۇ . ئــۇ قىــز شــۇ كــۈنى بىــر جهڭچىنىــڭ پــۇتىنى تېڭىۋاتــاتتى . قىالتتــى
تـا  بـۇ ئارىلىق . جاراھهتلهنگهن ئهسكهر مېنىـڭ روتامـدىكى ئهسـكهر ئىـدى         

: ئۇرۇشقا ئاتلىنىۋاتساق، ھېلىقـى قىـز     . ئۇرۇش سىگنالى چىقىپ قالدى   
ئوق تېگىـپ  . ئایىغىدىن قان ئېقىۋاتىدۇ. دەپ ۋاقىراپ كهتتى  “ !ۋایجان”

. كهتكهن ئوخـشایدۇ، دەپـتىمهن، قارىـسام، ئىـشتىنىغىال تۇغـۇپ قویۇپتـۇ           
ئـۇنى كۆتــۈرۈپ بىـخهتهر بىـر یهرگه ئاپىرىـپ قویــۇپ،     . بـوۋاق قىـز ئىـكهن   

 . ئاندىن ئۇرۇشقا ئاتلىنىپ كهتتۇق
ــاتۇر قوشــۇنى  .  ھهممىمىــز دەرۋازىغــا تهڭ ئېتىلــدۇق  باشــتا غېنــى ب

بۇ تۇیۇقسىز ھۇجۇمـدىن پېتـراپ كهتـكهن خىتـاي ئهسـكهرلىرى            . كىردى
مهندە كانادا ئاپتوماتى  . قاالیمىقان ئوق چىقىرىپ پاراكهندە بولۇپ كهتتى     

. ن یېرىمـدا ئېلىـپ بولـدۇق   ھهرەمبـاغنى ئهتىـگهن سـائهت ئـو     . بار ئىـدى  
بارلىق كاتىۋاشالر شۇ . گومىنداڭنىڭ ئونمىڭ ئهسكىرى ئهسىرگه چۈشتى

بۇ یهردىن ئالغـان غهنىمهتلهرنـى      . ھهممىسى قولغا چۈشتى  . یهردە ئىكهن 
 كۈمـۈش،  - یـاراق، ئـالتۇن    - قـورال . ئېغىز بىلهن دەپ بولغىلى بولمایـدۇ     

 .  ھهممىسى قولغا چۈشتىكېیىم ـ كېچهك، دورا ۋە بارلىق نهرسىلهرنىڭ
غۇلجىنى ئازات قىلىشتىن بۇرۇن غۇلجا ناھىییىسىگه ھاكىم بولغان    

بۇ خوتۇن بهش ـ ئالته . بىر خىتاي بولۇپ، ئۇنىڭ ئۇیغۇر خوتۇنى بار ئىكهن
ئـۇ  . ئهسكهرنى ئېلىپ چىقىپ خهلقنى بوزەك قىلىدىغان جـاالپ ئىـكهن       

ــشىلهرنى ــاۋۇ نىــمهم بىــلهن تهڭ    : كى  دەپ ھاقــارەت ســهنلهر مېنىــڭ م
بـۇ قـورو بولـسا      . ئۇنىڭ ئۆیى غۇلجا كادىرالر قوروسىدا ئىدى     . قىلغانىكهن

گىمـادىیوف دېـگهن بىـر قومانـدانىمىز بـار       . سېپىلگه یېقىن یهردە ئىدى   
بولۇپ، بىر كۈنى ئۇ مېنى چاقىرتىپ، ئۇ خىتاینى تۇتۇپ خاالیىق ئالدىدا      
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ئۇ .  نهپهر ئهسكهر بهردىتىغقا ئۆتكۈزىسهن دەپ بۇیرۇق قىلدى ۋە ماڭا ئون 
دەپ “ !باش ئۈستىگه! خوپ”مهن . خىتاي خهلققه بهك زۇلۇم سالغانىكهن   
بىر ئادەم ئۇنىڭ ئۆیىنىڭ ئـورنىنى   . ئهسكهرلهرنى ئېلىپ یۈرۈپ كهتتىم     

 كۈنى ئهتراپىدا كهچ سائهت -10 ئاینىڭ - 3 یىل  -1944. دەپ بهرگهنىدى 
. پ ئۇنىڭ ئۆیىگه ماڭدىم ئىككى بولغان چاغدا مهن ئون ئهسكهرنى باشال      

 4ئۆینىـڭ تـۈۋىگه بارغانـدا    . بىر ـ ئىككى سائهت تهكشۈرۈپ ئـاران تـاپتىم   
 نهپىرى  4.  نى ۆإگزىگه چىقاردىم   2. ئهسكهرنى ئارقامدا مۇداپىئهدە قویدۇم   

ئۆینىڭ تـۈۋىگه بارسـام، بىـر       . ئىككى تهرەپتىكى ئۆیلهردە كۈزۈتۈپ تۇردى    
 ئــۇ ئــۆیگه شــۇڭغۇپ كىــردىم ۋە مهن. ئۆینىــڭ ئىــشىكى ئوچــۇق تۇرىــدۇ

ــدۇم         ــا بۇرۇل ــلىدىم ـ دە، ئارقامغ ــات تاش ــر دانه گران ــۆیگه بى ــدىكى ئ . یان
! قىلىپال ئۈسسىۋالدىم“ داڭ”جىددىیلىشىپ كهتكهنلىكتىن ئىشىككه 

ئاڭغىچه گرانات گۇم قىلىپ پارتىلىدى ۋە ئۇنىڭ . كالالم پىرقىراپ كهتتى
ى ئهسـكهر كېلىـپ مېنـى       ئـاڭغىچه ئىككـ   . ئۆیىنىڭ تېمىنى تىتىۋەتتى  

قارىسام ۋەیرانه ھالغا كهلگهن ئۆیدە بۇ خىتاي نـېمه قىالرىنـى          . یۆلىۋالدى
: ئىككى ئهسكهر ئۆگزىـدىن سـهكرەپ چۈشـۈپ    . بىلمهي ئۆرە تۇرۇپال قاپتۇ   

مهن ئهسكهرلهرگه بۇنى باغال دەپ . دەپ بېسىپ كىردى “ قولۇڭنى كۆتهر ”
پاینىكى بىلهن ئۇرۇپ یهرگه ئهسكهرلهر ئۇنى مىلتىقنىڭ . بۇیرۇق بهردىم 

. ئایالىنىمۇ بىر ئۇرىۋېدى، ۋایجان دەپال تۈگۈلۈپ قالدى . یاتقۇزۇپ باغلىدى 
ــۇق  ــك    . ئۇنىمــۇ تۇتت ــر دانه یېنى ــات، بى ــر دانه ئاپتوم ــساق بى ــۆیگه قارى ئ

ئــۈچ . پېلىمـوت، ئــۈچ دانه مىلتىــق ئــوق بېــسىپ تهییــارالقلىق تۇرۇپتــۇ 
 ئاپتوماتقا، بىرسى پېلىمۇتقا، یهنه بىر ساندۇقى. ساندۇق ئوقمۇ بار ئىكهن

بىـز بارغانـدا ئـۇالر ئـۇخالپ        . بىرسى مىلتىققا چۈشۈدىغان ئوقالر ئىـكهن     
 كىلو 3. یوغون بىر ساندۇقتا گومىنداڭ پۇلىمۇ بار ئىكهن    . قالغان ئىكهن 

 دانه یېڭـى گىـلهم ۋە       5ئالتۇن، ھېلىقى جاالپنىـڭ ئـالتۇن جابـدۇقلىرى،         
بېـشىمنىڭ  .  ھهممىـسىنى ئولجـا ئالـدۇق      .تۆرت تـوپ سـارجا بـار ئىـكهن        

ئاغرىقىدا ئاچچىغىم كېلىپ، قولۇمدىكى ئاپتوماتنىڭ ھهممه ئوقىدا بـۇ       
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ئۇنىـڭ جـالىپىنى خىتـاي بازىرىغـا     . خىتاینى ئۆیىدىال ئېتىپ تاشلىدىم  
ــنىگه    ــا تهككىـ ــدۇرۇپ، خىتایغـ ــازایى قىلـ ــدا سـ ــپ، خهلـــق ئالدىـ ئاپىرىـ

ــشىلهرگه  ــسىنى بهردۇق، كى ــڭ  خىتا”: ئالالتوۋى ــا تهكــكهن خوتۇنالرنى یغ
ــدۇ   ــۇنداق بولى ــاقىۋېتى مۇش ــدۇق “ ئ ــۋىقات قىل ــى . دەپ تهش ئىلگىرىك

ئىنقىالپالرنىڭ ھهممىسىدە خىتایالرغا تهككهن خوتۇنالرغا ئۆلۈم جازاسى 
ــا      ــا، خىتایغـ ــتۇرىدىغان دەلاللالرغـ ــۇن تونۇشـ ــا خوتـ ــرىش، خىتایالرغـ بېـ

شـلهرگه، خىتـایالر   ئىشلىگهن جاسۇسالرغا، ھاراق سـاتىدىغانالرغا، گۆرۆكه  
بىلهن ئۆز ئىختىیارىچه ئاالقه قىلغان كىشىلهرگه ئۆلـۈم جازاسـى بېـرىش            

بۇمۇ شۇ ئهنـئهنىگه كـۆرە    . یولغا قویۇلىدىغانلىقىنى سۆزلهپ ئۆتكهنىدىم   
شـۇنداق قىلىـپ،    . خهلق نهپرەت بىلهن تۈكۈرۈپ دەردىنى ئالـدى      . بولدى

 .ئاستا ئازاپ بىلهن ئۈچ كۈندە ئۆلدى
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 ۈركىستان جۇمھۇرىیىتىشهرقىي ت
  

 ئاینىڭ -11 یىل، -1944غۇلجا ئازات بولغاندىن كېیىن ئېلىخان تۈرە 
ــۈنى -12 ــۈمىتى   -2 كـــ ــستان ھۆكـــ ــهرقىي تۈركىـــ ــق شـــ  قېتىملىـــ

ــامى شــهرقىي تۈركىــستان   . قۇرۇلغــانلىقىنى جاكالىــدى ــۇ دۆلهتنىــڭ ن ب
شــــۇ كــــۈنى شــــهرقى تۈركىــــستان مىللىــــي . جۇمھــــۇرىیىتى ئىــــدى

ئېلىخـان تـۈرە دۆلهت   . ۇلغـانلىقىنىمۇ ئىـالن قىلـدى   ئارمىیىسىنىڭ قۇر 
. رەئىـــسى ۋە مىللىـــي ئارمىیىنىـــڭ قومانـــدانى قىلىـــپ بېكىتىلـــدى 

ئابدىكېرىم ئابباسـۇف  . ئىسھاقبهگ ۋە دەلىلقان مۇئاۋىن قوماندان بولدى   
 .تاشقى ئىشالر ۋەزىرى بولدى

بىر خىل فورما كىیگهن، رەتلىك ئىنتىزاملىق، خىل قورالالنغان ئون 
. مىڭلىغان جهڭچى رەئىس سهھنىـسىنىڭ ئالدىـدا سـهپ بولـۇپ تـۇراتتى      

ئهتراپتا ھهر ساھه خهلقى بۇ تهنتهنىلىك مىنۇتالرنى ھایاجان ئىچىدە سهیر 
یهتمىش یىللىق قۇللۇق كهچمىشى، تارتقان خورلۇق ۋە ئازاپالر . قىالتتى

بىـر بىـرلهپ كــۆز ئالدىـدىن ئــۆتكهن خهلـق، مۇشــۇ بهختىیـار مىنــۇتالردا      
ئۇالرنىڭ یېنىـدا  . كۆزلىرىگه ئىسسىق یاش ئېلىپ، تهگبىر ئېیتىشاتتى  
 - قىزلىـرى تـاغ   -ئۆزلىرىنىڭ ئارمىیىسى، ئۆزلىرىنىڭ سۆیۈملۈك ئوغۇل    

 ھهیۋە بىلهن تۇرغاچقا ئۇالرنىـڭ كـۆڭلى   -دەریانى تۈزلىۋېتىدىغاندەك سۈر 
، بۇ تۇیغـۇ . توق، غالىپالرچه روھىي ئۈستۈنلۈك ۋۇجۇدىغا ھۆكۈمران ئىدى  

بــۇ ســۆیگۈ، بــۇ ئىپتىخــار ئهنه شــۇ ئــارمىیهدىن، ئهنه شــۇ ئوغــۇل ـ قىــزالر    
ئهنه شــۇ قــورال قولىــدا بولغــاچقىال  . قولىــدىكى قورالــدىن تۇغۇلغانىــدى

ــپ       ــى كېرى ــلهن قهددىن ــر روھ بى ــاكىم بى ــۇنداق ھ ــۇالر ئهنه ش ــۈن ئ بۈگ
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 . تۇرماقتىدى
 بۇ كۈنى مىللىـي ئارمىیىنىـڭ دۆلهت قۇرۇلىـشى مۇراسـىمى ئۈچـۈن        
 -ئاالھىدە تهییارالنغـان قىـسىملىرى پـاراتتىن ئۆتـۈپ، ئۆزلىرىنىـڭ كـۈچ         

ــدى  ــان قىل ــۇدرىتىنى نامای ــوپچىالر،   . ق ــكهرلهر، ت ــاتلىق ئهس ــادىلهر، ئ پىی
بۇ مهنزىرە بۇ بهختسىز مىللهت تارىخىدىكى ... ماشىنىالشقان قىسىمالر،

 .بىر سهلتهنهتلىك تاج بولۇپ قالدى
ــیىن  جۇمھــۇرىیهت قۇرۇلىــشى، مىللىــي   ــارمىیه قۇرۇلىــشىدىن كې ئ

ــدە مۇنتىزىمالشـــتى    ــارمىیىمىز مىسلىـــسىز دەرىجىـ ئهســـلىدىكى . ئـ
چېچىالڭغـۇ پـارتىزانالر ۋە قوزغـۇالڭچى ئاممىنىــڭ تـوپى ئهمـدى تهربىــیه      

ئهســكهرىي  . كــۆرگهن، مهدەنىــي، ئــاڭلىق بىــر قوشــۇنغا ئایالنغانىــدى     
. غانىـدى قۇرۇلمىمۇ مۇنتىزىم تهرتىپ بىـلهن قایتـا تهشـكىللهپ چىقىل         

ــارمىیه     ــل ئارمىیىــسىنىڭ ئ قۇرۇلمــا فورمىــسى ئاساســهن ســوۋېت قىزى
شىتاتىنى ئۆرنهك قىلغان بولۇپ، ئهسكهرىي بىرلىكلهرنىڭ نامى، ھهربىي 

 .ئۇنۋانالرنىڭ نامى، ئهمهل دەرىجىلىرىمۇ رۇسچه ئاتىالتتى
بۇ كۈندىكى تهنتهنه ھىسلىرىم مېنىڭ ئۆمۈرلـۈك لهززەت مهنبىـیىم      

 ئهنه شۇ قوشۇننىڭ بىر ئهزاسـى بولـۇش، مانـا شـۇ مىللىـي         .بولۇپ قالدى 
ــى      ــۈچ قوشــۇش كىمن ــشىلىك ك ــر كى ــۈن بى دۆلهتنىــڭ قۇرۇلۇشــى ئۈچ
پهخىرلهندۈرمىسۇن؟ مانا شۇ كۈندىكى ھایاجان، مانا شۇ كۈنلهردە تېتىپ         
كۆرگهن ھۆرلۈك لهززىتـى مېنىـڭ ئۆمـۈرۋایهت قوغلىـشىدىغان نىـشانىم            

ئهڭ تـاتلىق ھىـسالرغا چۆمۈلگهنىـدىم؛    چۈنكى شۇ كـۈنى    . بولۇپ قالدى 
. قهلبىم تهرىپلىگۈسىز لهززەت ئىلكىدە كۆكلهرگه ئۇچىۋاتقاندەك قىالتتى

ئهنه شـۇ لهززەتــكه قایتــا ئېرىــشىش، ئهنه شـۇ لهززەتنــى تېتىــپ كۆرۈشــكه   
نېــسىپ بولمایۋاتقــان ئهۋالدىمىزغــا ئــۇنى بهرپــا قىلىــپ بېــرىش مېنــى   

ــهۋدا قىلمىــسۇن؟ ئ   ــداق س ــۇ ســهۋدالىق كېیىنكــى  نېمىــشكه بۇن هنه ش
ــي ۋە      ــىز روھى ــدە، چىدىغۇس ــشلهر ئىچى ــاچچىق كهچمى ــدىكى ئ ھایاتىم
ـ قۇۋۋەت بهرگهنىدى  !جىسمانىي ئازاپالر ئىلكىدە بوغۇلغاندا ئۈمىد ۋە كۈچ 
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  ئىزمۇ ـ ئىز
 

. خىتایالر غۇلجا قولىدىن كهتكهنـدىن كېـیىن شـىخونى بـازا قىلـدى            
 یىـل  -1944بۇ . ىنى شۇ یهرگه توپلىدىبارلىق ئهسكهر ۋە قورال ـ یاراقلىر 

 .  ـ ئاي ئهتراپى ئىدى12
 پولك یهنـى   8( دېۋىزىیه ئهسكهر    2بىز شىخوغا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن      

بۇنىڭـدىن باشـقا بىـر دېـۋىزىیه     . یولغا چىقتـۇق ) یىگىرمه مىڭغا یېقىن 
ــى     ــا چىقت ــۇپ یولغ ــا ســهپ بول ــارقىمىزدىن ئارق ــكهر ئ ــقا  . ئهس ــۇ ئۇرۇش ب

 ①ي پولكىنىـڭ پولكـوۋنىكى مهمىـتىمىن ئېمىنـۇف    غۇلجىدىكى كهڭسا 
ــدى ــسھاقبهگ ۋە  . قومانـــدانلىق قىلـ ــشىگه مهركهزدە تـــۇرۇپ ئىـ بـــۇ كىـ

 ئاینىڭ ئاخىرى بولسا -1 یىل -1945بۇ . دەلىلقانالر رەھبهرلىك قىالتتى
 . كېرەك

ــالهتهن     ــداڭغا ۋاك ــقهردىن گومىن ــدا قهش ــۇ چاغ ــالته  ”ب ــدىكى ئ غۇلجى
ئىـشلهش ئۈچـۈن بهشـكېرەملىك ئوسـمان     غا تهربىیه خىزمىتـى   “ ئوغرى

كېــیىن (دامــولالم، یېڭىــشهھهر ئــارىۋاغلىق ئابدۇرېــشىت ئهلهم ئــاخونۇم  
، ئۈرۈمچىدىن ئهكرەم قازاجى، قومۇلدىن مهمهت )قهشقهرگه خهتىپ بولغان

دامولالم، قاراشهھهردىن توقسۇن دامولالم، یهكهندىن ئابدۇرېشىت مهۋلىۋى 
قاتـارلىق كىـشىلهر كېلىـپ، مىللىـي        .. .،  )ئ،ەسلى قهشقهر ئاققاشتىن  (

                                            
ــۇھهممهد ئ ① ــوۋ  مــ ــن ئىمىنــ ــایورى،   —ىمىــ ــرال مــ ــڭ گېنېــ ــي ئارمىیىنىــ مىللىــ

ــاپتونوم رایوننىــڭ مۇئــاۋىن رەئىــسى        ــست ئىــستىالسىدىن كېــیىن ئاتــالمىش ئ كوممۇنى
ــان ــسى   . بولغـ ــسىنىڭ قۇرغۇچىـ ــق پارتىیىـ ــستان خهلـ ــهرقىي تۈركىـ ــالردا - 1970. شـ  یىلـ

 .م  —ئىستىالچى ھۆكۈمهت تهرىپىدىن تۈرمىدە ئازاپالپ ئۆلتۈرىۋېتىلگهن 
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ئهسكهرلهرنى كۆرۈپ ۋە دۆلهت قۇرۇلغانلىقىنى ئـاڭالپ ناھـایىتى خوشـال       
دەپ غۇلجىدا قېـپ  “ بىز گومىنداڭغا ئالدىنىپ كهپتۇق   ”ئۇالر  . بولۇشتى

كېیىن مهركهزدە دىنىي شۇراغا ئهزا بولـۇپ، گومىنـداڭنىڭ         . قالغان ئىدى 
 . جىنایهتلىرىنى پاش قىلدى

 شىخوغا یولغا چىققاندا، جىڭغا ھۇجۇم قىلىش ئۈچۈن شىرخانوف بىز
ئۇنىـڭ  . دېگهن تاتار باشچىلىغىدىكى موڭغۇل پولكى یولغـا چىققانىـدى    

 . مۇئاۋىن قوماندانى داشجاف ئىدى
خهمىت ئارسالن باشـچىلىغىدىكى بىـر دېـۋىزىیه ئهسـكهر شـىمالىي            

یدۈڭنى ئــازات بــۇالردىن بىــر پولــك ســۈ. یۆنۈلۈشــكه قــاراپ یولغــا چىقتــى
. قىلىش ئۈچـۈن ئـۇرۇش قىالتتـى، قـالغىنى چـۆچهككه یـۈرۈش قىالتتـى            

چۆچهككه بىر شۆبه قۇرۇش ئۈچۈن دەلىلقان ۋە ئوغلى پاتىخان سۈگۈربایۇف 
 . خهمىت ئارسالن قوشۇنى بىلهن بىلله ماڭغان ئىدى

سىیاسـىي  . ئاقسۇغا سوپاخۇن قوماندانلىقىدىكى پولك یولغا چىقتـى   
 . جان قهمبىرى ۋە ئابدۇكېرىم ئابباسۇفالر ئىدىكومىسار قاسىم

) رۇسالر بىلهن ئاڭلىشىپ(بىر روتا ئهسكهرنى تاجىكىستان ئارقىلىق 
بـۇالر تاشـقورغاندىن قاغىلىققـا راشـىدىن مـۇفتى      . تاشقورغانغا ئهۋەتـكهن  

 . ئاخونۇمنىڭ قارشى ئېلىشى بىلهن كهلگهن
، بىـز ئاكتىـپ   دېمهك، كۆرەش ۋەزىیىتىمىز ئىنتایىن یاخـشى بولـۇپ      

كــۆرەش . ئورۇنــدا، خىتــایالر پاســسىپ ئورۇنــدا ئىــدى )ھۇجــۇم قىلغــۇچى(
سېپىمىز ناھایىتى كهڭ، مهملىكهتنىڭ ھهممه یېرىدە دۈشمهنگه قارشى  

 .ھۇجۇم ھالىتى شهكىللهنگهن ئىدى
یــۈز (مهن شـىخوغا ئــۇرۇش قىلغىلــى ماڭغــان چاغــدا روتــا كومانــدىرى 

پـــالتىیوف . ســـكىرىم بـــار ئىـــدى نهپهر ئه120بولـــۇپ، روتامـــدا ) بېـــشى
ــتىمىن  مۇئــاۋىن روتــا كامانــدىرى ۋە سىیاســىي    ) بهشــكېرەملىك(مهم

 دانه ھــارۋا، ھهر بىرىمىــزدە 4 ئــات، 50مېنىــڭ روتامــدا . كومىــسار بولغــان
 دانه 2 دانىـدىن گرانـات،   5بىردىن گومىنداڭدىن ئولجا ئالغـان مىلتىـق،    
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.  ئاپتومـاتالر بـار ئىـدى       دانه پىلىموت، بىـر قىـسىم زاپـاس        10مىنامیۇت،  
بىز تإرت كېچه یول یۈرۈپ، . مېنىڭ روتامنىڭ ئىككى ۋزۋوتى قازاق ئىدى 

 مېتىــر 500 ــــ 200بهشــىنجى كــۈنى كېچىــدە دۈشــمهن ئىــستىھكامىغا 
.  دە بـاردۇق   12یهنـى بـۇ یهرگـگه كهچ سـائهت          . ئارىلىقتىن ئورۇن تۇتتـۇق   

روتامـدا ئائىــشه  مېنىــڭ . سـائهت ئىككىــگه قهدەر ئـابرون تۇتــۇپ بولـدۇق   
دېگهن بىر تاتار قىز بولـۇپ،  بـۇ قىـز باتـالىیون كامانـدىرى بىـلهن ئـاالقه           

ــسى   ــهپقهت ھهمشىرى ــى دانه ش ــى؛ ئىكك ــسترا(قىالتت ــر دانه )مېدسې ، بى
تېلىگرامما ئاپپاراتى ۋە بىر دانه سىمسىز تېلىفون، بىر نهپهر تېلىفونچى        

.  ۇھـاپىزەت قىالتتـى   ئون ئـادەم تېلېفـوننى ۋە تېلگراممىنـى م        . بار ئىدى 
مهن، پالتىیوف مهمتىمىن ۋە قۇربانۇفالر روتـا كامانـدىرى سـۈپىتىدە بىـر        

بىزنىڭ باتالىیوننىڭ تۇتقـان ئـورنى شـىخوغا ئـون     . یهردىن ئورۇن ئالدۇق  
مېنىڭ روتام جایالشقان یهر بىر زەیلىك بولغاچقا       . كىلو مېتىر كېلهتتى  

ئهتىسى ئهتىـگهن توققۇزغـا   .  بىزگه ئابرون كوالش بىر قهدەر ئاسان بولدى    
 . قهدەر بۇیرۇق كۈتتۇق

دېگهنـدەك  “ قورققـان ئـاۋال مۇشـت كۆتـۈرەر       ”سائهت توققۇز بولغانـدا     
بىزنىــــڭ  . دۈشــــمهن بىــــزگه قارشــــى ئــــوت ئېچىــــشقا باشــــلىدى     

ھهرقانداق بهدەل بېرىشتىن قهتئىنهزەر دۈشمهننىڭ ”: رەھبهرلىرىمىزدىن
ــرا ئالـــدىنقى ئىـــستىھكامىنى بـــۇزۇپ تاشـــالش  كېـــرەك، دەرھـــال ئىجـ

مهن روتامـدىكى ئهســكهرلهرگه یهنــى  . دەپ بــۇیرۇق كهلــدى“ !قىلىنـسۇن 
! ئات!  یوقۇرىنىڭ بۇیرۇقى”: ۋزۋوت كاماندىرلىرى قولىدىكى تېلېفونالرغا

شـۇ كـۈنى كۈنـدۈزدىن    . دەپ بۇیرۇق بهردىم “ !ئاگۇم! یوقۇرىنىڭ بۇیرۇقى 
خىتـایالر  . ئاتـاتتى خىتـایالر ئـوقنى توختاتمـاي       . كهچكىچه جهڭ قىلدۇق  

ــاكۇپ    شـــىخودىكى پـــوتهیلهرنى ســـاقالش ئۈچـــۈن بـــۇ یهرگه كېلىـــپ ئـ
بىـردەم ئـۇ بۇلۇڭـدىن،     . بۇ ئـاكۇپالردىن ئـوق ئاتـاتتى      . كولىۋالغان ئىكهن 

شۇ كـۈنى  . بىردەم بۇ بۇلۇڭدىن ئوق چىقىرىپ، بىزگه ھېچ ئارام بهرمىدى    
 . كهچ سائهت ئونغىچه مۇشۇنداق تىركىشىپ تۇردۇق
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اش شىتاپتىن كهلگهن قوماندانالر بىز تۇتقان ئابرونالرنىـڭ  ئهتىسى ب 
ــنى زۆرۈر     ــقىدىن تۈزەشتۈرۈش ــانلىرىنى باش ــق بولمىغ ــڭ مۇۋاپى ئورنىنى
ــقىدىن      ــهن باشـ ــا ئاساسـ ــك ئورنىغـ ــىخونىڭ جۇغراپىیىلىـ ــپ، شـ تېپىـ

 دوڭغــۇل تۈزلهڭلىـــك  -بىزنىــڭ ئـــابرونىمىز ئوڭغــۇل  . ئورۇنالشــتۇردى 
: بىزنىــڭ ھهربىــچه نـــامىمىز  . دۇقبولغاچقــا بىــز جــایىمىزدا قېلىــۋەر    

» ئـازاتلىق نىـشان  «( ئـوقچى روتـا ئىـدى    -1 ـ پولك،  2» ئازاتلىق نىشان«
 ).دېگهن نام بىزگه نىلقا ساقچى ئىدارىسىىنى ئالغاندا بېرىلگهنىدى

مۇشۇ ئۈچ كۈن ئىچىدە دۈشمهنگه قاتتىق ھۇجۇم قىلىش ”: شۇ كۈنى
الرنى دۈشـــمهن  الزىـــم، كېچىـــسى قـــاراڭغۇدىن پایـــدىلىنىپ ئـــابرون     

بۇ بۇیرۇققا . دەپ بۇیرۇق كهلدى“ ئىستىھكامىغا یېقىن یۆتكهش كېرەك 
ئاساسهن بىر تهرەپتىن ئارقا ـ ئارقىدىن ئۈزۈلدۈرمهي ئوق ئاتىمىز، یهنه بىر 

بىز .  تهرەپتىن ئالغا ئىلگىرىلهپ دۈشمهن ئىستىھكامىغا یېقىنلىشىمىز
بـۇ ئـۈچ   . ېقىنالشتۇق مېتىر ئارىلىق قالغىچه ی 500دۈشمهننىڭ جایىغا   

 -1 پولك، -1ئهمما . كۈن ئىچىدە بىزنىڭ روتىدىن ئادەم چىقىم بولمىدى
 روتىدىكى ئىككى ۋزۋوت ئهسكېرىمىز دۈشمهننى قـوغالپ،      -1باتالىیون،  

بۇنى كۈنـدىلىك   . ئاخىرىدا مۇھاسىرىگه چۈشۈپ قېلىپ ئۆلۈپ كېتىپتۇ     
 . دىن ئۇقتۇم»ئىستىقالل گېزىتى«خهۋەردىن، یهنى 

.  ئۇرۇش بهش كۈن داۋامالشقان بولسىمۇ ھېچ بىر نهتىجه بولمىـدى     بۇ
شـۇ  . ئالتىنچى كۈنى جۈمه كۈنى بولغاچقا جـۈمهنى ئوقـۇپ ئـارام ئالـدۇق           

ــارلىق     ــویىچه بـ ــۋىزىیه بـ ــۈن دېـ ــدا پۈتـ ــون ئىككـــى یېرىمـ كېچىـــسى ئـ
مۇجاھىدالرغا ئومۇمیۈزلۈك ھۇجۇمغا ئۆتۈپ، دۈشمهننىڭ ئۈچ یاكى تـۆرت       

بـۇ چاغـدا   . ۇپ تاشالش كېرەك، دەپ بـۇیرۇق چۈشـتى     ئىستىھكامىنى بۇز 
خىتـــایالر بىـــز تۇرغـــان یهردىـــن شـــىخوغا قهدەر ئارىلىقتـــا تـــۆرت قهۋەت  

شـهنبه كـېچه، یهكـشهنبه ۋە دۈشـهنبه كـۈنلىرى           . ئىستىھكام قۇرغانىكهن 
ــۈچ ئىــستىھكامدىن قــاچۇردۇق   . قــاتتىق ھۇجــۇم قىلىــپ خىتــایالرنى ئ

ــستىھكامغا دۈشـــمهنلهر شـــىخودىكى پوتهینىـــڭ تـــۈۋى  ــالغان ئىـ گه یاسـ
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.  ئـادەم چىقىـم بولـدى    500بۇ بىر ھهپتىلىك جهڭدە بىزدىن      . كىرىۋالدى
 مىڭغـا   100چۈنكى خىتایالرنىڭ شۇ چاغدىكى بىزگه قارشـى ئهسـكىرى          

بـۇ  . بۇ شۇ چاغدىكى خىتایالرنىڭ مهلۇم قىلغان ئهسـكهر سـانى    . یېتهتتى
ارىدار بولغـان بولـسىمۇ،    ئادەم ی700 ئادەم ئۆلگهن ۋە    500ئۇرۇشتا بىزدىن   

 نهپهر ئهسـكهرنى ئهسـىر      1000.  ئهسـكهر ئۆلـدى    5000خىتایالر تهرەپـتىن    
.  نهپهر ئۇیغۇر بار ئىكهن70 نهپهر تۇڭگان، 200بۇ ئهسىرلهر ئىچىدە . ئالدۇق

 نهپهر مۇڭغـۇل، بهش نهپهر شــىۋە، قـالغىنى خىتــایالر   50تـۆرت نهپهر تاتــار،  
 پوتهینىـڭ  120یهگه ئىقـرار قىلىـپ،   بـۇ ئهسـىرلهر مىللـى ئـارمى      . ئىكهن

 25 ئهســكهر بــارلىقىنى ۋە ھهر بىــر پوتهیــدە 50بــارلىقىنى ۋە ھهر پوتهیــدە 
یهردىن ئوق چىقىدىغانلىقىنى، ھهر پوتهیدە بهش نهپهردىن ئایال، ئىككى    
نهپهردىـــــــن دوختـــــــۇر، پوتهیـــــــدىكىلهرگه پۇلنىـــــــڭ ھىساپـــــــسىز  

ھۋالى ۋە باشقا قىسمهن  یاراق ئه-خهجلىنىدىغانلىقى، دۈشمهننىڭ قورال
بىــز بــۇ ئهســىرلهرنى ئۆلتــۈرمهي بــاش  . ھهربىــي ئاخبــاراتالرنى دەپ بهردى

قولغا چۈشكهن ئۇیغۇرالرنى خهتهرلىك یهرلهرگه     . شىتاپقا ئهۋەتىپ بهردۇق  
ئىـستىھكام ئهتراپىـدا بىـر    . ئوق ـ دۇرا توشۇیدىغان قىلىـپ ئىـشلهتتۇق   

قىنلىشالماي، پـوتهینى توپقـا     ئاخىر پوتهیگه یې  . ئایغا قهدەر جهڭ قىلدۇق   
قالغـان پـوتهیلهردىن ئـوق      .  پوتهینى توپ ئوقلىرى ئۆرىۋەتتى    18. تۇتتۇق

 . چىقىۋەردى
خىتایالرنىڭ ئۆلىكىگه دورا چېچىپ، : بىر ئایدىن ئاشقاندا شىتاپتىن  

 نى پاالسقا یۆگهپ تېڭىپ، بۇ جهسهتلهرنى بېشىڭالر بىلهن 6 ــ 5قاتۇرۇپ، 
. پ پوتهینى پارتىلىتىڭالر، دەپ بـۇیرۇق كهلـدى       ئۈسۈپ یۇمۇلىتىپ بېرى  

ــتى      ــسى چۈش ــارتىلىتىش ۋەزىپى ــوتهینى پ ــۈچ پ ــا ئ ــڭ روتامغ مهن . مېنى
ــۇق مهســلىھهت    ــارتىلىتىش توغرۇل ــوتهینى پ روتامــدىكى ئهســكهرلهرگه پ

 قازاق مۇجاھىد بىز پـارتىلىتىمىز دەپ       10 ئۇیغۇر،   15رونامدىن  . سالدىم
ــۇالرنى مهن. پىــدائى بولــۇپ چىقتــى  ــدۈمئ ــر .  بهش گورۇپپىغــا بۆل ھهر بى

 دانه ئۆلگهن خىتاینى پاالسقا یـۆگهپ بـاغالپ، بېـشى بىـلهن     6 ـ  5گورۇپپا 
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 6 ـ  5ئـۇالر  . ئۈسسۈپ یومۇلىتىپ، پوتهیگه قـاراپ ھۇجـۇم قىلىـپ ماڭـدى    
مىللىمېتىــر قېلىنلىقتىكــى قاڭــالتىرنى بېــشىدىن كاسىــسىغا قهدەر  

كلهرنىـڭ ئېگىزلىگىمـۇ بىـر      ئۆلۈ. ئارتىپ، ئۆلۈكلهرنى ئۈسسۈپ ماڭـدى    
چـۈنكى خىتـایالر ئۆلـۈپ ئوزۇنغـا بارمـایال ئىشـشىپ         . مېتىرچه كېلهتتى 

بۇ مۇجاھىـدالر ئۆلـۈكلهرنى ئۈسـسۈپ ئاپىرىـپ پـوتهیلهرنى           . كېتىدىكهن
چۈنكى پوتهي پارتىلىغانـدا  . پارتىالتتى، ئهمما ھېچقایسى ھایات قالمىدى 

مهن بىرىنچى  . د بولدى قېچىشقا ئۈلگۈرەلمهي، پوتهي بېسىۋېلىپ شېھى    
گورۇپپنى ئهۋەتكهن چاغدا ئۇالر ئۆلۈكلهرنى یېقىندىن ئۈسسۈپ ماڭغاچقا، 
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۈستىىگه ئارتىۋالغان تۆمـۈر نېپىـز بولغاچقـا ۋەزىپىنـى            
بېجىرەلمهیال ئىككى نهپىرى شېھىد بولدى، ئۈچ نهپىـرى یارىـدار بولـدى،           

ېـراقتىن ئۈسـسۈپ مېڭىـشقا    كېیىن ئهسـكهرلهرگه ی . ئهمما ھایات قالدى  
ئۇالر كېچىچه ئۆلۈكلهرنى تۆرت سائهت ئۈسسۈپ مېڭىپ،     . بۇیرۇق بهردىم 

بـۇ چـاغ ئـۇرۇش    . ئاخىر پـوتهینى پارتىلىتىـپ، ئۆزلىرىمـۇ شـېھىد بولـدى         
 ئاي ئهتراپى -3 یىل -1945یهنى . باشلىنىپ ئۈچ ئاي بولغان ۋاقت ئىدى

ــۈ   . ئىــدى ــىددەتلىك ھۇجــۇم قىلىــپ ئ ــدا ش ــۇ جهریان ــدا شــىخونى  ب چ ئای
ــدۇق   ــشغال قىل ــك ئى ــلهن ئــاخىر    . غهلىبىلى ــایالر بى شــىخودىكى خىت

 . گىرەلهشمه جهڭ قىلدۇق
كېیىن .  ئادەم ھایات قالغانىدى  18بۇ ئۇرۇشتا مېنىڭ روتامدىن ئاران      
مېنىمــــۇ مۇئــــاۋىن باتــــالىیون .  بۇالرنىــــڭ دەرىجىــــسى ئۆســــتۈرۈلدى

ئىشغال قىلىپ . ى بېرىلدىماڭا مایۇر ئۇنۋان. كاماندىرىلىقىغا ئۆستۈردى
بولغاندىن كېیىن شىخودا بىر ئاي دۈشمهن كۈچلىرىنى ۋە جاسۇسـالرنى     

 .تازىلىدۇق
   



 54 

  
 
 
   

  مىللىي ئىنقىالپنىڭ ئاخىرى
 

سۈیدۈڭگه .  ئهسكهر قېتىپ بهردى100شىخۇ ئۇرۇشىدىن كېیىن ماڭا 
بىز سـۈیدۈڭگه بارغـان كـۈنى دۈشـمهن ئىـستىھكامىغا          . ئۇرۇشقا ماڭدۇق 

 . م قىلىش بۇۇیرۇقى چۈشكهنىكهنھۇجۇ
بىز شۇ كۈنى دۈشمهنگه ھۇجۇم قىلىپ، دەریادىن كېچىپ ئۆتمهكچى 

مهن قورالنى بېشىمدىن ئېگىـز كۆتـۈرۈپ، مهیـدەمگه كهلگىـچه       . بولدۇق
دەریادىن كېچىپ ئۆتۈپ كېتىپ بارسـام بىـر پـاي         . سۇدا كېتىپ باراتتىم  

ۆرىكىمنىڭ بېغىنى ئوق ماڭا تېگىپ ب. ئوق كېلىپ دوۋسۇنۇمغا تهگدى
. مهن دەریا ئىچىدىكى یوغان بىر قورام تاشقا یىقىلدىم       . ئۈزىۋەتكهن ئىدى 

مهن ھۇشـۇمدىن   . ئایاغ تهرىپىم سۇدا، بېشىم تهرەپ تاش ئۈستىدە ئىـدى        
 . بۇ كېچه سائهت بىر ئهتراپىدا بولغان ئىش ئىدى. كېتىپتىمهن

بـۇ  . ېپىۋاپتـۇ تاڭ ئاتقاندا جهڭچىلهر ئىزدەپ كېلىپ مېنى دەریادىن ت      
مېنى . ئۈستى ـ بېشىم مۇزالپ كهتكهنىكهن . چاغدا سۇ توختىغان ئىكهن

دوختۇرالر چـۆچهك ئـارقىلىق سـهرزەك دەریاسـىدىن ئۆتكـۈزۈپ ئالمۇتىغـا             
 كۈن بولغاندا كۆزۈمنى ئېچىپ قارىسام ئاقساق ـ 15. ئاپىرىپ داۋالىتىپتۇ

 تاتـار قىـزى     یېنىمـدا ئىككـى سېـستىرا     . چوالق ئادەملهر مېڭىپ یۈرىـدۇ    
ــا  ــۇالر ماڭ ــدۇ،  ئ ــىز؟ ”: تۇرى ــشىمۇ س ــدى“ یاخ ــۇ؟”: مهن. دې دەپ “ قهیهر ب

بــــۇ ئالمۇتــــا، بــــۇ ئــــۇرۇش یارىــــدارلىرىنى داۋاالش ”: ئــــۇالر. ســــورىدىم
ــا ئۇرىــشى ســهپلىرىدە رۇســىیهگه   . دېــدى“ دوختۇرخانىــسى ــسام دۇنی قارى



 55 

 ھهممىـسى مهجـرۇھ  . ئهسىرگه چۈشكهن ھهر مىللهتـتىن یارىـدارالرمۇ بـار       
 . بولغانالر ئىكهن

ــپ      ــارمىیهگه ئېلى ــى ئ ــى یهنه مىلل ــیىن مېن ــاقایغاندىن كې مهن س
بۇ چاغدا مىللىي ئارمىیه ماناس دەریاسى بویىـدا بـۇیرۇق كۈتـۈپ       . كهلدى

 . مهنمۇ ماناس دەریاسى بویىغا كهلدىم. یاتقان ئىكهن
مهن كېلىپ ئۈچ كۈن ئۆتكهندە بارلىق زاپاس قورالالرنى یىغىۋالدى ۋە 

ــ ــدى ئېغى ــۇ یىغىۋال ــدىن -1949. ر قورالالرنىم ــى -1950 یىلى  - 11 یىل
 ـ پولكتــا باتــالىیۇن كانــدىرىلىق ۋەزىــپه    2» ئــازاتلىق نىــشان«ئــایغىچه 
 . ئۆتۇدۇم

 ئایدا مېنى جۇڭگـۇ ـــ سـوۋىت ئىتتىپـاقى جهنـۇبى             -4یىلى   - 1952
) ئهمهلىیهتته قورچاق( كىنو ـ تىیاتىر شىركىتىگه دىرىكتور ①“شىنجاڭ”

 .ىپ بهلگىلهپ قویدىقىل
 ـ ئایغا قهدەر ئىچكى ئۆلكىلهرنى زىیـارەت   10 ـ ئایدىن  4 ـ یىلى  1953

ھهربـى  “ شـىنجاڭ ”خىتایدىن قایتىپ كېلىـپ،   . قىلىشقا ئېلىپ باردى  
ــرىتىگه     ــشۇرۇش ئهتـ ــرا تهكـ ــسىملىرى  چېگـ ــۇگىرافىیه قىـ ــۇنى توپـ رایـ

نىڭ بۇ ئهتـرەت سـوۋېت ئىتتىپـاقى مۇتىخهسىـسلىرى         . ئۇرۇنالشتۇرۇلدۇم
. یاردىمى بىلهن ۋەتىنىمىزنىڭ توپۇگىرافىیىلىك خهرىتىـسىنى ئـاالتتى       

بۇنىڭغــا . ئــایروپالن ئــارقىلىق تارتىلغــان یهریــۈزى رەســىملىرى بارىــدى  
ــۆلچهش، ســىزىش ئېلىــپ بېرىالتتــى   ــۇ خىزمهتنىــڭ  . بىرلهشــتۈرۈپ ئ ب

ماسىـشتاپلىق   1000/1خاراكتېرى مهخپىي بولۇپ، ئېلىۋاتقان خهرىتىمىـز       
 . خهرىته ئىدىھهربىي

                                            
ــىنجاڭ«  ① ــایچه( —» شــ ــاي —) 新疆: خىتــ ــسىنىڭ  -خىتــ ــانجۇ ئىمپىرىیىــ  مــ

ــیىن، جــالالت زوزۇڭتــاڭ تهرىپىــدىن      - 1884ئىككىنچــى قېتىملىــق ئىــستىالسىدىن كې
ــان     ــستانغا قویۇلغ ــهرقىي تۈركى ــز ش ــى ۋەتىنىمى ــك یىل ــسىمھاقارەتلى ــك  . ئى ــۇ ھاقارەتلى ب

ــتهملىك      ــى مۇسـ ــن، یېڭـ ــى زېمىـ ــرا، یېڭـ ــى چېگـ ــسى یېڭـ ــڭ مهنىـ ــارلىق ... ه نامنىـ قاتـ
 . م—، ئاڭالمالرنى بېرىدۇ
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مهن بۇ ئهتـرەت بىـلهن    .  یىلىغا قهدەر ئىشلىدىم   -1956مهن بۇ یهردە    
خىتایالر . بىلله شهرقى تۇركىستان چىگرىلىرىنىڭ ھهممه یېرىگه باردىم

ــكهر    ــپ، ئهسـ ــىمگه تارتىـ ــستاننىڭ چىگرىلىرىنـــى رەسـ ــهرقى تۇركىـ شـ
لـله  مهن بۇالر بىـلهن بى    . ئۇرۇنالشتۇرۇش ئۈچۈن تهییارلىق قىلغان ئىدى    

خىتــایالر بىزنــى ژۈگــۈر ـ یىــتىم ئىــشلىرىغا     . ھهمــمه یهرگه بارغانىــدىم
ــېقىن      ــا یـ ــان نۇقتىالرغـ ــاتتىقراق بولغـ ــى قـ ــېلىپ، مهخپىیهتلىكـ سـ

ئهمما بىزگه چاندۇرماسلىق ئۈچـۈن بىزنـى ئهھمىیهتـسىز         . كهلتۈرمهیتى
. بۇنداق چاغالردا مهن ئىشخانىدا یـۈرەتتىم . بىر ئىشالرغا بۇیرۇپ قویاتتى   

نوۋ ماڭا ئۇالرنىڭ قانداق یهرلهرنى رەسىمغا ئالىدىغانلىقىغا دىققهت ئېمى
قىلىــشىمنى، كېــیىن ئۇنىڭغــا خهبهر قىلىــشىمنى تاپــشۇرغانىدى، بىــز 
ئۇیغۇرالر تۆرت كىشى بولۇپ، بىز مۈمكىن بـولغىنىچه رەسـىملهرنى بىـر       
 .نۇسقا كۆپهیتىپ، ئۈرۈمچىگه بارغاندا ئېمىنوۋقا دوكالت قىلىپ تۇراتتۇق

ــى  - 1956 ــسقارتىپ،   -9یىل ــارمىیهنى قى ــى ئ ــدا مىلل ــڭ 10 ئای  مى
ئادەمنى قاتناش ئىدارىسىگه چىقىرىـۋەتتى، مهنمـۇ بۇالرنىـڭ قاتارىـدا بـار         

مهن ماشىنا ھهیدىیهلهیدىغان بولغاچقا كىنىشكه ئېلىـپ شـوپۇر      . ئىدىم
 . ـ یىلىنىڭ ئاخىرىغىچه شوپۇرلۇق قىلدىم1960بۇ ۋاقىتتىن . بولدۇم
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 ھایاتىتۈرمه 
  

ــى -1960 ــڭ -11 یىلـ ــامنى قهشـــقهر    -13 ئاینىـ ــاز شـ  كـــۈنى نامـ
ــپ     ــۆیگه قایتىـ ــۇپ ئـ ــجىدته ئوقـ ــدىكى مهسـ ــتهڭبویى زەرگهر بازىرىـ ئۆسـ

ھېیتگاھقا كهلگهندە ئابالخـان خوجـا دېـگهن بىـر جهرىـدە             . كېلىۋاتاتتىم
“ ماڭـا سـهدىقه بهر  ”ئـۇ ئـادەم ئالـدىمنى توسـۇپ     . ئادەمگه ئۇچراپ قالـدىم  

 موچهندەك پـۇل بـار ئىـكهن، ئـۇنى          6 — 5ىمنىڭ یانچۇقىدا   چاپىن. دېدى
ئۆیگه كهلسهم ھویلىنىڭ ئىچىدىن قهشقهر ۋىالیهتلىك یولۇچىالر . بهردىم

 كالونىنىـڭ قــارا خىزمهتچىـسى یاسـىن قــوزى دېـگهن ئــادەم     -4بېكىتـى  
 :چىقىۋاتىدۇ، ئۇ ماڭا

 ۋاڭ شۇجى سىلىنى چاقىرىپ    ①قاتناش پارتكومىنىڭ شۇجىسى   —
 .دېدى  —گهنىدى، كهل دې

 :شۇڭا مهن ئۇنىڭغا.  بولغان ۋاقت ئىدى10 ـ 9 بۇ كهچ سائهت 
مېنىڭ پارتىیه شۇجىلىرى ۋە ۋاڭ شـۇجى ـ پـاڭ شـۇجىالر بىـلهن      —

 .دېدىم  —ئاالقهم یوق، چۈنكى مهن بىر ئاددى ئىشچى، مهن بارمایمهن، 
بارمىسىال باشقا ئادەملهر كېلىپ ھامان ئهكىتىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن —

 . دېدى ئۇ ئادەم  —هن بىلهن بىلله بارغانلىرى یاخشى بوالرمىكىن، م
 شـىركىتىنىڭ كـادىرالر    -6شۇنىڭ بىلهن ئۇ مېنى توشـۇمىچىلىق       

كادىرالر بۆلۈمىنىڭ ئىشىكىدىن كىرگهنـدىن     . بۆلۈمىگه باشالپ ئاپاردى  

                                            
“ رۇسچىـسىمۇ ئـارىالش قوللىنىلىـدۇ، رۇسـچه سـېكرىتار      ) 书记(خىتایچه  —شۇجى   ①

 .بىر دەرىجىلىك پارتىیه باشلىقىنى كۆرسىتىدۇ ــــ م. دېگهن بولىدۇ
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 كالوننىڭ كوممۇنىست یاچایكا سېكرىتارى بولغان بىر خىتاي -4كېیىن 
 : ئۇ خىتاي ماڭا. ۋالدىمېنى تاپشۇر

ــلهن   — تېنچلىـــق كهلـــدىڭمۇ؟ یاخـــشى كېلىپـــسهن، ســـهن بىـ
ئانــاڭ —خىتــاي یهنه، . دېــدى—سۆزلىــشىدىغان ئــازراق گهپ بــار ئىــدى، 

دەپ ئىككـى  —بارمۇ؟ داداڭ بـارمۇ؟ مائاشـىڭ تۇرمۇشـۇڭغا یېتىۋاتامـدۇ؟          
 . سائهت گهپكه تۇتۇپ كاشىال قىلدى

شــۇمىچىلىق شــىركىتىنىڭ ئانــدىن كېــیىن كهچ ســائهت بىــردە تو
 دېگهن خىتـاي ئىككـى ئـادەمنى باشـالپ          ①ئىدارە ساقچىسى دەن كوجاڭ   

. مېنى چاقىرتىپ ئهكهلگهندىن كېیىن ئۆیۈمنى ئاختۇرغانىكهن. كىردى
ــاقچىلىرى      ــدارە س ــرەت ۋە ئى ــق ئهت ــسى، قوراللى ــاقچى باشقارمى ــى س یهن

ن ئىككى ھېلىقى خىتاي شۇنىڭ ئۈچۈ. بىرلىكته ئۆیۈمنى ئاختۇرغانىكهن
كهچ سائهت بىر بولغانـدا دەن كوجـاڭ     . سائهت گهپكه سېلىپ تۇرغانىكهن   

دېگهن خىتـاي ئۆیـۈمنى ئاختۇرغـانالرنى باشـالپ مهن بـار ئـۆیگه ئېلىـپ              
 :كىردى ۋە

ــۇ،  — ــادەم ش ــۇ ئ ــاي   —مۇش ــگهن خىت ــۇتقىلى كهل ــى ت ــدى، مېن . دې
تاي یهنه بىر خى. ئامانلىق ئىدارىسىنىڭ باشلىقى تۇرسۇن تۇردىمۇ بارىدى

 :باشلىق
مهن . دېـدى —جۈجاڭنىڭ ئۆیىدە ئازراق سۆھبهتلىـشىمىز، یـۈر،         —

. ئۇالر مېنى كارىـدور ئـارقىلىق ئىـشىك ئالـدىغا ئـاچىقتى            . ئىندېمىدىم
 :خىتاي باشلىق ماڭا. ئىشىك ئالدىدا بىر دانه جىپ ماشىنا بار ئىكهن

. دېـدى ۋە ماشـىنىنىڭ ئالدىـدا ئولتۇرغـۇزدى    —ماشىنىغا چىق،  —
بىـز قاتنـاش   . نىنىڭ كهینىدە ھېلىقى ئىككـى باشـلىق ئولتـۇردى    ماشى

ــۈپ،     ــدىن ئۆتـ ــسىنىڭ ئالدىـ ــى مهھكىمىـ ــپ، ۋالـ ــسىدىن چىقىـ ئىدارىـ

                                            
نىــڭ بــۇزۇپ تهلهپپــۇز قىلىنىــشى بولــۇپ،  ) 科长—)kezhang خىتــایچه —كوجــاڭ ①

 .بۇ ئارمىیىدىكى باتالىیۇن كوماندىرلىقىغا تهڭ ئهمهل ــــ م.  گهپبۆلۈم باشلىقى دېگهن
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. ئۆستهڭبویى ئارقىلىق یومۇالقشهھهردىكى ساقچى باشقارمىسىغا باردۇق
 ـ قهۋىتىــدىكى باشــقارما باشــلىقى   3سـاقچى باشقارمىــسى بىناســىنىڭ  

 خىتــاي بــار 13یــدە ئىككــى نهپهر ئۇیغــۇر، ئــۇ ئۆ. ئىشخانىــسىغا كىــردۇق
یهنه بىرسـى  . ئىككى ئۇیغۇرنىـڭ بىرسـى مېنـى سـوراق قىلـدى        . ئىكهن

 خىتاینىڭ قولىدا نۇرغۇن ماتىرىیالالر 13قالغان . سوراق خاتىرىسى یازدى
 . بار بولۇپ، ئۇالر قهغهزلهرنى ۋاراقالپ، سوراققا نازارەت قىلىشىپ ئولتۇردى

 :سوراقچى
 . دېدى  —! ىڭنى سۆزلهسهن تارىخ —
ــدۇم،   1910مهن  — ــى تۇغۇل ــا قهدەر -1960دەپ   —...  ـ یىل  یىلغ

ــارىخىمنى ســۆزلهپ ئۆتتــۈم  ــۆتكهن ت ــارىخىمنى مېنــى  . ئ ــۇالر مېنىــڭ ت ئ
مهن تــارىخىمنى . تۇتماســتىن بــۇرۇن ئىدارىــدىن ئهكىلىــپ بولغــانىكهن

 : سۆزلهپ بولغاندىن كېیىن، سوراقچىالر
 . دېدى —تۈگىدىمۇ؟ —
 . دېدىم مهن  —تۈگىدى، —
ســېنى بىــز بــۇ یهرگه نىــمه ئۈچــۈن تۇتــۇپ ئهكهلگهنلىكىمىزنــى  —

 . دېدى  —بىلهمسهن؟ 
 . دېدىم  —بىلمهیمهن،  —
سهن بىر یاخشى ئادەم، ئهسكهرگه قاتناشقان ۋە یاخشى ئىشلىگهن  —

ئادەمسهن، شۇنىڭ ئۈچۈن بىز سېنى قولۇڭغا كویزا سېلىپ، خهلق ـ ئالهم 
سۋا قىلىـپ ئهكهلمىـدۇق، شـۇڭا سـهن مهسـىلهڭنى یاۋاشـلىق           ئالدىدا رە 

 . بىلهن ئوتتۇرىغا قویۇشۇڭ كېرەك
مېنىـڭ ھـېچ ئىـشتىن خهۋىـرىم یـوق، ھـېچ ئىـش قىلمىــدىم،         —

 نېمىنى ئوتتۇرىغا قویىمهن؟ 
 . شهرقى تۈركىستان تهشكىالتىنى پاش قىلىسهن —
ـــیىتى    -1933 — ــسالم جۇمھۇرى ــستان ئى ــهرقى تۈركى ــرى ش  یىللى

 یىللىـرى شـهرقى تۈركىـستان جۇمھـۇرىیىتى       -1949 ـــ    1944ۇرۇلغان،  ق
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قۇرۇلغان، بۇ جهریاندا مهن كۆپ ئۇرۇشالرغا قاتناشقان، قایسىسىنى باشـتا     
 سۆزلهیمهن؟ 

ئۇنى بىز بىلىمىز، سهن توال خۇپسهنلىك قىلماي، بىز سورىغانغا  —
اي بار ئىدى، بۇ ئهسنادا یېنى یاتقان بىر خىت. دېدى سوراقچى—! جاۋاپ بهر

ئۇ چاچراپ قوپتى ۋە باشقا خىتایالرمۇ ئىززەت كۆرسـىتىپ ئورۇنلىرىـدىن    
 :بۇ خىتاي مۇنداق دېدى. تۇرۇپ كېتىشتى

ھهربـــى ) شـــهرقىي تۈركىـــستاننى دېمهكچـــى(“شـــىنجاڭ”مهن  —
 -1 ســېكرىتارى ۋە  -1 قومانــدانى، ســاقچى نازارىتىنىــڭ    -4رایونىنىــڭ  

قىسىملىرىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ۋە  قورۇلۇش -نازىرى، ئىشلهپچىقىرىش
مهن بۈگـۈن كۈنـدۈز   . ئاپتونۇم رایۇنلـۇق پارتكومنىـڭ دائىمىـي ھهیئىتـى       

ــدىم     ــدە كهل ــۈن ئاالھى ــىلهڭ ئۈچ ــېنىڭ مهس ــۆرتته س ــائهت ت ــاڭا . س  5س
دېــدى ۋە   —مىنوتلــۇق ئــویلىنىش بېــرىمهن، ئویلىنىــپ جــاۋاپ بهر،     

 ①！把钞票拿来— —ئارقىـدىن ئـۆرە تۇرۇشـقان خىتایالرغـا خىتـایچه،      
. ئىككى قولۇپلۇق بىر دانه تۆمـۈر سـاندۇق كهلتۈرۈلـدى ۋە ئـاچتى       . دېدى

شۇ . ھهممىسى بهش كویلۇق پۇلالر ئىكهن. ساندۇقتا لىق پۇل بار ئىكهن  
 : ئۇ خىتاي دېدىكى. زاماندا خىتاي پۇلىنىڭ چوڭى بهش كویلۇق ئىدى

ــۈچ ھهســسه      — ــز ۋە ئىــش ھهققىڭنــى ئ ــۇلالرنى ســاڭا بېرىمى ــۇ پ ب
ئهتىـال سـېنى   . ۈپ بېرىمىـز، بۈگـۈنال ئۆیـۈڭگه ئاپىرىـپ قـویىمىز         ئۆستۈر

سهن بىز ئۈچۈن الزىملىق ئادەمسهن، بىراق . كهپ كېتىمىزتئۈرۈمچىگه یۆ
قهشـقهرنىڭ مهلـۇم یېرىـدە، شـهرقى        : سېنىڭ پـاش قىلىـدىغان نهرسـهڭ      

ــارلىق یىغىنــى       ــۇبى بىیــرو تهیی ــق پارتىــسىنىڭ جهن ــستان خهل تۈركى
» شهرقى تۈركىستان ئىتتىپاقى  «یهنه بىرى،   . یسهنئۆتكۈزۈلگهن، بۇنى دە  

 بهتلىــــك ژورنــــال بېــــسىلغان، ئىلگىــــرى چىقىــــدىغان  80دېــــگهن  
گېزىتىگه ئۆزگهرتىپ چىقارغان، » ئىستىقالل«نى »ئىزۋېستىیه گېزىتى«

                                            
把钞票拿来！

 . م— )خىتایچه!( پۇلنى ئهكهل—)  (!ba chaopiao nalaiـــــ ①
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بۇ ئۈچ مهسـىلىنىڭ بىرىنـى دېـسهڭمۇ بولىـدۇ، ئۈچۈلىـسىنى دېـسهڭمۇ              
 . دېدى— بولىدۇ، ئهڭ یاخشىسى ئۈچۈلىسىنى دېگىن،

دېگىنـى،  خهلـق پارتىیىـسىنىڭ ئىچكـى         »  گېزىتى ①ئىزۋېستىیه«
بـۇ گېـزىتكه   . گېزىتى بولۇپ، پارتىیىنىـڭ غوللـۇق ئهزالىـرى كـۆرەلهیتى     

خىتایالرنىــڭ ئىچكــى ئهھــۋالى ۋە ئىچكــى ماتىرىیــالالر، ســوۋىتتىكى      
ــارلىق نهرســىلهر بېــسىالتتى   ــدىكى ئاچــارچىلىق قات ــاراۋانلىق، خىتای . پ

ھىس قىلىشىمچه بۇ گېزىتته .  دىنى بېسىملىرىمۇ یېزىالتتىرۇسالرنىڭ
بۇ گېزىت بـۇرۇن ئىـنقىالپ     . روشهن سوۋېتپهرەستلىك بىلىنىپ تۇراتتى   

 -1956. دېگهن نـام بىـلهن چىقـاتتى   » شهرقى تۇركىستان ئاۋازى «دەۋرىدە  
بىــزگه ”: یىلــى خىتایالرنىــڭ شــۇم غهرىزىنــى بىلىــپ قالغــان زىیــالىالر 

“ !خىتایالر توختامغا ئاساسهن چىقىپ كهتـسۇن     ! ەكمۇستهقىللىق كېر 
دەپ غهۋغا قىلغاندىن كېیىن، ئارىمىزدا خىتایغا قارشى خهلق پارتىیىسى 

ــى ــسقارتىپ  . ئوتتۇرىغــا چىقت ــارتىیه قى ــۇ پ ــاتىالتتى» خ پ«ب ــۇ . دەپ ئ ب
 6 یىلى -1960بۇ گېزىت توغرىسىدا . نىڭ گېزىتى ئىدى» خ پ«گېزىت 

ــن ئېچىلىــپ  - ــدا یىغى ــى « ئای ــستىقالل گېزىت ــۆزگهرتىلگهن» ئى . گه ئ
 .خىتایالر ئهنه شۇ گېزىتنى سۈرۈشته قىلماقتا ئىدى

مېنىـڭ  . بۇ ئىشالردىن خهۋىرىم یوق، مهن بىـر ئـاددى ئـادەممهن      —
ئۇنداق چوڭ یىغىنالرغا قاتنىشىش ساالھىیىتىم یوق، گېزىتكه ئاالقىدار 

 ئوبـــدان ئىـــشالرنى بىلگىـــدەك ســـاۋادىممۇ یـــوق، بـــۇنى ھهر بىرلىـــرى
ئۇ . دېدىم مهن —بىلىشىال، شۇنىڭ ئۈچۈن مهن ھېچنهرسه بىلمهیمهن،  
 :خىتاي ماڭا یىراقتىن ئىككى پارچه رەسىم كۆرسهتتى ۋە

بۇ رەسىمدىكى ئادەمنى سهن بىلىسهن، شۇڭا ئۇنىـڭ ئىـسمىنى          —
ساڭا دېمهكنىڭ ھاجىتى یوق، بىرسى سهن بىلهن  بىلله ئوقۇغان، سـهن    

                                            
دىــن كهلــگهن بولــۇپ، ئهڭ یېڭــى خهۋەرلهر،       извéстя رۇســچه  —ئىزۋېــستىیه   ①

 .خهۋەرلهر، مهنىسىدە ــــ م



 62 

پ قىلىپ باغاق ئاپارغان، ئۇ ئادەم مهلـۇم ئورۇننىـڭ        ئۇنى یىغىنغا تهكلى  
یهنه بىرسى، ئاپتونۇم رایونلـۇق سـاقچى نازارىتىنىـڭ         . پارتىیه سېكرىتارى 

مانـا  . قارمىقىدىكى ئهمگهك بىلهن ئـۆزگهرتىش ئىدارىـسىنىڭ باشـلىقى        
ڭـا  دەپٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ ما  —! شۇنىڭدىن بىلسهڭ بولىدۇ، جاۋاپ بهرمهي قۇتۇاللمایـسهن      

 . تهھدىت سالدى
 . بۇالردىن خهۋىرىم یوق، بۇ ئادەملهرنى تونۇمایمهن —

 -ھېلىقــى خىتــاي ئىنتــایىن رایــى یانغــان بىــر تهقلىتــته قىزىرىــپ
 :تاتىرىپ
ــاپىرىۋېتىڭالر  — ــۆز ئىدارىـــسىغا ئـ ــادەمنى ئـ ــسىمۇ ! بـــۇ ئـ ــۇ ئۆلـ بـ

ئۆزگهرمهیــدىغان جاھىــل ئۇنــسۇر ئىــكهن، بــۇ ئۇنــسۇرنى ئېغىــر جــازاالش  
 . دېدى ـ دە، سوراقخانىدىن چىقىپ كهتتى  — !كېرەك

ــتىن پهســكه ئېپچۈشــتى -3مېنــى ســاقچىالر   ــدىغا .  قهۋەت دەرۋازا ئال
چۈشسهم، ئۇیهردە قاتناش سېكرىتارى شاشۇجى بىلهن ۋاڭ شۇجى دېـگهن        

ئـۇالر  . ئىككى خىتاي تۇرىدۇ، ئۇالر مېنى تاپشۇرىۋالغىلى كهلگهن ئىـكهن        
ىمىنىـڭ مۇئـاۋىن باشـلىقى پىـردەۋس        بىلهن بىلله قاتناش قوغداش بۆل    
ساقچى باشقارمىسىنىڭ باشلىقى فاڭ . دېگهن مۇناپىقمۇ كهلگهن ئىكهن

ئـۇالر مېنـى   . باشقارما باشلىقى ۋە بىر ماشىنا ئهسكهرمۇ كهلـگهن ئىـكهن    
 :ئاپىرىپ قاتناش ئىدارىسىنىڭ باشلىقىغا تاپشۇرۇپ بېرىپ

ر قــاتتىق  بــۇ ئۆزەڭالرنىــڭ كونــا ئىــشچىڭالر ئىــكهن، ئــۆزەڭال      —
 ئاینىـڭ  -11 یىـل  -1960بۇ ئىش . دەپ قایتىپ كهتتى —تهكشۈرۈڭالر،  

 . ته بولدى3 ـ كۈنى كهچ سائهت 13
ئۇالر كهتكهندىن كېیىن ئىدارىدىكى ساقچىالر مېنى قوغداش بۆلۈم        
ساقچىلىرىنىڭ پوستقا چىققاندا كېیىم یهڭگۈشلهیدىغان ئۆیىگه سوالپ 

“ یهرلىك ئۇسۇلدا قىینـاڭالر ”گهنلهر  ساقچى باشقارمىسىدىن كهل  . قویدى
دەپ تاپشۇرۇق بېرىپ كهتكهچكه، قوغداش بۆلىمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى 
پىردەۋس دېگهن مۇناپىق ۋە ئىككى خىتاي ۋە تۆرت نهپهر قوغـداش بۆلـۈم          
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بېـشىمغا ماشـىنىنىڭ    . قاتناش ساقچىسى مېنـى قىیناشـنى باشـلىدى       
، ئىككــى تهرەپتىكــى ئىككــى قولــۇمنى بــاغالپ. بهندىــشىنى كهیگــۈزدى
مېنـى یۈكۈنـدۈرۈپ ئولتۇرغـۇزدى ۋە تىزىمنىـڭ     . كارىۋاتقا چېتىپ قویدى 

 مېتىر كېلىدىغان ئۈچ قىرلىق پوالتنى قىستۇرۇپ 2ئاستىغا ئۇزۇنلىقى   
 مېنـۇت  30بـۇ قىینـاش دەھـشهتلىك بولغاچقـا         . ۋەھشىیلهرچه قىینىدى 

ــدىم  ــداپ بواللمــاي . ئهتراپىــدا بهرداشــلىق بېرەلى ــاخىرى چى ــا ئ  ئاغزىمغ
تىلالشلىرىمدىن جېنى چىققان خىتاي . كهلگىنىچه ۋارقىراپ تىللىدىم

 نى 4 ـ  3ئهسكهرلىرى مىلتىقنىڭ پاینىكى بىلهن ئومۇرتقا سۆڭېكىمگه 
 . مهن ھۇشۇمدىن كېتىپتىمهن. ئۇرىۋەتتى

بىر چاغدا قولىقىمغا ئهزاننىـڭ ئـاۋازى ئاڭالنـدى، كـۆزۈمنى ئاچـسام،        
. ىكى پهگـادا، سـىمونت ئۈسـتىدە یېتىپـتىمهن       مېنى سوالپ قویغان ئۆید   

دەرىزىـدە پوسـقا    . قارىسام چـوڭ، كىچىـك تهرەتلىـرىم چىقىـپ كېتىپتـۇ          
ــكهرلهر  ــان ئهس ــۇ ”: تۇرغ ــۇ، ئۆلمهپت ــشىۋاتىدۇ“ ئۆلمهپت ــۇ  . دېیى ــۇ ش مهنم

گهپلهردىن ئۆزۈمنىڭ ئۆلگىـدەك قىینالغـانلىقىمنى، شـۇندىمۇ ئـۆلمهي        
ناماز ۋاقتى بولۇپ قالغاچقا . دىمساق قالغىنىمنى خىرە ـ شىرە ھىس قىل

مېنـى ئىككـى ئهسـكهر یـاالپ،        . دېـدىم “ تهرەتكه چىقىمهن ”: مهن ئۇالرغا 
خاالغا كىرىپ ئۆتۈكۈمنى سېلىپ، ئىچىگه     . ئىدارىنىڭ خاالسىغا ئاپاردى  

ئىشتان، ئىچ ئىشتانلىرىمنىمۇ   . توشۇپ قالغان نىجاسهتلهرنى تازىلىدىم   
. تهرىپىمـدىن قـانمۇ چىقىـپ كېتىپتـۇ     قارىسام ئارقا   . سېلىپ تازىلىدىم 

. دېـدىم “ یۈزۈمنى یۇغىلى سۇ بېرىڭالر   ”: ئۇالرغا. یاتاققا قایتىپ كىردىم  
یۈز ـ كۆزۈمنى ۋە ئىچ كېیىملىرىمنىڭ بهزەن . ئۇالر بىر كورۇشكا سۇ بهردى

 . ئاندىن تهیهممۇم قىلىپ ناماز ئوقۇدۇم. یهرلىرىنى یۇدۇم
ىر پىیاله چاي ۋە بىر نان ئهكىرىپ  بولغاندا ب9ئهتىسى كۈندۈز سائهت 

. ھېچ مـادارىم یـوق، نـاننى چاینىغىـدەكمۇ ئهھـۋالىم یـوق ئىـدى          . بهردى
ئانـدىن ئـۇالر    . شۇنداق بولسىمۇ ناننى سۇغا تۈگـۈرۈپ یېرىمىنـى یىـدىم         

ماڭا كهتمهننى بهردى ۋە . مېنى ماي ئىسكىالتىنىڭ قۇرۇلۇشىغا ئاچىقتى
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 . دىسىمونت لېیىنى ئۇسۇپ بېرىشكه بۇیرى
 150 نهپهر ئۇیغـۇر،    200بۇ ماي ئىسكىالتى قورۇلۇشىدا ئىشلهۋاتقان        

یهنى بۇزۇق ئۇنـسۇر،  . الر ئىدى“تۆرت خىل ئۇنسۇر  ”بۇالر  . خىتاي بار ئىدى  
چهتكه باغالنغان ئۇنسۇر، یهرلىك مىللهتچى، پانتۈركست، پانئىسالمست، 

. ر ئىـدى پومششىك، بایدېھقان دېگهنـدەك جىنـایهتلهر بىـلهن سـوالنغانال         
ــسالمچى ”مهن  ــدىم“ یهرلىــك مىللهتچــى، پانئى ــدىن الي . ئى مهن ئازگال

باشقىالر ئاخشىمى ئإیىگه قایتىپ كېتهلهیدۇ، بىراق مهن . ئۇسۇپ بهردىم
مېنى ھېلىقى قوغداش بإلۈمنىڭ ئإیىگه سـوالپ  . قایتىپ كېتهلمهیمهن 

 ھهر كۈنى كهچ سائهت سهككىزدىن كېیىن ساقچى ئىدارىسىدىن. قویاتتى
بۇ ئىككى ئۇیغۇرنىـڭ  . ئىككى خىتاي، ئىككى ئۇیغۇر مۇناپىق كېلهتتى    

بىرى، ئامانلىق نازارىتىنىڭ سـابىق نـازىرى تۇرسـۇن تـۇردى، یهنه بىـرى،               
ئىككـى خىتـاي    . ئابدۇرېھىم ئهمهت ئىدى، ئۇ سـوراق خاتىرىـسى یـازاتتى         

ئىقرار قىلغانالرغا كهڭچىلىك قىلىنىدۇ، جاھىللىق     ”: سوراق جهریانىدا 
قىلغــانالر قــاتتىق بىــر تهرەپ قىلىنىــدۇ، بــۇ پارتىیىمىزنىــڭ ئىزچىــل   

 . دەپ ۋارقىراپ تۇراتتى“ !پىرىنسىپى
تېخــى ۋاقتـى ئۆتمىــدى، سـېنى بىــز   ! سـهن مهســىلهڭنى تاپـشۇر   —

ــاڭا   ســـاقچى باشقارمىـــسىغا ئاپىرىـــپ ســـوراق قىلغانـــدا، نازىرنىـــڭ سـ
 كـۈچكه  كهڭچىلىك قىلىش ۋە پۇل بېـرىش ھهققىـدىكى سـۆزى ھـازىرمۇ       

ھـازىر تېخـى كېچىكمىـدىڭ، ئۇنـداق بولمىـسا ھېلىقـى قىینـاش         . ئىگه
ئۇســـۇللىرىمىز قایتــــا تهكرارلىنىــــدۇ، ئۇنىڭـــدىن ئېغىــــرراق باشــــقا   

ــار تېخــى  ــر    —! ئۇســۇللىرىمىزمۇ ب ــداپ، یهنه بى ــتىن ئال ــر تهرەپ دەپ، بى
 . تهرەپتىن تهھدىت سېلىپ تۇراتتى

ىم یـوق، چـۈنكى     سېنىڭ سورىغان سوئاللىرىڭغا مېنىـڭ جـاۋاب       —
سهن سورىغان ئىشالردىن مېنىڭ خهۋىرىم یوق، نېمه قىلساڭ قىل، مهن 
ھېچ نهرسىنى بىلمهیمهن، مهن پهقهت ئۇرۇشقا قاتناشتىم، مهن ئاتمىسام 
ئــۇالر مېنــى ئاتــاتتى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــاتتىم ۋە ئۆلتــۈردۈم، مېنىــڭ        
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اشـقا  ھېچقانداق جىنایىتىم یوق، نېمه قىلـساڭ قىالالیـسهن، مېنىـڭ ب       
 . دېدىم ¯ئىالجىم یوق، 

 :ئۇ خىتاي تاپانچىسىغا ئوق سېلىپ شىرە ئۈستىدە قویۇپ
بىزدە ماددىي ۋە مهنىۋىىي پاكىتالر بار، یالغـان سـۆزلىمه، یالغـان       —

سۆزلىسهڭ بىزدىن قوتۇاللمایسهن، بىز سېنى ئىقرار قىلدۇرۇشتا باشقىچه 
 . دەپ تهھدىت سالدى  —ئۇسۇلالرنى قوللىنىمىز، 

 :راق خاتىرىسى یازىدىغان ئابدۇرېھىم ئهمهتسو
بۇ ئادەملهر بهك چوڭ كادىرالر، سهن بۇالرنى خاپا قىلما، جېنىڭغا      —

ئىچىڭ ئاغرىسۇن، ئاناڭ ۋە داداڭ بار، خوتۇن ـ بالىلىرىڭ بار، جـاھىللىق   
 . دەپ یۇمشىتىش خىزمىتى ئىشلهپ تۇراتتى —، ...قىلما

 :نازىر تۇرسۇن تۇردى مۇنداق دەیتتى
ــېنىڭ      — ــدۇ، س ــا بۆلىنى ــچه تارماقالرغ ــكىالتىڭ نهچ ســېنىڭ تهش

تهشكىالتىڭنىڭ ئىسالمىي تارمىقىدىكى قولىنى قانىتىپ قول باسقان       
ۋە قۇرئان تۇتۇپ قهسهم ئىچكهن داموللىالرمۇ قىلغان ئىشىغا تۆۋە قىلىپ 
ھهقىقهتكه قایتتى ۋە ھهممه ئىشالرنى پاش قىلىۋاتىدۇ، سهن جاھىللىق   

 . دېدى  —! ئىش قىاللمایسهنقىلىپ ھېچ 
سوراق ئۈچ سائهت داۋاملىشىپ ھېچ نهتىجه ئااللمىغانـدىن كېـیىن          

ئـۇالر قایتىـپ كهتكهنــدىن كېـیىن ماڭـا بىــر دانه     . ئـۇالر قایتىـپ كهتتــى  
. دېدى“ شۇ یهردە یات  ”قاتلىنىدىغان سهییارە یاغاچ كارۋاتنى كۆرسىتىپ،      

هن، مهن ئـۇ جـۇۋىنى      ئۆیدىكىلهر مېنىـڭ جـۇۋامنى ئهكىلىـپ بېـرىپتىك        
تایاق زەربىـسىدىن   . كۈندۈزى ئىشقا ئاچىقاتتى  . كارىۋاتقا سېلىپ یاتتىم  

 . ھالىم قالمىغاچقا ئىشنىمۇ بهك تهسته قىالتتىم
 كۈن ئىشلىگهندىن كېیىن، بىر كېچىسى سـاقچىالر كىـردى ۋە            10

ــدۈردى  ــار كهی ــۇمنى ئارقامــدىن باغلىــدى . بېــشىمغا تاغ ــر  . قول باشــقا بى
ئۇ یهرنىڭ نهلىكىنى ھېچ .  ماڭدۇرۇپ، نامهلۇم بىر یهرگه ئاپاردىیولالردىن
مهن ئـۇ  . دېیىشىپ ۋاقىرىشىپ تۇراتتى “ !ئۇر! ئۇر”: خىتایالر. بىلمىدىم
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یهرگه بارغاندىن كېیىن قولۇمنىڭ باشبارمىقى بىلهن  پۇتۇمنىڭ نامسىز 
. بارمىقىنى بىرلهشتۈرۈپ چېگىـپ، ئىككـى پۇتۇمـدىن ئېـسىپ قویـدى           

ىرىم ئېغىرلىقىمنى كۆتۈرەلمهي، ھېلى ئۈزۈلۈپ كېتىدىغانـدەك    بارماقل
. ئاغرىق ئازاۋى مېڭهمگه چىقىپ، تۇغۇلغۇنۇمغا تویغۇزىـۋەتتى     . تۇیۇالتتى

بېــشىمنى قویــۇپ بهرســهم كــارنىیىم قىــسىلىپ نهپىــسىم كېــسىلىپ  
بىر پۇتۇممۇ ئهنه . كېتهتتى؛ كۆتۈرۈپ تۇراي دېسهم تېزال چارچاپ كېتهتتىم

شـۇنداق قىلىـپ بىـرال ۋاقتتـا        . گىالپ تۇرغاچقا بهك تاالتتى   شۇنداق ساڭ 
ئازاپالر دەستىدىن بېشىم چىڭقىلىپ، چېكه . ئۈچ تهرەپتىن ئازاپلىناتتىم

. تومۇرلــۇرۇم ھېلــى ئېتىلىــپ كېتىدىغانــدەك كۆپــۈپ كهتمهكتىـــدى     
! مۇشۇنداق ئازاپالنغىچه ئۆلۈپال تۈگىـشىدىغان ئىـش بولـسىمۇ، كاشـكى          

ئۆز ۋاقتىدا جهڭلهردە ئۆلـۈپ كهتـكهن   . ىن ئۆتكۈزدۈمدېگهنلهرنى كۆڭلۈمد 
بولسام نهقهدەر راھهت بولىدىغانلىقىنىمۇ تولـۇق مهنىـسى بىـلهن ھىـس      

ئۇنىڭـدىن  . شۇ ھالدا ئېـسىقلىق بىـر سـائهت ئهتراپىـدا تـۇردۇم           . قىلدىم
قانچه سائهت ھۇشسىز یاتقانلىقىمنى    . كېیىن ھۇشۇمدىن كېتىپتىمهن  

پ قارىسام، قوغداش بۆلۈم ئۆیىدىكى ئهسـلى    ھۇشۇمغا كېلى . بىلمهیمهن
كۆزۈمنى ئاچتىم، ئهممـا كۈنـدۈزمۇ      . یاتىقىمنىڭ كارۋىتىدا یېتىپتىمهن  

شـۇ  . مېنى تهرەتكىمۇ  كېچىـسى ئاچىقـاتتى  . یاكى كېچىمۇ بىلهلمىدىم  
 كۈن مىدىرلىیالماي 4ـ 3ئهھۋالدا كۈندۈز یا كېچىنى ئىلغا قىاللماستىن 

شبارمىقى بهك ئاغرىدى، قارىسام پۇتۇمنىـڭ     كېیىن پۇتۇمنىڭ با  . یاتتىم
پۇتـۇم یىرىڭدىغانـدىن كېـیىن ئـۇ مىخنـى      . باشبارمىقىغا مىخ قېقىپتـۇ   

 . سوغىرىپ ئېلىۋەتتىم
بىر كـۈنى كهچ سـائهت ئىككىـدە سـاقچى باشقارمىـسىدىن تۇرسـۇن              

فــاڭ باشــقارما . تــۇردى كېلىــپ، ســاقچى باشقارمىــسىغا ســوراققا ئاپــاردى
 خىتاي ئۇ یهردە بۇرۇن سورىغان سوراقالرنى قایتا 10ـ  8باشلىقى قاتارلىق 

 : سورىدى ۋە
گۇڭسهنداڭ ساڭا شۇنداق ۋەدە بېرىدۇكى، ئىقرار قىلساڭ بـۇرۇن           —
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بېرىمىز دېگهن پۇلالرنى بېرىمىز، سېنى قویۇپ بېررىمىز، خىزمىتىڭنى 
ئهگهر یهنه جاھىللىق قىلساڭ ساڭا . ئهسلىگه كهلتۈرىمىز ۋە ئۆستۈرىمىز

 . دېدى  —ش یولى یوق، چىقى
مېنىـڭ ھېچقانـداق جىنـایىتىم یـوق، لـېكىن بۇنىڭغـا ســىلهر        —

ئىشهنمهیۋاتىسىلهر، مېنىـڭ باشـقا دەیـدىغىنىم یـوق، ئىشهنمىـسهڭالر           
مېنىڭ باشقا ئامالىم یـوق، قانـداق قىلـساڭالر قىالالیـسىلهر، ئىختىیـار         

 . دېدىم  —ئۆزەڭالردا،
 . دېدى ئۇ خىتاي  —ویۇڭالر، بۇنى ئاچىقىپ قارا ئۆیگه سوالپ ق —

ئىككــى ئهســكهر ۋە  گۇنــدىپاي مېنــى ئېچىقىــپ قــارا ئــۆیگه ســوالپ 
قارا ئۆینىڭ ئۇزۇنلىقى بىر یېرىم مېتىر، كهڭلىكى یېرىم مېتىر . قویدى

ســۇ ئىچىــش ئۈچــۈن قوالقــسىز بىــر كوزىــسى، تهرەت قىلىــش . كېلهتتــى
ئهتىگهنـدە بىـر   : بېرىدىغان تامىقى. ئۈچۈن قوالقلىق بىر تهشتهك بهردى    

. موما، بىر پىیاله سۇ، كهچته بىر موما، بىر پىیاله كۆكتات شورپىسى ئىدى
بىر یېرىم مېتىـر ئۇزۇنلـۇق پـۇت       . ھهممىدىن یاتماق بهك قىیىن ئىدى    

ئۇزاتماق ئىمكانى بهرمىگهننىڭ ئۈستىگه، بىر دانه سـۇ كوزىـسى بىـلهن             
. مـۇ تارالشـۇرىۋېتهتتى  بىردانه تهرەت تهشتىكى ماڭا تهۋە بـۇ ماكـاننى تېخى      

ــۋاالتتىم، ئىككــى قاچــا        ــۇمنى كۆتــۈرۈپ تامغــا ئېلى ــۇڭا یاتقانــدا پۇت ش
ئهمما .  پۇتۇمنىڭ ئاستىدا ھاسىل بولغان ئۈچ بۇلۇڭلۇق بوشلۇقتا تۇراتتى

ــدى   ــكۈل ئى ــۆرۈلمهك مۈش ــرى ئ ــۇ   . كېچىلى ــا س ــدا ی ــقهت قىلمىغان دىق
ــتىم؛    ــات قىالت ــى بهرب ــدىغان یهرن ــپ، یاتى ــسىنى ئۆرىۋېتى ــا تهرەت كوزى  ی

تهشــتىكىنى ئۆرىۋېتىــپ، كــېچىچه ئــۆرە تۇرۇشــقا مهجبــۇر بولىــدىغان       
 ئاینىـڭ   -3 یىـل    -1962 كۈن یهنى    110بۇ قارا ئۆیدە    . ۋەزىیهتكه قاالتتىم 

ئـــاخىرلىرىغىچه شـــۇ ئـــۆیگه تهرەت قىلىـــپ، كـــۈن كـــۆرمهي ۋە ســـوراق 
 .قىلىنماي یاتتىم

 10ئهت  ئاینىــڭ بىــر كــۈنى ئهتىگهنلىــك تامــاقتىن كېــیىن ســا-3 
 :ئهتراپىدا ئىككى ئهسكهر بىلهن ئىككى گۇندىپاي ئىشىكنى ئېچىپ
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 .دېدى  — !تاالغا چىق —
ئىشتاننىڭ تاسمىسى یـوق، ئىـچ ئىـشتاننىڭ  ئىـشتانبېغى یـوق،              
چاپاننىڭ تۈگمىسى یوق بولغاچقا قولۇمدا تۇتىۋالغان ھالدا قـارا ئۆیـدىن        

سـوراقخانىدا ئهینـى    . ئۇالر مېنى تۈرمه سوراقخانىسىغا ئاچىقتى    . چىقتىم
ۋاقىتتىكى تۇرسۇن تۇردى، ئابـدۇرېھىم ئهمهت، سـاقچى باشقارمىـسىنىڭ     
باش كاتتىۋېشى فاڭ باشقارما باشـلىقى، قوشـۇمچه تهرجىمـان ۋە نـازارەت             

بـۇ نـۆۋەتتىكى سـوراقنى فـاڭ     . قىلغۇچى بولۇپ بهش كىـشى بـار ئىـكهن        
 . باشقارما باشلىقى ئۆزى قىلدى

ىلگىرى سوراق قىلغانىـدۇق ۋە سـاڭا ئـۈچ       سېنى بىز تۆرت ئاي ئ     —
سـهن جـاۋاپ بهرمىـدىڭ،    . تۈرلۈك نهرسىگه جاۋاپ بېرىشنى ئېیتقانىـدۇق  

سـهن كونـا   . ئىككى قېتىم قایتا سوراق قىلـدۇق، یهنه جـاۋاپ بهرمىـدىڭ       
. ئىشچى ۋە كونا ئهسكهر بولغاچقا ساڭا بىـز ئىنـسانى مۇئـامىله قىلـدۇق           

كېسهلنى داۋاالپ، ئـادەمنى  ”زەلدىن سهن بۇنى بىلمىدىڭ، پارتىیىمىز ئه  
ســېنى قۇتقۇزىــۋېلىش . پىرىنــسىپىدا چىــڭ تــۇرۇپ كهلــدى“ قۇتقــۇزۇش

كومپارتىیه ۋەدىـسىدە تۇرىـدۇ، سـهن     . كویىدا بولىۋاتقاننى بىلمهیۋاتىسهن  
تېخى كېچىكمىدىڭ، مهسىلهڭنى ھـازىر تاپـشۇرساڭمۇ كېچىكمهیـسهن،         

پۇلغــا ۋە كهڭچىلىكــكه ئهگهر مهســىلهڭنى تاپــشۇرساڭ  یهنىــال ھېلىقــى 
 . دېدى—ئېرىشهلهیسهن، ئهگهر تاپشۇرمىساڭ سهن بىزدىن قۇتۇاللمایسهن،

 :مهن تهرجىمانغا
سهن مهن دېگهن گهپلهرنى ئۆز ئهینى ئۆرۈپ بهر، كىچىكلهتـمه ۋە             —

چوڭایتما، مهن نېمه دېسهم، سهن شۇنى دە، ئهگهر ئۇنداق قىلمىساڭ مهن 
تهرجىمـان ئانىـسى خىتـاي،      . دېدىم — خهنزۇچه بىلىمهن، ئۆزەم دەیمهن،   
 :دادىسى ئۇیغۇر  بولغانلىقتىن

 . دېدى  —سهن دېگهننىڭ ئۆز ئهینىنى تهرجىمه قىلىمهن،  —
فاڭ باشقارما باشلىقى، سهن ماڭا ئىنسانى مۇئامىله قىلـدىڭمۇ؟     —

سهن مېنى ئىدارىغا ئاپىرىپ بهردىـڭ، ئۇالرغـا نـېمه دەپ تهلىـم بهردىـڭ،             
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ــدۇ  ــالالھ بىلى ــۈمنى     . ئ ــپ كۆرگۈلۈك ــۇم قىلى ــاپ، زۇل ــى قىین ــۇالر مېن ئ
 كۈن سوالپ   110سهن مهندەك بىر گۇناسىز ئادەمنى تۈرمىگه       . كۆرسهتتى

قویدۇڭ، مېنى یهنه كېلىپ قارا ئۆیگه سوالپ قویدۇڭ، ئۇ قارا ئۆیدە یـاكى         
سـهن تېخـى یهنه    . بىر یوتقان یاكى بىر ئهدیال یاكى قۇرۇق پاخـالمۇ یـوق          

سـېنىڭ ئىنـسانى مۇئـامىلهڭ    .  قىلـدىم، دەۋاتىـسهن    ئىنسانى مۇئـامىله  
ئـۈچ چـوڭ ئىنتىـزام، سـهككىز     «مۇشۇنداق بوالمدۇ؟ سهن كومىنىـستالر    

ــقهت ــىرگه مۇئــامىله      » دىق ــدىڭ، ماڭــا ئهس ــشكهن ئى ــى ئوقــۇپ كېلى ن
 . دېدىم  —قىلغانچىلىك ئىنسانى مۇئامىله قىلىپ باقمىدىڭ، 

شــقارما باشــلىقى فــاڭ با. تهرجىمــان بــۇنى تهرجىــمه قىلىــپ بهردى 
 . گۇندىپاینى چاقىرغان ئىدى، بىر قېرى خىتاي كهلدى

 :فاڭ باشقارما باشلىقى ئۇنىڭدىن
ئـۇ  .  دەپ سورىدى  —رپه ئهكىرىپ بهردىڭمۇ؟  ۆك - بۇنىڭغا یونقان  —

 :فاڭ باشقارما باشلىقى ماڭا. خىتاي گهپ قىلماي ئىنجىقالپ تۇردى
ساختا مىھرىبانلىق  دېدى   —یۈر، یاتىقىڭنى مهن كۆرۈپ باقاي،       —

مهنمـۇ بىلـله ئىـشتان بېغىمنـى        . بىلهن ۋە یاتىقىمنى كۆرگىلى ماڭدى    
ئـــۇ مهن یاتقـــان یاتـــاقنى كـــۆردى ۋە بېـــشىغا بىرنـــى  . تۇتـــۇپ ماڭـــدىم

ئۇ چىقىپ . شاپىالقالپ، ماڭا ھېسداشلىق قىلغان قىیاپهتكه كىرىۋالدى
 سـائهت  بىـر . كهتكهندىن كېیىن، مېنـى گۇنـدىپایالر یهنه سـوالپ قویـدى       

بولغان چاغدا ئىـشىك ئېچىلـدى، قارىـسام، پاكـار قـارامتۇل كهلـگهن بىـر          
 :ئۇ كىرىپال. ئۇیغۇر غالچا كىردى

 :مهن. دەپ سورىدى  —ئېتىڭ نىمه؟ —
 . دېدىم —ئېتىم یوق، مېڭىپ كهلدىم، —
 . دەپ سورىدى ئۇ یهنه —ئۆیۈڭ نهدە؟ —
 .   دېدىم تهئهددى قىلىپ  —ئۆیۈم مۇشۇ،  —

 :اتىرىپ ئاندىنئۇ بىر ت
مهن ھۇشۇر داۋۇت بـولىمهن، تـېگىم مارالۋېـشىدىن، سـېنى مهن         —
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مارالۋېــشىدا پاختــا توشــىۋاتقان چېغىڭــدا كــۆرگهن، ســهن فــاڭ باشــقارما   
 30مهن ”: باشلىقىنى داۋلىدا یېڭىپ قویۇپسهن، فاڭ باشقارما باشـلىقى     

ــات      ــایهتچى مېنــى م ــر جىن ــا ھېچبى ــایهتچى باشــقۇرغان، ئهمم یىــل جىن
مېنىڭ سۆڭۈكۈمدە سوتـسیالىزىم قۇرماقچىمۇسـهن      : اللمىغان، بارات قى

دەیـدۇ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن بـۇرۇنقى تـۈرمه       “ دەپ مېنى مات قىلىـپ قویـدى      
مېنــى ئۇنىـڭ ئورنىغــا تـۈرمه باشــلىقى   . باشـلىقىنى ئىــشتىن بوشـاتتى  

 دە، -دېــدى —قىلــدى، مهن ســاڭا یوتقــان ـ كــۆرپه ئهكىرىــپ بېــرىمهن،    
ئـۇ بىـر دانه كـۆرپه ۋە كىرلىـك، بىـر دانه چىـت              كېـیىن   . چىقىپ كهتتى 

یوتقان، بىر دانه ئـاق تۇمـاق،ئۈچ ئىـشتان ۋە ئـۈچ دانه كـۆینهك ئهكىرىـپ          
ــۈزۈپ بهردى  . بهردى ــالمۇ ئهكىرگـــ ــاغالم پاخـــ ــۈچ بـــ ــدىن ئـــ ــۇ . ئانـــ بـــ

كوممۇنىستالرنىڭ یهنه بىر تۈرلۈك ئالدامچىلىقى، یۇمشىتىش تهدبىـرى    
 بىر تۈرمه باشلىقىنى ۋەزىپىسىدىن مېنىڭ گېپىم بىلهنال. بولسا كېرەك

ئېلىــپ تاشــلىمایدىغانلىقى كوممۇنىــستالرنىڭ ئىزانــى بىلمهیــدىغان  
شۇڭا مهن بۇ گهپلهرگه ھهم بۇ . تهبىئىتىدىن بىلىنىپ تۇرغانال گهپ ئىدى

 .الرغا پىسهنت قىلىپ كهتمىدىم“غهمخورلۇق”
ق  ئایغـا قهدەر سـورا  -9 یىـل  -1962ئۇندىن كېیىن ئـالته ئـاي یهنـى     

ــدى ــوراق باشــالندى  -9. بولمى ــدا یهنه س ــوئالالر   .  ئای ــداق س ــوراقتا مۇن س
 :سورالدى
سهن تـۆرتى ئېنىـق بولمىغـانالر بىـلهن ئىـشلىگهن ۋاختىڭـدا ،               —

سهككىزىنچى كالوننىڭ قوروسىدا بىر قوشاق دېكلىماتسىیه قىلىپسهن، 
 . دېدى  —ئۇ قوشاق نىمه ئىدى؟ سۆزله، 

 . دېدىم  — ئېسىمدە یوق،قانداق نهرسه ئېیتقانلىقىم —
دەپ  —قانداق نهرسه ئېیتقـانلىقىڭنى بىـز ئېیتىـپ بېرەیلـى،        —

 . قوشاقنىڭ مهزمۇنىنى ماڭا سۆزلهپ بهردى
ــشلهیدىغان    ــلىدە بــۇ یهردە ئى ــسى بــۇ   200ئهس  ئۇیغۇرنىــڭ ھهممى

 . قوشاقنى ئوقۇغان ئىدى
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بۇنى كىم ئوقۇدى دەپ كىشىلهرنى سوراق قىلساق، بارات ئوقۇدى  —
دېــدى  —ەپ جــاۋاپ بېرىــشتى، ســهن قوشــاقنىڭ ئــۆز ئهینىنــى ســۆزله، د

 . سوراقچى
ئوقۇشنى ھهممىسى ئوقۇپ، ئېغىـر كهلگهنـدە ھهممىنـى باراتقـا           —

 .دۆڭگهپ قویىدىغان گهپمىكهن؟ مهن قاتاردىكى بىرسى، خاالس
 !ئۇنداق بولسا، بۇ قوشاقنى باشتا كىم تاپقانلىقىنى ئېیت —
مهن نهدىــــن بىــــلهي، كۆپچىلىــــك كىمنىــــڭ تاپقــــانلىقىنى  —

شــۇنىڭ بىــلهن، خهخــلهرگه . ئوقــۇۋېتىپتىكهن، مېنىڭمــۇ یادىمــدا قــاپتۇ
 .قوشۇلۇپ ئوقۇدۇم، شۇ

 !سهن شۇ قوشاقنى ئهینهن ئوقۇپ باقه —
  : مهن ئۇ قوشاقنى ئوقۇدۇم

 
 بۇخارادىن كهلگهن ئهرەپمهن، ”: دېدىڭ

 . “جۇۋاڭنى تىككىلى كهلگهن
 سهم، دەپ توقاچ بهر①“لهي”ساڭا 
  . “ ئاناڭنى سىككىلى كهلگهن”: دېدىڭ

 
مهن ئۇالرغـا قوشـاقنىڭ   . ئۇالر مهندىن بۇنىـڭ مهزمـۇنىنى سوراشـتى     

شۇڭا بۇنىڭ مهنىسىنى دېیىشكه   . مهزمۇنىنى دەپ بهرمهي قۇتۇاللمایتىم   
 :باھانىداپ ئاچچىقىمنى چىقىرىۋالماقچى بولدۇم

ۇر، ئــۆزبهك ۋە بۇخــارادىن ئهرەپ كهلمهیــدۇ، چــۈنكى ئــۇ یهردە ئۇیغــ —
“ ئهرەپلهر” شهرقتىن كهلگهن “ ئهرەپلهر”بۇ . باشقا تۈركىي خهلقلهر یاشایدۇ

چۈنكى سـىلهر   . نى دېمهكچى “مىھمانلىرىمىز”بولۇپ، سىلهر مۇھتىرەم    
بىز ئۈچ یىلدىن بهش یىلغا قهدەر تۇرىمىز، بۇ یهردىكـى        ”یېڭى كهلگهندە   

                                            
 . م—دېگهن سۆز “ كهل”来— —لهي  ①
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ىلهر، شــۇڭا بــۇ دەپتىكهنــس“ گومىنــداڭنى ئۆزگهرتىــپ ئېلىــپ كېتىمىــز
دېگهن، سىلهرنى یاغلىق   “ لهي”یهرنىڭ خهلقى سىلهرنى قارشى ئېلىپ      

توقــاچ بېرىــپ كۈتىۋالغــان، كېــیىن ســىلهر بــۇ یهرگه ئورۇنلىــشىۋېلىپال، 
ــسىلهر      ــۇم قىلىۋاتى ــارىالپ، زۇل ــداق دەپ ق ــى مۇن ــداق، بىرن ــى ئۇن . بىرن

  مــۈلكىمىزنى - مــال . جــۇۋىمىزنى تىكىــپ، قاماقخانىغــا قامىــدىڭالر    
تالىدىڭالر، ئاپتونۇمىیه بهردۇق دەپ ساختا ئاپتونۇمىیه بېرىپ دۇنیاغا جار 

 —دېگهندەك مهزمۇنالرنى ئۆز ئىچىگه ئالسا كېـرەك،       ... سېلىۋاتىسىلهر،  
 —ئهمما گۇنـاھىمنى ئېغىرالتماسـلىق ئۈچـۈن ئىـالۋە قىلىـپ،         . دېدىم

ممىمىـز  قوشاقنى مهن توقۇمۇدۇم، شۇنداقال یـالغۇز مهنـال ئوقۇمـۇدۇم، ھه       
 .دېدىم  —ئوقۇدۇق،

قوشــاقنىڭ تهرجىمىــسىنى ئاڭلىغــان خىتایالرنىــڭ راســا ئوغىــسى   
شۇنداق قهھرى .  قاینىدى بولغاي، بىرسى تۇیۇقسىزال بىر شاپىالق سالدى

ز ئولتۇرغانلىقىم، ئۇنىڭ ئۈستىگه ئۇنىڭ قـول       بىلهن ئۇردىكى، تۇیۇقسى  
كۆتهرگىنىنىمــۇ تۇیمــاي قــالغىنىم ئۈچــۈن كۆزۈمــدىن ئــوت چىكهتتــى؛  

ئهگهر یهنه بىرسى تىرىۋالمىغـان بولـسا یهرگه       . قۇلىقىم غوڭۇلداپ كهتتى  
 .ئۇچۇپ چۈشهتتىم

سهن بىزدىن نارازى بولۇشتىكى سـهۋەپ نىـمه؟ سـېنىڭ قارنىـڭ         —
 71 كوي 287ۈمهت مائاش بهرمىدىمۇ؟ ساڭا بهرگهن      تویمىدىمۇ؟ ساڭا ھۆك  

 . دېدى  —پۇڭ مائاش یهتمىدىمۇ؟ 
 —مېنىڭ مائاشىم یهتتى، مهن نارازى بولۇپ نـېمه قىپـتىمهن؟          —
 . دېدىم

بىـزگه ئاپتونۇمىیهنىـڭ كېرىكـى    ”: سهن بۇرۇن ھهربىدە تۇرغانـدا   —
“ یـــوق، خىتـــایالر چىقىـــپ كهتـــسۇن، بىـــزگه مۇســـتهقىللىق كېـــرەك

 هنلهرنىڭ سېپىدە ئىكهنسهن، راستمۇ؟ دېگ
 . راست— 

 بۇ خىل قاراشتىكىلهرنىڭ بېشى كىم ئىدى؟ —
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 .بىلمهیمهن —
 سهن كىمنىڭ تهشۋىقى بىلهن بۇ قاراشتىكىلهرگه قوشۇلدۇڭ؟ —
ماڭا ھېچكىم بۇنداق تهشۋىق قىلمىـدى، ئـۆزەمال شـۇ پىكىـرگه           —
 .كهلدىم
— ... 
شــتى، بۇنــدىن كېیىنكــى  بۈگــۈنكى ســوراق مۇشــۇ یهردە ئاخىرال  —

سوراقالردا ئاپتونۇم رایۇنلـۇق ئهمـگهك بىـلهن ئـۆزگهرتىش ئىدارىـسىنىڭ            
باشلىقى قادىر ساۋۇت بىلهن بولغـان مۇناسـىۋەت ۋە ئـاپتونۇم رایۇنـدىكى             
مهلۇم بىـر رەئىـس بىـلهن بولغـان مۇناسـىۋەتنى ۋە قهشـقهردە ئېچىلغـان            

ۆزلهیسهن، ئۇنـدىن   یىغىننىڭ نېمه مهزمۇندا ئېچىلغانلىقىنى ئوچۇق س     
باشقا ئاقسۇدىكى تهشكىالتنىڭ ئهھۋالىدىن جاۋاپ بېرىسهن، مهسىلهڭنى 
. تولۇق تاپشۇرساڭ یهنىال كهڭچىلىككه ئېرىشىسهن، بـۇنى ئـویالپ قـوي          

ئۆزگهرتىش  مهیدانىدا ۋەقه یۈز بهرگهن، بۇنىڭدىن خهۋىرىڭ بـارمۇ ـ یـوق؟     
 .ە، چىقىپ كېتىشتىدەپ سوراقنى توختاتتى ـ د ¯بۇنىمۇ ئویالپ قوي، 

 . شۇنىڭ بىلهن ئۈچ یىل ھېچقانداق سوراق بولمىدى
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مالىمانچىلىق یىللىرىدىكى 
 كهچۈرمىشلهر

 )بهزى موھىم ئادەملهرنىڭ تۈرمه ھایاتى(

1 
 ئایدا خىتایالر خهلق ئۇرۇشىنى یهنى  -5 یىل   -1966ئۇندىن كېیىن   

هتـــته بـــۇ ئهمهلىی. نـــى باشـــلىدى“مهدەنىـــیهت ئىنقىالبـــى”ئاتـــالمىش 
مهدەنىیهتنـــى ۋە : ئىنقىالپنىـــڭ شـــهرقى تۈركىـــستاندىكى خـــاراكتىرى

ــدىغان سىیاســىي ھهرىــكهت ئىــدى   . مهدەنىیهتلىــك كىــشىلهرنى یوقۇتى
مهدرىسلهرنى چېقىش، ناماز ئوقۇیدىغانالرنى تۇتۇش، ئۇالرنىڭ ساقىلىنى    
كېسىش، قۇرئانى كهرىم ۋە تارىخىي كىتـاپالرنى كۆیـدۈرۈش، ئایالالرنىـڭ         

چىنى كېسىش، ئۇزۇن كـۆینهكلىرىنى كېـسىش، یهنـى ئۇیغۇرالرنىـڭ          چې
مىللى ئاالھىدىلىكىنى ساقالیدىغان ھهر قانداق نهرسىلهرنى یوقۇتۇش ۋە 
خهلقنىڭ قولىدا مهدەنىیهتكه ئائىت ھېچقانداق نهرسه قویماي یوقۇتـۇش    

دىنىـي مـۇدەررىس ۋە   . نىـڭ مهزمـۇنلىرى ئىـدى    “ئىنقىالپ”بۇ ئاتالمىش   
نى، زىیالىالرنى، پهننىـي مهكتهپلهرنىـڭ مهكـتهپ مـۇدىرلىرىنى          ئۆلۈماالر

ــۇش ئىــدى    ــك یوقۇت ــادەملهرنى ئومۇمیۈزلى ــى بىلىملىــك ئ ــۇالرنى . یهن ب
یېزىالردىكـى بىلىمـسىز    .  شهیتان دەپ تهشۋىق قىالتتى    -ئېزىتقۇ، جىن 

ئاۋام دېھقانالرنى شهھهرلهرگه ۋە رەھبىرى ئورگانالرغا یۆتكهپ كېلىپ، ئۇالر 
ــارقىلى ــادەم”ق ئ ــانلىق ئ ــى تۇتــۇپ ســوالیتى، مهدەنىیهتلىــك  “ گۇم لهرن
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ئادەملهرنى دۇمبـاالپ، یـا نهزەربهنـت ئاسـتىدا ئىـشلىتىش، یـاكى قاماققـا           
مهن گهرچه تۈرمىدە بولساممۇ . ئېلىش ئومۇمىیۈزلۈك ئهۋج ئېلىپ كهتتى

بولىۋاتقان بۇ ئۆزگۈرۈشلهرنىڭ تهسىرى ھهر بۇلۇڭ پۇچقاقتا ئهكس ئېتىپ 
بۇ جهریاندا شهرقى . ن بولغاچقا بۇالردىن خهۋەردار بولغىلى بوالتتىتۇرىدىغا

تۈركىستاننى قۇتۇلدۇرىـدىغان ئىـسالم پارتىیىـسى ۋە خهلـق پارتىیىـسى       
دېگهن ئىككى پارتىیىنىڭ ئـادەملىرى دەپ گۇمـان قىلغـان ئـادەملهرنى             
 .ھېچقانداق دەلىل ئىسپاتقا تایانمایال گۇمانىي ئاساستا تۇتۇشقا باشلىدى

 قهشقهردە دىنـى مـۇدەررىس ئابـدۇقادىر سـهییىدى دامـولالمنى یهنـى           
نىڭ » شهرقى تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىیىتى« یىلىدا قۇرۇلغان -1933

باش كاتىپى، خانلىق مهدرىسنىڭ مۇدەررىسىنى ۋە بـۇ ئادەمـدە ئوقۇغـان،         
ــابلېكىم     ــولالمنى، ئ ــۇالیمان دام ــم ئالغــان س ــشىلهردىن تهلى باشــقا كى

م، مۇھهممهد ئۆمهر ھاجىم، سـالىجان قـاراجىم، یاسـىنىكام          مهخدۇم ھاجى 
شــهنجاڭالرنى ۋە ھهر قایــسى ۋىالیهتنىــڭ ۋالىلىرىنــى ۋە خىتــاي ئــۆزى      
ــاقچى     ســایلىغان ھــاكىم ۋە ســېكرىتارالرنى، ســاقچى باشقارمىــسى ۋە س

ئۇالرنىـڭ بهزىلىرىنـى تـۈرمىگه      . نازارىتىدىكى ئۇیغۇر باشلىقالرنى تۇتتى   
گه “خهلـق ئهسـكهرلىرى  ”رىنى مهمـۇرىي ئورۇنالرنىـڭ   تاشلىدى ۋە بهزىلى 

تاپشۇرۇپ بېرىپ، كۈندۈزى ئىشلىتىپ، كېچىسى ئېسىپ قویۇپ ئـۇرۇپ       
شۇ ئارقىلىق بىزنىـڭ تهشـكىالت ئـادەملىرىمىزدىن        . قىیناپ ئازاپلىدى 

 . بىر نهچچىنى تۇتىۋالدى
سىدىقجان ساۋۇت، سۇلتاننۇر ساۋۇت، نۇرنىسا، مهكىتلىك : تۇتۇلغانالر

راللىق قىسىمنىڭ كومىسارى پالتا مهمتىمىن، سـاقچى نازارىتىنىـڭ         قو
نــازىرى ئوبۇلقاســىم ھــامۇت، قهشــقهر ۋالىــسى ئېمىنــوۋ ھــامۇت، ســاقچى 
باشقارمىــسىنىڭ باشــقارما باشـــلىقى ۋە كېیىنكــى ۋالــى ئابـــدۇرېھىم     
ئېمىنــوۋ، ئابــدۇكېرىم ھــامۇق، ســىدىقھاجى ســائهتچى، ســادىق كىــران،  

نازىرى قهشقهر پىـداگوگىكا ئىنىـستىتوتىنىڭ بـاش    مائارىپ نازارىتىنىڭ  
مۇدىرى تۇردى ئېلى، مائارىپ باشقارمىسىنىڭ مۇدىرى قۇربانوۋ، قىرغىـز        
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ــلهر       ــارون، پهن ــسى ھ ــتىنىڭ رەئى ــز ئوبالس ــایۇپ، قىرغى ــك جان پولكوۋنى
ئاكادىمىسىنىڭ باش كاتىپى یۈسۈپ سهییىدىن، قاغىلىقلىق ئابلىمىت 

اشىدىن، ئالىم ئهھمهت زىیائى، ئابلىمىت راشىدىن، ئىنىسى ھهبىبۇلال ر  
ۋە بۇالرغـــا ئوخـــشاش ئـــوت یـــۈرەك . ئهیـــنهك ۋە ھېزىمـــوۋ قاتـــارلىقالردۇر

 مىڭ ئادەم تۈرمىگه ئېلىنغان 25كىشىلهردىن شهرقى تۈركىستان بویىچه 
بۇالرنىڭ ئىچىدە قوماندان مهمىتىمىن ئېمىنوۋ، ئهسئهد ئىسھاقوۋ، . ئىدى

، مهكىتلىـك مهمـتىمىن ۋە روزى       )سىلىڭ(پولكوۋنىك ئاخۇنوۋ، مىجىت    
ــان       ــایوۋ، پاتىخ ــۋەر باب ــاكولىن، ئهن ــۋەر ج ــۇردى، ئهن ــراھىم ت ــېكىم، ئىب ھ
سۇگۇربایوۋ، ئۆمهرجان، ھهربى رایوننىڭ تهرجىمانى مهترەیماخۇن گـودەیزە،        
مىجىت ھېلىم، ئهخمهتجان مۇنىرى، سېیتنىیاز، قاسىموۋ، ئابباس بۇرھان 

بـۇالرنى ھهر قایـسى جـایالردىكى مهمـۇرى      . دىقاتارلىق كىشىلهرمۇ بار ئى   
ئورۇنالردا یهرلىك ئۇسـۇل بىـلهن قىینـاپ، سـۈنئى دېلـو یاسـاپ چىقىـپ             

. بۇالرغــا ئارتىلغــان نهرســىلهرنىڭ ھهممىــسى یالغــان ئىــدى. قــارىالیتتى
چۈنكى، سهن ئۇنى قىلدىڭ، سهن بـۇنى قىلـدىڭ دەپ دۇمباالۋەرگهنـدىن        

  . غا كهلگهننى دەیدىغان ئىش ئىكهنكېیىن، تایاققا چىدىیالماي ئاغزى
 

2  
 

ــوراق   -8 یىلـــى -1966 ــتۈمدە سـ ــسىزال مېنىـــڭ ئۈسـ ــدا تۇیۇقـ  ئایـ
 :بۇ سوراقتا. باشالندى

بىز ساڭا كۆپ تهربىیه بهردۇق، پۇرسهت بهردۇق، ئۆز ئىدارەڭدە  بىر  —
سهن . قىسىم سوراق ۋە قىیناشالرنى ئۆزەڭنىڭ ئىدارىسىدىكىلهر قىلدى 

لما، چۈنكى بىزنىڭ قولىمىزدا ھازىر رەسمى پاكىت      ھازىر جاھىللىق قى  
ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش ئىدارىسىنىڭ باشـلىقى قـادىر سـاۋۇتنىڭ     . بار

ژورنىلــــى ۋە » شـــهرقى تۈركىــــستان «ئۆیىـــدە بېــــسىلغان ئاتــــالمىش  
. گېزىتلىرىنىڭ ئۆزىنى ئۇنىڭ ئایالى پاتىگۇل ئارقىلىق قولغا چۈشۈردۇق
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ــنقىالپ قو  ــله ئى ــلهن بىل زغىمــاقچى بولغــان ســىدىق ســاۋۇت،  ســهن بى
، روزاجـى ئاشـپهز، ئـېمىن      )دادا ھـاجى  (سۇلتاننۇر ساۋۇت، نۇرنىـسا، داداجـى     

گۇسۇن ئېزىزاخۇن قىزى قاتارلىق ئادەملهرنى مهدەنىیهت ئىنقىالۋىنىـڭ        
ــىله       ــۇق مهسـ ــسىمالرغا تولـ ــر قىـ ــۇپ، بىـ ــارقىلىق تۇتـ ــسى ئـ غهلىبىـ

لدىـدىكى تهنھهرىـكهت    تاپشۇرغانلىقى ئۈچۈن ۋىالیهتلىك پارتكومنىـڭ ئا     
 مىڭ كىشىلىك یىغىن ئېچىپ كهڭچىلىك بىلهن قویـۇپ    30مهیدانىدا  
قاتناشــتا ئــۈچ مىــڭ كىــشىلىك یىغىــن ئېچىــپ ســېنى       . بېرىلــدى

دەپ “ ئېتىپ بهرسـۇن ” پىرسهنت ئادەم 80كىشىلهرنىڭ رایىغا قویساق،  
ھۆكۈمهت قانداق چارە كۆرسه ئۆزىنىڭ ” پىرسهنت ئادەم 20.  پىكىر بهردى

سهن بۇ مهسـىلىگه جـاۋاپ بهرسـهڭمۇ، جـاۋاپ بهرمىـسهڭمۇ            . دېدى“ئىشى
ئهمما یهنىـال سـېنىڭ جـاۋاپ بېرىـشىڭنى كۈتـۈپ           . ئوخشاشال جازاالیمىز 

 .دېدى  —! تۇرىمىز، سۆزله
ئالدىمغا كىشهن كویزا . یېنىمدا تۆرت دانه قوراللىق ئهسكهر بار ئىدى
دىغان ئېلىكتىرونلۇق زەنجىرلهرنى تاشلىدى، توك دەزمال، مېڭىنى سىقى

. تهھدىت سېلىپ جاۋاپ بېرىشكه قىستىدى. ئاسۋاپالرنى ئالدىمغا تىزدى
 .  ئادەم بار ئىدى10تۆرت ئهسكهردىن باشقا یهنه 

 . دېدىم —مېنىڭ جاۋابىم یوق، چۈنكى مېنىڭ جىنایىتىم یوق،  —
سهن شهرقى تۈركىـستان تهشـۋىقات ماتىرىیـاللىرىنى ماشـىنىدا          —

ه، غهربتىن شـهرققه، جهنـۇپتىن شـهرققه توشـۇغان سـهن،            شهرقتىن غهربك 
 .دەپ ۋارقىرىدى سوراقچى  —! بۇنىڭغا جاۋاپ بهر

 .مهن ئۆزەمنى ئاقلىدىم، ھېچقانداق مهسىلىنى بوینۇمغا ئالمىدىم
 .  دېدى—سېنىڭ سۆزۈڭ تۈگىدىمۇ؟ —
تۈگىدى، دەیدىغان نېمه گېپىم بولماقچىدى؟ یهنه دېسهم یهنه شۇ  —

 . دېدىم — ...دېسهم یهنه شۇ،گهپ، یهنه 
ماڭا دەرھال بىرشىرە كهلتۈردى ۋە شـىرەنى تهتـۈر قویـدى ۋە شـىرەگه             

تېقىمىمغا بىـر قىرلىـق یاغـاچ، بـېلىمگه بىـر          . بېلىمچه ئوڭدا یاتقۇزدى  
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پۇتۇمنىڭ تـۆپىگه تـاش باسـتى ۋە مهیـدەمگه تـاش      . قىرلىق یاغاچ قویدى  
ىـڭ ئۇچىغـا جۇۋالـدۇۇرۇز    ئانـدىن پـۇت ـ قولـۇمنى بـاغالپ، پۇتۇمن     .باستى
. بۇ ئازاپقا بهرداشلىق بېرەلمهي سېرىق ئېتىم بۆسـۈلۈپ كهتتـى          . تىقتى

. بىر قىقىراپال ھۇشۇمدىن كهتـتىم    . ئۈچهیلىرىم سىرتقا چىقىپ كهتتى   
زەكىـــرىمگه قىزىلمـــۇچ ســـۈیىگه . مهجبـــۇرىي ھوشـــۇمغا كهلتۈرۈشـــتى

ــى   ــنه تىقت ــان یىڭ ــتىم، . چىالنغ ــۇمدىن كهت ــۇمغا یهنه ھ... یهنه ھوش وش
نهپهس ئـېلىش   . ئهمدى بۇرنۇمدىن قىزىلمۇچ سۈیى قۇیدى    . كهلتۈرۈشتى

بىلهن بۇ زەھهردەك ئاچچىق سۇ ئـۆپكهمگه شـۈمۈرۈلۈپ كىرىـپ، جېـنىم         
... بۈتۈن بهدىنىمگه ئـوت كهتتـى     . چىقىپ كېتىدىغاندەك ھىس قىلدىم   

ئۈچ كۈندىن كېیىن ھۇشۇمغا كېلىپ قارىسام پۇتۇمدا كىشهن، قېشىمدا 
ئۇ ماڭا گهپ قىلمایدۇ، قارىسام ئىـشتىنىم یـوق،     . نایهتچى تۇرۇپتۇ بىر جى 

تــېگىم پــوق ـ ســۈدۈك بىــلهن   . ئۈســتۈمگه بىــر نهرســه یېپىــپ قویۇپتــۇ
مهن ئۇنىڭدىن كېیىن ئالته ئاي تهرەتكه چىقالمـاس        . بۇلغۇنۇپ كېتىپتۇ 

 كۈنـدە بىـر   6ــ  5قىلغـان تهرىتىمنـى    . ئۆمىلهپ ماڭىمهن . بولۇپ قالدىم 
 سـائهت ئىچىـدە ئىككـى       24. ئاڭغىچه پۇراپ تۇرىدۇ  . قىۋېتىدۇقېتىم ئاچى 

ئــالته ئایــدىن كېــیىن بىــر ئــاز . مىنۇتلــۇق تهرەت تۆكــۈش پۇرســىتى بــار
 . یاخشىالندىم ۋە ئۆز تهرىتىمنى ئۆزەم تۆكىدىغان بولدۇم

تـازا كـۈچهیگهن چـاغ ئىـدى،        “ مهدەنىیهت ئىـنقىالۋى  ” یىلى   -1967
مهتلهر بىــلهن ئــادەم تۇتــۇپ تــۈرمىلهر   تهرەپــتىن ھهر تۈرلــۈك تــۆھ-تهرەپ

 .   توشۇپ كهتتى
! بىزنىڭ باشلىقىمىز شوپۇر”: بىر كۈنى بىر مهلئۇن ۋارقىراپ كهتتى
ئۇ ئهكسىلئىنقىالپچىالرنىڭ ! بۇرۇن مىللى ئارمىیهدە ئوفىتسېر بولغان    

ــاتتى“ !باشــلىقى . مهن ئۇنىــڭ كىــم ئىكهنلىكىنــى بىلهلمىــدىم . دەۋات
 كۈن ئۆتكهندە  17ۈشۈكى بار ئىدى، ئۇ ۋاقىراپ      ئىشىكنىڭ كىچىك بىر ت   

. دېگهن ناۋاي ئىـكهن  ) دادا ھاجى (ھېلىقى تۈشۈكتىن قارىسام، ئۇ داداجى      
! بىزنـى ئالـدىغان ئاشـۇ شـوپۇر    ”: ئۇ یهنه. پۇتىغا كىشهن سېلىپ قویۇپتۇ  
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تۆۋە قىلغانالرغا كهڭچىلىك دېگهن پىرىنسىپ بویىچه ! بىز تۆۋە قىلدۇق
“ بـارات ”مهن ئـۇنى    . اقىراپ چىقىـپ كېتىـپ بارىـدۇ      دەپ ۋ “ !باشقۇرسۇن

ئـالال جـازاڭنى   ”: دېگهن ئىسىمنى ئاغزىغا ئالغاندىن كېـیىن تونـۇدۇم ۋە   
 .دەپ ۋارقىرىدىم“ !بهرسۇن، ھۇ، كومۇنۇسالرنىڭ ئىتى

 چىیــا - تــاراق، قىیــا- كــۈن ئۆتكهنــدە گۈلـدۈر 10ئۇنىڭـدىن كېــیىن  
، بىـر ئایـالنى سـوراق    بولۇپ كهتتى، ئىشىك ئالدىغا كېلىـپ تىڭشىـسام    

بۇ ئهسلىدە ماڭا تهھـدىت سـېلىش ئۈچـۈن بولۇۋاتقـان       . قىلغىلى تۇرۇپتۇ 
 . كومىدىك سوراق ئىكهن

 :سوراقچى
سـهن ماتكاڭنىــڭ  ! جــاۋاپ بهر! ھـۇ جىــن شـایاتۇن  ! ھهي نۇرنىـسا  —

. دەۋاتاتتى  —ئۇ خهتلهر نىمه خهت ئىدى؟ ! ئىچىگه سېلىپ خهت توشۇغان
ــدىم،  -3مهن  ــامىردا ئى ــوراق      ك ــامىردا س ــر ك ــېقىن بى ــا ی ــال ماڭ ــۇ ئای ئ

 . قىلىنىۋاتاتتى
 :ئۇ ئایال

مهن بىلمهیمهن، مېنىڭ ھېچقانداق جىنـایىتىم یـوق، دىننـى،            —
 . دەپ ۋاقىراۋاتاتتى  —! ۋەتهننى، مىللهتنى سۆیۈش جىنایهت ئهمهس

سېنى بىز، ئىدارەڭگه ئاچىقىپ بېرىمىز، كهڭچىلىـك قىلىمىـز          —
 بولىۋالدىڭمۇ؟ “ مىللهتچى”سهن تېخى ! سهندېسهك ئاڭلىمایۋاتام

 :ئۇ ئایال بىر نهرسه دېدى، ئهمما مهن ئاڭلىیالمىدىم، سوراقچىالر
 . بولۇپ كهتتى“ گۈلدۈر ـ غاالپ”دېدى ـ دە،   —! ئۇر —

كېــیىن ئۇقـــسام، ئــۇ ئایـــالنىمۇ مېنــى قىینىغانـــدەك كـــالتهككه    
پ ئایىغىـدىن  بېسىپتىكهن، یهتته ئایلىق بولغان بالىسى چۈشۈپ كېتى     

دوختـۇرالر ۋە ئهسـكهرلهر كـامېر ھویلىـسىغا پهیـدا      . قان كېلىپ كېتىپتۇ  
ــرى   ــاالقچىالردىن بى ــدى، ی ــۇپ قال ــۇنى   ”: بول ــدى، ب ــسى ئۆل ــڭ بالى بۇنى

ھېلىقــى تۈشــۈكتىن . دېیىــشىۋاتاتتى“ دوختۇرخانىغــا ئــاپىرىش كېــرەك
ۋاپتۇ، قانالر قارىسام، ئۇ ئایالنى جىنازىغا ئوخشایدىغان بىر كارىۋاتقا یاتقۇزى
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ئــۇ . ئېقىۋاتىــدۇ، یــۈزىگه بىــر نهرســه یېپىــپ قویۇپتــۇ، ئاچىقىــپ كهتتــى 
 . ئایالنىڭ ئېرىنى باشقا كامېرغا سولىغان ئىكهن

.  ئاي ئهتراپىدا بۇ ئایالنى یهنه ئاشۇ كامېرغا ئهكىردى-6 یىلى -1967
ھـۇ،  ! بـاالمنى تېپىـپ بهر، خـائىنالر      ! مېنىـڭ بـاالم قېنـى     ”: ئۇ ئایالنىڭ 

. دەپ ۋاقىرىغىنىنى ئاڭلىدىم  “ !ھۇ، فاشىست كومىنىستالر  ! اپىقالرمۇن
ئېلىشىپ قالمىغان بولـسا بۇنـداق      . ئۇ ئېلىشىپ قالغاندەكمۇ قىالتتى   

تۆرت كـۈن بولغانـدا ئۇنىـڭ جهسـىدىنى كـامېردىن       . گهپلهرنى قىلمایتى 
  . ئاچىقىپ كهتتى

 
3 

  
 ئادەم  بۇ. مىجىت ھېلىم دېگهن ئاتۇشلۇق بىر سهبدىشىمىز بارىدى      

تۈركىیهدە ئوقۇغان ھـېلىم ئهپهنـدىنىڭ ئـوغلى بولـۇپ، ئاتۇشـتا ئهھـمهد           
ــرى،      ــدىن بى ــڭ ئوقۇغۇچىلىرى ــان مهكتهپنى ــدىن ئېچىلغ ــال تهرىپى كام

خهلق پارتىیىـسىنىڭ ئهزاسـى بولغـان بـۇ ئـادەم           . مائارىپچى زىیالى ئىدى  
 8 یىل -1966.  پولكنىڭ سىیاسىي كومىسارى بولغان-38 یىلى -1953

 ئاینىڭ بىر كۈنى ئۇنىڭ یېنىغا -8 یىل -1967. دا تۈرمىگه كىرگهن ئای-
بـۇ قـاتىلنى   .  یاشلىق قاغىلىقلىق بىـر قـاتىلنى ئهكىرىـپ قویۇپتـۇ     17

ئهكىرىــپ قویىــدىكهن، مىجىــت “ دۇمبــاالپ”كوممۇنىــستالر ھهر كــۈنى 
سهن نىـمه ئىـش   ”: ئهپهندىمنىڭ بۇنىڭغا ئىچى ئاغرىپتۇ ـ دە، ئۇنىڭدىن 

مهن بىـر  ”: ئـۇ مۇنـاپىق  . دەپ سـورایدۇ “ قالغـان ئىـدىڭ؟  بىلهن كىرىـپ   
ــلهن     ــگهن گهپ بى ــل، مهن ســولچىل دې ــدىم، ســهن ئوڭچى ئوقۇغــۇچى ئى
ئىككى تهرەپ ئۇرۇشۇپ، بىر ئادەم ئۆلۈپتۇ، بۇ ئادەمنى سهن ئۆلتۈردۈڭ دەپ 

بـۇ  . دەپتـۇ “ شۇنىڭ بىلهن تـۈرمىگه كىرىـپ قالـدىم    . ماڭا ئارتىپ قویدى  
ــا تهســ   ــدىم ئۇنىڭغ ــاراڭ    ئهپهن ــردەم پ ــا بى ــانمۇ، ی ــى بولغ هللىي بهرمهكچ

ــاۋۇر    ــاقچى بولغــانمۇ، ئهیت ــچ پۇشــقىنى چىقارم ــڭ ”: قىزىتىــپ ئى بىزنى
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تهشكىالتىمىز یېقىندا شىڭشىڭشانى توسىدۇ، جهنۇپ تهرەپتىن چىڭخهي 
ـ تىبهت ئىگىزلىكىنى توسىدۇ، شهرقىي تۈركىستاندا ھهممه ئادەم ئۇرۇشقا 

ىڭ ئـادەم بىـزگه یـاردەمگه كېلىـدۇ، شـۇنىڭ          م 5ئۆتىدۇ، ئورتا ئاسىیادىن    
بىلهن خىتایدىن ئۈزۈل ـ كېسىل  قۇتۇلىمىز، سهن ئۇ چاغدا مىللهتنىڭ  

ئــۇ قاتىلنىــڭ ئېتــى . دەپ تاشــالپتۇ“ قهھرىمــانى بولىــسهن، چىــداپ تــۇر
ئــۇ قاتىــل بــۇ گهپلهرنــى خىتایالرغــا دېگهنــدىن كېــیىن  . تۇنىیــاز ئىــكهن

ئانـدىن كېـیىن   . قا یۆتكىۋەتكهن ئىـكهن  ساقچىالر ئۇ قاتىلنى باشقا یاتاق    
سـوراقتا  . مىجىت ھېلىمنى ئاچىقىپ قایتا سـوراق قىلىـشقا باشـلىغان         

ئهممـا كـېچه سـائهت    . نېمه سورالدى، نېمه دەپ جاۋاپ بهردى، ماڭا نامهلۇم       
 . بىر ئهتراپىدا ۋارقىراپ كىردى

ــار    30مهن  — ــایىم ب ــمه گۇن ــڭ نى ــدىم، مېنى ــنقىالپ قىل  یىــل ئى
ئىككى .  كېچىچه شۇ پېتى ۋاقىراپ چىقتى. ەپ ۋارقىراۋاتاتتىد —! ئىكهن

مهن ئات قوشمىغان بىر ”: كۈندىن كېیىن ماڭا چۈشىنى ئېیتىپ بهردى 
مهن بىـر ماڭمـاس   ”:  كـۈنى  -3.  دېـدى “ ھارۋىغا چىقىپ چۈشهپ قالدىم   

 . دېدى“ ئۇرۇق ئاتقا مىنىپ چۈشهپ قالدىم
ەك قىینىـۋەتكهن   ئـۇنى بهكـر   . مېنىڭ بىر ئـاز كوڭلـۇم غهش بولـدى        

بولسا كېرەك، ئۇنىڭ سۆزلىرى ئانچه نورمال ئهمهس ئىدى،  ئالته كۈندىن    
ئۆلـۈكىنى جىنـایهتچىلهر كۆتـۈرۈپ ئاچىقىـپ        . كېیىن ئۇ ئۆلـۈپ كهتتـى     

  . مهن ئىشىكنىڭ تۈشۈكىدىن ماراپ كۆردىم. كهتتى
 

4 
  

ــاي كــېچه ســائهت  -1 یىــل -1969 ســاقچىالر ۋە .  ئهتراپــى ئىــدى1 ئ
 بىر ئاچىدۇ، تاقایدۇ، خـۇددى     -كامىرالرنىڭ ئىشىكلىرىنى بىر  ئهسكهرلهر  

  -ئــاخىرى بىـر ئۆیــدىن قىیــا . ئـاللىنېمىنى ئىزدەۋاتقانــدەك قىلىـشاتتى  
بۇ ۋاقت ھېزىموف تـۈرمىگه كىرىـپ ئىككـى ئـاي     .  چىیا چىقىپ كهتتى  
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بـۇ ئـادەم   . ئۇ ئادەم ناھایىتى تهقۋا دىنـدار ئـادەم ئىـدى   . بولغان ۋاقت ئىدى  
بـۇ ئادەمنىـڭ یېنىغـا ئۆزىنىـڭ        . رغا بوي بهرمىگهن ئادەم ئىدى    سوراقچىال

. قىزىغا باسقۇنچىلىق قىلغان بىـر خىتـاینى ئهكىرىـپ قویغـان ئىـكهن          
ــۇر        ــا ت ــۇر، بۇیاقق ــا ت ــاینى ئۇیاقق ــۇ خىت ــۈن ئ ــۇش ئۈچ ــاز ئوق ــوۋ نام ھېزىم

ئۇ خىتاي ھېزىموۋ ناماز ئوقۇۋاتقاندا تهرەت قىلىدىغان چىلهك . دېگهنمىش
بــۇ . ىموۋنىــڭ بېــشىغا بىرنــى ئــۇرۇپ ئۆلتــۈرۈپ قویغــانمىش بىــلهن ھېز

ئهمهلىیهتته كوممۇنىستالرنىڭ قهستهن ئویدۇرۇپ چىقارغان سۈیقهسـتى       
ئاشكارە ئۆلۈم جازاسى بېرىشكه باھانىـسى ئـاز كهلگهنـدە خىتـایالر            . ئىدى

ئـــۆزىنى ”. ئهنه شــۇنداق ئویــدۇرما باھــانىالر بىـــلهن ئــادەم ئۆلتــۈرەتتى     
ەپ یالغـان نهق مهیـدان یاسـایدىغان ئىـشالرمۇ ناھـایىتى       د“ ئۆلتۈرىۋالدى

 .كۆپ ئۇچرایتى
. ھېزىموۋنىڭ ئۆلۈكىنىمۇ ئاچىقىپ كهتتى، ئائىلىسىگه بهرگهنمىش

ــېلىپ      ــا س ــۈكىنى جىنازىغ ــدىنىڭ ئۆل ــت ئهپهن ــلهن مىجى ــوۋ بى ھېزىم
ــدا كــۆپ  . كۆتۈرىۋېلىــپ، قهشــقهر خهلقــى كــۆپ نامــایىش قىپتــۇ   شــۇ ئای

  .ز بېرىپتۇئېچىنىشلىق ئىشالر یۈ
 

5 
  

ــدا شــهرقى تۈركىــستان مىللــى ئارمىــسى   -2 یىلــى -1969  -12 ئای
. دېۋىزىیهنىڭ سابىق قوماندانى خهمىت ئارسىالنوۋ تۈرمىگه ئهكىرىلـدى       

بۇ ئادەم ئـارمىیهدىن سـاختاكارلىق بىـلهن قىـسقارتىلىپ، مهمـۇرىیهتكه            
ش نازىرى چىقىرىلغان ۋە ساختا ئاپتونۇم رایۇن چارۋىچىلىق نازارىتىنىڭ با

چوڭ مىللهتچىلىكـكه قارشـى تـۇرۇش،       « یىلدىكى   -1957. بولغان ئىدى 
دەپ » تېرىتورىیهلىك ئاپتونۇمىیه بېرىلمىسه خىتایالر چىقىپ كهتـسۇن      

ئېچىلغــان یىغىنــدا ســۆزلىگهنلىكى ئۈچــۈن چــارۋىچىلىق نازارىتىنىــڭ  
ــارۋا      ــسىدىكى چـ ــشى ناھىیىـ ــالپ، مارالۋېـ ــپ تاشـ ــدىن ئېلىـ نازىرلىقىـ
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ئـۇ یهردە تهشـكىالت     .  باشلىقلىقىغا چۈشۈرىۋەتكهن ئىـكهن    پونكىتىنىڭ
ــسىنىڭ     ــاقچى باشقارمى ــلهن قهشــقهر س ــان بى ــگهن گۇم ئۇیۇشــتۇردى دې

یېشى چوڭ بولغانلىقى، سوراق جهریانىدا . تۈرمىسىگه ئهكىلىپ قامىدى
قاتتىق ئۇرىۋەتكهنلىكتىن سهككىز كۈن تامـاق یـېمهي ئـاچلىق ئىـالن       

ەمنى تۇرمىنىڭ ھویلىسىغا ئاچىقىپ مىكرافون بۇ جهریاندا بۇ ئاد. قىلدى
 . توختۇتۇپ سوراق قىلدى

 :سوراقچىالر
 .دەپ سورىدى  —سهن نهچچه یىللىق ئهكسىلئىنقىالپچى؟  —
 یاشـقا كىــردىم،  60 یاشـتا ئىنقىالپقـا قاتناشـقان، ھـازىر     25مهن  —
 . دېدى  — یىللىق ئىنقىالپچى،35دېمهك 

نازىرى، سـاقچى باشقارمىـسىنىڭ     ئۇنى ساقچى نازارىتىنىڭ مۇئاۋىن     
 . باشقارما باشلىقى فاڭ سوراق قىلىۋاتاتتى

 :فاڭ باشقارما باشلىقى
 لېنىن ۋە ستالىنالرنى تۇتۇپ سوراق قىلغانـدا ئۇالرغـا          vنىكوالي —

 .دەپ سورىدى  —قانداق مۇئامىله قىلغان؟
 :خهمىت ئارسىالن

ئانـدىن   گرادۇسلۇق ئىسـسىقتا قىزىتقـان،       50نىكوالي قوناقنى    —
 گرادۇسلۇق سوغۇق شامالدا سوۋۇتۇپ بۇ قوناقنى توڭگۇزغا بهرگهن، بۇ    30

بـۇنى دوختۇرنىـڭ پاختـا      .  قوناق توڭگۇزنىڭ ئارقىسىدىن پۈتۈن چىققان    
قىسىدىغان قىسقۇچىدا قىسىپ تهردۈرۈپ، یۇدۇرۇپ ئېزىپ لېنىن بىلهن 
ــۇنى مهن     ــش، بــ ــۈزگهن ئىكهنمىــ ــۈزۈپ یېگــ ــاپ ئهتكــ ــىتالىنغا كــ ســ

ــ ــامۇ   كوممۇنىـ ــۇ خاتـ ــان گهپ، توغرىمـ ــدىن ئۇققـ ستالرنىڭ چۆچهكلىرىـ
 . دېدى  —بىلمهیمهن، 

توغرا، بىز ساڭا قانداق مۇئامىله قىلدۇق؟ ساڭا خىزمهت بهردۇق،  —
ماشىنا بهردۇق، مۇھاپىزەتچى بهردۇق، ۋەتهنگه ئاسىیلىق قىلغانلىقىـڭ        

ســهن یهنه نىمىــگه نــارازى بولــۇپ تامــاق     . ئۈچــۈن تــۈرمىگه قامىــدۇق  
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 مهیسهن؟یې
 :خهمىت ئارسىالن

ــوغلىمهن، مهن    — ــۇر ئـــ ــستانلىق، ئۇیغـــ ــهرقىي تۈركىـــ مهن شـــ
ســهددىچىننىڭ ئىچىــدىكى خىتـــاي ئهمهســمهن، مهن ئــۆز ۋەتىـــنىمگه     
سادىقمهن، ۋەتهنپهرۋەرمهن، سـېنىڭ ۋەتىنىـڭ مېنىـڭ ۋەتىـنىم ئهمهس،          

ئهگهر . شۇڭا مېنى ۋەتهنگه ئاسىیلىق قىلدى، دېگىنىڭ كۈلكىلىك گهپ
تهنگه ئاسىیلىق قىلغان بولسام سېنىڭ ئایىغىڭدا كۈچۈكلىنىپ مهن ۋە

تاجاۋۇزچىالرنىــڭ تۈرمىــسىگه . یــۈرگهن بــوالتتىم، تــۈرمىگه كىــرمهیتىم 
ــرى     ــدۇ، ۋەتهنپهرۋەرلىـ ــرى كىرىـ ــشى پهرزەنتلىـ ــڭ یاخـ ئېزىلگۈچىلهرنىـ

 !...كىرىدۇ
بۇنــداق گهپــلهرگه چىــداپ تۇرالمایــدىغان خىتــایالر ئۇنىــڭ گېپىنــى 

 ...ىشىغا یول قویماي قاتتىق ئۇرىۋەتتىداۋامالشتۇر
پهقهت سورىغانغا جاۋاپ بهر، بۇ سېنىڭ نۇتۇق مۇنبىرىڭ ئهمهس،  —

یاالقچىالرغا شۇنداق   —! ھۇ، خۇمپهر ! كومپارتىیىنىڭ دىكتاتور ئورگىنى  
چىـشىنى  ! زلىـشىگه یـول قویۇلمىـسۇن     ۆئۇنىڭ بۇنداق س   —تاپىلىدى،  

 .دېدى  —! چوقۇۋېتىش كېرەك
نــى لېــنىن بىــلهن ســتالىنالرغا ئوخــشۇتۇپ مۇئـــامىله      مې...   —

قىلساڭ بولمایدۇ، چۈنكى ئۇالرنىڭ تىلى بىـر، دىنـى بىـر، ۋەتىنـى بىـر،                
مهن بولــسام شــهرقىي تۈركىــستانلىق، ئىــسالم . یاشــىغان تــۇپرىقى بىــر

دىنىدا یاشایمهن، دىنىم باشقا، تىلىم باشقا، یېزىقىم باشقا، مىللىـتىم           
دادام یاكى .  ا یاشىمایمهن، ئۆز زېمىنىمدا یاشایمهنباشقا، خىتاي زېمىنىد

ــسهن،     ــدىن ئاچىقىــپ بهرمهی ــاش بهرســهڭ خىتای ــاي ئهمهس، ئ ــام خىت ئان
شــهرقىي تۈركىــستانغا ئهكهلــگهن مىلیونلىغــان خىتىیىڭنــى بىزنىــڭ   
. ئاشلىق بىلهن بېقىۋاتىسهن، خىتایغا بىزنىڭ ئاشلىقنى توشىۋاتىـسهن   

 ! ...یېسهم قهتئى رازى بولمایمهنئاق ناننى سهن، قارىسىنى مهن 
 ...ئۇنى رەھىمسىز دۇمباالش باشالندى. یهنه گۈلدۈر ـ غاالپ ئاۋازالر
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سوراقچىالر سوراقنى توختتىتىـپ، ئـۇنى قـارا ئـۆیگه سـوالپ قویـدى،              
كېیىن تۇرمىدىن قاچتى، دېگهن . كېیىن ئۇنى مهیدانغا ئهكهتكهن ئىدى  

  . گهپ بىلهن ئېتىپ ئۆلتۈرىۋېتىپتۇ
 

6 
  

ــۆرتىنجى كـــامېردا مائارىـــپ       ــۈچىنجى كـــامېردا تـــۇردۇم، تـ مهن ئـ
بۇ ئادەم ئاقسۇ بهش تۈگمهنلىـك  . نازارىتىنىڭ نازىرى تۇردى ئېلى تۇراتتى   

بـۇ ئىنقىالپنىــڭ  . بولـۇپ، بـۇرۇن تۇرپــان ئىنقىالۋىغـا قاتناشـقان ئىــكهن    
كوممۇنىستالر كهلگهندە . ئىككىنجى سىیاسى كومىسارى بولغان ئىكهن

بـۇ ئـادەم خىتایالرنىـڭ    .  مـۇئهللىم ئىـكهن   ①ىنىـستىتوتىدا ئ“ شىنجاڭ”
دېگهن ئىمـزا قویـۇش یىغىنىغـا    “ ئۈچ یىلدىن بهش یىلغىچه كېتىمىز    ”

شۇ چاغالردا ئۇنۋېرسىتېتكه سادىروۋ مۇدىر . قاتناشقانالرنىڭ بىرى ئىكهن
ئۇنىڭ ئالدىدا مىللى قىسىم زەمبىرەك پولكىنىڭ كومسارى . بولغانىدى
 چاغدىكى مىللى كادىرالرنى ئىمتىھـان بىـلهن سـىناش     شۇ. بولغانىكهن

ئـۇ چاغـدا تـۇردى      . دولقۇنىدا مائارىپ مىنىـستىرلىكىگه یـۆتكهپ كهتتـى       
ئېلى مائارىپ مىنىستىرلىكىدە ئىشلهیتى ۋە مهركىزىي پارتىیه مهكتىپى 

بۇ یىغىندىن كېیىن بـۇ  . تارىخ ـ جۇغراپىیه پاكولتىتىنىڭ مۇدىرى ئىدى 
“ شـىنجاڭ ”یارىمىغاچقا ئۈرۈمچىگه قـایتۇرىۋېتىلگهن ۋە  ئادەم خىتایالرغا   

 . مائارىپ نازارىتىنىڭ نازىرى بولغان
یهنى ۋەتىنىمىز شهرقى تۈركىستاندىن    . خىتایالر ۋەدىسىدە تۇرمىدى  

شـىنجاڭ ئۇیغـۇر    « كۈنى   -1 ئاینىڭ   -10 یىلى   -1955چىقىپ كهتمهي،   
بۇنىڭغـا  . ى بولدىدېگهن ساختا ئاپتونومىیىنى بهرمهكچ   » ئاپتونۇم رایونى 

                                            
ــ”① ــستىتوتى “ ىنجاڭشــــ ــازىرقى —ئىنىــــ ــىنجاڭ” ھــــ ــىتېتىغا “ شــــ ئۇنۋېرســــ

 . م ـــــ ئۆزگهرتىلگهن 



 86 

بـۇ  . دۇنیادىكى بـارلىق سوتسیالىـستىك دۆلهتلهردىـن ۋەكىـل چـاقىردى          
شـۇنىڭ  . ئىشقا تۇردى ئېلى كۈچلـۈكرەك نـارازىلىق بىلـدۈرگهن ئىـكهن          

“ مىللهتچـى ”(ئۈچۈن خىتایالر بۇ ئادەمگه یوغان گۇنادىن بىرنـى ئارتىـپ    
هر پىداگوگىكا ئۈرۈمچىدىن قهشقهرگه ھهیدەپ، مۇئاۋىن نازىر ۋە قهشق) دەپ

ئۇ بۇرۇن خهلق پارتىـسىگه    . ئىنىستىتوتىنىڭ مۇدىرى قىلىپ بېكىتتى   
قاتناشقان بولۇپ، بۇ پارتىیهنىڭ قۇرغۇچىسى مهمتىمىن ئېمىنوۋ، تۇردى     
ئېلــى مۇئــاۋىنى ئىــدى، ئــۇ یهنه قوشــۇمچه جهنــۇبى بىیورونىــڭ مــۇدىرى   

 . بولغان
ــۈرمىگه ئهكىــردى 8 یىــل -1968ئــۇنى  ــدا مهن بــار ت  ۋە مېنىــڭ    ئای

ئۇنىــڭ بــویى ئىككــى مېتىــر ئــون .  كامېرىغــا قامىــدى- 4یېنىمــدىكى 
شۇڭا ئۇ ئىككى مېتىرلىق كامىرغا پاتمىغاچقا ئۇ . سانتىمېتىر كېلهتتى

 یېتىپتۇ، ) قىیپاش ئۇزۇلۇپ(بۇلۇڭدىن بۇ بۇلۇڭغا پۇتىنى قىلىپ
 .سوراقچىالر بۇ ئادەمنى سوراق قىلغانىكهن، ئۇالرغـا جـاۋاپ بهرمهپتـۇ        

مهن ئإزەم بىلهن تهڭ دەرىجىلىكلهر بىـلهن سۆزلىـشىمهن، مهركهزدىـن            ”
شـۇنىڭ بىـلهن بـۇ      . دەپتۇ ۋە سوراققا چىققىلى ئۇنىماپتۇ    “ ئادەم كهلسۇن 

 جىنایهتچىنى باشالپ كىرىپ، ئىتنىڭ ئۆلىكىنى سۆرىگهندەك 4ئادەمنى 
 . سۆرەپ سوراققا ئېلىپ چىقىپ كهتتى

سـوراقتا جـاۋاپ   . كى قالمـاپتۇ دۈمبىسى یېغىر بولۇپ، بېـشىنىڭ تـۈ      
ئــادەتته بىــر كۈنــدە . بهرمىگهنمــۇ قانــداق یهنه ســۆرەپ ئهكىرىــپ قویــدى 

.  ئایغىچه كۈندە بىر موما بهردى  6ئىككى موما بېرەتتى، ئهمما بۇ ئادەمگه       
 ئایدىن كېـیىن بـۇ ئـادەم قوپالمایـدىغان، ئـۆمىلهپ ماڭىـدىغان بولـۇپ         6

یهكهنـدىكى الگىرغـا ئېلىـپ     یىللىق كېـسىپ  22 ـ یىلى  1972. قالدى
  . كهتتى
 

7 
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 دېـۋىزىیه قومانـدانى     -13بـۇ ئـادەم مىللـى ئـارمىیه         : ئابالیوۋ ئېمىن 
 -1968ئۇ . مهمتىمىن ئېمىنوۋىڭ مهخسۇس كاتىپى ۋە مهسلىھهتچىسى

مهمــتىمىن ئېمىنــوۋ ئــۈرۈمچىگه یۆتكىلىــپ . یىلــى قاماققــا ئېلىنغــان
 تۈركىستاننىڭ جهنۇبىنى شهرقىي(“شىنجاڭ”كهتكهندە بۇ ئادەم جهنۇبى    

ھهربى رایونى ھهربى قورال ـ یاراغ بىلهن تهمىنلهش بۆلىمىنىڭ ) دېمهكچى
ئاخۇنوۋ باشـچىلىقىدىكى شـهرقىي تۈركىـستان      . خىزمىتىنى ئىشلىگهن 

 یاراق یهتكۈزۈپ بهرمهكچى بولۇپـسهن دەپ      -قوراللىق تهشكىالتىغا قورال  
هك پـارچىلىرى ئۈسـتىدە    قاماپ، سوراق قىلغاندا ئهینهكنى چېقىپ، ئهین     

 یالىڭـاچ یۇمۇالتقـان      قىرىندىلىرى ئۈستىدە  یالىڭاچ ئولتۇرغۇزۇپ، ئهینهك  
ــكهن ــدىم    . ئى ــۆرگهن ئى ــلهن ك ــۆزۈم بى ــۆز ك ــدا مهن ئ ــلهن یاتقان . مهن بى

بهدەنلىرىنىڭ ھهممه یېرى قاتتىق مونهكچىلهر، تۈشۈك ـ تۈشۈك تاتۇقالر 
یالىڭاچ قىلىپ ئېسىپ ھهم سوغۇق چاغدا . بىلهن توشۇپ كهتكهن ئىكهن

ــۈرەككه تهســىر یېتىــپ، كــېچه   ــۈپ، مېڭىــپ  -قویغاچقــا ی ــدۈز یۆتۈل  كۈن
 دە، یېـرىم سـائهت   -ئـاخىر ھېرىـپ، ھۇشـسىزلىنىپ یېقىلىـدۇ      . یۈرەتتى
.  یىرىڭ چىقىپ تۇراتتى-بهدەنلىرىنىڭ بهزى یهرلىرىدىن قان   . ئۇخالیتى

ېلىـپ ئۆلـۈپ   شۇ ئازاپالردىن كېیىن تۆرت ئاي بولغاندا ئاغزىـدىن قـان ك      
  . كهتتى
 

8 
  

شۇ یىلى ئىككىنچى ئایدا ئهمگهك بىلهن ئۆزگهرتىش ئىدارىـسىنىڭ      
باشلىقى قادىر ساۋۇتنى مهكىتتىكى خىزمهت ئۆتهۋاتقان یېرىدىن تۇتۇپ    

 ①قهشقهر ساقچى باشقارمىسىنىڭ ئىچىدىكى ۋە جانقورغانـدىكى      . كهلدى
 :سوراقتا. ئۆیىنى ئاختۇرۇپتۇ

                                            
 .قهشقهردىكى بىر مهھهلله ـــ م ①
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ــایهتچى — لهرگه قـــــورال تارقىتىپـــــسهن، ســـــهن سىیاســـــى جىنـــ
بـۇ ئـادەم ئېمىنـۇف      . جىنایهتچىلهرنى بىزگه قارشى تهربىیهلهپسهن، دەپتۇ    

رەئىس ۋاقتىدا پارتىیه كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن سېكرىتارى ۋە تهشـكىالت          
ئۇنى ئېمىنۇف ئایرىم پىـالن بىـلهن ئهمـگهك بىـلهن           . سېكرىتارى ئىدى 

ئـۇ ئهمـگهك    . هن ئىـكهن  ئۆزگهرتىش ئىدارىسىغا باشلىق قىلىپ یـۆتكىگ     
بىــلهن ئــۆزگهرتىش ئىدارىــسىغا باشــقارما باشــلىقى بولغانــدىن كېــیىن  
ھهممه یهرگه بېرىپ، خىتایالرنىڭ مهھبۇسالرغا قىلغان مۇئامىلىـسىنى        

 دىــــن ئــــارتۇق ئادەمنىــــڭ ئېغىــــر ئهمــــگهك بىــــلهن 5000كۆرىــــدۇ، 
 مىڭ ئادەمنىڭ سېسىپ یاتقـانلىقىنى بىلىـدۇ،     15000ئۆلگهنلىكىنى،  

ــىنى     ئ ــڭ تۇرمۇش ــپ جىنایهتچىلهرنى ــتىق ئېلى ــن تهس ــدىن مهركهزدى ان
تهشـكىالتى دېـگهن تهشـكىالتنى      » بـوران «یاخشىالیدۇ ۋە تـۈرمه ئىچىـدە       

ئۆیىنى ئاختۇرغاندا ئایـالى پـاش قىلىـپ قویـۇپ، شـۇنىڭ بىـلهن            . قۇرىدۇ
 : بۇ ئادەمگه سوراقچىالر. تۈرمىگه ئېلىنغان ئىكهن

 :دە، بۇ ئادەمدېگهن  —مهسىلهڭنى تاپشۇر،  —
ساڭا دەیدىغان ھېچقانـداق جىنـایىتىم یـوق، دەیـدىغان گېـپىم           —

 :ئۇالر. دەپتۇ  —بولغان تهقدىردىمۇ سهنلهرگه دېمهیمهن، 
 : دېگهندە، ئۇ—كىمگه دەیسهن؟ —
شهرقى تۈركىستان ئـازات بولغانـدا، خىتـاي تاجـاۋۇزچىلىرى  ب م          —

  —ئـارا سـودقا دەیـمهن،     تهرىپىدىن سوتقا تارتىلىدۇ، شۇ چاغدا خهلق①ت
 .دەپتۇ

ــۇر    ــادەمنى ئ ــۇ ئ ــلهن ب ــۇنىڭ بى ــۇتىنى   - ش ــى پ ــپ ئىكك ــۇر قىلى  ئ
ــسقا   . یوتىــسىدىن چېقىــپ تاشــلىۋەتتى  ــدا گېپى ــر یىــل دوختۇرخانى بى

ئالــسىمۇ پــۇتى تۇتمــاي، تهرىــتىگه ئــۆزى چىقالمــاي جىنــایهتچىلهر خهۋەر   

                                            
بـۇ ئاتـالغۇ شـهرقىي تۈركىـستاندا ۋە     ( بىرلهشكهن مىللهتـلهر تهشـكىالتى   —ب م ت     ①

 . م—) دەپ نا توغرا قوللۇنىلىدۇ» بىرلهشكهن دۆلهتلهر تهشكىالتى«خىتایدا 
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ىـدىغان  ئۇنىڭ تهرىتىنـى تۆكـۈش باشـقا ئـادەمگىمۇ ئېغىـر كېل         . ئاالتتى
بولغاچقا، جىنایهتچىلهر تهرەت قاچىسىنى ئالغىچه بىـر، تۆكـۈپ كېلىـپ           

مهینهتلىرىڭنــى خهقــكه ”بىــر قېــتىم بــۇ بىچــارە ئــادەمگه ئــازار قىلىــپ، 
ئادالىتىـــپ، سېـــسىپ یـــاتقىچه بالـــدۇرراق ئۆلـــسهڭ بولمامـــدۇ، ئۆلـــۈم 

ــان ــدىكهن  “ !یاراتمىغـ ــلهن تىلالیـ ــلهر بىـ ــدەك گهپـ ــا بهزى . دېگهنـ ھهتتـ
مانا بۇنداق . چىلهر نوقۇپ، چىمداپ ئاچچىقىنى چىقىرىۋالىدىكهنجىنایهت

ئازاپالر بىر ئىنقىالپچىغـا دۈشـمهننىڭ مىـڭ قېـتىمالپ ئۇرغىنىـدىنمۇ            
 . بهكرەك ئېغىر كېلهتتى

ئاخىر بۇ ئادەمنى ئىككى یىل كېچىكتۈرۈپ ئېتىشقا ھۆكۈم قىلىپ، 
ىـڭ بویىـدىكى   كېرىیه بىلهن نىیه ئارىلىغىدا دۇڭخۇاڭغا ماڭىدىغان یولن     

دېـگهن مهیـدانغا ئېلىـپ      » تـاراش «ئۇرۇش جىنایهتچىلىرىنى قامایدىغان    
  . كهتكهن ئىدى

 
9 

  
 كـۈنى راشـىدىن مـۇفتى ئاخۇنۇمنىـڭ        -20 ئاینىڭ   -3 یىلى   -1970

.  كامىرغـا ئهكىرىـپ قویـدى   -3ئوغلى ئابلىمىت راشىدىننى مهن یاتقان   
 24ئۇنىڭغــا . دىمهن كـامېردا پىـشىن ئوقـۇپ ئولتـۇراتتىم، ئـۇنى ئهكىـر      

 سائهت ئىچىدە 24بۇ . ئهتىسى تاماق بهردى. سائهتلىك تامىقىنى بهرمىدى
ئۇ ئاچ قالغانلىقتىن مهن بۇ ئادەمگه . ئۇ ماڭا بىر ئېغىزمۇ گهپ قىلمىدى

.  دەپ بهردىـم “ مـانى ئىچـسىله  ” قۇرۇق نانالرنى چایغـا چىـالپ،       -قاتتىق
 :ئاندىن

 :ئۇ ئادەم.   دەپ سورۇدۇم—ئۆزلىرى قهیهردىن؟ —
 —مهن ســاڭا گهپ قىلمــایمهن، ســاقچىالر شــۇنداق تاپىلىغــان،   —
 .دېدى

 نىمه ئۈچۈن؟  —
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ساقچىالر بۇ ئادەم بهش ئـادەمنى ئۆلتۈرىـۋەتكهن قاتىـل، ئۇنىڭغـا         —
گهپ قىلساڭ سېنىمۇ ئۆلتـۈرۈپ قویىـدۇ، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئۇنىڭغـا گهپ              

 . دىمقىلما دېگهن ئىدى، شۇڭا مهن سهندىن قورقۇپ گهپ قىلمى
  یىل ساقالمدۇ؟ 10بهش ئادەمنى ئۆلتۈرگهن ئادەمنى  —
 . توۋا، مهن بىلمىگهندىن كېیىن مۇشۇنداق قىلىپتىمهن ـ دە —

ئىككىمىــز بىــر یولــدىكى . ئانــدىن كېــیىن ئىككىمىــز تونۇشــتۇق
یهنى ئۇ ئىسالم پارتىسىدىن، مهن خهلق پارتىسىدىن  . ئادەملهر ئىكهنمىز 

ىز خىتایغا قارشى، ۋەتهن ئازاتلىقى ئۈچـۈن      چىقىپ قالدۇق، ھهر ئىككىم   
كۆرەش قىلىدىغان ئىنقىالپچى بولغىنىمىز ئۈچۈن تېزال سىرداش بولۇپ 

 یىلى تۇتۇش بـۇیرىقى چىقارغـان   -1968ئهسلىدە بۇ ئادەمگىمۇ  . كهتتۇق
یهنـى ئـۈرۈمچى، قارامـاي،      . ئىككـى یىـل مۆكـۈپ یـۈرگهن ئىـكهن         . ئىكهن

جـایالردىكى تۇققانالرنىـڭ ئـۆیىگه كهلـسه،     بـۇ   . قهشقهر تهرەپلهردە تۇرۇپتۇ  
. دەپتـۇ “ سېنى تۇتۇشقا بۇیرۇق چىقـاردى، سـهن بىزنىـڭ ئـۆیگه كىـرمه      ”

ــۇ   ــقهرگه قایتىــــپ كهپتــ ــارا ماشــــىنىدا قهشــ  دە، -شــــۇنىڭ بىــــلهن قــ
ئۆستهڭبویىدىكى ئوسمان ھـاجى ئىـشاننىڭ بالىـسى مهمهت سـاۋۇتنىڭ          

بـۇ مهمهت  . ۈپتۇئۆستهڭبویىدىكى تېۋىپلىق قىلىدىغان دوكىنىغـا چۈشـ    
ھهربى رایون قوغـداش    “ شىنجاڭ”ساۋۇت دېگهن ئهبلهخ ئهسلىدە جهنۇبى      

باشقارمىسىغا، قهشقهر ۋىالیهتلىك ئامانلىق باشقارمىسىغا ئىشلهیدىغان 
ئابلىمىت راشىدىن بۇرۇن بۇ مۇناپىق بىـلهن قهشـقهردە    . مۇناپىق ئىكهن 

.  تۇتۇلـۇپ قـاپتۇ    شۇ سـهەۋەپتىن  . ھاشىم داموللىدا بىلله ئوقۇغان ئىكهن    
مهن زېرىكىشلىك تـۈرمه ھایاتىمىزغـا بىـر ئهمهك قىلىـش ئۈچـۈن ئـۇنى           

 . تۇتۇلۇپ قېلىش جهریانىنى تهپسىلى سۆزلهپ بېرىشكه ئۈندىدىم
كېلىــپال بــۇ . مهن ئۈرۈمچىــدىن شــام ئهتراپىــدا كهلــگهن ئىــدىم  —

 دەپ“  ۋاي، قانداق ئهھۋاللىرى؟”مۇناپىقنىڭ تېۋىپخانىسىغا چۈشتۈم، ئۇ، 
دەپ “ نهگه بـاردىال؟ نهدە تـۇردىال؟     ”: یاخشى كۈتىۋالدى، ئـۇ ئاخـشىمى ئـۇ       

مهن ئۇنىڭغا، بارغان ۋە تۇرغان یهرلهرنى ئېیتىـپ  . یاخشى ئهھۋال سورىدى 
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 مىڭ مېتر رەخ 500 یۈەن پۇل، 2000یېنىمدا ”: مهن یهنه ئۇنىڭغا. بهردىم
 ئـالتۇن   مىڭ كىلو ئاشلىق بېلىتى، ئون ئۈچ یېرىم سه نهخ        50بېلىتى،  

مانا ماۋۇ كۈپته قویسىال، الزىـم  ”: ئۇ. دېدىم“ بار، بۇالرنى قهیهردە قویارمهن   
 كىلـو ئـۇن،   100مهن  . دېـدى “ بولىدىغان ۋاقىتقىچه مهن ساقالپ بېـرەي     

ئهتىـسى بىـر كىلـو ئۇنغـا نـان      .  كىلو گۈرۈج ئالغاچ كهلـگهن ئىـدىم       100
، كۈیئوغلـۇم  چاي ئىچىپ ئولتۇرسـاق . تېگىشتۇق، ئۇ ماڭا چاي دەملىدى    

ــدىم   ــدە تېلىفــون بهرگهن ئى . كهلــدى، چــۈنكى مهن قاراشــهھهرگه كهلگهن
ــۇم ماڭــا  ــدىن كېــیىن    ”: كۈیئوغل ــىله تېلىفــون بهرگهن ۋاي دادا، مهن س

. دېدى“  كۆكیاردىكى ۋاخان تاجىكلىرى بىلهن ئۆزلىرىگه جاي راسلىدۇق
 چـۈنكى  ۋاي باالم قانداق گهپ بولسا دەۋەرسىله،   ”: ئۇنىڭغىمۇ بۇ مۇناپىق  

ئۆزلىرىگه تهییارالپ  ”: كۈیئوغلۇم یهنه . دەپ تۇراتتى “ بىز دېگهن ئۆز ئادەم   
 ئىچمهك ۋە قۇربانلىق گوشـلىرى دەڭـدە قالغـان         -ئالغاچ كهلگهن یىمهك  

 دە، چىقىـپ  -دېـدى “ ئىدى، مهن بېرىپ ئۇ نهرسـىلهرنى ئېلىـپ كـېلهي    
راق بۈگـۈن بالـدۇر   ”: ئانـدىن ئـۆي ئىگىـسى بولغـان بـۇ مۇنـاپىق           . كهتتى

مهن مـاقۇل   . دېـدى “ مهسجىدكه چىقىـپ، نامـازنى مهسـجىدته ئوقۇسـاق        
: مهسـجىدكه یـېقىن كهلگهنـدە ئـۇ       . ئاندىن مهسـجىدكه ماڭـدۇق    . بولدۇم

مهن مهسجىدكه كىرىپ . دەپ خاال تهرەپكه كهتتى“ مهن تهرەت ئېلىۋاالي”
ــت نــامىزى ئوقــۇدۇم، ئانــدىن ئۆســتهڭبویى   . كهتــتىم نامــاز ئوقــۇدۇم، مهی
كونـا    —یولنىڭ ئـۇ تهرىپـدىكى   . كى دەرۋازىدىن چىقىپ ماڭدىمتهرەپتى

بانكىنىڭ ئالدىدىكى گوداڭ كۇچىغا كهلگهندە، ئارقـا تهرىپىمـدە ئىككـى     
ئالـدىم  . دەپ كوچىغا ئىتتىـردى   “ !ماڭ بۇ تهرەپكه  ”: ئهسكهر پهیدا بولۇپ  

دەپ تاپانچـا  “ !كـۆتهر قولـۇڭنى  ”تهرەپـتىن ئىككـى ئهسـكهر كهلـدى ـ دە،       
بىر نهرسـىلىرىم بـار ئىـدى،    ”مهن ئۇالرغا   .  قولۇمغا كویزا سالدى   تهڭلهپ،

. كۆرپه ۋە جۇۋىلىرىمنى ئېلىۋېلىپ تۈرمىگه كهلدىم. دېدىم“ ئېلىۋالسام
 . دېدى  —بولغان ئهھۋال مانا مۇشۇ، 

سـهن  ”: سـوراقتا . ئىككى كۈندىن كېیىن سوراققا ئاچىقىپ كهتتـى       
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ــا   ــىنى قایتـ ــستان دۆلهت الھىیهسـ ــهرقىي تۈركىـ ــپ  شـ ــۈزىتىش قىلىـ  تـ
ــۆزله   ــسىالتىنى س ــڭ تهپ ــۇ الھىیهنى ــسهن، ب ــاتتىق  “ !بېرىپ ــۇنى ق دەپ ئ

 . دەپتۇ“ مهن بىلمهیمهن، مهن ئۇنداق ئىش قىلمىدىم”: ئۇ. قىستاپتۇ
ــارەت ئوقۇپتــۇ ”: ســوراقچىالر ــمه ①ئهھــمهت زىیــائى ئىب ، ســهن تهرجى

قىپسهن، سهن ئىبارەت ئوقۇپسهن، ئـۇ تهرجىـمه قىپتـۇ، شـۇنداق قىلىـپ       
: ئــۇ .  دەپتــۇ“ ىككىــڭ ھهر یهرلهردە ســۆزلهپ یۈرۈپــسهن، بــۇنى ســۆزله    ئ
 . دەپتۇ“ بىلمهیمهن، مهن ئۇنداق قىلمىدىم”

سهن دۆلهت الھىیهسىنى بهشكىرەمدە ئابلهتنىڭ ئۆیىدە ”: سوراقچىالر
 . دەپتۇ“ یېزىپسهن، بۇنى سۆزله

ئۇ .  ئۇنى ئىككى كۈندىن كېیىن یهنه سوراققا ئېلىپ چىقىپ كهتتى
دېگهندىن كېیىن، كالتهككه ئولتۇرغۇزۇپتۇ، پۇتىنىڭ     “ بىلمهیمهن ”یهنه

ۋە قولىنىـڭ تىرناقلىرىغـا یىڭـنه تىقىپتـۇ، بۇرنىـدىن قىزىلمـۇچ سـۈیى        
قۇیۇپتۇ، زەكىرىنىـڭ تۆشـۈكىدىن ئىـنچىكه سـىم تىقىـپ، تـوك بىـلهن           

كۆزلىرىنىــڭ چاناقلىرىــدىن قــان كهلــگهن ھالــدا ئهكىرىــپ  ... ئــازاپالپتۇ
ئۇنىڭ تهرىتىنى .  كۈن مىدىرلىیالمىدى 10بۇ ھالهتته ئۇ    . تاشالپ قویدى 
ھهتتا مومىنى یىگىدەكمۇ مادارى بولمىغىنى، یاڭاقلىرىنى . مهن توشۇدۇم

مىدىرالتسا بهك ئاغرىیدىغان بولغانلىقى ئۈچـۈن بهرگهن نـانالرنى ئومـاچ        
ئاساسهن بىھۇش . قىلىپ ئاغزىغا قۇیۇپ قویاتتىم، شۇندىمۇ ئاران یۇتاتتى

ئۇنىڭغا یـۈرىكىم ئېچىـشىپ كۆزلىرىمـدىن       . ۈدەك بىر ھالدا یاتاتتى   دېگ
مهن گۇنــدىپایالرغا بــۇ ئادەمنىــڭ كېــسىلىنى، پىــت . یــاش توختىمــایتى

ــۇ       ــارقىلىق بـ ــۆتكهش ئـ ــۆیگه یـ ــقا ئـ ــى ۋە باشـ ــسىپ كهتكهنلىكىنـ بېـ
 ئـۆیگه یـۆتكهپ    -2بىزنى  . مهینهتچىلىكتىن قۇتقۇزۇشنى تهلهپ قىلدىم   

 كېچهكلىرىنـى ۋە    -ت بېـسىپ كهتـكهن كېـیىم      ئۇ ئادەمنىڭ پى  . قویدى

                                            
. ئایهت ۋە ھهدىـسلهرنىڭ ئهسلىـسى، ئهرەپ تىلـى بـویىچه ئوقۇلىـشىنى دېمهكچـى           ①

 .سۆزى بىلهن تومۇرداش بولۇپ، سۈپهت سۆزى ئهمهس ـــــ م“ ئىبارە”بۇ 
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 ئۆینى تـازىالپ یهنه شـۇ      -3 كۈن بولغاندا    10. یوتقانلىرىنى تاشلىۋەتتۇق 
مهن بۇ ئـادەمگه ئهھـمهت زىیائىنىـڭ بـارلىقىنى         . ئۆیگه ئاچىقىپ قویدى  

سـاقچىالر بـۇ   .  بۇ ئىككى ئـادەم ئهرەپـچه پاراڭلىـشىپ تـۇراتتى     . ئۇقتۇردۇم
پ تاپشۇر، دەپ ئىككـى قهلهم، بىـر تـوپ قهغهز،           ئادەمگه مهسىلهڭنى یېزى  

سـهن داداڭنىـڭ ۋەقهلىكىنـى ۋە       ”: ۋە. ئىككى قۇتـا رەڭ ئهكىرىـپ بهردى      
ئۆزەڭنىــڭ ۋەقهلىكىنــى، یهنــى ئهڭ ئــاز بولغانــدا بىــر تهشــكىالتنى پــاش  
قىلىسهن یاكى ئون ئىككى تهشكىالتنىڭ ھهممىسىنى پاش قىلىسهن،         

“ قىلىپ مهجلىس ئاچقان، بۇنى یازىسهن نهچچه یهردە تهبلىغ 20قهشقهردە 
 . دېدى

ــ 20. بــۇ ئــادەم ھهر كــۈنى خهت یــازاتتى   ۋاراق بولغانــدا كونــۋېرت 30ـ
نىـمه  ”: مهن ئۇنىڭـدىن  . دەپ بېرەتتـى  “ ماۋزېـدۇڭغا تېگىـدۇ   ”ئارقىلىق  

ماۋزېـدۇڭغا خهت یـازدىم، خهتنـى ماۋزېـدۇڭ         ”: دەپ سورىـسام، ئـۇ    “ یازدىال
ماۋزېـــدۇڭ ”: مهن ئۇنىڭغـــا.  دەیتتـــى“ئوقـــۇپ، مهن بىـــلهن كۆرىـــشىدۇ

دېــسهم، ئــۇ  “ســىلىدەك جىنــایهتچى بىــلهن كۆرۈشــمهیدۇ، یازمىــسىال     
ــدى ــپ، . ئۇنىمىـ ــدۇ ”خهت یېزىـ ــدۇڭغا تېگىـ ــۋەردى“ ماۋزېـ . دەپ ئهۋەتىـ

ئویالیمهنكى ئۇ شۇ . مۇشۇنداق خهت یېزىش ئىشى تۆرت یىل داۋام قىلدى
بىر .  ىنغان بولسا كېرەكچاغالردىال ئهقلىي نورمالسىزلىققا گىرىپتار قىل

:  یىلى سوراقچىالر گۈلدۈرلهپ كىرىپ تاالغا ئاچىقىـپ  -1974كۈنى یهنى   
دەپ مېنىمــۇ، ئۇنىمــۇ تــازا    “ ســهن ماۋزېــدۇڭنى زاڭلىــق قىلىپــسهن   ”

ئۇ بۇرادەرنى ھویلىغا ئاچىقىپ قاردا تـۆرت سـائهت توختۇتـۇپ       . دۇمبالىدى
ــاپتۇ  ــۇتى ۋە قــولى ئۈشــشۈپ ق ــازدا یىرى. قویۇپتــۇ، پ ــدىكهن، قىــشتا ی ڭدای

كېــیىن ئــۇنى یېنىمـدىكى كامېرغــا ئهكىرىــپ ســوالپ  . ئىشـشىیدىكهن 
ســهن خهت یازمــا دېــسهڭ ئۇنىمــاپتىمهن، ســهن تــوغرا ”: ئــۇ ماڭــا. قویـدى 

ــهن     ــتىمهن، س ــسهن، مهن بىلمهپ ــا كۆیۈنۈپتىكهن ــسهن، ماڭ سۆزلهپتىكهن
شـۇ  . دەپ تـوۋالپ سـۆزلهپ كهتتـى      “ ئهۋلىیا ئىكهنسهن، مهن توۋا قىلـدىم     

 یىلغا -1982ئۇ .   یىللىق كېسىپ مهیدانغا ئېلىپ كهتتى20یىلى ئۇنى 
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ــاگنوز      ــسىلى دەپ دېئ ــۈرەك كې ــۇنى ی ــۇرالر ئ ــاقلىغان، دوخت ــاغ س قهدەر ب
داۋاالنغىلـى خـوتهنگه   . قویغاچقا، ئـۇنى دوختۇرخانىغـا كېـپىلگه بېرىپتـۇ      

خـوتهنگه  . ئهۋەتىپتۇ، ئۇنى تۈرمىنىڭ گۇنـدىپایلىرى نـازارەت قىلىـدىكهن        
رغاندىن كېیىن تونۇش ـ بىلىشلهر كۆپ بولغانلىقتىن خىتایالر چىداپ با

قهشـقهرگه  . تۇرۇپ بواللمـاي، قهشـقهردە داۋالىـنىش ئۈچـۈن ئهۋەتىۋىتىپتـۇ         
سـىله  ”: كهلگهندىن كېیىن جورى داموللىنىڭ بالىسى ئېلى قارى ماڭـا        

بىلهن كامىرداش بولۇپ یاتقـان ئابلىمىـت راشـىدىن قهشـقهرگه كهلـدى،        
دەپ “ یۈمدە مىھمان قىلدىم، ھـازىر دوختۇرخانىـدا داۋالىنىۋاتىـدۇ        مهن ئۆ 

 نـان،  5 ـ  4مهنمۇ ئۇ چاغدا تۇرمىدىن یېڭـى چىققاچقـا   . ماڭا خهۋەر قىلدى
یېنىدا .  ئازراق ئهنجۈر مۇرابباسى ئېلىپ ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشكىلى باردىم

 ئـابلىز ”مهن یاتىقىغـا كىرسـهم ئـۇ مېنـى تونىمـاي،           . خوتۇنى بار ئىـكهن   
مهن تونۇشلۇق بهرگهندىن . دەپ ۋاقىراپ توۋالپ كهتتى“ !دامولال چىقىپتۇ

ــدى   ــدىن تونى ــیىن ئان ــا . كې ــدىن ماڭ ــگهن  ”: ئان ــاۋۇت دې مهن مهمهت س
نهخ پۇل، ئاشلىق بېلىتى، رەخ بېلىتى، ’: مۇناپىقنى چاقىرتتىم، ئۇنىڭغا

  دېسهم، ئـۇ مۇنـاپىق     ‘ئالتۇن قاتارلىق ھهممه نهرسىنى تاپشۇرۇپ بهرگىن     
سېنى تۇتۇپ كهتكهن كۈنى ئهسكهرلهر ھهممه ’: ھهممىدىن تېنىۋالدى ۋە 

 سـۆز   - گهپ. دېـدى “  دەپ یالغان سۆزلىدى   ‘نهرسهڭنى ئاچىقىپ كهتكهن  
 كۈنـدىن   3. تۈگىگهندىن كېیىن مهن ئۇنىڭ یېنىدىن یېنىپ چىقـتىم       

مهمهت ســاۋۇت ”: كېــیىن یهنه ھېلىقــى ئېلــى قــارى قېــشىمغا كېلىــپ
ــاپىق ئى  ــگهن مۇنـ ــت   دېـ ــپ ئابلىمىـ ــالپ چىقىـ ــاقچىنى باشـ ــى سـ ككـ

راشىدىننىڭ مېڭىسىگه ئۇرۇۇپتىكهن، ئابلىمىت راشىدىن ساراڭ بولۇپ        
 دەپ ھهیدەپ چىقىىرىپتۇ، ئۇ ‘بىز ساراڭنى داۋالىمایمىز  ’قاپتۇ، دوختۇرالر   

“ ئادەم ھازىر قارقى دەرۋازىدىكى ئابلىز بېدىچى دېگهننىڭ سارىیىدا ئىكهن
یېنىدا بىر ئىنىسى ۋە .  ئوقۇپ شۇ سارایغا كهلدىممهن ناماز شامنى. دېدى

بىز تېخى شام ئوقۇمۇدۇق، بىز ئوقـۇۋاالیلى،  ”: ئۇالر ماڭا. ئایالى بار ئىكهن  
ئابلىمىــت . مهن مــاقۇل بولــدۇم. دېــدى“ ســىله ئاكامغــا قــاراپ تۇرســىال 
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ئىككى مىنۇت ئۆتكهندە   . راشىدىن مهن بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشتى     
 مۈلكـۈمنى ئېلىۋالغـان مهمهت   -سـهن مېنىـڭ مـال    ”: یاقامنى سـىقىپ  

دەپ ۋاقىراپ كهتتى ۋە “ ! مۈلكۈمنى بهر- مال! ساۋۇت دېگهن مۇناپىقسهن
. تهستىكىمگه ئىككىنى قویىۋېدى، ئاغزى ـ بۇرنۇمـدىن قـان كېپكهتتـى     
. ئاندىن المپىغا ئېسىلدى ـ دە، المپا سۇنۇپ ھهممه یهرنىڭ توكى كهتتى 

ــردى   ــۈرۈپ كى ــارایۋەن یۈگ ــا خهۋەر   س ــىدىننىڭ ئایالىغ ــت راش  ۋە ئابلىمى
ــالى كىرىـــپ. قىلـــدى ــۇ ئۆزلىرىنىـــڭ  ”: ئایـ ــال، بـ ۋاي نىمانـــداق قىلىـ

بۇ مهمهت ساۋۇت ”: ئابلىمىت راشىدىن. دېدى“ قىیامهتلىك ئاغىنىلىرى
دەپ “ ۋاي مهن تـوۋا قىلـدىم     ”: ئـۇ . دېـدى “ یاق”: ئۇالر. دېدى“ ئهمهسمۇ؟

سـىلهر كهتـسهڭالر    ”: مهن ئایالىغـا  . ىبېشىغا ئهدىیالنى ئارتىپ یېتىۋالد   
كېتهیلــى دەپ بــېكهتكه چىققــان ئىــدۇق، ”: دېــسهم، ئایــالى“ بولمامــدۇ؟
ــدى، ‘ســاراڭنى ماشــىنىغا ئالمــایمىز ’شــوپۇرالر   دەپ ماشــىنىغا چىقارمى

ــا. دېـــدى“ شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن كېتهلمىـــدۇق ئهته ســـهھهردە ”: مهن ئۇالرغـ
ــوپۇرنى تونـــۇ    ــارلىنىڭالر، مهن ھهرقانـــداق شـ یمهن، مهن بېكهتـــته تهییـ
مهن ئـۆیگه   . دېدىم“ ئىشلىگهن، ئهته مهن سىلهرنى یولغا سېلىپ قویاي      

سېنى كىم ئۇردى؟ كىم بولسا، بىز ئۇنىڭغا ”: قایتىپ بارسام ئۆیدىكىلهر
مهن ئۇالرغـا یىقىلىـپ چۈشـتۈم دەپ یالغـان       . دەپ تۇرىۋالـدى  “ تېتىیمىز
غوڭۇلداپ ئاران تـاڭ  كېچىچه شاپىالقنىڭ دەردىدىن قولۇۇقۇم  . سۆزلىدىم
ســهھهردە ھېلىقــى دەڭــگه ئىككــى بــاالم بىــلهن بىلــله قــول   . ئــاتقۇزدۇم

ئابلىمىت راشىدىننى ھارۋىغا سېلىپ بېكهتكه  . ھارۋامنى ئېلىپ باردىم  
 . قاغىلىق ماشىنىسىغا سېلىپ قویدۇق، كهتتى. ئاپاردۇق

  .بېرىپ ئۈچ كۈندىن كېیىن ئۆلۈپ كېتىپتۇ
 

10 
  

 :ىزگه قایتىمهنیهنه تۈرمه كهچمىشىم
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ئۇنىڭدىن كېیىن بىر كېچىدە مېنىـڭ یـان تهرىپىمـدىكى كامېرغـا      
قار ، یامغۇر یاغقاندا ئهسـكهرلهر    . ئادەم ئهكىردى، ئۇ كۈنى قار یاغقان ئىدى      

بۇ پۇرسهتتىن پایـدىلىنىپ ئـۆز ـ ئـارا     . تام  تۆپىدە ماڭماي پوتهیدە تۇراتتى
 . سۆزلىشىۋاالتتۇق

 .ىدىم مهندەپ توۋل  —! كىم كىردى —
بـۇ ئىككـى   (بىر یېرىم مېتىر كېلىدىغان بىر ئۆیگه سىیىتنىیازنى       

یىل كېچىكتۈرۈپ ئېتىشقا ھۆكۈم قىلىنغان ئادەم بولۇپ، بۇرۇن ساقچى         
، ئهمهتخـان مهخـسۇمنى،     )باشقارمىسى تهرگهۋ بۆلۈمىنىڭ كـادىرى ئىـدى      

ئهمهتخـــان مهخـــسۇم بىزنىـــڭ    . ئـــارتىس ئهخهتنـــى ســـوالپ قویۇپتـــۇ   
ــۆزى . ڭ ئهزاســى ۋە كىنــو خانىنىــڭ مىخــانىكى ئىــدى تهشــكىالتنى ــۇ ئ ئ

شـــهرقى تۈركىـــستاننىڭ ”یاســـىغان یهرلىـــك رادىیـــو ئىستانسىـــسىدا   
دەپ سـۆزلهپ   “ مۇستهقىللىقىنى بىـر ئایـدىن كېـیىن ئىـالن قىلىمىـز          

 :  ئارتىس ئهخهتنىڭ نېمه ئۈچۈن كىرگهنلىكىنى سورىسام، ئۇ.  یۈرگهنىكهن
ۇرۇشـقان چاغـدا بىـر خىتـاي ئـۆلگهن      ئوڭچىالر بىلهن سولچىالر ئ —

 : ئىدىم“ یىغلىغان”ئىكهن، مهن بۇ خىتایغا مۇنداق قۇشاق قېتىپ 
 !ۋاي قېرىندىشىم

 ! مىڭالپ كهلگهن قېرىندىشىم
 ! بىرلهپ ئۆلدۈڭ قېرىندىشىم

 !بىرلهپ ئۆلۈپ قاچان تۈگهرسهن، قېرىندىشىم
ر خوشال مهن كۆزۈمگه الزا سۈرتىۋېلىپ مۇشۇنداق یىغلىسام، خىتایال

بىراق، بىر مۇناپىق   . بولۇپ مېنىڭ مائېشىمنى ئۆستۈرۈپ بهرگهن ئىدى     
شـۇنىڭ  . مېنىڭ بۇ قوشىقىمنى خىتایالرغـا چۈشـهندۈرۈپ خهت یېزىپتـۇ    

 .دېدى  —بىلهن مېنى مۇشۇ یهرگه ئهكىرىپ قویدى،
 

**** 
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ۋىالیهتلىك سهنئهت ئۆمىكىنىـڭ ئىجادىیهتچىـسى شـاكىرمۇ مۇشـۇ          
ۇ قوشۇمچه ھهیكهلتاراش ئىكهن، ئۇ چاغدا ھهمـمه  ئ. یىلى تۈرمىگه كىردى 

ئادەم ماۋنىڭ ھهیكىلىنى چوڭ بىلىپ بىـردىن كۆتۈرىـۋاالر ئىـكهن، بىـر           
یهردە توسۇلۇپ قالسا ئۈزۈندە ئوقۇپ بېرەتتى ۋە ماۋنىڭ ھهیكىلىگه تازىم          

ــورایتتى   ــسهت س ــپ رۇخ ــى نهپهر   . قىلى ــلىقتا ئىكك ــڭ ھهیكهلتاراش بۇنى
ىر كۈنى پاخالنىـڭ ئۈسـتىگه گهج سـۇۋاپ ماۋنىـڭ          شاگىرتى بار ئىكهن، ب   
ــیىن   . ھهیكىلىنــى یاســاپتۇ ــۇ ھهیــكهل قۇرۇغانــدىن كې ــۇرۇپ ئ ــا ت ئازغىن

دەپتـۇ، بــۇ  “ مـاۋۇ پوۋەكنىـڭ قوڭىـدىكى پاخـالنى تـارتىۋەت     ”: شـاگىرتىغا 
شۇنىڭ بىلهن ئۇ .  ئىككى دانه مۇناپىق شاگىرت بۇنى خىتایالرغا چېقىپتۇ

 جىنـــایهتچى بولۇپ،تـــۈرمىگه ئهكىرىـــپ ماۋزېـــدوڭغا ھاقـــارەت قىلغـــان
بــۇ زۇلۇمغـا چىــدىیالماي ئـاچلىق ئىــالن قىلـدى، ئــاخىردا    . قویغـانىكهن 

  .خىتایالر توككا تۇتقۇزۇپ ئۆلتۈرىۋەتتى
 

**** 
  

سـاقچى باشقارمىــسىنىڭ باشـلىقى بولغــان،   —ئابـدۇرېھىم پېــتهك  
ــیىن جهنــۇبى   ــىنجاڭ”كې ــڭ بــاش باشــقارما    “ ش مهمــۇرى مهھكىمىنى

لىــك جىنــایىتى “مىللهتچـى ”ئۇنىڭغــا . ىغا ئالماشــتۇرۇلغانباشـلىقلىق 
ئارتىـــپ ۋەزىپىـــسىدىن ئېلىـــپ تاشـــلىغان، یهنـــى قهشـــقهردىكى بهش  

ئابدۇرېھىم پىتهك، ئابدۇرېھىم ئهییـۇپ، ئـابلىز ئهبهیـدۇلالھ،         (مىللهتچى  
سوراققا . نىڭ چوڭى دەپ قاماققا ئالغان ئىكهن     )ئۆمهر سهلهي، تۇردىیۇفالر  

مىدىڭ دەپ كېچىدە كىرىپ ئۇرۇپ بىر كـۆزىنى قـارىغۇ      یاخشى جاۋاپ بهر  
مانا شۇنداق قىلىـپ ئـاخىرى تۈرمىـدىن        . قىلىپ، بېشىنى یېرىۋېتىپتۇ  

 .چىقماي تایاق ۋە قىیناق دەستىدىن ئۆلۈپ كهتتى
ــۇت     ــامۇتنىمۇ شــۇ كېچىــدە ئۇررۇپتــۇ ۋە پ ئانــدىن ۋالــى ئېمىنــۇف ھ

 . قوللىرىنى سۇندۇرۇپ تاشالپتۇ
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 هڭ پهسهندسىھایۋاننىڭمۇ ئ
  

بۇ ۋاقهنى ئاالھىدە . شۇنداق بىر یىركىنىشلىك ۋاقه خاتىرەمدە تۇرۇپتۇ
خاتىرىلىــشىم بــۇ ئــارقىلىق خىتایالرنىــڭ قانچىلىــك یــاۋایى، یىرتقــۇچ  

 . تهبىئهت ئىكهنلىكىنى ئىسپات قىلماق ئۈچۈندۇر
 یىلـى بولـسا كېـرەك، ئابلىمىـت راشـىدىن بىـلهن بىلـله        -1971بـۇ  

ئىككىمىــز بىــر ھهپتىــدە بىــر قېــتىم  . ىرىمىز ئىــدىیېتىۋاتقــان كــۈنل
چـــۈنكى بىـــز ھۆكۈمهتنىـــڭ بىـــزگه بولغـــان . یالغانـــدىن ئۇرىىـــشىمىز

ماۋۇ پىتلىقنى  ”: بهزىدە مهن . پوزىتسىیىسىنى بىلىپ باقماقچى ئىدۇق   
دەپ ۋاقىـرایمهن،  “ !بۇنىـڭ پىتـى ماڭـا یوقـۇپ كهتتـى        ! مهندىن ئایرىۋەت 

! قۇسـۇدۇ ! جۆلۈیـدۇ ! چىسى ئۇخلىمایـدۇ  كې! بۇ قاتىل ئىكهن  ”: بهزىدە ئۇ 
كېیىنچه ھهر كـۈنى یـاكى   . دەپ ۋاقىرایدۇ“ !بۇنى یۆتكىۋەت ! قان كېلىدۇ 

بۇ ئىش تۆرت ئاي .  ھهر ئىككى كۈندە بىر قېتىم غهۋغا قىلىدىغان بولدۇق
 ئهسكهر تاراق ـ تۇرق قىلىپ 7 خىتاي، 8 ئۇیغۇر، 4بىر كۈنى . داۋام قىلدى

. بىز سىرتقا چىقتۇق. دېدى“ !چىق بۇیاققا”: ئىشىكنى ئېچىپ. كىردى
بىـز ئـۆیگه   ”: مهن ئۇالرغـا . دەپ مهندىن سـورىدى “ نىمه گېپىڭ بار”ئۇالر  

پاتمىدۇق، بـۇ ئـۆي ئـۇزۇنلىقى بىـر یېـرىم مېتىـر، كهڭلىكـى سهكـسهن          
سانتا، بىز یاتامدۇق؟ یاكى باشقا نهرسىلهر تۇرامدۇ؟ بۇ ئۆیدە ئىككى تهرەت 

 ۋە باشـــقا نهرســـىلهر تۇرســـا بىـــز بـــۇ ئـــۆیگه چېلىكـــى، ئىككـــى ئـــاپقۇر
 . دېدى“ سهن ھۇشۇڭ بىلهن بول، باراتى”: خىتایالر. دېدىم“ سىغمىدۇق
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دەپ ئابلىمىـت راشـىدىندىن     “ سـېنىڭ نىـمه گېپىـڭ بـار؟       ”ئاندىن  
بۇ یوقىرىنىڭ قـارارى،    ”: ئۇالر. ئۇمۇ مهن دېگهندەك جاۋاپ بهردى    . سورىدى

ئـۆزگهرمهس داشـقال   ! ئابلىمىـت ئىككىڭ ئایرىلمایـسهن، چـۈنكى سـهن       
مولال، سېنى باشقا یهرگه ئهكىىرىپ قویـساق باشـقىالرنى زەھهرلهیـسهن،           
ــدۇ،      ــقىالرنى زەھهرلهری ــشاشال باش ــاقمۇ ئوخ ــقا یهرگه چىقارس ــاراتنى باش ب

 بىرىڭنــى یهپ -شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئایرىلمایــسىلهر، چایانغــا ئوخــشاش بىــر 
رایونلـۇق ئهمـگهك بىـلهن    بـۇ ئـاپتونۇم    ! ئاندىن بىرىڭ قالىـسهن   ! تۈگهت

شۇ نىڭ بىلهن كامېرغا كىرىپ . دېدى“ !ئۆزگهرتىش ئىدارىسىنىڭ قارارى
 .كهتتۇق

 ناخشىسىنى ① بىر نهچچه كۈن ئۆتكهندە ئىچىم سىقىلىپ سادىرنىڭ
بىــر ئــاز ئۆتكهنــدە بىــر . دەپ قویــدى“ !ۋاقىرىمــا”: ئهســكهرلهر. توۋلىــدىم

دە، گۇنــدىپاي چىقىــپ  -گۇنــدىپاي، ئىككــى قوراللىــق ئهســكهر كىــردى 
 دە، مىلتىقنىـڭ پـاینىكى بىـلهن    -دېـدى “ !ئـېڭىش ” :ئهسـكهر . كهتتـى 

ــۇردى   ــى ئـ ــگه بىرنـ ــشتىم. گهجگهمـ ــۆرە  . مهن ئېڭىـ ــشكهندىمۇ ئـ ئېڭىـ
گهجـگه سـۆڭۈكۈم سـۇندىمىكىن دەپ    . بواللمىغۇدەكال پۈكۈلـۈپ قالـدىم    

لىیالماي لېۋىمنى چىڭ چىشلهپ “ ۋاي ـ ۋاي”شۇنداق بولسىمۇ . قالدىم
ــ ــۇردۇمجى ــتىم    . م ت ــدىغانلىقىنى بىلهت ــتهر ئۇرى ــۇ بهت ــسام تېخىم . زارلى

ئهسكهرلهر قولۇمدىكى كویزىنى پۇتۇمدىكى كىشهنگه چېتىپ قویـدى ۋە         
ــۇ یهرگه كهل” ــدى“   !بــ ــدە  -دېــ ــاقالقلىق ھالىتىمــ ــى دوڭغــ  دە، مېنــ

ــدى   ــۇپ قویـ ــپ توختۇتـ ــا ئهكىلىـ ــكهر . تۇڭلۇكنىـــڭ ئۇدۇلىغـ ــر ئهسـ بىـ
. بىــر ئــاز یــورۇق چۈشــكهندەك بولــدى. ىتۇڭلــۇكتىكى قاپقــاقنى كــۆتهرد

خىتاینىـڭ پـوقى    . قىلىـپ بېـشىمغا چىچىـۋەتتى     “  پۇرت -پارت”ئاندىن  

                                            
ــالۋاننى دېمهكچـــى   ① ــالۋان  —ســـادىر پـ ــادىر پـ ــان  -1864سـ ــدا پارتلىپـ  یىلـــى ئىلىـ

 یىلىنـــى مىللىـــي 40ڭ ئـــۇ ھایاتىنىـــدىھقـــانالر قوزپىلىڭىنىـــڭ ســـهردارلىرىدىن بىـــرى، 
 .ئازاتلىق یولىدا سهرپ قىلغان مهشھۇر قهھرىمان، شۇنداقال مهشھۇر قوشاقچى ــــ م
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. بېشىمغا، بوینۇمغا چۈشۈپ ، ئاندىن دۈمبهمگه ساقىپ ئـاققىلى تـۇردى       
ئهگهر تۇڭلــۇك ئېچىلغانــدا تۇڭلۇكقــا قارىغــان بولــسام، . ئانــدىن ســىیدى

ــ     ــتهر ئى ــپ كې ــا كىرى ــوقى ئاغزىمغ ــڭ پ ــت  . كهنخىتاینى ــوق ئابلىمى پ
ــۇ    ــىدىننىڭ كېیىمىگىمــۇ چــاچراپ كېتىپت ئهســكهرلهر قاقــاقالپ  . راش

 . ئاندىن ئىشىكنى تاقاپ چىقىپ كهتتى. كۈلۈشۈپ كهتتى
مهن ئاندىن تۆرت سائهت ئىشىكنى ئۇردۇم، ئهمما ئىشىكنى ھېچكىم 

تــۆرت ســـائهت بولغانــدا شـــۇ چاغــدىكى ۋىالیهتلىـــك تهرگهۋ    . ئاچمىــدى 
ئـۇ  . ىقى ئابـدىكېرىم ئېلـى تـۆرت ئـادەم بىـلهن كىـردى      بۆلۈمىنىڭ باشل 

دەپ “ بــۇ ئىــشنى كىــم، قاچــان قىلــدى؟ ”: مهنــدىكى ئهھــۋالنى كــۆرۈپ
: ئۇ. دېدىم“ سائهت بىر یېرىم بولغاندا ئهسكهرلهر قىلدى”: مهن. سورىدى

“ ئۇرۇلغان جاڭـدىن بىلـدىم    ”: مهن. دېدى“ ۋاقتىنى قانداق بىلىسهن؟  ”
بـۇالر ئـۆزلىرى چىچىـپ، ئـۆزلىرى       ”: تـایالر ھېلىقـى چىچقـان خى    . دېدىم

بۇنىـڭ قـولى بـاغالغلىق تۇرسـا        ”: ئابدىكېرىم ئېلى . دېدى“ سۈركۈۋاپتۇ
بىـز  ”دەپ ۋاقىراپ قویغـان بولـدى ۋە    “ !قانداق قىلىپ ئۆزى سۈكۈۋالىدۇ   

ئاندىن تاجىك قاتىل قاسىمنى ئهكىرىپ . دەپ قویدى“ بۇنى ئېنىقالیمىز
نى یۇیۇپ بولغاندىن كېیىن باشقا كامىرغا ئۇ مې. دېدى“ !بۇنى یۇیىۋەت”

قاسىمغا مېنى سوالپ قویۇشقا بۇیرىـدى، قاسـىم مېنـى          . كىرىپ كهتتى 
 ئىككى سائهت ئۆتكهندىن كېیىن گۇندىپاي كىرىپ - بىر. سوالپ قویدى

ئــۇ . مېنـى ئابـدىكېرىم ئېلىنىـڭ سـوراق قىلىـدىغان ئـۆیىگه ئهكىـردى       
پال شـــىرەنى ئىككىنـــى دەرىزىلهرنـــى تاقـــاپ ئىـــشىكنى یېپىـــپ قویـــۇ

 : مۇشتلىدى ۋە
سهن قاچان مهسىله تاپشۇرىسهن؟ یا مهسىله تاپشۇرۇپ ھهقىقهتكه   —

ــكه       ــا كهڭچىلىك ــسهن، ی ــر تهرەپ بولمای ــسىلىپ بى ــا كې ــسهن، ی قایتمای
 . دېدى—ئېرىشمهیسهن، سهن زادى قانداق قىلماقچى؟

 یـاغلىقتىن قاتلىمـا   . ئاندىن شىرە ئاسـتىدىن بىـر دانه چىـنه ئالـدى          
ئاندىن چاي . ئېلىپ چىنىگه ئۇششاقالپ سالدى، ئۈستىگه شىكهر سالدى
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ــۇپ،  ــڭ”قۇی ــۆزلىدى “ ئىچى ــتا س ــۇ   . دەپ ئاس ــۋاتىمهن، ئ ــاي ئىچى مهن چ
مهن چاي . ۋاقىراپ، جاقىراپ شىرەگه مۇشتالپ سوراق قىلغان بولىۋالىدۇ    

 :ئىچىپ بولغاندىن كېیىن ئۇ
ــهن تــۈرمىگه كىرگهنــدىن كېــیىن كــۆپ بۇزغــۇنچىلى      — قالرنى س

ــۇرۇپ  - ســــهن غهربــــى. قىلــــدىڭ ــىمالدا ئوقۇغــــان قىرغىزنــــى ئــ  شــ
ئۇ تىلغا ئېلىۋاتقان قىرغىز ئامانلىق ئىدارىسىنىڭ ( ¯جاراھهتلهندۈردۈڭ، 

بىـر خىتـاینى ئـۇرۇپ ئۇنىـڭ ئۆلۈشـىگه سـهۋەپچى             —،  )جاسۇسى ئىكهن 
 ...بولدۇڭ،

 ئـۇ دەۋاتقــان خىتـاي ماڭــا قویـۇپ قویغــان جاسـۇس ئىــدى، ئـۇ كۈنــدە      
ئۇراي دېسهم یاش ھهم ئۇسـتخانلىق  . ندىن گهپ كوچىالپ گهپ ئاالتتى مه

ئۇنىڭ دېمهكچى بولغىنى مۇنداق بىر ۋاقهگه . بولغاچقا كۈچۈم یهتمهیتتى
بىر كۈنى تاھارەت قىلىۋاتقاندا كهینىـدىن كېلىـپ        : ئاالقىدار ئىش ئىدى  

 دەپ ۋاقىـراپ   ①“سـىڭكو ”ئۇ مېنـى    . بوغۇپ، بېشىغا ئاپقۇر بىلهن ئۇردۇم    
نىـمه  ”: بىر ئاز ئۆتكهندە ئهسـكهرلهر كېلىـپ قالـدى ـ دە، ئـۇالر     . تىللىدى
ــورىدى“ دېـــدىڭ؟ ــاي یهنه . دەپ سـ ــۇ خىتـ ــىڭكو”ئـ ــدى“ سـ . دەپ ۋاقىرىـ

ئهسكهرلهر بىزنـى دەۋاتقـان ئوخـشایدۇ، دەپ ئىـشىكنى ئېچىـپ كىرىـپ،          
تاالغا ئاچىقىپ، مىلتىقنىڭ پاینىكى بىلهن ئۇرۇپ، سۆڭگۈچىنى پارچه ـ  

ئاندىن ئۇ خىتاي ئۇزۇنغـا     . لىپ سۇندۇرۇپ، تاالغا تاشالپ قویۇپتۇ    پارچه قى 
 .بارماي ئۆلگهن

مىجىـت  (دەپ داۋام قىلدى تۈرمه باشلىقى       —تۇنىیازنى ئۇردۇڭ،    —
ــاز دېـــگهن    ئهپهنـــدىنى چېقىـــپ قویـــۇپ، ئۆلـــۈمگه تۇتـــۇپ بهرگهن تۇنیـ
قــاغىلىقلىق قاتىـــل مۇنـــاپىقنى ئــۇرۇپ، بېـــشىنى یېرىـــپ، قـــولىنى   

تـــۈرمه خادىملىرىنىـــڭ ئالـــدىغا تاھـــارەت  —) تكهن ئىـــدىمســـۇندۇرىۋە

                                            
: بــۇزۇپ ئېیتىلىــشى، مهنىــسى   نىــڭ 牲口 )shengkou(  خىتــایچه—ســىڭكو  ①

  .ــــ م“ ھایۋان”
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چىلىكىنى ئاتتىڭ، شۇنىڭ ئۈچۈن سـېنى ئـۇرۇپ ئۆلتۈرىـۋېتىش قـارارى             
دەپ “ بۇنــــداق قىلــــساق یاخــــشى بولمایــــدۇ”مهن . چىققــــان ئىــــدى

! سهن بۇندىن كېیىن بۇنداق قىلما. چۈشهندۈرۈپ سېنى ساقالپ قالدىم
نىڭ غهلىـبهڭ، مهن دوختـۇر      سېنىڭ ساالمهت تۇرمىدىن چىقىشىڭ سـې     

دەپ سۆزلهپال   —چاقىرتىپ سېنى تهكشۈرتىمهن، سهن بىزنى خاپا قىلما، 
ئۇنىـــڭ راســـتىنال ماڭـــا كۆیۈنىـــۋاتقىنى یـــاكى ئالـــدامچىلىق . كهتتـــى

ھهرھالدا ئۇ ھهربى دوختۇرخانىغا تېلىفون . قىلىۋاتقىنىنى ئاڭقىرالمىدىم
بۇنىڭدا قان یوق، ”: شۈرۈپئۇ مېنى تهك. قىلدى، بىر نهپهر دوختۇر كهلدى

: ئۇنىڭغا)تۈرمه باشلىقى(ئابدىكېرىم ئېلى . دېدى“ ئۇزۇن ئۆتمهي ئۆلىدۇ
. دېــدى“ بــۇ گهپنــى ماڭــا دېــمهي بــارلىق كــادىرالرنى یىغىــپ ســۆزلهڭ ”

 یىل بولغان ئىدى، شۇ كۈنى   10مهندىن كویزا ۋە كىشهن ئېلىنمىغىلى      
ــۋەتتى  ــشهنلهرنى ئېلى ــویزا ۋە كى ــیىن . ك ــۇندىن كې ــاز یاخــشى  ش ــر ئ  بى
بهلكىـم بـۇ ئـادەم ماڭـا ھهقىقهتهنمـۇ         . ھاۋاالندىم ۋە بىر ئاز یاخـشىالندىم     

ــۈمكىن   ــشىمۇ م ــان بولى ــسىداشلىق قىلغ ــۋال   . ھى ــداق ئهھ ــا بۇن ئهمم
كوممۇنىــست تۈرمىلىرىــدە، كوممۇنىــست ســاقچىلىرىنىڭ روھىــدا كهم 
ــۇنداق ئىــچ       ــۇر ســاقچىالردا مۇش ــش بولــۇپ، بهزى ئۇیغ ــدىغان ئى ئۇچرای

. غرىتىش تۇیغۇسى ئاز ـ تـوال بولـسىمۇ ئاسـانلىقچه ئىپـادە قىاللمـایتى      ئا
 ھهركىتـى  -چۈنكى، مهھبۇسـقا ھىـسىداشلىق قىلىـش تىپىـدىكى سـۆز         

 !سېزىلىپال قالسا ئۆزى شۇ مهھبۇس بىلهن تهقدىرداش بولۇپ قاالتتى
 ئایــدا ھهمــمه ئــادەمنى كېــسىپ مهیــدانغا ئېلىــپ  -7 یىلــى -1974

 .كهتتى، مهنال قالدىم
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 ئازاپ دېڭىزىنىڭ قىرغاقلىرىدا
  

 ئایــدا ئاتىــدىغان ئادەملهرنىــڭ قولىغــا ھۆكۈمنــامه  -1 یىلــى -1971
 :ئۇالرنىڭ قاتارىدا مېنىمۇ ئاچىقىپ. بهرگهنىدى

ــاتىمىز،  10 —  — كـــۈن ئىچىـــدە ئهرز قىلـــساڭ بولىـــدۇ، ســـېنى ئـ
 . دېیىشتى

اق  كـۈنگىچه یاخـشى تامـ      10ئۇنداق بولـسا ئـۆز قانۇنىـڭ بـویىچه           —
بېرىــــسهن، تــــۈرمه تــــامىقىنى یــــېمهیمهن، ئائىلهمــــدىكىلهر بىــــلهن  

 .دېدىم مهن  —رۈشتۈرىسهن، ۆك
ئـۈچ كـۈن    . ئهتىسىدىن باشالپ تۈرمه تامىقىنى یېگىلى ئۇنىمىـدىم      

. بـۇ ئىـش تـۆرت كـۈن داۋامالشـتى     . بولغاندا ئاسما ئوكۇل ئاسقىلى تۇردى 
 :ئاندىن مېنى یۈدۈپ ئاچىقىپ، تهرگهۋ بۆلۈمىدە

نىڭ مهســىلهڭنى یوقۇرىغــا یوللىـدۇق، ئۆزەڭنىــڭ ئىقرارىــڭ  سـې  —
بولمىغاچقا ساڭا بېرىلگهن ئۆلۈم جازاسى تهستىقالنماسلىقى مـۇمكىن،        

 .  دېدى— سهن تاماقنى یهۋەرگىن،
 بولمـاي دەپ تامـاق   ①مهن ئۆزەمنى ئۆزەم ئۆلتۈرىۋالغـان شـهقىلهردىن   

مه ئىشىكى شۇنىڭدىن كېیىن بىر كېچىسى تۈر. یېیىشنى باشلىۋەتتىم
 :ئېچىلدى، بىر مۇنچه ئادەم قولچىراق بىلهن كىرىپ

                                            
ــڭ      ① ــاھ، بۇنىـ ــوڭ گۇنـ ــساپلىنىدۇ، چـ ــهقىلىق ھېـ ــۋېلىش شـ ــۆزىنى ئۆلتۈرىـ ــسالمدا ئـ ئىـ

ــامهتتىكى ج ــۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىــشقا    قىی ــۇپ، توختىمــاي ئ ــۋېلىش بول ــۆزىنى ئۆلتۈرى ازاســى ئ
 . م—مهجبۇر بولىدۇ، ) ئوخشاش ئۇسۇل بىلهن(
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 : مهن.  دەپ سورىدى—ئېتىڭ نىمه؟ —
 . دەپ جاۋاپ بهردىم  —بارات،  —
 فامىلهڭ؟ —
 !ھاجى —
 تهشكىالتتىكى ۋە ھهربىدىكى ئېتىڭ نىمه؟  —

ــۇپ، یېنىمــدىكى ئىــشىكنى  . مهن گهپ قىلمىــدىم ــۇالر مېنــى قوی ئ
 :دۇر بىرىدىن سورىدىئېچىپ، ئۇ یاقتىكى كىم

  نېمه؟ڭئېتى —
بــۇ مهكىتلىــك مهمــتىمىن، شــۇ چاغــدىكى     ( —! مهمــتىمىن —

 ).تهشكىالتنىڭ سىیاسىي كومىسسارى ئىكهن
 مهكىتتىكى سىیاسىي توپىالڭنىڭ كومىسسارى سهنمۇ؟ —
 .ھهئه مهن —
 !تاشقىرىغا چىق —
 .قاچامنى ئېلىۋاالي —
 سـائهت سـهككىزدە   سـېنى ئهته ! سهن تېخـى تامـاق یېمهكچىمـۇ؟     —

 .مهكىتكه ئاپىرىپ، مىشهك مانتىسى بىلهن مىھمان قىلىمىز
یوقالـسۇن خىتــاي  ! یوقالـسۇن ماۋزېـدوڭ  ! یوقالـسۇن گوڭـسهنداڭ   —

یاشىــسۇن ئىــسالم ! یوقالــسۇن خىتــاي كوممۇنىــستلىرى ! شــوۋىنىزمى
 !لهتایاشىسۇن ئاد! یاشىسۇن خهلق پارتىیىسى! پارتىیىسى

بۇ .  تۇتۇپ تاشقىرىغا ئاچىقىپ كهتتى   ئىككى ئهسكهر گهجگىسىدىن  
 . كۈنى كهچ سائهت بىر بولغان چاغ ئىدى- 1 ئاینىڭ - 1 یىلى 1971

 .ئۇنىڭ كهینىدىن ئهھمهدجان مۇنىرىنى تۇتۇپ چىقىپ كهتتى
 تهشكىالتىنىڭ رەئىسى سهنما؟» بوران« —
 .ھهئه —
 . ھېلىقىدەك سوئال سوراقالر بولۇندى  —! چىق بۇیاققا —

 .كېیىن روزى ھېكىمنى تۇتتىئۇنىڭدىن 
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 ئېتىڭ نىمه؟  —
 .روزى ھېكىم —
 مهكىتتىكى قوراللىق توپىالڭنىڭ رەئىسى سهنما؟  —
 . ھهئه مهن —
 . ئۇنىمۇ ئاچىقىپ كهتتى  —! چىق بۇیاققا —

 :ئۇنىڭ ئارقىسىدىن یهنه بىرىدىن سوراشقا باشلىدى
 ئېتىڭ نىمه؟  —
 . مىجىت ساقى —
 بىق یاغاچچىسى سهنما؟ قۇرۇلۇش ئهترىدىنىڭ سا —
 . ھهئه مهن —
 ئهكسىلئىنقىالۋى توپىالڭنىڭ قوماندانى سهنما؟  —
 . ھهئه مهن —
 . ئۇنىمۇ ئاچىقىپ كهتتى  —! ماڭ بۇیاققا —

شۇنداق قىلىپ باشقا كورپۇسـالردىنمۇ باشـقا ئـادەملهرنى ئاچىقىـپ          
  نىڭ ئىچىـدە مهمـتىمىن ئېمىنۇفمـۇ بـار ئىـكهن، ئهممـا          77بۇ  . ئېتىپتۇ

چـۈنكى ئـۇنى ئاتـسا خهلقئـارادا تهسـىرى       . ئۇنى یىڭـنه بىـلهن ئۆلتۈرۈپتـۇ      
 . یاخشى بولمایتتى

 یىلى مهن یاتقان كامىرغا ئىككـى نهپهر گۇنـدىپاي، بىـر نهپهر           -1981
 :ئۇالر ماڭا. ئهسكهر كىردى

ســېنىڭ ئهڭ ئــاخىرقى ســورىقىڭ بۈگــۈن بولىــدۇ، ســېنى ســوت    —
  —ى كېیىملىرىڭنــى كهي، قىلىمىــز، پوزىتــسىیهڭنى یاخــشىال، یېڭــ

 . دېدى
مېنـى دەرۋازا  . مهن بۇ چاغدا ئىششىپ سېمىز ئادەمـدەك كـۆرۈنهتتىم     

ــا       ــوت زالىغ ــدىغان س ــوت قىلى ــشىدىكى س ــنىڭ تې ــسى كورپوس ئىشچى
ئۇ یهردە .  دېدى“ ئولتۇر” یاش ئهتراپىدىكى بىر ئادەم 60كىرسهم . ئاچىقتى

 .  خىتاي ۋە ئىككى تهرجىمان بار ئىدى10
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هركىزىي سوت مهھكىمىسىنىڭ قارارىغـا ئاساسـهن سـېنى         مهن م  —
ســوت قىلىــمهن، مېنىــڭ ســوت قىلىــشىمغا رازى بوالمــسهن؟ بىــز ئــالى 
سوتتىن تۆرت كىشى، یوقۇرى سـوتتىن ئـۈچ كىـشى، ئورتـا سـوتتىن ئـۈچ        

مهن ” كىشى سېنى سـوت قىلىمىـز، سـهن ھهر كـۈنى             10كىشى، جهمى   
ىدە بىر قېتىم ئۈچ پارچه خهت دەپ تامغا خهت چاپالیسهن، ھهپت“ گۇناسىز

یېزىپ، بىرنى مهركهزگه، بىرنى ئۈرۈمچىگه، بىرنى بىزگه ئهۋەتىپ تۇردۇڭ، 
ئۆزەڭنىڭ ئىقرارى بولمىغاچقا مهركهز سېنىڭ ئۈستىڭدىن چىقىرىلغان     
ئۆلۈم جازاسىنى تهستىقلىمىدى، شۇنىڭ ئۈچۈن بۈگۈن سېنى قایتا سوت 

 . دەپ سوتنى باشلىدى  —قىلىمىز، 
ن مهندە جىنایهت یوق دەیسهن، جىنایهت بولمىسا نىمه ئۈچۈن       سه —

تۈرمىگه كىرىپ قالدىڭ؟ جىنایهتنىڭ یوقلىقىغا قانداق دەلىلىـڭ بـار؟          
 .پاكىتلىق سۆزلىسهڭ بۇندىن كېیىن سوراق ئاخىرلىشىدۇ

مهن گۇناسىز دېگهنلىكىمنىڭ سهۋەبىنى بۇرۇنقى ئىككى سوراقتا  —
ــدىم ــۈرمىگه  . دېگهنىـ ــۈن تـ ــېمه ئۈچـ ــانلىقىمنى مهن  نـ ــپ قالغـ  كىرىـ

 .بىلمهیمهن، سولىغان سىلهر، سىلهر بىلىسىلهر
 جىنایهت قىلمىغان بولساڭ ئۇالر سېنى نىمه ئۈچۈن تۇتىۋالدى؟  —
 . ھاكىمىیهت ئۇالردا بولغاچقا ۋە قورال ئۇالردا بولغاچقا تۇتىۋالدى —
ســوراقتىن كېــیىن ئىككــى ئهســكهر مېنــى كارىــدۇرغا ئاچىقىــپ   ... 
 .  مېنىڭ دېگهنلىرىمنى خىتایالرغا تهرجىمه قىلىپ ئۇقتۇردى.قویدى

شـۇنداق قىلىـپ تهكرارلىنىـپ یـادا     . مېنى یهنه چاقىرىـپ ئهكىـردى   
 : ئاخىرىدا. بولۇپ كهتكهن سوئال ـ سوراقالر ئۇزاق داۋامالشتى

 .دەپ سورىدى—ساڭا سوراق ئۈستىدە قانداق مۇئامىله قىلىندى؟   —
ىلىپ سوراق قىلدى، ئانـدىن ئىـدارەمگه   باشتا مېنى بۇ یهرگه ئهك   —

ــداش كهیگــۈزدى     ــۇالر بېــشىمغا بهن ــشۇرۇپ بهردى، ئ ــا تۆمــۈر  . تاپ پۇتۇمغ
. قــاتتىق ســىم قامچــا بىــلهن ئــۇردى. بارمىقىمــدىن ئاســتى. قىــستۇردى

ــاقتى   ــخ ق ــۆڭهكلىرىمگه مى ــاقچى باشقارمىــسى    . س ــیىن س ــدىن كې ئان
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 كۈن 110لسا بهرمهي تۈرمىسىگه ئهكىلىپ یوتقان، كۆرپه یاكى پاخالمۇ بو
زەكىرىمگه ۋە بۇرنۇمغاقىزىلمۇچ بىلهن . ئازاپلىدى ۋە ئاچ قویدى. یاتقۇزدى

ئانـدىن پودۇقـۇم   . زەكىـرىمگه یىڭـنه تىقتـى   . تۇزنى ئارىالشتۇرۇپ قۇیـدى   
بىر یېرىم مېتىرلىق ئۆیدە ). دەپ پودۇقۇمنى كۆرسهتتىم(چىقىپ قالدى 
سـىلىغاندا ماڭـا ئىنـسانى    خۇال.  كىـشهن بىـلهن قویـدى   -ئـازاپالپ، كـویزا  

مېنى ئاتىدىغان بولـساڭالر دەرھـال ئېـتىڭالر، ئهگهر        . مۇئامىله قىلمىدى 
قویۇپ بېرىدىغان بولساڭالر، مېنىـڭ قولۇمـدا ئهسـكىرىم یـوق، دەرھـال             

 - بــاال. گۇڭــسهنداڭمۇ ئــارام ئالـسۇن، مهنمــۇ ئــارام ئــاالي . قویـۇپ بېــرىڭالر 
 ئۇالر ھېچ كهلمىدى، ئۇالر نهدە؟ چاقامنى ۋە ئانامنى سۈرگۈن قىلغانمىش،

 .دېدىم  —بىلمىدىم، 
 :سوتچى یېنىدىكىلهردىن

 :یېنىدىكىلهر.  دەپ سورىدى—بۇنىڭ ئائىلىسى نهدە؟ —
 . دېدى   —ىكهن، ئۇالر ھازىر قایتىپ كهپتۇ، ①“تارقاقالشتۇرۇلغان— ”

سېنى بىز مۇشۇ یىل ئاخىرىغا قالماي قویۇپ بېرىمىز، پـارتىیهگه       —
 . دېدى سوتچى  —ېیت، رەھمهت ئ

دېـدىم  —مېنى یوقتىن بار قىلغان ئالالغـا رەھـمهت ئېیـتىمهن،         —
 . مهن ئۆزەم ئاران ئاڭلىغىدەك پىچىرالپ

 . دېدى سوتچى  — !بۇ ئادەمنى ئاچىقىۋېتىڭالر —

                                            
 یىلـالر ئارىـسىدا شـهھهر خهلقىنىـڭ كـإپ       -70ــ   60 خىتایالر   —“ تارقاقالشتۇرۇش ” ①

بۇنىڭــدىن  . قىــسمىنى یىــراق ســهھراالرغا ســۈرگۈن قىلىــپ، ئــإیلىرىنى ئىگىلىۋالغــان      
ــسه ــۇنىڭغا          مهخ ــاكى ش ــاراق ۋە ی ــورال ـ ی ــإیلهردە ق ــۇ ئ ــرى، ب ــرەك، بى ــسا كې ت ئىككــى بول

ئوخشاش خىتـایالرنى ئهنـسىرىتىدىغان نهرسـىلهرنىڭ بـا ـ یـوقلىقىنى قېزىـپ تهكـشۈرۈش،         
تـــامالرنىمۇ چانـــاپ بـــېقىش نىیىتـــى؛ ئىككىنچىـــسى، یهرلىـــك شـــهھهر ئاھالىـــسىنى        

ــتۇرۇش،    ــایالرنى جایالشـ ــا خىتـ ــاالڭلىتىپ، ئورنىغـ ــسبىتىدە   شـ ــان نىـ ــلهن سـ ــڭ بىـ بۇنىـ
 —بۇنىڭـدىن باشـقا شـۇم مهخـسهتلهر بولىـشىمۇ مــۈمكىن      . ئۈسـتۈنلۈكنى قـوال كهلتـۈرۈش   

 . م
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 . ئۇالر مېنى ئاچىقىۋەتتى
بـۇالر  ”مهن .  كـۈنى مـاي بـایرىمى بولـدى    -1 ئاینىـڭ  -5 یىل   -1981

سائهت بىر .  دەپ ئهنسىرەپ تۇراتتىم“ قانداق بوالر... مۇ یاكىگېپىدە تۇرار
بولغان چاغدا مهھبۇسالر الگىرىنىڭ مهسئۇلى، ماۋ بىلهن بىلله ئىنقىالپ 
قىلغان ما فامىلىلىك ئهتـرەت باشـلىقى خىتـاي بىـلهن بىـر قوراللىـق               

ــرىپال  ــكهر كىـ ــۇر ”: ئهسـ ــدىن تـ ــیىم! ئورنىڭـ ــڭ - كېـ  كېچهكلىرىڭنىـ
الغىن، سېنى ئائىلهڭدىكىلهر بىلهن كۆرۈشـتۈرىمىز،      یېڭىراقىنى كېیىۋ 

سهن جاھىللىق قىلىپ پارتىیهگه زەھهرخهنـدىلىك قىلـساڭمۇ، بىـز یهنه     
 -ئالال”ساڭا كهڭچىلىك قىلىپ، بۇ ئىشنى قىلىۋاتىمىز، تاالغا چىققاندا    

ــالال ــاكى     “ ك ــدىم ی ــداق قىینال ــاكى مۇن ــداق ی ــسهن، ئۇن دەپ یىغلىمای
گهندەك گهپلهرنـى قىلماسـلىققا ۋەدە بېرىـسهن،    قىینىدى، ئاچ قالدىم دې 
 . دېدى“ ئاندىن كۆرۈشتۈرىمىز

 . مهن ئۇالرنىڭ دېگهنلىرىگه ماقۇل بولدۇم ۋە كېیىملىرىمنى كهیدىم
ئۇالر مېنى بۇنىڭدىن بىر ئاي ئىلگىرى چاچ ـ ساقاللىرىمنى ئېلىپ   

 . یاساپ قویغانىدى
همــدىكىلهرنى قاتــار  ئــۇالر مېنــى دەرۋازىــدىن چىقــاردى، قارىــسام ئائىل 

ئېیتمىــــساڭ بــــاالڭ بىــــلهن  ①“ئۈزۈنــــدە”: ئــــۇالر ئانامغــــا. تىزىپتـــۇ 
كۆرۈشتۈرمهیمىز دەپتىكهن، ئانام بىر نهرسىلهرنى دەپ ئۈزۈندە ئوقۇۋاتىدۇ، 

ئانام مېنىڭ ئاچچىغىم كهلگهنلىكىنى    . مهن ئانامغا قاراپال غهزەپلهندىم   
دەك ئىگىز ئایال ئىدى، ئانام ئىككى مېتىر كهلگى. كۆرۈپ توختاپ قالدى 

شــۇنىڭ ئۈچــۈن مهن ئانــامنى   . ۋىجىــك بىــر ئایالغــا ئایلىنىــپ قــاپتۇ    
ساقچىالر قۇچاقلىشىپ كۆرۈشمهیسهن، دېگهچـكه مهنمـۇ       . تونۇماپتىمهن

                                            
مهدەنىــــیهت ”ئاتـــالمىش  . نهزەردە تۇتۇلىــــدۇ“ ماۋجۇشـــى ســــإزلىرىدىن ئۈزۈنـــدە  ” ①

دا ھهرقانــداق بىــر ئىــشنىڭ بېــشىدا ماۋنىــڭ بىــرەر جــۈمله ســۆزى ئوقۇلىــشى   “ ئىنقىالبــى
 .دى ـــــ مكېرەك ئى
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 . ئاددىیال كۆرۈشۈپ قویدۇم
قارىسام ئانامنىڭ یېنىدا باال كۆتۈرىۋالغان یهنه بىر چوكان تۇرىدۇ، مهن 

 :ئۇنىڭغا
 : دېسهم، ئېنىم یۈگۈرۈپ كېلىپ  —لىق تۇردىڭىزمۇ؟ ئۇكام تېچ —
دېدى ۋە   —!  ۋاي ئاكا، بۇ سىلىنىڭ ھهمراخان دېگهن قىزلىرى شۇ —

. مېنـــى تونۇمایـــدىكهن دەپ ئائىلهمـــدىكىلهرنى تونۇشـــتۇرغىلى تـــۇردى
ئۇالرنىڭ چوڭى ئالته یاش، . بالىلىىلرىمنى كۆردۈم ۋە بېشىنى سىلىدىم   

ئـۇالر تـۆرت بـاال بولـۇپ، ئىككـى قىـز،            . انىدىكىچىكى ئالته ئایلىق قالغ   
ئاكامنىـڭ بـالىلىرى، ئاچـام، تاغامنىـڭ بـالىلىرى      . ئىككى ئوغۇل ئىـدى   

ئۇالرنىــڭ ھهممىــسى بىــلهن قىــزغىن .  كىــشى كهلگهنىــكهن18بولــۇپ 
 . كۆرۈشتۈم

 :بىر بۇلۇڭدا موك ــ موك، جىگ ــ جىك بىر خوتۇن تۇرىدۇ، ئىنىمدىن
 : ئۇ دەپ سورىسام،—بۇ كىم؟ —
ئۇنىڭ بىلهنمۇ . دېدى—ۋاي ئاكا بۇ ئۆزلىرىنىڭ ئایالى توختىخان،  —

 . كۆرۈشتۈم
 :گۇندىپاي

ــدۇ، بۇنــــدىن كېــــیىن یهنه      — ــۈش مۇشــــۇنچىلىك بولىــ كۆرۈشــ
بىـر جىنـایهتچى ئالغـان تامـاقالرنى        . دېدى —كۆرۈشتۈرىمىز، قایتىڭالر،   

 :خىتايھویلىغا كىرگهندە ھېلىقى . كۆتۈردى، كامېرغا كىرىپ كهتتۇق
 یىــل ئىچىــدە بىــر قېتىممــۇ 20! سـهن ئهڭ یامــان ئهكــسىیهتچى  —

یاخشى پوزىتسىیه تۇتمۇدۇڭ، ئاناڭ یاخشى ئایال ئىكهن، ئـۇ ماۋجۇشـىنى        
. دېـدى  —قولالپ توۋالۋاتسا بىر ھومۇیـۇپال ئانـاڭنى توختۇتـۇپ قویـدۇڭ،      

دەپ ھېلىقـــى  —! بـــۇ تامـــاقالرنى چوشـــقىغا تۆكـــۈپ بهر  —ئانـــدىن، 
 . ه بۇیرىدىجىنایهتچىگ

ــدىغان     ــوپچى یۈرى ــایهتچىلهر ئ ــى جىن ــۆیگه یهن ــاق ئ كېــیىن مېنــى ئ
قارىسام مېنىڭ نهرسه ـ كېرەكلىرىمنى ئۇ یهرگه . كورپۇسقا یۆتكهپ قویدى
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 . ئاچىقىپ بولغانىكهن
بۇ كورپۇستا گېزىتخانىغـا باشـلىق بولغـان ئابـدىراخمان بۇالقمـۇ بـار            

گهپنـى ئـاران   . یغـان ئىـكهن  ئىكهن، ئۇ ئادەمنىمۇ ئۇرۇپ  گاس قىلىـپ قو    
 یىـل كهسـكهن ئىـكهن، مهن كىىرىـپ          20ئـۇ ئـادەمنى     . ئاڭلىیاالیدىكهن

 . ئىككى ئایدىن كېیىن ئۇنىمۇ مهیدانغا ئېلىپ كهتتى
 -29 ئاینىڭ   -11 یىل   -1981یهنى  .   ئاي ئۆتۈپ كهتتى   7 ـ 6ئارىدىن  

كـــۈنى بىزنىـــڭ كومىتېتنىـــڭ ئامـــانلىق ســـاقالش ھهیئهتلىرىنـــى ۋە 
ئۇالر مېنى ئائىلهمگه . منى چاقىرتىپ ئاپىرىپ مېنى قویۇپ بهردى     ئایالى

 .ئهكىلىپ قویدى
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 ... قهپهزدىن چىقتىم، ئهمما
  

بـۇ ئـۆینى ئـۆي ـ     . مېنىڭ ئۆیۈم مهنزەرلىك ئىككى قهۋەت ئۆي ئىـدى 
. مۈلۈك باشقۇرۇش بۆلىمى تارتىۋېلىپ، ئائىلهمنى سۈرگۈن قىلغـانىكهن   

ــ   ــى كهل ــۈرگۈندىن یېڭ ــائىلهم س ــكهنئ ــهرەمجانلىرىنىڭ  . گهن ئى ــۆي س ئ
بۇرۇن .  ھهممىسى سۈرگۈن بولغان یهردە قېلىپ، ئۆي قۇپ ـ قۇرۇقال ئىكهن

قالغان ئۆیلهر .  بىر سامانلىقىمىز بار ئىدى، بۇنى بىزگه بوشىتىپ بېرىپتۇ
بۇ .  ئۆي ـ مۈلۈك باشقۇرۇش بۆلىمىنىڭ قولىدا ئىجارىگه قویۇقلۇق ئىكهن

 . ر ـ خوتۇن، جهمى ئالته ئادەم ئاران سىغاتتۇقسامانلىققا تۆرت باال، ئه
شۇ كۈنى كېچىـدە ئابـدىرېھىم پېتهكنىـڭ ئانىـسى، ئایـالى ۋە قىـزى          

 :ئۇالر مهندىن ئۇ ئادەمنىڭ ئهھۋالىنى سوراپ. كهلدى
بىز ئۇنىڭغـا  ”: ئابدىرېھىم ئېمىنوف قانداقراق؟ ھۆكۈمهت بىزگه  —

“ ئـایرىم ئاشـپىزى بـار     یاخشى مۇئامىله قىلىـۋاتىمىز، ئـایرىم دوختـۇرى،         
 . دەپ سورىدى  —دەیدۇ، راستمۇ؟ 

مهن ئهمهلىي ئهھۋالنى ئېیتسام ئانىسى بىر قانداق بولۇپ قالمىسۇن 
 .  دەپ قویدۇم“ ھۆكۈمهت راست دەپتۇ”دەپ،  

نامــاز ئوقــۇپ . ئهرتىــسى نامــاز ئوقــۇپ كــېلهي دەپ ھېتگاھقــا بــاردىم 
پ ئولتۇرسـام، تۆشـۈك     كهلسهم، ئۆیدىكىلهر چاي قـاینىتىپتۇ، چـاي ئىچىـ        
 :ئۇالر. دەرۋازا ساقچى ئىدارىسىىدىن ئىككى ساقچى كهلدى

دېدى ـ دە،  —تۇرمىدىن چىققان بارات دېگهن سهنما؟ ماڭ بۇیاققا،  —
سـاقچى ئىدارىـسىىغا كىرگهنـدىن      . ساقچى ئىدارىسىىغا ئېلىـپ ماڭـدى     

 :كېیىن
 : دەپ توختۇتۇپ قویۇپ، سوراق باشلىدى  —! تۇرە —
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 هغىزىڭ قېنى؟ كېسىم ق —
 یىـل  22كېسىم قهغىزىم یوق، قولغا ئېلىش قهغىزىممـۇ یـوق،          —
 . دېدىم  —یاتتىم،
ئهكـــسىلئىنقىالپچى، ۋەتهن ”: تۈنۈگـــۈن ســـېنىڭ ئۈســـتىڭدىن —

ــسۇر رىجىمــگه بېرىلــدى   دەپ قهغهز “ خــائىنى، پانتۈركــست، جاھىــل ئۇن
تىدە كهلدى، شۇنىڭ ئۈچۈن ھهر كۈنى تۆرت سائهت كوچا سۈپۈرىسهن، ھهپ      

ئۈچ كۈن ساقچى ئىدارىسىىدا مهجلىس بار، ئىككى سـائهتلىك بىـر یهرگه      
ئىـنقىالۋى خهلـق سـېنىى      . بارماقچى بولـساڭ بىـزدىن سـوراپ بارىـسهن        

 .  دېدى—ئۆزگهرتىدۇ، ئاڭلىدىڭمۇ؟
 . ئاڭلىدىم —

بۇ ”: بۇ شالدۇرۇققا . ئاندىن ماڭا كېیىدىغان بىر دانه شالدۇرۇق بهردى      
ىشىشقا ۋە سۆزلىشىشكه بولمایـدۇ، چـۈنكى بـۇ ئـادەم           ئادەم بىلهن ساالمل  

 . دېگهن خهتلهر یېزىقلىق ئىكهن“ بۇزۇق ئۇنسۇر
ئهتىدىن باشالپ ئۆز پۇلۇڭغا سۈپۈرگه، گۈرجهك، مىـتىن قاتـارلىق      —

ــىلهرنى ئالىــسهن ۋە خهلــق نــازارىتى ئاســتىدا ئىشلهیــسهن ۋە بــۇ        نهرس
 . دېدى —شالدۇرۇقنى كېیىۋالىسهن،

دېدىم چاندۇرماي   —شۇنداق قىالي، قىلمامدىغان،    خوپ غوجام،    —
ئاندىن بهرگهن شالدۇرۇقنى قولىدىن ئالدىم ۋە ئورنۇمدىن . تهئهددى بىلهن

ــۇرۇپ،  ــازەتمىكىن؟    —ت ــسا كهتــسهم ئىج  —باشــقا تاپىالشــلىرى بولمى
ســـاقچى مېنـــى تهنه قىالۋاتامـــدىكىن دەپ . دېـــدىم قولبـــاغالپ تـــۇرۇپ

، یهنه پېتىــدىن چۈشمهسـلىك ئۈچــۈن  كۆزۈمنىـڭ ئىچىـگه قــاراپ قویـۇپ   
 :بىلمىگهنگه سېلىپ

 .دېدى توڭلۇق بىلهن  —كهتسهڭ بولىدۇ، —
شۇنىڭدىن كېیىن ھهر كۈنى كوچا سۈپۈرىمهن، خـاال تـازىالیمهن، ۋاپ           
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 .  یۈدۈپ قىغ توشۇیمهن، مهھهلله غالچىلىرى تىلالپ تۇرىدۇ①مهیدانىغا
ئۇنـدىن كېـیىن   . ى ـ ئایغـا قهدەر داۋامالشـت   3 ـ یىـل   1983بـۇ ئىـش   

بىز قاچانغىچه مۇشۇنداق یاشایمىز؟ بالىالرنى ئوقۇتالمىدۇق، یـا   : ئایالىم
شـۇنىڭ  . دەپ خاپا قىلدى  ! كىرىمىمىز بولمىسا، یاكى پۇلىمىز بولمىسا    

ئۈچۈن ئۇ یهرگه ۋە بۇ یهرگه قېچىپ كېتىپ قىـش قۇیـاتتىم ۋە قـارا ئىـش        
 . قىالتتىم

ولــۇپ، بــۇ ئۆیــدە ئــالته جــان ب) ئــون كــارە مېتىــر (m2 10“ئــۆیىمىز”
ئاخىر بواللمـاي بىـر كـۈنى باشـقىالرنىڭ مهسـلىھهتى بىـلهن            . یاشىدۇق

بۇ خهلقئـارادىن ئـادەملهر     . قىپ یالىڭاچ بولۇپ، ۋاقىراپ نامایىش قىلدىم     
شـۇنداق  . ولغاچقا خىتـایالر ئۆیـۈمنى بوشـۇتۇپ بهردى      كېلىۋاتقان ۋاقت ب  

بـالىالر  . ادىمىز یـوق ئىـدى  قىلىپ ئۆینى ئالدىم، ئهممـا یهنىـال ئىقتىـس     
ساۋاتسىز، ئىش ئورنىمىز یوق، بـالىالرنىمۇ ئهكـسىیهتچىنىڭ بـالىلىرى          

ئىشلىگىنىمنى غالچىالر ئۇقۇپ دەپ ئىشقا ئالمایدۇ، باشقا یهرگه چىقىپ 
 .  دەپ شهھهر بویىچه تهنقىد ـ كۆرەش قىلدى»پۈرمىدىكوچا سۈ«قېلىپ، 

ىل، كوممۇنىستالرنىڭ دېمهك، شىڭ شىسهینىڭ تۈرمىسىدەا ئالته ی  
 یىللىـق  31دا ئـۈچ یىـل، جهمـى    “خهلـق رېجىمـى   ” یىل،   22تۈرمىسىدە  

ــى    ــۈپ كهتتـ ــۇنداق ئۆتـ ــاتىم مۇشـ ــلىق ھایـ ــیىن  . یاشـ ــدىن كېـ ئۇنىڭـ
گـازىر پۇرچـاق    . دوستلىرىمدىن پـۇل سـوراپ بىـر دانه ھـارۋا سـېتىۋالدىم           

دېگهنگه ئوخـشاش ئۇشـشاق یېمهكلىكلهرنـى ئېلىـپ، ھـارۋىنى سـۆرەپ            
 .  نهدە ئادەم ئوالشسا شۇ یهردە ساتىمهنیۈرۈپ،

 : بىر كۈنى بىر دوستۇم
ــیىن، بىــر ماشــىنا ئېلىــپ       — ــهن شــوپۇرلۇقنى بىلگهنــدىن كې س

                                            
دإلهتبــاغ بىــلهن ســـۇزاق   (ۋاپ مهیــدانى ـــــــ قهشــقهر شــهھرىنىڭ ســىرتىدىكى        ①

ــسىدا ــهن      ) ئارى ــۇ یهردە ئاساس ــادەتته ب ــدانى بولــۇپ، ئ ــانچىلىق مهی ــر دىھق مهسىلىــسى ”بى
 .الر،  ھهر خىل تهقىپ ئاستىدا ئىشلىتىلىدىغان ئادەملهر ئىشلهیتى ـــ م“بار
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 .  دېدى—ھهیدىسهڭ یاخشى بوالتتى،
.  ئایـــدا قهرز ئېلىـــپ ماشـــىنا ســـېتىۋالدىم   -9 یىـــل، -1985مهن 

لىك  یىلغا قهدەر كۆمۈرچى-1993. كۆمۈرچىلىك قىلىپ قهرزىمنى بهردىم
 . قىلدىم
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  تۈرمه سىرتىدىكى ئازاپالر
 

  
كوممۇنىــست تۈزۈلمىــسى شــۇنداقكى، تۈرمىــدىن چىقــتىم دېــگهن  
بىلهنال ئازاپالر تـۈگهپ كهتمهیـدۇ، پۈتكـۈل دۆلهت ماشىنىـسى بىـر خىـل           

بۇ قورال كوممۇنىستالردىن ئىبارەت ھۆكۈمران گورۇھ      . ئازاپالش قورالىدۇر 
شىمىغان دەرىجىدە ئازاپالیدۇ، چىمـدىپ  سىرتىدىكى ھهممه ئادەمنى ئوخ 

مېنىڭ تۈرمىدىن چىققاندىن كېیىنكى . تۇرىدۇ، زەھرىنى تىقىپ تۇرىدۇ   
 .ئاچچىق كهچمىشلىرىم بۇنىڭ دەلىلىدۇر

 ئایدا، بارىن ئىنقىالۋى قانلىق باستۇرۇلغان كۈنلهردە -5 یىلى -1990
. چىشتىبۇتۇن ئىمام ـ مهزۇنالرنى خانلىق مهدرىسكه یىغىپ مهجلىس ئې

بۇنداق ئهھۋالالردا كوممۇنىستالر ھهربىر ئادەمنى سۆزلهشكه، بۇ ئىنقىالپ 
نــى ئوتتۇرىغــا قویۇشــقا، ئىپــادە بىلدۈرۈشــكه     “تونۇشــى”ھهققىــدىكى 
بىر یىغىندا ھېیتگاھ جامىسىنىڭ خهتىبى، كومپارتىیهنىڭ      . قىستایتى

 : قىزىلپاچاق دامموللىسى سالىھ داممولالم سۆزگه چىقىپ
قارشى   ھۆكۈمهتكهئهكسىلئىنقىالپچىلىرى، توپۇالڭچىلىرى بارىن  —

ــان     ــقا ئۇرۇنغـ ــى پارچىالشـ ــڭ بىرلىكىنـ ــان، ۋەتهننىـ ــۈنچىچىققـ  بۆلگـ
 . دەپ قاتتىق تىلالپ كهتتى  —… مۇناپىقالردۇر

. مهن چىدىیالماي تهبىىـي ھـالهتته كۆزۇمـدىن یـاش چىقىـپ كهتتـى         
 : ر ماڭا قاراپبېشىمنى پهسكه ساڭگىلىتىپ ئولتۇرىۋالسام، بىر كادى
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 .دەپ سورىدى  —نىمه یىغالیال،  —
 .دەپ جاۋاپ بهرگهنىدىم  —زۇكام بولۇپ قالغان ئىدىم، —

ــته بهك ئازاپالنغانىــدىم   تارىخىمىزغــا . شــۇ چاغــدا مهن روھىــي جهھهت
ــساق، ئىنقىالپنىــڭ ئاســىیلىرى، ۋەتهن خائىنلىرىنىــڭ    ــدىغان بول قارای

دىن چىقىپتىكهن، ئهجهپ بۇالر  ئۆلىمالىرىمىز -خىل، غوللۇقلىرى مولال  
ئالالھنى تونۇغان ئادەملهر دېسهك شـۇنداق مۇنـاپىقلىقنى قىلىـدىكهن،          
... ئـــالالھنى تونۇمامـــدىكىن دېـــسه، شـــۇنداق چىرایلىـــق سۆزلىـــشىدۇ

ئۆتمۈشته تۆمۈر خهلىپىنى قۇرئان تۇتۇپ قهسـهم قىلىـش ئالـدامچىلىقى           
 یىلـالردا ئابـدىغوپۇر   - 30بىلهن تۇتۇپ بهرگهنمۇ بىر دىنىي ئـادەم ئىـدى،    

شاپتۇل دېگهن بىر دامولال مۇناپىقالرنىڭ پىرى بولۇپ تونۇلغانىدى، مانـا     
شــۇندىن كېــیىن ھهمــمه ۋاقــت ئىنقىالپلىرىمىــز مۇشــۇنداق ئــادەملهر  

مهن تۈرمىدىن چىققـان یىلـى پهیزىۋاتتـا      . تهرىپىدىن سېتىۋېتىلىدىكهن 
ىلىـپ قـورال بـۇالپ      یاش بالىالر قوراللىـق بۆلـۈمگه تۇیۇقـسىز ھۇجـۇم ق          

قاچقانىكهن، ئـۇالر بىـر ئورمانغـا كىرىۋالغانـدا خىتـایالر یهنه مـوللىالرنى              
شۇ .  ئىشقا سېلىپ، یاش بالىالرغا قارىتا ئالدامچىلىق ئېلىپ بارغانىكهن

ــداپ     ــۇپ قهســهم ئىچىــپ، یاشــالرنى ئال ــان تۇت چاغــدىمۇ بىــر مــولال قۇرئ
مانا بـۇ قېتىمقـى   . كهنئورمانلىقتىن چىقىرىپ، خىتایغا تۇتۇپ بېرىپتى  

ــاپىق ســېتىۋېتىپتۇ    ــگهن مۇن ــارىن ئىنقىالبىنىمــۇ دانىــش مــولالم دې . ب
مۇشۇالرنى كۆڭلۈمدىن كهچۈرۈپ كۆپ ئویلىنىپ كهتتىم، بهك یۈرىكىم        

بۇ یارامنىڭ ئۈستىگه تۇز سـهپمهكچى بولغانـدەك، ئاتۇشـلۇق          . ئېچىشتى
ــۇ یهرد   ــا ب ــتىكهن، ئۇنىڭغ ــاغىنهم كهپ ــگهن ئ ە بولغــان مهمهت گهیجــاڭ دې

مۇناپىقالرنىڭ گهپ ـ سۆزىنى ئېیتىپ بېرىپ ئىچىمنى بوشىتاي دېسهم، 
ئۇ مهندىن ئۆتهراق چېچىلىپ، ئاتۇشـتا بولغـان ۋەقهنـى ھىكـایه قىلىـپ              

 .بهردى
 ئاتۇشتىمۇ بـارىن ئىنقىالبىنـى ۋە بـارىن مۇجاھىـدلىرىنى قـارىالش،         

نىڭ لهنهتلهش چوڭ یىغىنى ئېچىلغان ئىـكهن، ئـاتۇش شـهھهر جامىـسى        
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خهتىبى رۇستهم قارى دېگهن مۇنـاپىق دىنىـي زاتالرغـا ۋاكـالىتهن سـۆزگه               
ــایهتلهرنى نهقىــل قىلىــپ     ــدىن یالغــان توقــۇپ، ئ ــالالھ نامى چىقىــپ، ئ

ــالمىش  ــاقى ”ئاتـ ــلهر ئىتتىپـ ــهرھىیلهپتۇ “مىللهتـ ــى شـ ــایهت ! نـ یهنه ئـ
 -ھهدىسلهرنى سۈئىئىستىمال قىلىپ، بارىن مۇجاھىدلىرىنىڭ قىلغان     

ــى ــان ”ئهتكهنلىرىن ــالپ   ، قۇرئ ــا خى ــسالم دىنىغ ــالپ، ئى ــسكه خى “ ھهدى
بۇالرنىـڭ دېیىـشىچه خىتایالرنىـڭ     . دېگهندەك شۇم ئېغىزلىقنـى قىپتـۇ     

مانا شۇ ئىشالر !  قىلىۋاتقىنى دىنىمىزدا كۆرسىتىلگهننىڭ دەل ئۆزىمىش
 یىلـالپ   30. ئادەمنى ئۈمىدسىزلىكنىڭ ھاڭلىرىغـا قىـستاپ ئـاپىراتتى       

چىقساق، بىزنىڭ غـایىمىز ھهققىـدە ئوقۇغـان      تۈرمىلهردە ئازاپ چېكىپ    
ئــادەملهر مۇشــۇنداق نومۇســسىز گهپلهرنــى قىلىــپ یۈرســه چىــدىغىلى   

مۇشۇنداق نا ئۈمىدلىك ئىچىدە یاشاشمۇ ئادەمگه ھاشاردەك . بولمایدىكهن
خهلقنىڭ ئېڭى بىر ئاز بولسىمۇ كۆتۈرۈلـۈپ، ئهركىنلىـك،       . تۇیۇلىدىكهن

الغانـدۇ، دەپـتىكهنمهن، خىتـایالر      ھۆرلۈكنىڭ نېمىلىكىنى چۈشىنىپ ق   
ئۇزۇن زامانغىچه ! بىزنى ھهقىقهتهنمۇ ھایۋاننىڭ ئورنىغا چۈشۈرۈپ قویۇپتۇ

 .چىۋىن یهۋالغاندەك كۆڭلۈم غهش یۈردۈم
 ئاي ئهتراپىدا ئىـسمىنى ئاشكارىالشـقا بولمایـدىغان    -3 یىلى   -1991

غان رىـۋىزىیه كومىتېتىـدا ئىـشلهیدى     ) چۈنكى ھېلىمۇ ھایـات بولغاچقـا     (
 : یېقىن بىر تۇنۇشۇم ماڭا مۇنداق دېگهن ئىدى

دىنـدارالر  ”: مۇنداق بىر پىالنى باردەك تۇرىـدۇ     ھۆكۈمهتنىڭھازىر   —
 -بۇالرنى بىـر چۇچىتىـپ قویمـاق الزىـم، بىـر       , بهك یوغىناپ كېتىۋاتىدۇ  

“ ئىككىسىنى بىرەر تۆھمهت بىلهن بولسىمۇ ئۇچۇغداپ قویـۇش كېـرەك         
 —غا كىرىپ قالدى، شۇڭا سهن دىققهت قىل، دېگهندەك گهپلهر قۇلىقىم

 . دېدى
شۇنىڭدىن ئالته ئاي ئۆتكهندىن كېیىن قهشقهر قۇم دەرۋازا كونا پاختا       
بازىرىــدىكى قۇلۇپــساز ئابــدىكېرىم قارىھــاجىمنى قامــاپ قویغــانلىقىنى  

 -دەپ تىــڭ“ بــۇ ئــادەم نىــمه ئىــش قىلغــان بولغىــدى؟”مهن . ئاڭلىـدىم 
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قـان قىـز ئوقۇغۇچىـسى ۋە ئوغـۇل ئوقۇغـۇچى          ئۆزىنىڭ ئوقۇت ”تىڭلىسام،  
دەپ، “ تالىپلىرىغـــا باســـقۇنچىلىق قىلــــدى، بهچچىۋازلىـــق قىلــــدى   

 . كوممۇنىستالر تۆھمهت چاپالپ قامىغان ئىكهن
بۇ ئادەم ھازىر ! بۇ قانداق گهپ؟”مهن بۇ گهپنى ئاڭالپ ھهیران قالدىم، 

ىدىن  یاشقا كىـرگهن تۇرسـا، یهنه كېلىـپ جىنـسى ئـاجىزلىق سـهۋەب            76
ھایاتى بویىچه ئۆیلهنمىگهن تۇرسا، تهقۋا ھهم قۇرئاننى یادىلىغان قارى ھهم 

 -دەپ ئىچ “ ؟!تهپسىرخان دامولال تۇرسا مۇشۇ ئادەم مۇشۇ ئىشنى قىالرمۇ       
ئىچىمدىن پۇچۇلۇنۇپ، كېچىلىرى ئۇخلىیالمىغانىدىم، شۇنداق قىلىپ، 

دە ئوچـۇق   بىرەر یىلدىن كېیىن ھېیتگاھنىـڭ ئالدىـدا بـۇ ئـادەم ئۈسـتى            
: كېسىم یىغىنى ئېچىپ، ئۇنىـڭ قىلمىـشىنى مۇنـداق ئىـالن قىلـدى         

بىرىنچى، قانۇنسىز دىنى تالىپ تهربىلىگهن، ئىككىنچـىـسى، چهتـئهل     ”
بىـلهن ئاالقىلىـشىپ دۆلهتنىـڭ ئاخبـاراتلىرىنى یهتكـۈزگهن، پاكىــستان      
تهبلىغ جامائهتلىرى بىلهن بىرلىشىپ تهرجىمـانلىق ئىـشلىرى بىـلهن          

نغان، ئۆزى ئوقۇتقان ئوغۇل بالىالرغا بهچچىۋازلىق قىلغـان، قىـز    شۇغۇلال
ئوقۇغۇچىالرنىـڭ ئىچىــدە یۇپۇرغىلىـق بىــر ئهئمـا قىزغــا باســقۇنچىلىق    

مانا شۇ تۆھمهتنى ئېالن قىلىپال ئۇنى ئۆلۇمگه ھۆكۇم قىلدى، . “ قىلغان
ئېتىش .  دەرھال شۇ مهیداندىن ئېلىپ بېرىپال شۇ كۈنى ئېتىپ تاشلىدى

بۇ ماڭا ! جامائهت”:  ئېلىپ كېتىلىۋاتقاندا بۇ بىچارە یىغالپ تۇرۇپئۈچۈن
بـۇ رامىـزان ئېیـى بولـۇپ، بـۇ      . دەپ تـوۋالپ كهتتـى   “ !قىلىنغان تـۆھمهت  

ئادەمنى ھهقىقىـي  بىلىـدىغان كىـشىلهر ئـۆزىنى تۇتىۋااللمـاي یىغـالپ             
 .كىتىشتى

 -11 یىلــى -1991یهنــى (دەل مۇشــۇ ئــادەمنى قامىغــان كۈنلىرىــدە، 
مهن قهشقهر شهھهر كېپهك بـازىرى مهسـجىدنىڭ مهزۇنـى بولغاچقـا      ) یدائا

بۇ كۈنى بىز جامائهت بىلهن بىـر تویغـا بارمـاقچى         (بامدات نامازنى ئوقۇپ    
جامـائهت مهسـجىددىن چىقىـپ بولغانـدا ئىـشكىنى تاقاۋاتـسام،           ) ئىدۇق

دېـگهن بىـر ئـاۋاز      “ !پانتۈركىست جىنایهتچى باراتنى یوقۇتـایلى    ! سازایى”



 119 

مهن دەرھال بۇ نىـمه گهپ دەپ تىـزال مهسـجىدنىڭ ئالدىـدىكى      . ڭالندىئا
جامائهتنىڭ ئالدىغا چىقىپ قارىسام، توۋالۋاتقانالر مهھهللىدىكى جهمىله  
ۋە ئۇنىڭ ئېـرى ئـابلېكىم تۇرسـۇن، ئۇنىـڭ ئاكىـسى ناسـىر ھهم ئۇنىـڭ            

، بۆلگـۈنچى باسقۇنچى، جىنـایهتچى،  ”باللىرى قاتارلىق كىشىلهر ئىكهن،     
بـــۇ مېنىـــڭ قىزىمغـــا ! لىــاڭچى، پانتۈركىـــست بـــاراتنى یوقۇتـــایلى تۇپ

دەپ توۋالش بىلهن بىرگه، بىلىش تونۇشـلىرى ۋە   “ باسقۇنچىلىق قىلدى 
ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى بىرلىكته ماڭـا تـاش چالمـا  ۋە قولىغـا نىـمه چىقـسا        

“ چالمـا كېـسهك   ”ئۇالر بۇ ئىش ئۈچـۈن  مېنـى         . شۇنى ئاتقىلى باشلىدى  
ئېرىڭ قىزىمغا ”كهینىدىن خوتۇنۇمنى توۋالپ چىقىپ، قىلماقچىمىش، 

ھۇ، ”: دەپ  كۇشكۈرتتى بولغاي، خوتۇنۇم كېلىپ“ باسقۇنچىلىق قىلدى
قېرىغان چېغىڭدا خهقنىڭ ! قېرىغىنىنى بىلمهیدىغان ئوغرى! نا ئهھلى

ــدۇ    ــساڭ بولمام ــۇس قىل ــدىڭما؟ نۇم ــقۇنچىلىق قىل ــا باس دەپ “ !قىزىغ
 . زۈمگه تۇكۇردىتهستىكىمگه بىرنى سېلىپ، یۈ

ماڭا خهقلهرنىڭ قىلغىنى ئانچه بىلىنمىگهن بولـسىمۇ ئایالىمنىـڭ        
 : مهن شۇ ھامان. قىلغىنى بهكال ئېغىر كهلدى

دەپ ۋاقىراپ كهتتىم دە، تۇتىۋالغانالرنىڭ  ـ  !یۈزمىڭ تاالق! تاالق —
قولىدىن سىلكىشلهپال چىقىـپ ئېتىلـدىم، ئـاڭغىچه بـۇ ئىككـى ئایـال         

دەپ ۋارقىــردىم،  ـ   !تــۆھمهت! یالغــان —نــدىن مهن، ئا. قېچىــپ كهتتــى
مهسـجىدنىڭ ئىمـامى یۇسـۇپ قــاراجىم شـۇ ئورۇنـدا بولغـانلىقى ئۈچــۈن       

 : ئوتتۇرىغا چۈشۈپ
بـۇ ئـادەم ھهر كـۈنى    ! بۇ ئادەم بۇ مهسجىدنىڭ مهزىنـى     ! ھهي خهق  —

نامازغا ئهزەن ئېیتىدۇ، كېچىسى ئىككى قېتىم ئهزەن ئېیتىدۇ، بۇ ئۇنداق 
 —قىزىـڭ قـانچه یـاش؟   ! ن ئادەم ئهمهس، ھهي ئابلېكىم ئاخۇن     قىلىدىغا

 : دەپ سورىدى،ئۇ
 . دېدى  —سهككىز یاشقا كىرگهن، —
بۇ ئادەمنىڭ قىـزى    —دېدى ئىمام، —ھهي خاالیىق توۋا دەڭالر،  —
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سهككىز یاش تۇرسا، بـۇ ئـادەم سهكـسهن بىـر یـاش تۇرسـا، بـۇ قىـز بالىغـا           
یۈرۈڭالر ! ھهي جامائهت ! یالغان گهپ قانداقمۇ باسقۇنچىلىق قىلسۇن، بۇ     

ــاقىرىڭالر! ســـــاقچى چـــــاقىرىڭالر ! بىـــــرىڭالر بېرىـــــپ دوختـــــۇر چـــ
ئالالھتىن قورقمامسىلهر،   —ئاندىن ئىمام یهنه،  . دېدى —تهكشۇرتىمىز،

مهسجىدنىڭ یېنىدا تۇرۇپ ھېچ بىر نامازغا چىقمایسىلهر، ئهمدى بـۇ بىـر     
 قانداق بولىدۇ؟ قىـزىڭالر  قېرى مۇئهززىنگه مۇشۇ تۆھمهتنى چاپلىساڭالر    

سهككىز یاشتا ئىكهن، بۇ بىر یوغان ئادەم تۇرسا، ئهقىلغا سىققىدەك گهپ 
 ! قىلساڭالرچۇ

بىر ئازدىن كېیىن ساقچى ۋە دوختۇرالر كېلىپ تهكشۇرۇپ قىز سـاق     
ئىكهن، بۇ بىر تۆھمهت بوپتۇ، دېیىشتى، بـۇ یالغـان ئىـش ماڭـا ناھـایىتى          

 . نى بۇزۇپ تىلالشقا باشلىدىمئېغىر كېلىپ، ئاندىن ئاغزىم
 : كېیىن تاالق قىلغان ئایالىمغا

 . ــــ ئاجراشمىساڭ ئۆلتۇرىۋېتىمهن، ــــ دېدىم
مېنىڭ پهیلىمنى بىلىپ، مهھهلله جامائهتنىڭ ئارىلىشىشى بىـلهن   

ــۇننى -ســوت مهھكىمىــسى بىــر نهچــچه كۈنــدىن كېیىــنال بىــز ئهر    خۇت
ــۇن. ئاجراشــتۇردى ــۇرۇپ ســاپتىمهن، مهن ئۇقمــاي تهســت”: خۇت ىكىڭگه ئ

دېــسىمۇ، مهن “ ســېنىڭ ئــۇ ئىــشنى قىلمىغــانلىقىڭنى بىلمهپــتىمهن 
 .دەپ ئۇنىڭ بۇ گهپلىرىنى ئېتىبارغا ئالمىدىم“ سهندىن یىركهندىم”

 شۇنىڭ بىلهن بۇ تۆھمهت گهپ تېز ئارىدىال ۋەتهننىڭ ھهممه یىرىگه         
 بایغـا كۆمـۈر   بۇ شۇنىڭدىن مهلۇمكى، شۇ كۈنلهردە ئوغلۇم . تارقاپ كهتتى 

ــدىغا      ــا ئال ــۈنى كېرەمباغق ــدىغان ك ــۇ كېلى ــدى، ئ ــشكه كهتكهنى ئهكىلى
 :چىقسام، ئۇ شۇ یهردىال ماڭا

ــاڭا      — ــدى س ــدۇ؟ ئهم ــداق دەردىــڭ تۈگىمهی ــهن؟ نېمان ــارمۇ س دادا، ب
دەپ كـــۆزىگه یـــاش  —... ؟!مۇنـــداق تـــۆھمهتنى توقـــۇغىلى تۇرۇپتۇغـــۇ 

 .ئېلىۋىدى، مهنمۇ یىغالپ سالدىم
هت ناھایىتى ئېغىر كېلىپ، بۇ تۆھمهتلهرنى تهپـسىلىي     ماڭا بۇ تۆھم  
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ــهھهرلىك تهپــتىش       ــدىم، ش ــتىش مهھكىمىــسىگه ئهرز قىل ــپ، تهپ یېزى
بـۇ ئـادەم تـۆھمهتكه قالغـان بولـسا، بـۇنى ئـاقالش الزىـم،              ”مهھكىمىسى  

دەپ خهت قىلىــپ “ !تـۆھمهت قىلغانالرغــا تېگىــشلىك جـازا بېرىلــسۇن  
ــاقچ  . بهردى ــۇرۇپ س ــى كۆت ــۇ خهتن ــاردىم مهن ب ــسىغا ب ــاقچى . ى ئىدارى س

 :مهھهلله ساقچىسى. ئىدارىسى مهھهلله ساقچىسىغا بۇیرىدى
بىز بـۇ ئىـشنى قىاللمـایمىز،  بـۇنى سـاقچى باشقارمىـسى یـاكى                —

ساقچى ئىدارىسىغا ئاپارغىن، شۇالر بىر تهرەپ قىلىدۇ، بىزنىڭ بـۇ ئىـشقا     
 . دېدى  —كۇچىمىز یهتكهیدۇ،

ــاقچى با   ــك س ــدىن ۋىالیهتلى ــك   ئان ــاردىم، ۋىالیهتلى ــسىغا ئاپ شقارمى
بـۇ سىیاسـى، جاسۇسـالر    .  بۆلـۈمنى كۆرسـىتىپ قویـدى   -1باشقارما ماڭـا   
ئاندىن بۇ بۆلۈمنىڭ باشلىقى شـامان كوجاڭنىـڭ یېنىغـا     . بۆلۈمى ئىدى 

سهن ماۋۇ ئادەمنىڭ ” : ئۇ ئۆز بۆلۈمىدىكى نىیاز دېگهن بىرىسىگه. كىردىم
 مېنى ئایرىم بىر ئۆیگه ئهكىرىپ، ئۇ. دېدى“ ئىشىنى بىر تهرەپ قىلىۋەت

ــدى   ــارخىپالرنى ئال ــى ۋە ئ ــۇن دەپتهرلهرن ــالپ. نۇرغ ــۇ  - ۋاراق ــالپ ب  ۋاراقالپ
ــاجى،     ــان ھـ ــارخىپالردا ھارۇنخـ ــۇ ئـ ــدى، بـ ــى تاپالمىـ ــارخىپالردىن مېنـ ئـ

ئهبهیدۇلالھ دېگهن ئارخىـپ    (، سادىق شاپتۇل    )یاغ(ئابدىرىىشىت قاراجى   
پتۇلنىڭ ئـارخىپىنى كۆرسـهتكهن   ئىدارىسىنىڭ باشلىقى ماڭا سادىق شا   

سادىق قاراجى ھهر قانداق ۋەزىپىگه قویۇلـسا بولىـدۇ،       ”بۇ ئارخىپتا   . ئىدى
بـۇ ئارخىپتـا ۋاڭ ئىنماۋنىـڭ     . دېـیىلگهن ئىـكهن   “ بۇنىڭغا مهن مهسئۇل  
، مهمــتىمىن كــۇڭزى، ســالىھ دامــولالجىم، جــۈمه  )ئىمزاســى بــار ئىــكهن

كوچـــا . ىالر بـــار ئىـــكهنقـــارىغۇ، قهشـــقهر شـــهھرىدىكى یهنه بهزى مـــولل
 : نىیاز ماڭا.  دوقمۇشىدا یېرى بار ئۇششاق تىجارەتچىلهردىن ھهم بار ئىكهن

ــسىال    — ــال، ســىله بولغــان بول ــوق ئىكهن ــزىملىكته ســىله ی ــۇ تى , ب
سىلىنى قوغدایتۇق، سىله بىزنىڭ قوغداش ئوبېكتىمىز ئهمهس ئىكهنال، 

ــدىیالمایمىز    ــىلىنى قوغ ــۈن س ــۇنىڭ ئۈچ ــۇ یهرد . ش ــىله ب ە بولۇنغــان س
گهپلهرنى ھېچ كىشىگه، ھېچ بىر یهردە دەپ یۈرمىـسىله، ئهگهر بىـر یهردە              



 122 

دەپ قالــسىال، شــۇ كــۈنى یــوق بــولىال، ســىله ئویلىمىغــان یهردە تۇتــۇپ   
 :یهنه تهكىتلهپ. دەپ دېمهسلىككه ھۆججهت ئالدى  —جایالیمىز، 

داۋا قىلىمهن، ئهرز قىلىمهن دەپ یۈرمهي، سىیىپ كىرىپ ئۇخالپ  —
بولسا دىنىي ئىشالرغىمۇ ئارىالشـماي، مهزىنلىكنـى   . قالسىال شۇ یاخشى  

! باشقا بىرسىگه تاشالپ بېرىپ، باشقا بىر یهرگه كهتسىله تېخىمۇ یاخشى
ھهر ھالـدا تهلهیلىـرى بـار       . دەپـتىكهن “ زاكۇننىڭ تازىسى كۆت قىـسقان    ”

 — ! ئىكهن، ساق قاپال، بولمىسا كۆرىدىغان كۈنلىرى  بـار ئىـدى، تېخـى    
 . دېدى

 . شۇنىڭدىن كېیىن چهتئهلگه قېچىشقا یول ماڭغانىدىم
 شۇنداق قىلىپ ئۇ تۆھمهتچىلهرمۇ ئاخىرى ئۆزى رەسۋا بولغىنىـدىن         

 .مهھهللىدە تۇرالماي دۆلهت باغ یىزىسىغا كۆچۈپ كهتتى
 ئایدا مۇناپىق موللىالرغا خهلق تهرىپىدىن تهھـدىت     -2 یىل،   -1992

 : نغانىكهن، بۇ موللىالر مۇنۇالرخهت یېزىلىپ، ئۆیلىرىگه تاشال
قاتــارلىق ســهككىز ... ھــارۇن، ســادىق، جــۈمه قــارىغۇ، ھــاجى مهمهت، 

 .كىشى
 :خهتنىڭ ئاساسىي مهزمۇنى مۇنداق

پىالنلىق تۇغۇتقا رازىلىق بىلدۈرۈپ خهلق نامىدىن قول قۇیۇپسهن، ”
ــایهت دەلىـــل قىلىـــپ   ــاقىنى یاخـــشىالیمىز دەپ ئـ مىللهتـــلهر ئىتتىپـ

 یىلـالپ بىـرگه   3000 ـــ  2000 خهنزۇالر بـۇ یۇرتتـا بىـزبىلهن      سۆزلهپسهن،
تۇرىۋاتىدۇ دەپ مهسجىددە ۋەز ئېیتىپسهن، بۇ قىلمىشىڭالر بىلهن خهلق   
ئالدىــدا مهڭگــۈ كهچــۈرۈلمهس جىنــایهتچى بولۇشــتۇڭ، خهلــق ســهنلهرنى  
خىتاي بىلهن ئوخشاشال دۈشمهن دەپ قارایدۇ، ھهممىڭگه ئایان، دۈشمهن         

قىلمىـشلىرىڭغا تـۆۋە    ! ت بولغـان ھامـان جـازا بېرىلىـدۇ        دېگهنگه پۇرسـه  
 “ !ئهبلهخ مۇناپىقالر! جىنایهتلىرىڭنى یۇیۇشقا تىرىش! قىلىش

 : ھاجى مهمهت قارى مۇنداق دېگهنىكهن
بىنایى مۇسۇلمانچىلىق ئالتىدۇر، شۇنىڭ ئالتىنچىسى مىللهتلهر  —
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 ...ئىتتىپاقىنى یاخشىالشقا ئىمان كهلتۈرۈش
رنىڭ بىرىـدە مهھهلـله ئامـانلىقىنى سـاقالیدىغان ئـابال      تازا شۇ كۈنله  

 : ئابدۇراھمان دەیدىغان بىرىسى مېنى چاقىرىپ
ھــــازىر كومىتېتتــــا ۋالــــى مهھكىمىــــسىنىڭ  ۋە ۋىالیهتلىــــك  —

ــادەملىرى بــــار، ســــېنى       ــڭ، ســــاقچى ئىدارىــــسىنىڭ ئــ پارتىكومنىــ
 .دېدى  —ساقالۋاتقانىدى، سېنى چىقسۇن دېگهنىدى،

ــدىراتقاچقا   مهن ســهپهردىن كې ــۇالر ئال لىــپ یــۈز كۆزەمنىمــۇ یۇمــاي ئ
 : تېزچىقتىم، ئۇ

 :كهلگهنلهر. دېدى  —بۇ بارات ھاجى دېگهن شۇ،  —
 . دەپ سورىدى  —بارات ھاجى دېگهن سهنمۇ؟  —
 .ھهئه —
 ھاجى مهمهت قارىنى تۇنۇمسهن؟ —
مهن ئۇنىڭ دادىسىدىن تارتىپ بىلىمهن، ئۇنىـڭ دادىـسى مۇشـۇ             —

 . ساقىلى ئىدى، ئۆمهرانىكام لوڭلوڭ دەیتۇقمهھهللىنىڭ ئاق
 . دېدى ئۇالر  —ھه، بىز شۇنى سورىماقچى ئىدۇق،  —
 . سهن نىمه ئىش قىلىۋاتىسهن؟ دەپ سورىدى یهنه —
مېنىڭ ئىش ئورنۇم بولمىغاچقا بایدىن كۆمه ئهكىلىپ سـېتىپ         —

 .دېدىم  —تۇرمۇشۇمنى قامداۋاتىمهن، 
ۇق، تۈگىـدى، سـهن چىقىــپ   بولـدى بىـز شـۇنى ســورىماقچى ئىـد     —

ــدۇ،   ــسهڭ بولى ــدى —كهت ــپ    . دې ــمهي یېنى ــىنى بىلهل ــېچ نهرس مهن ھ
 :مهن ئابالدىن. چىقتىم

دەپ سورىـسام، ئۇمـۇ بىلمهیـمهن جىـق      —بۇ نىمه گهپ ئىـكهن؟    —
 .دېدى  —ئىشالر بار ئوخشایدۇ،

ئۆیگه چىقىپ یـۈز كـۆزۈمنى یۇیـۇپ، ئایـالىم ئهمرىمـدە بولمىغاچقـا،           
ق ئهتتــۇرۇپ ئىچىــپ ئــارام ئالــدىم، ئهتىــسى یهنه بایغــا كېلىــنىمگه تامــا

ئـۆیگه كىـرمهي   . كهتتىم، كۆمۈر ئېلىپ سهككىز كـۈن ئىچىـدە كهلـدىم      
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ــپ ماڭــدىم    ــگه ئېلى ــۇدۇل یهكهن ــام تۈزۈشــكهن یهرگه   . ئ ــۈرنى توخت كۆم
تېخى ئۆیگه كىرمهي تـۇراتتىم،     . یهتكۈزۈپ بېرىپ ئۆیگه قایتىپ كهلدىم    

 یهنه مېنـى مهھهللىـدىنال چاقىرتىـپ،        كهلگهنلىكىمنى دەرھال بىلىـپ   
ساالم قىلىـپ كىـرگهنتىم، ئـۇالر بـۇ     . بۇرۇنقى كومىتېتقا ئېلىپ كىردى 

 :قېتىم پوزتسىیىسى قاتتىقراق ھالدا
 . دېدى —! ئولتۇر —
ھاجى مهمهت قـارىم مهسـجىددىن ئىككـى مىتىـر یهرنـى ئـۆیىگه             —

 . دەپ سورىدى  —قۇشىۋاپتۇ، بۇ راستمۇ؟
، ئۇنىڭ بىـلهن ئىـشىم یـوق، قىلغـان گهپلىـرى       مهن نىم بىلهي   —

دېگهننىڭیـاغى  “ بىنـایى مۇسـۇلمانچىلىق ئـالته   ”دىنغا ئۇیغۇن ئهمهس،    
مهن ئۇنىڭ مهسجىدىگه كىرىپ، ئۇنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇماس بولدۇم، 

 .دېدىم  —بۇنداق بولغىلى ئۈچ یىل بولدى، 
لىدۇ؟ ئهسلى بىنایى مۇسۇلمانچىلىق دېگهن نىمه دېگهن بو... ھه، —

 . دەپ سورىدى—قانچه بولسا بوالتتى؟
ــۇلمانچىلىق بهش  — ــایى مۇسـ ــڭ رەســـۇلىغا   : بىنـ ئـــالالھ ۋە ئۇنىـ

گۇۋاھلىق بېرىش، ناماز ئۇقۇش، زاكات بېرىش، روزا تۇتۇش ۋە ئۆمرىدە بىر          
لىكىن ئۇ، بۇنى ئالته دەپ، دىنگه . قېتىم ھهج قىلىشتىن ئىبارەت، ئىدى

 ئۈچــۈن ئۇنىڭغــا ســاالممۇ قىلمــایمهن، ئــۇ  ئــۆزگهرتىش كىرگــۈزگهنلىكى
 .دەپ جاۋاپ بهردىم  —ئىمانى یوق بىلهن كارىم یوق، 

 دەپ ســورىدى ئــۇالر، —ئــۇ قوشــۇۋالغان ئالتىنچىــسى نــېمىكهن؟ —
مهن ھۆل باالغا قالماسلىق ئۈچۈن     . خۇپسهنلىك بىلهن ئاغزىمنى تاتالپ   
 :جاۋاپ بېرىشتىن ئۆزەمنى قاچۇرۇپ

مه بولـسا بهرىبىـر بىرنـى قوشـۇۋالغاندىكىن،         تاڭهي، نېمىكى، نـې    —
 .دېدىم — !ئىماندىن ئاجرایدۇ ـ دە

بىـــز مۇشـــۇنداق نهرســـىلهرنى ســـورىماقچى ئىـــدۇق، یهنه  ...  ھه، —
 دەیدىغان گهپلىرىڭ بارمۇ؟
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 .دېدىم  —یوق،  —
مهن چىقىپ كېـتهي دەۋاتقانـدا ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىكى ھاشـىم ھـاجى          

 ): ى باشقارمىسىنىڭ باشلىقىھازىرقى ساقچ(دەیدىغان بىرىسى 
یهنه ئویلىنىپ تۇر، بىزنىـڭ یهنه سـورایدىغان بىـر نهچـچه ئېغىـز               —

 . دېدى  —زىمىز بار، ۆس
مهن قېرى ئادەم، مېنى نىمه ئۈچۈن بۇنداق ئاۋارە قىلىسىلهر، ھېچ  —

نهچچه یىـل تۈرمىـدە یېتىپـتىمهن، ئهگهر بـۇ          20گۇناھىمنى بىلمهستىن   
ولسا، مهندە گۇناھ بولسا ئاپىرىـدىغان یېرىڭالرغـا   یاتقانلىرىم یهتمىگهن ب  

 : ئۇالر.  دەپ توۋلىدىم—ئاپىرىپ سوالپ قویساڭالر بولمامدۇ؟
 ـ !توال نېزىقىماي، كۆرگۈلۈكۈڭنى كۆرىسهن، بولمىسا! ماڭ چىق —
 . دېدى

ســـــاقچى (ۋاقىـــــراپ چىقىۋاتـــــسام، یولـــــدا ئاتۇشـــــلىق نـــــۇرۇلال  
ىر ساقچىسى ئىدى، كېیىن  یىللىرىدىكى ب-58 ～50باشقارمىسىنىڭ 

 : ئۇچرىشىپ قالدى)  یىل قامالغان15سىیاسى جىنایهتچى بولۇپ  
 .  دەپ سورىدى—نىمه بولدۇڭ؟ نىمه خاپا بولۇپ قالدىڭ؟ —

مېنى ھهر ھهپتىدە بىر قېـتىم سـۇراق قىلىـدۇ، ھـاجى مهمهتنـى             —
تۇنۇمسهن؟ دەپ شۇنىڭدا قاتتىقراق توختىلىۋاتىدۇ، مهنمۇ بىلهلمىدىم،        

ۇ ھــاجى مهمهت دېگهننــى مهن ئىمــام دەپ بىلهتــتىم، ئاممــا ئــۇالر بهك  ئــ
سورىغانغا قارىغاندا باشقا خىزمىتىمۇ بارمۇ بىلمهیمهن، سهن بىر سـوراپ       

 .دېدىم  —باققىن مېنىڭ نىمه گۇناھىم بارئىكىن،
 .دېدى  —بوپتۇ، مهن سوراپ باقاي، سهن ئۆیۈڭدە تۇرۇپ تۇرغىن، —

بىر كهمدە ئۇ كهیپـى    . نى ساقالپ ئولتۇردۇم  مهن ئۆیدە تۆرت سائهت ئۇ    
 :چاغ ھالدا كىرىپ كهلدى

 ! بىر خوش خهۋەر —
 . دېدىم مهن تاقهتسىزلىنىپ —ھه، نېمه خوش خهۋەر؟ —
یۇقۇرىدىكى سهككىز مولالم ئۆزلىرىگه كهلگهن تهھدىت خهتلهرنى  —
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بىـز ھۆكۈمهتنىـڭ خىزمىتىنـى      ”: كۆتۇرۇپ ۋالى مهھكىمىسىگه بېرىپ   
لىۋاتـساق، مىللهتـلهر ئىتتىپاقىنىـڭ ئۈلگىـسى بولىۋاتـساق         یاخشى قى 

“ بىزگه مۇشـۇنداق تهھـدىت خهتـلهر كهلـسه بىـز قانـداق ئۇخلىیـاالیمىز         
ساقچىلىرى كىمدىن گۇمـانىڭالر بـار دەپ سورىـسا،        ھۆكۈمهت, دەپتىكهن

بارات ھاجىنىڭ ئۆیىگه كـۆپ ئـادەم كېلىـدۇ، كـۆپ     ”: ھاجى مهمهت قارى   
دەپتىكهن، شۇنىڭ بىلهن   “ ىشىدۇ، بۇ شۇنىڭ ئىشى   ئادەملهر بىلهن گهپل  

ــۇم مهزگىــل     ــۇ دىلــونى مهل ــۇ ئىــش مۇشــۇنداق داۋام قىلىپتــۇ، ھــازىر ب ب
توختۇتۇپ قۇیۇش بۇیرىقى كېلىپ قېلىپ، ئۇالر كهتتى، بۇندىن كېیىن      
سېنى ئىزدىمهیدىغان بولدى، بۇ خـوش خهۋەرنـى ئېلىـپ كهلگهنلىكىـم          

 .دەپ نېزىقىدى  — ئۈچۈن ماڭا بهش تاغار كۆمۈر بهر،
 .دېدىم ۋە بهش تاغار كۆمۈر بهردىم  —ماقۇل بهرسهم بېرەي،—
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  ئهركىن دۇنیاغا سهپهر
  

 یىلى تۈركىیهدىن كهلگهن زىیـارەت تهكلىپنامىـسى       -1991 قولۇمدا  
بار بارئىدى، شۇ یىلىدىن تارتىپ چهتئهلگه چىقىپ كېتىـشكه ناھـایىتى        

لـله سـاقچى پونكىتىـدىن قـول        ئهممـا بىرىنچـى مهھه    . تېز یـول ماڭـدىم    
دېسهممۇ ساقچى “  مهن ھهرەمگه بارىمهن”. قویدۇرالماي كېچىكىپ كهتتى

ــا  ــدىكىلهر ماڭ ــدىن    ”: پونكىتى ــشىڭغا یۇقۇرى ــئهلگه چىقى ــېنىڭ چهت س
 .دەپ تۇرىۋالدى“ رۇخسهت یوق

بـۇ  ) ھـازىر ئـإلۈپ كهتـكهن     (ئاندىن ئاكامنىـڭ كىیـوغلى مۇسـا ئـإمهر        
مهن ” تى كېچىكىپ كهتكهنلىكىنى بىلىپ پاسپۇرتنىڭ ناھایىتى ناھایى

مهن .  دېــدى“ بىـر یــول مېقىــپ باقـاي، بــۇ ئىــش پۇلـسىز ھهل بولمایــدۇ   
 كـۈن  10ئـۇ پـۇل بىـلهن بـۇ پاسـپۇرۇتنى       . ئۇنىڭغا مىڭ یۈەن پۇل بهردىم    

ــا بهردى   ــپ قولۇمغ ــدە ھهل قىلى ــى   . ئىچى ــۇددىتى ئىكك ــپۇرتنىڭ م پاس
 كۈن ئىچىدە چىقىپ 10پ، ئۇالر پاسپۇرتنى قولۇمغا بېرى. یىللىق ئىدى

مهن داۋراڭ قىلمـاي، دەرھـال تهییـارلىق قىلىـپ،         . كېتىشىمنى ئېیتتى 
بىجىنگه یولغا چىقتىم، ھهتتا باللىرىمنىمۇ كىشىلهر بىلپ قالمىسۇن        

 . دەپ ئاپتوۋۇز بىكهتنىڭ ئىچىگه كىرگۇزمىدىم
 یىلىنىڭ  -1993ئاۋال ئۇرۇمچى ئاندىن بىجىنگه یېتىپ كهلدىم، بۇ        

 . یى بولۇپ ھاۋا ناھایىتى سوغۇق ئىدى ـ ئې1
خانىــسىگه بارســام، ئهلچىخانىنىــڭ ئالدىــدا    ئانــدىن تــۈركىیه ئهلچى 

ــېلىش ئۈچــۈن     ــزا ئ ــالته كىــشى ۋى ــادەم، كۇچــالىق  ئ یهركهنلىــك بهش ئ
تۇرغانىكهن، مهن بارغاندىن كېیىین ئهلچىخانىنىڭ ئالدىـدا تۇرغـان بىـر            
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دەپ » نهگه بارىـسىلهر؟ «خىتاي ئهسـكىرى پاسـپورتىمىزنى یىغىۋېلىـپ،      
گهپ سوراشـــقا باشـــلىۋىدى، بـــۇنى ئىككىنچـــى قهۋەتـــته تۇرغـــان تـــۈرك 
ئهلچىخانىسىنىڭ بىر خادىمى كـۆرۈپ قېلىـپ، دەرھـال پهسـكه چۈشـۈپ          

 :خىتاینىڭ قولىدىن پاسپورتنى تارتىۋېلىپ
سهن كونسۇلمۇ یـاكى قـاراۋۇلمۇ؟ نـېمه بۇالرغـا قوپـاللىق بىـلهن                —

ــپو   ــپ، پاس ــامىله قىلى ــۇ   مۇئ ــسهن؟ ب ــاۋارە قىلى ــپ ئ رتلىرىنى ئېلىۋېلى
ــمۇ؟  خئه ــسىزلىق ئهمهسـ ــدى —القـ ــزگه،  . دېـ ــیىن بىـ ــدىن كېـ  —ئانـ

دەپ بىزنـى ئىچكىـرىگه باشـالپ     —قېرىنداشالر، مهن بىلهن مېڭىڭالر،    
ــپ، بىــر پىیالىــدىن چــاي قۇیــۇپ، بىزنــى ناھــایىتى چىرایلىــق         كىرى

یـاتىم بـویى   مهن ھا .دەپ سـورىدى  —سـىلهر قهیهردىـن؟   —كۈتىۋېلىپ، 
ئانام بىلهن دادامنىڭ مىھرىبانلىقىنى مۇستهسـنا قىلغانـدا بۇنچىلىـك          
ئىللىق مۇئامىلىگه، ئادەمگه قارىغاندەك قاراشقا، مىھرىبانلىققا ئۇچراپ     

 ھاقـارەت،  - یىللىق تۈرمه ھایاتىمدا بولسا ھه دېسىال تىل         30باقمىغان،  
ك كونـسۇلىنىڭ  دەشنام ئـاڭالپ یـۈرىكىم لهخـته بولـۇپ كهتكهچـكه، تـۈر        

بۇنداق قېرىنداشالرچه مىھرىبانلىقىـدىن تهسـىرلىنىپ كـۆزۈمگه یـاش          
ئهنه شـۇ   .تىقىلدى، ئۇنى ئـۆز ئوغلـۇم بىلىـپ باغرىمغـا باسـقىم كهلـدى      

 : سۆیگۈ بۆشۈكىدە ئهللهیلىنىۋاتقان تۇیغۇم بىلهن
ئـۇالر بـۇ    .دەپ جاۋاپ بهردىم —شهرقىي تۈركىستان، قهشقهردىن،  —

یېنىمـدىكى بىلـله كىـرگهن     . اھایىتى سۆیىنىپ كهتتـى   گهپنى ئاڭالپ ن  
 :ھهمراھلىرىمنىڭ قورقۇپ رەڭگى ئۆچۈپ

ــمهي   — ــستان دېـ ــىنجاڭ«ھهي، تۈركىـ ــۆزلىرى  » شـ ــسىلىچۇ، ئـ دېـ
ــى یهنه،     ــا كهتمهیل ــۇ قارىلىرىغ ــارتىپال تۈگهشــمهي، بىزم ــاپىلىق ت  —خ

  .دېیىشتى
دىم  دېـ  —بۇ دېگهن تـۈرك قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ ئهلچىخانىـسى        —

  .كۆڭلۈم توق ھالدا
تۈرك كونسۇلى بىر سائهت ئىچىدە ۋىزىنى قویۇپ، ۋىزا رەسمىیىتىنى         
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 .ئۆتىگهندىن كېیىن پاسپۇرتنى قولۇمغا بهردى
تۈرك ئهلچىخانىسىدىن چىقىپ، ئهرەبىستان ئهلچىخانىسىغا بېرىـپ        
ئۆمرى ۋىزىسىنى ئالـدىم، ئانـدىن رۇسـىیهنىڭ ئهلچىخانىـسىگه بېرىـپ            

ــزا ئالــدىم ئۇنىڭــدىن بىــر  ــایلىق ۋى ــدىغان  . ئ بىجىنــدىن مۇســكۋاغا بارى
. پویىزنىڭ بېلىتىنى ئېلىپ، مانجۇلىنىڭ یولى بىـلهن یولغـا چىقـتىم          

بىجىندىكى چاغـدا بىـر   .  كۈندۈزدە یېتىپ باردىمـمۇسكۇۋاغا یهتته كېچه  
ئۇیغۇردىن مۇسكۋادا تىجارەت قىلىدىغان ئىككـى تـۇرك بىـر ئۇیغۇرنىـڭ         

لىۋالغان ئىدىم، مۇسكۋاغا بارغاندىن كېیىن ئۇالرغا تىلىفۇن نۇمۇرىنى ئې
 .تىلىفۇن قىلسام ئۇالر ئالدىمغا چىقىپ قارشى ئالدى

ئۇالرنىڭ یېنىدا رۇمۇنىیه ۋە بۇلغارىیه ئارقىلىق تۇركىیهگه ماڭىدىغان 
ئانــدىن مۇســكۋادىكى پــویىز .  كــۈن تــۇرۇپ قالــدىم12پــویىزنى ســاقالپ 

غان كۈنى رۇس ساقچىسى تاموژنىـدا      ئىستانسىیىسىدا تۇركىیهگه ماڭىدى  
دەپ پاسپورتۇمنى یهرگه ئاتتى، “ یاپتىۋایمات خىتاي”پاسپۇرتۇمنى كۆرۇپ، 

سـېنى  «: مهن ئۇنىڭ گېپىنى چۈشىنهلمىدىم، بىلله چىققـان بـاال ماڭـا           
 200مهن ماقۇل بولۇپ  .دېدى»  دەۋاتىدۇ، پارا بېرىپ باقایلى،ماڭدۇرمایمىز

  .دولالر بېرىپ ئۆتتۈم
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هتئهلدىكى ھایاتىمدىن قىسقىچه چ
 خاتىرىلهر

  
 -1993یهنى (پهرز ھهجدىن كېیىن یهنه ئىستانبۇلغا قایتىپ كهلدىم 

، تــۈركىیىگه كهلگهنـدىن كېــیىن شـهرقىي تۈركىــستان   ) ئایـدا - 6یىلـى  
 . كۈندۈز توختىماي ھهرىكهت قىلدىم-داۋاسى بىلهن كېچه 

دىن كېــیىن،  یىلــى ھهرەمــدىن تــۈركىیىگه قایتىــپ كهلگهنــ-1993
مېنىــڭ كىرىــدىغان ئۆیــۈم بولمىغاچقـــا زەیتــۇن بۇرنىــدىكى جىـــیهن      

 كۈن تۇردۇم، ئاندىن كۈچـۈك ھاممامـدا شـهرقىي    10سىڭلىمنىڭ ئۆیىدە   
ارە ئېلىــپ ئولتۇرۇشــقان ئــۆیگه كېلىــپ جــتۈركىــستانلىق بهشــهیلهن ئى

شۇ بىر ئاي ئىچىدە ئىسمائىل ھـاجىم   .شېرىك بولۇپ بىر ئاي ئولتۇردۇم
دامــات ئىبــراھىم  پاشــا مهدرىسىــسىدىكى شــهرقىي تۈركىــستان   مېنــى 

مهخـسهت شـۇ یهردىـن یاتىـدىغان      .ۋەخپىسىگه ئۈچ قېتىم ئېلىپ بـاردى 
  .جاي ھهل قىلىش ئىدى

ئاندىن مۇھهممهد رىزا بېكىندىن بىر ئۆي ئاجرىتىپ بېرىشنى تهكرار 
ڭ، سىز ۋەتهنگه قایتىپ كېتى”: رىزا بېكىن.  تهكرار ئىلتىماس قىلدۇق-

ئاندىن ئهرەبىـستاندىكى ۋەتهنداشـالر بىـر ئـۆي         . دېدى“ ئۆي بېرەلمهیمىز 
 ئارقىـــدىن خهت  -ئاجرىتىـــپ بېرىـــشنى ئىلتىمـــاس قىلىـــپ ئارقـــا    

ئهۋەتكهندىن كېیىن، ئۈچ باال بىـلهن بىلـله ئولتۇرۇشـۇمنى، مهدرىـسىنى      
سىرىپ ـ سۈپۈرۈش، ئامانلىقىغا قاراش قاتارلىق شهرتلهر بىلهن بىر ئۆیگه 

 .نالشتۇردىئورۇ
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مهن بىـلهن بىـر ئۆیـدە یاتىـدىغان بـالىالرمۇ كېـیىن ئۇیـان ـ بۇیانغـا          
 یىلىغـا قهدەر شـۇ ئۆیـدە      -1998شۇ پېتى تا    . كېتىپ، مهن یالغۇز قالدىم   

كونـا كېـسىلىم، یهنـى    )  یىلـى -1995یهنـى  (بۇ ئارلىقتـا   . یاشاپ كهلدىم 
ىـلهن  تۇرمىدىكى چېغىمدا خىتایالرنىڭ ھهرخىل قىیناش ئۇسۇللىرى ب       

 . كهلتۈرۈپ چىقارغان كېسىلىم قوزغىلىپ ئوپراتسىیه بولدۇم
ــوق،   ــادەم یــــ ــدىغان ئــــ ئوپراتــــــسىیه دوختۇرخانىــــــسىغا ئاپىرىــــ

دەپ ئۆلـــۈمنى كۈتـــۈپ یاتـــسام شـــاھزادە باشـــى     “ ئهلھۆكمـــۇلىلالھ”
 ئىمامى كامال خوجا باشلىقىدا قالغان ھهیئهت مهزىنلىرى ①جامىسىنىڭ

ئـۇ  . الىـدە دوختۇرخانىـسىغا ئاپـاردى     مېنى یوقلىغىلى كېرىـپ دەرھـال ۋ      
ئانــدىن یېڭـى بوســنادىكى بالقــان  . دوختۇرخانـا ئــۇ ئىمامالرغـا یارىمىــدى  

 2000دوختۇرخانـا مهنـدىن كېـسىلىم ئۈچـۈن      . دۇوختۇرخانىسىغا ئاپاردى 
: مهن دوختۇرالرغـا . مهندە ئۇنداق كـۆپ پـۇل نهدە بولـسۇن     . دولالر سورىدى 

 ناملىق بىر كونا كىتـابى   ‘ جۇغراپىیه تارىخ ۋە ’سىلهرگه تۇركىستاننىڭ   ”
دوختـۇرالر  . دېـدىم “ بار شۇنى بىرەي، ئۇنىڭدىن باشـقا ھـېچ نهرسـهم یـوق     

 : ئاندىن دوختۇرخانىنىڭ باشلىقى چىقىپ ماڭا. پ كهتتىۈشۈكۈل
سهن بىـر شـهرقىي تۇركىـستان مۇجاھىـدى ئىكهنـسهن، سـېنىڭ              —

بىـز سـاڭا   . زىـم پۇلۇڭ بولمىسىمۇ بىز بىر نـېمه قىلىـپ داۋالىـشىمىز ال       
 ئىـي  دېۋىـدى، مهن دەرھـال تهبى  —ئىگه بولمىـساق كىـم ئىـگه بولىـدۇ؟      

دېمىــسىمۇ ئىنــسان مۇســاپىر، مۇھــاجىر،     . ھــالهتته یىغــالپ ســالدىم  
بالىلىرىــدىن ئایرىلغــان، قېرىغــان، كېــسهل بولــۇپ یاتقــان، قارایــدىغان  

 ـ   ئادىمى یوق بۇنداق بىر ھالهتته دىلى سۇنۇق بوالمدىكىن تـاڭ، تـۇرۇپ  
بولۇپمــۇ ۋەتهنداشــلىرىمىزنىڭ . تــۇرۇپ یىغالیــدىغان بولــۇپ قالىــدىكهن

ــا كېلىـــــپ باقمایۋاتقـــــان ئهھۋالـــــدا، ۋەتهن   بىرســـــىنىڭمۇ خىیالىغـــ

                                            
ــامى    ① ــى ج ــاھزادە باش ــستا—ش ــسى     ئى ــمان ئىمپىرىیى ــامه، ئوس ــوڭ ج ــر چ نبۇلدىكى بى

 . م—دەۋرىدىن قالغان یادىكارلىقالردىن بىرى 
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قۇتقۇزىۋالغۇچى تهشكىالتلىرىمىزنىڭ مهنـدەك ھایـاتى بـویى ۋەتهننىـڭ          
ئازادلىقى یولىدا رىیازەت چهككهن بىـر پىـشقهدەم جهڭچىنـى نهزىرىگىمـۇ        

ــ ــسهر   ئالمایۋاتق ــا مۇیهس ــڭ مىھرىبانلىقىغ ــدا تۈركىیهلىكلهرنى ان ئهھۋال
ــۇ    ــى، قهدرىنــــى تېخىمــ ــۇ مىھرىبانلىقنىــــڭ قىممىتىنــ ــۇم بــ بولۇشــ

دىمىقىم ئېچىشىپ، یۈرىكىمگه پاتماي كېلىۋاتقان . یۈكسهلتىۋەتكهنىدى
ســهلدەك دولقۇنلــۇق بىــر یىغــا قىیــانى بوغۇزۇمغــا كهپلىــشىۋالغاندەك   

ىشنىڭ مهھسۇلى ئىدى؛ بۇ سهبى بالىنىڭ بۇ تهسىرلىن. بوغۇلۇپ كهتتىم
ــا    ــدا ئات ــكهن چاغ ــۇپ كهت ــاتتىق قورق ــسىنىڭ -یالغۇزسىراشــتىن ق  ئانى

ــدىكى سۆیۈن   ــقان مىنۇتلىرىـ ــا ئۇالشـ ــان قۇچاقلىرىغـ ــىدىن ۈمىھرىبـ شـ
تۇغۇلغان یىغىغا ئوخشایتى؛ بۇ ئـۇزۇن یىـل چـۆل ـ جهزىـرىلهردە چاڭقـاپ       

ــلهش پۇرســـ   ــازەتتىن قهددىنـــى تىكـ ــۈرگهن، رىیـ ــان یـــول یـ ىتى بولمىغـ
یولۇچىنىــڭ مهنــزىلگه یهتــكهن، ئــۆز ئــۆیىنى تاپقــان چاغــدىكى شــادلىق 

 …یىغىسىغا ئوخشایتى
ئوپراتسىیهمۇ .  كۈن یېتىپ قالدىم12شۇنداق قىلىپ دوختۇر خانىدا 

شاھزادە باشـىنىڭ ئىمـاملىرى كېچىـسى ئىككىـسى، كۈنـدۈزى           . بولدۇم
اھـایىتى یاخـشى   ئىككىسى ئالمىشىپ، تهرىـتىمگه قاچـا تۇتـۇپ مېنـى ن     

باقتى، كېیىن دوختۇر خانىـدىن چىقىـپ ئۇقـسام دوختۇرنىـڭ سـورىغان          
مهن بۇنى بىلگهندىن كېـیىن ناھـایىتى       . پۇلىنىمۇ شۇ ئىمامالر بېرىپتۇ   

خۇدایىم قارىغۇنى كۆزىدىن ئایرىغان بىلهن، ھاسىسىدىن ”تهسىرلىنىپ، 
پىرچىلىقتا دېگهندەك، ئالالھنىڭ مهندەك بىر غېرىپنى مۇسا“ ئایرىماپتۇ

غهم قایغۇنىــڭ ئىچىــدە قویمىغانلىقىغــا، شــۇنداقال تۇققۇنۇممــۇ ئهمهس  
یاكى بىر یۇرتلۇقۇممـۇ ئهمهس ئادەملهرنىـڭ مېنـى بـۇ قهدەر ھـۆرمهتلهپ            
كهتكهنلىكىگه تهسـىرلىنىپ بـۆقىرەپ یىغـالپ كهتـتىم ۋە ئۇالرغـا دۇئـا           

 . قىلدىم
ان ۋەتىنىمنى، تۈركىیهدىكى ھایاتىمدا ئىگىسىز مۈلۈكتهك تالىنىۋاتق

دۇنیـادا ئهڭ خــار، ئهڭ بىچــارە، ھــېچ كىــم یــاردەم بهرمهیــدىغان بهختــسىز  
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ئهگهر بـۇالرنى ئۇنتـۇپ قالىـدىغان بولـسام،     . خهلقىمنى ئۇنتۇپ قالمىدىم  
شۇنچه یىل تۈرمىدە یاتقىنىم بىھۇدە بولغان بولمامـدۇ؟ پۇرسـهتال بولـسا             

ۇجادىله سهبدىشىم، كېیىن م. مۇخبىرالرغا دەردىمىزنى ئاڭلىتىپ تۇردۇم
ــھۇر    شــــهرقىي تۈركىــــستاننىڭ یېقىنقــــى زامــــان تارىخىــــدىكى مهشــ
ــاي     ــۆمرىنى خىت ــرى، یىگىــرمه نهچــچه یىللىــق ئ ئىــنقىالپچىالردىن بى

گهرچه ئـۇ   . تۈرمىسىدە ئۆتكۈزگهن ئهبهیدۇلال دامولالم تـۈركىیىگه كهلـدى       
. كېــسهل بولـــسىمۇ، یۈرىكىـــدە ۋەتهن مـــۇھهببىتى یېلىنجـــاپ تـــۇراتتى 

ىرىكىدەك یۈرەكلهرگه ئاتهش یېقىۋېتىدىغان یالقۇنلۇق نۇتـۇقالرنى     ئىلگ
سۆزلىیهلمهس بولۇپ قالغان بولسىمۇ، یهنىال ھارماي ـ تالماي مهن بىلهن 

ئىككىمىز بىلله . بىلله یۈرۈپ، خىتایالرنىڭ جىنایهتلىرىنى پاش قىلدى
ــیه ۋە فرانــسىیه مۇخبىرلىرىغــا    ــڭ تهكلىپــى بىــلهن  (ئهنگىلى ) ئۇالرنى

 .قىي تۇركىستان ئهھۋالىنى ئاڭالتتۇقشهر
 ۋىالیىتىـدە ئېچىلغـان تۇركىـستان    28ئۇنىڭدىن باشقا تۇركىیهنىـڭ   
رۇنالدا یهنه شــهرقىي تۇركىــستاننىڭ وتوپالنتىلىرىغــا چاقىرىلىــپ، ئــۇ ئــ

تۇركىیهنىـڭ دۆلهت   . ھازىرقى پاجىئهلىك ئهھۋالى ۋە تارىخىنى ئاڭالتتىم     
رېل، باش مېنىستىر نهجمىـددىن     رەئىسلىرى مهسىلهن، سۇالیمان دېمى   

ئهرباقان ۋە تانسۇ چىللهر، بۇیۇك بىرلىك پارتىسىنىڭ باشلىقى مۇھسىن 
یــازىجى ئــوغلى ۋە باشــقا پــارتىیه باشــلىقلىرى، مىنىــستىرالر بىــلهن       

 …كۆرۇشۇپ شهرقىي تۇركىستان ئهھۋالىنى كهڭ دائىرلىك ئاڭالتتىم
ــىۋېتى   -3 یىلــى -1997 ــا ۋەقهســى مۇناس ــدا غۇلج ــۈن   ئای ــلهن پۈت بى

ــدۈردى    ــارازىلىق بىل ــا ن ــردەك خىتایغ ــۈركىیه خهلقــى بى ــك . ت تۈركىیهلى
قېرىنداشالر بىز بىلهن بىرلىكته نامایىـشقا چىقىـپ، خىتـاي كۇنـسۇلى         

خىتاي كۇنسۇلخانىـسىغا لهنهتلىـك تۈكـۈرۈك سـۈپىتىدە       . ئالدىغا باردۇق 
 18ان تۈركىیهدە چىقىدىغ. تۇخۇم ئېتىپ، گېربلىرىنى رەسۋا قىلىۋەتتۇق

تۈركىیه .  ژورنالدا بۇ خهۋەرلهرنىڭ ھهممىسى بېسىلىپ چىقتى8گېزىت، 
شـۇ چـاغالردا   ( مىلیـارت لىـرا     6خهلقى شهرقى تۈركىستان خهلقى ئۈچۈن      
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 . پۇل یاردەم قىلدى)  مىڭ دولالر60تهخمىنهن 
ــا ئهبهیـــدۇلالھ مهرۇپ   تـــۈركىیهدە ئهنگىلىـــیه ب ب س ئاگېنتلىقىغـ

شۇ چاغدا ئهبهیـدۇلالھ  . ى زۇلۇمالرنى ئاڭالتتۇقدامولالم ۋە مهن تۇرمىدىك 
 : دامولالم مۇنداق بىر پاجىئهنى ئاڭالتقانىدى

 یىلى تۇرمىدىكى مهھبۇسالر قورسىقى تویماي، خـام قونـاقنى      -1967
 مهھبۇســنى ئوڭــدا 400دەپ، “ قونــاق یـېگهن چىــشىڭ مۇشـۇمۇ  ”یېـسه،  

بىـر ئـاز   . ۋەتكهنیاتقۇزۇپ، پالتا بىلهن ئۇرۇپ چىشلىرىنى پۈتۈنلهي چېقى  
 كىشى قان كۆپ چىقىپ كهتكهنلىكتىن ئۆلۈپ 120زەئىپ ئادەملهردىن 

 . كهتكهن ئىكهن
… 

ــگه كهتكهنىــدىم،      - 1998 ــزا ئېلىــپ یهنه ھهرەم ــى ھهرەمــگه ۋى  یىل
ئـۆینى بۇشـىتىپ بېرىـڭ،    ”:  ـ ئایدا كهلسهم، ۋەخپىـدىكىلهر  5ھهرەمدىن 
 ئـۆینى كۆرسـىتىڭالر،     ئاقلىنىپ بولغـان باشـقا بىـر      ” . دېدى“ ئاقالیمىز

مهن شۇ ئۆیدە تۇرۇپ تـۇراي، مېنىـڭ كىرىـدىغان ئۆیـۈم بولمىـسا، ئـۆینى            
ئـۇالر ئـۇنى قىلمایــدىغانلىقىنى   . دېـدىم مهن “ بوشاتـسام نهگه بـاراتتىم؟  

 . دەۋەردى، ئاخىرى بۇشاتتىم“ بۇشىتىڭ”ئېیتىپ، تهكرار 
ۈنىـدە  ئاندىن مهدرىسنىڭ تۇرك ئىمامالرغا ئائىد تهرىپىدىكى جۇمه ك      

جامائهت مهسـجىدكه پاتمىغـان چـاغالردا نامـاز ئوقۇیـدىغان چـوڭ زېلىغـا           
بۇ خانا ناھایىتى چـوڭ   .ئۇ زالدا تۆرت ئاي تۇردۇم .كۆچۈپ چىقىپ كهتتىم

بۇ ئۆیدە تۇرغـان جهریانـدا بىـر     .ۋە سوغۇق بولغاچقا كېسهل بولۇپ قالدىم
هنلىكىنــى كــۈنى ئهبهیــدۇلالھ مهرۇپ دامولالمنىــڭ ۋەتهنــدە ئۆلــۈپ كهتك

ئـاڭالپ، ئۇنىــڭ روھىغـا بىــر قۇرئـان ئوقۇتــۇپ قویـاي دەپ تائــام قىلىــپ،     
ــام كهلمىــــــدى  -كــــــۆرگهن  ــۇیهردىكى ( بىلگهنلهرنــــــى چاقىرســــ بــــ

ۋەتهنداشــلىرىمىزنىڭ ئهھــۋالى شــۇنداق، پــۇلى یــوق ئــادەمنى دەســسهپ 
ئۆتۈپ كېتىدىغان، پۇلى بارنىڭ ئایىقىدا ئۆمۈلهیدىغان بولغاچقـا، مېنـى          

ــۆرۈ ــرەكغېرىــپ ك ــۆرت  )پ كهلمىــسه كې ــدىكى ت ــدىن شــۇ مهھهللى ، ئان
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 : جامىنىڭ ئىماملىرىنى چاقىردىم، ئىمامالر ماڭا
سهن شهرقىي تۇركىستانلىق ئهمهسمۇ؟ تـۇركىیه بىكارغـا بهرگهن          —

یهرگه نىمىـــشقا پاتمىـــدىڭ؟ شـــۇنچه كـــۆپ ھوجرىـــدىن بىرســـى ســـاڭا  
. یىـشتى  دى —تهگمىدىمۇ؟ بۇ یوغان سوغوق ئۆیدە یاتـساڭ ئۆلمهمـسهن؟        

 : مهن
 —... ئامالىم یوق، مېنىڭ گېپىمنى قىلىدىغان ئادەم بولمىـسا،   —
شۇنىڭ بىلهن ئىمامالرنىڭ ھىسىداشلىقى قوزغۇلۇپ، مېنى بىر . دېدىم

ئۇالرنىــڭ ئارىــسىدىن . مۇۋاپىــق یهرگه ئورۇنالشتۇرۇشــقا بــاش قاتۇرۇشــتى
 : سابىر ئىسمىلىك بىرىسى

ر، مهن ئـۇ ئۆینىـڭ پۇتـۇن        سىلهر بىر ئۆینى كۆرسىتىپ بهرسـهڭال      —
 —چىقىمىنى قىلسام، بۇ تاغىمىزنى شۇ ئۆیگه ئۇرۇنالشتۇرۇپ قویـساق،        

 . دېدى
. ئاندىن مهدرىسىنىڭ ئىمامى ئىككى ئېغىزلىق ھوجرىسىنى بهردى 

 دولالر پۇل سهرپ قىلىپ ھوجرىنى راسـالپ،      1500سابىر دېگهن ئۇ ئادەم     
 شۇندىن كېیىن ئۇ ئۆیدە     .پۇتۇن ئۆینىڭ سهرمجانلىرىنى ھازىرالپ بهردى    

  .تۇرۇشقا باشلىدىم
 

****  
 

 كۈنى ئامرىكىدا ئېچىلغان كىـشىلىك  -13 ئاینىڭ -8 یىلى  -1999
ھوقۇق یىغىنىغا شهرقىي تۇركىستانغا ۋاكالىتهن چاقىرىلىپ، بېرىپ ئۇ 
ــهرقىي تۇركىـــستانلىقالرنىڭ      ــدىم ۋە شـ ــۆز قىلـ ــۇھىم سـ ــدا مـ یېغىنـ

پ قىلىدىغانلىقىـدەك بۈیـۇك     ھهممىسىنىڭ چوقۇم مۇستهقىللىق تهله   
پۈتـۈن دۇنیـا ئامېرىكـا مهتبۇئـاتى ئـارقىلىق بـۇ         . ئارزۇسىنى ئىپادىلىدىم 

ئــۈچ كــۈن . ئاســىیا رادیوســىدا تــۆرت كــۈن ســۆزلىدىم. خهۋەرنـى ئاڭلىــدى 
ــدىم    ــالن قىل ــاچلىق ئى ــدا ئ ــساراي ئالدى ــشالر   . ئاق ــقى ئى ــا تاش ئامېرىك
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ــستاننىڭ ئ   ــهرقىي تۈركىـ ــدى، شـ ــۇل قىلـ ــستىرى قوبـ ــۋالىنى مىنىـ هھـ
ئانـدىن ئاقـساراینىڭ ئالدىـدا     . ماڭا رەسىمىنى تهقدىم قىلدى   . ئاڭالتتىم

ــهرقىي    ــز كۆتــــۇرۇپ، شــ ــایرىقىنى ئېگىــ ــستاننىڭ بــ شــــهرقىي تۇركىــ
تۇركىــستاننىڭ پاجىئهلىــك ســۈرەت رەســىملىرىنى ئېچىــپ، رەســىم       

كۆپ مـۇخبىر  . بۇ پائالىیهتنى ئۆزەم یالغۇز قىلدىم . كۆرگهزمىسى ئاچتىم 
مهن ئىنگىىلىــزچه بىلمىگهچــكه ھهم . ېلىــپ گهپ ســورىدىیېنىمغــا ك

یېنىمدا تهرجىمـان بولمىغاچقـا ھـېچ گهپ قىاللمـاي جىـم تـۇرۇپ كـۆپ             
پهقهت ئىنگىلىزچه یېزىلغان لۇزۇنكىالرنى كۆتۈرۈپ تۇردۇم،      . سىقىلدىم
ــاالس ــپ    . خـ ــا كېلىـ ــر ئاراغـ ــلهن بىـ ــۇكراتچىلىرى بىـ ــاي دېمـ یهنه خىتـ

 : ا مۇنداق دېدىسۆزلهشكهندە، ئۇ خىتایالر ماڭ
سىلهرنىڭ ۋەكىللىك تهشكىالتلىرىڭالر، مهیلى تۈركىیهدىكىسى  —

بولسۇن، مهیلى یاۋروپا، ئامېرىكىدىكىسى بولسۇن، ھهممىسى ھازىر بىـز         
بىزگه مۇستهقىللىق كېـرەك ئهمهس، بىـزگه   ”: بىلهن بىر یهرگه كېلىپ 

امما  سىز ئ. دەپ ئىمزا قویۇشتى“ یۈكسهك ئاپتۇنۇمىیه بهرسهڭالر یېتىدۇ  
 یىلىـــــدىكى شـــــهرقى تۇركىـــــستان ئىـــــسالم -1933بـــــۇ یىغىنـــــدا 

جۇمھۇرىیىتىنىڭ بایرىقىنى كۆتۇرۇپ تۇرۇپ، خهلقىمىز مۇسـتهقىللىق       
تهلهپ قىلىــدۇ دەۋاتىــسىز، ســىز رەھبهرلىرىڭىزنىــڭ قارارىغــا ئۇیغــۇن      

. دېدى  —بولمىغان مهیدانىڭىز بىلهن پىكىر ئىختىالپى تېرىۋاتىسىزغۇ، 
 :امهن ئۇالرغ

ــهنلهر      — ــى ســ ــاي، ئىختىالپنــ ــر خىتــ ــشاش بىــ ــهنلهرمۇ ئوخــ ســ
بىزنىڭ تهشكىالتلىرىمىزنىڭ ئۇنـداق بىـمهنه گهپنـى        ! تېرىشىۋاتىسهن

بىزگه ئاپتۇنۇمىیه كېـرەك  ! قىلىدىغانلىقىغا مهن ھهرگىز ئىشهنمهیمهن   
كىمىكى سهنلهر . ئهمهس، بۇتۇن خهلقىمىز مۇستهقىللىق تهلهپ قىلىدۇ

ــىلهرگه  ــدەك نهرس ــستان     دېگهن ــهرقىي تۇركى ــسا ش ــدىغان بول ــول قویى  ق
خهلقىنىڭ ۋەكىلى ئهمهس، ئۇنـداقالر پهقهت قوسـاق بـاقتى اللمىـالردۇر،      

 : خىتایالر. دېدىم  —بهلكى خائىنالردۇر،
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ئــــۇالر خــــائىن بولــــسا، ئــــۇالرنى نــــېمىگه باشــــلىق قىلىــــپ   —
 .  دېدى —سایلىدىڭالر؟

ــۆزىن   — ــۆز ئ ــوالیلى، مهیلــى ئ ى ســایلىۋالغان مهیلــى ســایلىۋالغان ب
بۈگـۈن خهلقنىـڭ ۋەكىلـى؛     —بولسۇن، بۈگۈن خهلق مهیدانىدا تۇرغانالر   

ئهگهر ئهته یـــا ئۆگــۈن خهلـــق مهیدانىـــدا تۇرمـــاي،  ! بۈگــۈن ئىنقىالپچـــى 
خهلقنىڭ ئىرادىسىگه، كۆڭۈل خاھىشىغا، قهلب ئارزۇسىغا خىالپ ئىـش          

للىكى قىلىدىكهن، ئۇ شۇندىن باشالپ ئاپتوماتىك ھالدا خهلقنىڭ ۋەكى       
ــدۇ  ــاالھىیىتىدىن قالىـ ــمىنىگه، ۋەتهن،   . سـ ــڭ دۈشـ ــسىچه خهلقنىـ ئهكـ

ــدۇ  ــا ئایلىنى ــر    ! مىللهتنىــڭ خائىنىغ ــۇنداق بى ــت ش ــى راس ــۇڭا مهیل ش
كېلىشىمىڭالر بولسۇن یاكى نىیىتىڭالردا شۇنداق بىر پىـالن بولـسۇن،      
ئاڭالپ قویۇڭالر، ئۇنداق كېلىشىم خهلقنىڭ مهیدانىنى ئىپادىلىمىگهن 

نىجاســهتچىلىكمۇ  . ق تهرىپىــدىن ئېتىــراپ قىلىنمایــدۇ  ئىــكهن، خهلــ 
قىممىتى بولماي، تۈكۈرۈپ تاشلىنىدۇ، ئۇنىڭلىق بىلهنال یوغان نهرسىگه 

دېــدىم ۋە گهپنــى   —! ئېرىــشتۇق دەپ خامخىیــال قىلىــپ قالمــاڭالر   
سـىلهر كېلىچهكـته شـهرقىي تۇركىـستاننىڭ         —كېسىش مهخـسىدىدە،    

وڭ ئائىلېنى بۇزمایمىز دەمسىلهر، مۇستهقىللىقىنى تونۇمسىلهر یاكى چ
 : ئۇالر. دەپ سورىدىم —

  .دېیىشتى  —بىز بۇ مهسىلىگه ھازىرچه بىر نهرسه دىیهلمهیمىز، —
 

**** 
  

 كۈنى گىرمانىیهدە ئېچىلغان شـهرقى      -12 ئاینىڭ   -10 یىلى   -1999
 نۆۋەتلىــك مىللــى قۇرۇلتىیىغــا قاتنىــشىش ئۈچــۈن  -2تۇركىــستاننىڭ 

 مىنۇتلىق سـۆز قىلىـش پۇرسـىتى    15، یىغىندا ماڭا   گىرمانىیهگه باردىم 
یىغىن قاتناشـقۇچىلىرى بىـلهن بىـرلىكته خىتـاي        . سۆز قىلدىم , بهردى

 . كۇنسۇلى ئالدىغا نامایىش قىلىپ چىقتۇق
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… 
 ئایدا فاشىستالر كاتتىۋېشى جاڭ زېمىن فرانسىیهگه 11 یىل   -1999

: بېرىـــپكهلگهنـــدە فرانـــسىیهدىكى خىتـــاي كۇنسۇلخانىـــسى ئالـــدىغا  
دەپ نامــایىش  “ خىتــایالر شــهرقى تۈركىــستاندىن چىقىــپ كهتــسۇن    ”

 . قىلدۇق
… 

 ئایـدا راكىـیه پاشـا ئاخۇنبـاي بىـلهن تـوي قىلــدىم،       -11 یىلـى -1999
ھازىرغىچه ۋەتهننىڭ مۇستهقىللىقىنى كۆرەلمىگهن سىقىلىشتىن باشقا 

م ۋە باال ـ چاقىلىرىمنى كۆرەلمىگهن ھهسرىتىمدىن باشقا قىیىنچىلىقى 
ئهمدى ئاخىرقى ئۆمرۈمدە ئهركىن . تۈركىیه پۇخراسى بولۇپ قالدىم. یوق

ۋەتىنىمـدىكى ئاشـۇ بىچـارە خهلقمـۇ     . نهپهس ئېلىش بهختىگه ئېرىشتىم  
مۇشـۇنداق ئهركىنلىكــتىن، ھۆرلــۈكتىن بهھـرىمهن بولغــان بولــسا مهن   

 .تېخىمۇ ئهركىن نهپهس ئاالتتىم
ىمـدا، كېـسهل بولــۇپ   تـۈركىیه خهلقـى مېنـى یــالغۇز قالغـان چاغلىر    

ــۈپ      ــدەك كۆیۈن ــۆز تۇققۇنۇم ــوغۇقتا ئ ــدا، ئىســسىق س قالغــان چاغلىرىم
مهن خۇددى ئۆز ئائىلهمدە، ئۆز قېرىنداشلىرىم ئارىسىدا     . ئاسرىدى، باقتى 

 .تۇرغاندەك تۇرىۋاتىمهن، ئهلھهمدۇ لىلالھ
    
 
 
  
  
  

  
 
  


