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  نهشرىياتتىن

 رەئىسى جۇمهۇرىيىتىنىڭ تۈركىستان شهرقىي سابىق يىللىرىدا ـ 1973 -1966

 تارىخىي ناملىق »قايغۇسى انتۈركىست« ئۆزىنىڭ ساغۇنىي تۆرە ئهلىخان مهرھۇم

 بۇ .كۆرۈشتۈردى يۈز بىلهن بىز كېيىن يىلدىن 40 چىقىپ، يېزىپ ئهسلىمىسىنى

 ئومۇمىي تۈركىستاننىڭ شهرقىي يىللىرىدىكى ـ 30- 20 ئهسىرنىڭ ئۆتكهن ئهسلىمه

 -1938 دەۋرىدىن ياشلىق تۆرەمنىڭ كىتابتا بولۇپ، يېزىلغان بېغىشالپ ۋەزىيىتىگه
 .قىلىنىدۇ بايان جهريان تارىخىي بولغان قهدەر قىلىنغانغا تۇتقۇن كۇچاردا يىلى

 ۋەزىيىتى تۈركىستاننىڭ شهرقىي زاماندىكى ئهينى پهقهت ئوقۇغىنىمىزدا كىتابنى

 بىلهنمۇ ئهھۋاللىرى قىسمهن تۈركىستاننىڭ غهربىي بهلكى ئهمهس، بىلهنال

   .چىقىمىز تونۇشۇپ
 ھازىرقى كۈنى - 21 ئاينىڭ -3 يىلى -1885 ئوغلى تۆرە شاكىرخان تۆرە ئهلىخان

 دېهقان ئۆزبېك ھاللىق بىر شهھىرىدە )باالساغۇن( توقماق قىرغىزىستاننىڭ

 تۆرە شاكىرخان ئاتىسى ئۇنىڭ .ساغۇنىي تهخهللۇسى ئهدەبىي .تۇغۇلغان ئائىلىسىدە

 .ئهۋەتكهن ئوقۇشقا مهدىنىگه ئىككىسىنى ئهلىخان بىلهن ئالىمخان ئوغلى چوڭ
 بىرگه بىلهن قىلىش تهھسىل ئىلىم داۋاملىق مهدرىسىلىرىدە بۇخارا كېلىپ قايتىپ

 اپادىشاھق چار تهۋەسىدىكى توقماق لىيى -1916 .ئىگىلىگهن ياخشى تېۋىپلىقنىمۇ
 بولغان قاتناشقۇچىلىرىدىن ئۇنىڭ كېيىن، باستۇرۇلغاندىن قوزغىالڭ قارشى

 يهردىمۇ ئۇ .بولغان مهجبۇر قېچىشقا قهشقهرگه يىلى -1920 تۆرە نئهلىخا

 ئىمام مهسچىتكه چوڭ شهھىرىدىكى توقماق ۋە قايتقان ۋەتىنىگه قايتا تۇرالماي

 تۈرمىدە ئاي بىر ئېلىنىپ قولغا تهرىپىدىن ھۆكۈمىتى سوۋېت يىلى - 1922 .بولغان

 بولۇپ، قاچماقچى غۇلجىغا بىلهن ھهمراھى تۆت ئايدا -11 يىلى - 1930 .ياتقان
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 قىلىش پايالقچىلىق كوچىالردا ئۇنىڭغا .تۇتۇلغان هرىپىدىنت مىلىتسىيه كېتهلمهي

 ئۇ .تاشالنغان تۈرمىگه يىللىق 10 ئۈچۈن قىلغانلىقى رەت تاڭغاندا ۋەزىپىسىنى

 ئاخىرى يۈرۈپ يوشۇرۇنۇپ ئۆيلىرىدە تۇڭگانالرنىڭ چىقىپ، قېچىپ يهردىن

 ياخشى تهرىپىدىن خهلق يهردە ئۇ .كهتكهن ئۆتۈپ غۇلجىغا قېچىشىدا ئۈچىنچى

 .دەيدۇ »مهھهللىسى تۆرەم« مهھهللىنى تۇرغان ئۇ ھازىرمۇ كىشىلهر .كۈتۈۋېلىنغان
 ئىناۋەتكه چوڭ ئارىسىدا خهلق بىلهن تېۋىپلىقى ۋە بىلىمى ئۆزىنىڭ تۆرەم

 ئالغاندا قولغا كىشىلهرنى تهرەققىيپهرۋەر شىسهي شىڭ يىلى -1937 .ئېرىشىدۇ

 قايتىپ غۇلجىغا بېرىلىپ قويۇپ تۈرمىدىن يىلى -1941 .كېتىدۇ ئېلىپ تۆرەمنىمۇ

 -11 يىلى شۇ قاتنىشىپ قوزغاشقا ئىنقىالبىنى غۇلجا تۆرەم يىلى - 1944 .كېلىدۇ
 رەئىسى جۇمهۇر قۇرۇلغاندا جۇمهۇرىيىتى تۈركىستان شهرقىي كۈنى - 12 ئاينىڭ

 ئۇنۋانى مارشال تۆرەمگه ھۆكۈمهت بېشىدا يىلىنىڭ - 1945 .سايلىنىدۇ بولۇپ

 بولغان باشقارمىسى مهخپى سوۋېتنىڭ كۈنى - 12 ئاينىڭ - 6 يىلى -1946 .بېرىدۇ

 ئالدىغا دەرۋازا .چاقىرغان تۆرەمنى دىن »دوم -2 نامىدىكى قاسىمى ئهخمهتجان«

 مۇھاپىزەتچىلىرى كېتىپ كىرىپ باشالپ تۆرەمنى چىقىپ كىشى بىر بارغاندا

   .قىلغان بۇيرۇق دەپ ېتىڭالرك قايتىپ سىلهر مۇنىرگه سونۇر بىلهن ئهمىر ئاالئىدىن
 ئهپهندى ئىسكهندەر دومدىن -2 كۈنى - 13 ئاينىڭ -6 ئىگىلىنىشىچه

 زاكىر ۋە ھامىدوف ئهپهندى ئهلى پولكوۋنىك ،)ئىۋانوۋىك ئىۋان پولكوۋنىك(

 يۇسۇپوف ئوسمان قورغاستا رازۋېدچىك ئۈچ قاتارلىق )تسوفكۇزنى زاخار( ئهپهندى

 زىس تۆرەمنى دەپ كۆرۈشمهكچى بىلهن سىز )سېكرېتارى -1 ئۆزبېكىستان(

 ناھايىتى يهنه كېيىن بارغاندىن يهرگه ئۇ .كهتكهن ئېلىپ سېلىپ ماشىنىسىغا

 ئېلىپ دەپ كۈتمهكته، تاشكهنتته سىزنى .كهتتى تاشكهنتكه بىلهن ئىش مۇھىم

 سوۋېت جهرياندا بۇ .ياشىغان ئاستىدا نهزەربهند يىل 30 تاشكهنتته تۆرەم .كهتكهن

 ئاكادېمىيىسىنىڭ پهنلهر ۋە قورۇ چوڭ ،پېنسىيه يۇقىرى قىلغان ئىنئام ۈمىتىھۆك
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 ئىچىدىكى خهلق تۆرەمنىڭ ئهمما .ياتقان قىلىپ رەت تهكلىپلهرنى بولۇشتهك ئهزاسى

 بىلهن كهلگهنلهر يۇقالپ سىرتتىن كېيىنرەك .كۆتۈرۈلىۋەرگهن ئابرۇيى

 ئىچىدە يىل 30 تىدىكىئاس نهزەربهند تۆرەم .بېرىلگهن رۇخسهت كۆرۈشۈشكه

 »رىسالىسى مۇزىكا« چاڭىنىڭ ئهلى دەرۋىش »ۋاقىئه نهۋادىرۇل« دانىشنىڭ ئهھمهت
 يىلى - 1959 .قىلغان تهرجىمه ئهسهرلهرنى قاتارلىق »تۈزۈكلىرى تۆمۈر« ۋە

 »ساغۇنىي دىۋانى« ۋە چىققان يېزىپ ئهسهرنى دېگهن »مۇھهممىدى تارىخى«
 دېگهن )داۋاسى كېسهللىكلهر( »ئىلهل ائۇلشىف« توپلىمى، شېئىرالر دېگهن

   .يازغان ئهسهرلهرنى
 بالىلىرى ئىسىملىك مۇھهممهتيار ،ئهھمهتيار ،ئاسارخان ،غاپپارخان تۆرەمنىڭ

 - 2 يىلى - 1976 تۆرە ئهلىخان .كېتىشكهن چىقىپ سوۋېتقا ھهممىسى بولۇپ،
 ۋەسىيىتىگه ڭئۆزىنى ۋە ئۆتتى ئالهمدىن تاشكهنتته يېشىدا 91 كۈنى -28 ئاينىڭ

 خاتىرىلهش تۆرەمنى .قويۇلدى قهبرىستانلىقىغا بابا زەينىدىن شهيخ ئاساسهن

 بىر مهھهللىسىدىكى ساراي يهككه تاشكهنت ھۆكۈمىتى ئۆزبېكىستان ئۈچۈن

 شهيخانتاخور ھهمدە مهھهللىگه بىر رايونىدىكى چىالنزار مهكتهپكه، ئوتتۇرا

   .بهردى امىنىن »تۆرە ئهلىخان« كوچىغا بىر رايونىدىكى
 تۈركى مۇستهقىللىقى، تۈركىستاننىڭ شهرقىي تۆرە ئهلىخان ئايانكى ھهممىمىزگه

 كۈرەش تهۋرەنمهي ئۈچۈن ئورنى ئالى دىنىمىزنىڭ ئىسالم ۋە بىرلىكى خهلقلهرنىڭ

 بولمايدىكهن قولىدا ئۆز ھۆكۈمىتى ئۆز مىللهتنىڭ« :يازىدۇ مۇنداق تۆرەم .قىلغان

 ئاخىرى بولۇپ، يهم بۆرىلهرگه يىرتقۇچ ئوخشاش قويغا پادا بىر يوق قويچىسى

 دىنى ئۇلۇق زاماننىڭ ۋە داھىيسى ئىنقىالبنىڭ تۆرەم ».يوقىلىدۇ ئۇچراپ ئىنقىزارغا

 ئېسىل پاراگرافلىرىنى بىر ھهر ئهسلىمىسىنىڭ ئۆز بىلهن سۈپىتى بولۇش ئهربابى

 بۆلۈك بىر كهرىمنىڭ قۇرئان ۋە تهلىماتى پهيغهمبىرىمىزنىڭ نهسىههتلهر، - پهندى
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 ئىنسانپهرۋەرلىك مهرھۇمنىڭ ئاخىر - باشتىن كىتابقا .ئايرىمايدۇ ھۆكۈملىرىدىن

     .سىڭدۈرۈلگهن ئىدىيىسى
 بۇ چىققان قولىدىن گۇۋاھچىسىنىڭ ئالى ئهڭ جۇمهۇرىيىتىنىڭ تۈركىستان شهرقى

 بىلهن قىممىتى تارىخى ۋە سىياسىي ھاياتى، بىئوگرافىك رەئىسنىڭ كىتاب

   .ئهرزىيدۇ چىقىشقا ئوقۇپ هقىقهتهنھ
 چىققان يېزىپ بىلهن قهلىمى ئۆز تۆرەم قىسمى بىرىنچى قولىڭىزدىكى كىتابنىڭ

 يۈز هدەرق غاقىلىنغان تقۇنتۇ كۇچاردا يىلى ـ 1938 دەۋردىن ياشلىق ئۆزىنىڭ

 كىتابنىڭ بولغان اقچىمقىل نهشر ئايرىم بىز .ئاخىرلىشىدۇ بىلهن ۋەقهلهر بهرگهن

 خاتىرىلهنگهن تهرىپىدىن ئاسىلخان ئوغلى تۆرەمنىڭ بولسا، قىسمىدا كىيىنكې

 قايتا تۈركىستانغا شهرقىي  تۆرەمنىڭ ئهلىخان يهنى ھاياتى كېيىنكى تۆرەمنىڭ

 قىلىنىپ تۇتقۇن يهنه بولۇش، رەئىس جۇمهۇرىيىتىگه تانتۈركىس شهرقىي ۋە كېلىش

 بىر بهرگهن يۈز يىلالرغىچه ـ 50 قاتارلىق جهريانى كېتىلىش ئېلىپ تاشكهنتكه

   .قىلىنىدۇ بايان ۋەقهلهر تارىخىي قاتار
 ئۇلۇق ئهڭ خهلقىمىزنىڭ بىلهن مهيدانى دىنى ۋە سىياسىي ،مىللىي روشهن تۆرەم

 ئىنقىالب ۋە داۋالغۇش ئهمما .يوق شهك ئىكهنلىكىدە مۇناسىپ بولۇشقا داھىيسى

 چهكلىك ئالغان تهربىيه - تهلىم ئۆزى شهخس تارىخى بۇ بولغان چوڭ يىللىرىدا

 قاراشلىرىدا سىياسىي بولغان ۋەقهلهرگه بهزى بىلهن ھاياتى ئوقۇبهتلىك ۋە مۇھىت

 ھېچ ھېسسىياتىنى شهخسى ،زبېكچىئۆ ئهمهس، خالى تهرەپلىمىلىكتىن بىر

 ئۇيغۇرالرنىڭ قۇرلىرىدا بهزى ئهسلىمىنىڭ :ئااليلۇق .ئىنساندۇر نورمال يوشۇرمىغان

 ۋە جۇڭيىڭ ما ھهتتا يهرلهردە بهزى ،چۆكتۈرگهن قاتتىق كىتىنىھهرى ئىنقىالبىي

 مۇھىتىلهرنى مهھمۇد ۋە ھاجىم نىياز خوجا ماختىغان، ئهسكهرلىرىنى ئۇنىڭ

 يىلى - 1933 .تىللىغان دەپ جاسۇسى سوۋېت ۋە قورساق قارا ساۋاتسىز ئاڭسىز،

 دامولالم ىتساب ئهرباب سىياسىي ۋە ئالىم دىنىي مهشهۇر كۈنى -12 ئاينىڭ - 11
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 ئاغدۇرۇلۇپ جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىسالم تۈركىستان شهرقىي قۇرۇلغان باشچىلىقىدا

 دامولالم سابىت باغلىماستىن، ۋەزىيهتكه سىياسىي زاماندىكى ئهينى كېتىشىنى

 دۇنيا ۋە بىلمهسلىك سىياسهت ئاڭسىزلىق، كىشىلهرنىڭ مۆتىۋەر قاتارلىق

 بولغاندا تۆرەمچه .قارىغان دەپ لغانبو ئىكهنلىكىدىن خهۋەرسىز ۋەزىيىتىدىن

 بولسا بولغان رەئىس ماجۇڭيىڭ گه»جۇمهۇرىيىتى ئىسالم تۈركىستان شهرقىي«

 بۆلۈك بىر يهنه ئهسلىمه بۇ .تۇرارمىش كۆتۈرۈپ قهد ئهبهدىي ھاكىمىيهت مهزكۇر

 يىلقى -1932 دامولالمنى سابىت :مهسىلهن ئهسلىگهن، خاتا ۋەقهلهرنى تارىخى

 دەپ قۇرۇم قارا رايونىنى تهڭرىتاغ ئوتتۇرا دېسه، بولغان رەئىس مىتىگهھۆكۈ خوتهن

  .قويغان يول خاتالىقالرغا جۇغراپىيىۋى ئاتاپ
 ئۆزبېك بىرسى .پايدىالندۇق ئورىگىنالدىن ئىككى تهييارالشتا نهشرگه كىتابنى بۇ

 يازمىسى قول ئۆز تۆرەمنىڭ( نۇسخا كۆچۈرۈلگهن بىلهن ھهرپلىرى ئهرەب تىلىدا

 تۇرغان ئىستانبۇلدا ھاجىم كېرىمى ئابدۇرەشىد ئۇنى بولۇپ، )ناتايىن بولۇشى

 نهشرگه ئىنچىكىلهپ ئاستىدا شارائىت قىيىن ۋە سوغۇق قاتتىق ھاۋا مهزگىلىدە

 نهشر سىالۋيانچه تاشكهنتته يىلى -2003 كېيىن ئۇندىن .ئىدى چىققان تهييارالپ

 ۋە تۈزىتىلدى خاتالىقالر ىشتۇرۇلۇپ،سېل بىر بىرمۇ نۇسخىسىغا ئۆزبېكچه قىلىنغان

   .كهلتۈرۈلدى بىرلىككه ئوخشاشماسلىقالر ئوتتۇرىسىدىكى نۇسخىالر
 بولسا، دېگهن »ساغۇنىي تارىخى« ئىسمى كىتابنىڭ نۇسخىسىدا يازما قول كىتابنىڭ

 بۇ بىزمۇ دېيىلگهن، »قايغۇسى تۈركىستان« نۇسخىسىدا قىلىنغان نهشر تاشكهنتته

  .كۆردۇق مۇۋاپىق ئاتاشنى دەپ »قايغۇسى تۈركىستان« ئىسمىنى ڭكىتابنى يهردە
  .ئېتىمىز ياد بىلهن ھۆرمهت تۆرەمنى ئهلىخان مهرھۇم ئوقۇغىنىمىزدا كىتابنى

  مهركىزى تهشۋىقات ۋە نهشرىيات قۇرۇلتىيى ئۇيغۇر دۇنيا
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  :تهييارلىغۇچىدىن نهشرگه

  باشاليمهن نبىله نامى نىڭھئالال مېهرىبان شهپقهتلىك ناھايىتى
  

  !ئهسساالمۇئهلهيكۇم
  .قېرىنداشلىرىم ئوقۇرمهن ھۆرمهتلىك

 شهرقىي كۈنى– 12 ئاينىڭ-11 يىلى-1944 -كىتاب بۇ بولغان ئوقۇماقچى سىز

  دۆلهت جاكارلىغان، دۇنياغا قۇرۇلغانلىقىنى جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىسالم تۈركىستان

 بۇ بولۇپ، كىتابى يازغان ىڭساغۇنىن تۆرە ئهلىخان مارشال پېرىزدېنت، قۇرغۇچىسى،

 يېزىقىغا ئۇيغۇر زامان ھازىرقى  ئاساسهن يازمىسىغا قول ئهسلى مهرھۇمنىڭ كىتابنى

 ئۇيغۇر چاغاتاي كىتاب .تاپشۇردۇم نهشرگه ئىلىپ كومپيۇتېرغا ئۆزلهشتۈرۈپ،

 ئهسلىگه بارىچه ئىمكانىيهتنىڭ كىتابنى بولغاچقا كىتاب تارىخى يېزىلغان تىلىدا

 .تىرىشتىم ئۇيغۇرچىالشتۇرۇشقا جۈمله جۈملىمۇ سۆز، سۆزمۇ قىلىپ، قۋارىسلى
 ياكى ئۇنداق تۈپهيلى بولۇشى چهكلىك سهۋىيهمنىڭ جهريانىدا ئېلىش كومپيۇتېرغا

 ئوقۇرمهنلهرنىڭ .مۇمكىن بولۇشۇم بواللمىغان خالىي خاتالىقالردىن مۇنداق

 رەھمىتىمنى هرسهب پىكىر تهنقىدى بولسا جايلىرى كهتكهن خاتا كىتابتىكى

  .ئېيتىمهن
   :بىلهن ھۆرمهت 

  كېرىمى ئابدۇرەشىد ھاجى
  ئهسكىلستۇنا -شۋېتسىيه
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  هالىتهرجىمى قىسقىچه تۆرەمنىڭ هلىخانئ

 سابىق كۈنى، - 21 ئاينىڭ – 3 يىلى - 1885 ساغۇنىي تۆرە ئهلىخان مهرھۇم

 دە )رىشهھى توقماق قىرغىستاننىڭ ھازىرقى( شهھىرى باالساغۇن تۈركىستاننىڭ

 بىلهن تۆرە ئالىمخان ئاكىسى .كهلگهن دۇنياغا ئائىلىدە مۆتىۋەر دىنى ھاللىق

 ئوقۇشنى ئوقۇغان، بېرىپ ئهرەبىستانغا سهئۇدى يېتهكلىشىدە دادىسىنىڭ

 تهھسىل ئىلىم داۋاملىق بۇخارادا كېلىپ قايتىپ ۋەتهنگه كېيىن تاماملىغاندىن

   .قىلغان
 جامائهت تېزال بولغاچقا ھېرىسمهن ئىلىمگه تارتىپ ياشلىقىدىن تۆرە ئهلىخان

 قارشى تۈزۈمىگه كوممۇنىزم ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېتالر ۋە يېتىلىدۇ تونۇلۇپ ئىچىدە

 – مهسچىت مهھهللىدە، – مهھهلله .بارىدۇ ئېلىپ ھهرىكهت قېتىم كۆپ
 تۈزۈمىگه كوممۇنىزم سوۋېت خهلقنى باشالپ ئىش بىلهن ىغلبته دىنى مهسچىتلهردە

 مهرھۇمغا سوتى ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېتالر سهۋەبتىن شۇ .هشكىللهيدۇت قارشى

 قاماق يىللىق 10 ،كىيدۈرۈپ قالپىقىنى ئۇنسۇر توپىالڭچى ،ئهكسىلئىنقىالبچى

 دوستلىرىنىڭ قېچىپ تۈرمىدىن كۈنى بهرگهن جازاسى قاماق بېرىدۇ، جازاسى

  .كېتىدۇ ئۆتۈپ تۈركىستانغا شهرقىي بىلهن ياردىمى
 ئىنقىالبىي باشالپ كۈندىن كهلگهن تۈركىستانغا شهرقىي ەتۆر ئهلىخان

   ،تونۇلىدۇ تېزال ئارىسىدا خهلق باشالپ، پائالىيهتلىرىنى
 كۈرەشنى قوراللىق قۇرۇپ تهشكىالتىنى ئازادلىق تۈركىستان شهرقىي يىلى – 1941

 – 12 ئاينىڭ - 11 يىلى - 1944 يايدۇرۇپ، قانات  دائىرىسىگىچه ۋەتهن پۈتۈن
 قۇرۇلغانلىقىنى جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىسالم تۈركىستان شهرقىي دۇنياغا پۈتۈن كۈنى

 بايرام مۇستهقىللىق جهنۇبى ۋە شىمالى تهڭرىتېغىنىڭ .جاكاراليدۇ بىلهن تهنتهنه

  ....چۆمىدۇ كهيپىياتىغا
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 كهلگهن قارشىلىشىپ بىلهن خهلقى تۈركىستان شهرقىي بېرى تارىختىن ئهپسۇس

 ئىشپىيونلىرىنى ۋە جاسۇس ئۆزىنىڭ ئارقا ئارقىمۇ ۇھىگۇر كوممۇنىست سىتالىن

 ئارمىيه قىلىپ، پهيدا بۆلۈنۈش ئىچىدە ئارمىيه ھالدا تهدرىجىي كىرگۈزۈپ سوقۇپ

 ئىگه ئارمىيىگه مۇنتىزىم كىشىلىك مىڭ 40 ،كىرگۈزۈۋېلىپ قولىغا ھوقۇقىنى

 ماناس هنبىل بۇيرۇقى سىتالىننىڭ ئارمىيىسى مىللىي تۈركىستان شهرقىي بولغان

  .قالىدۇ توختاپ ئىلگىرىلهشتىن ئالغا بويىدا دەريا
 ئىنقىالبىنىڭ تۈركىستان شهرقىي داۋامالشقان يىلىغىچه - 1949 يىلىدىن -  1944

 ئهپهندى ئابدۇراخمان سابىت ئوفىتسېرى ئارمىيه مىللىي سابىق ،قاتناشقۇچىسى 

 -  4 ابچىسىنىڭكىت قناملى "توغرىسىدا ئىنقىالبى تۈركىستان شهرقىي "ئۆزىنىڭ
 شهرقىي ،قېلىپ توختاپ بويىدا دهرياسى ماناس ئارمىيىنىڭ مىللىي دە،بۆلۈمى

 تىنچلىق بىلهن ھۆكۈمىتى گومىنداڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋاقىتلىق تۈركىستان

 :قىلىدۇ بايان مۇنداق دەمهسىلىلهر ئائىت قىلىنغانلىقىغا مهجبۇر تۈزۈشكه بېتىم
 قىغا قارشى چىققانئهلىخان تۆره موسكۋانىڭ بۇيرۇ

 مهسلىههتچىلهر غۇلجىدىكى ستالىننىڭ ،يېزىشىچه ئهپهندىنىڭ ئابدۇراخمان سابىت

 بۇيرۇقىنى ستالىننىڭ كوزلوپ ستېپانوۋىچ ۋالدىمىر گېنېرال باشلىقى ئۆمىكىنىڭ

 خىتاي ئۇنى كۆرۈشۈپ، بىلهن تۆره ئهلىخان رهئىسى جۇمهۇرىيهت كېيىن ئالغاندىن

 ئهلىخان ،ئهمما .قىلىدۇ تهۋسىيه ئۆتكۈزۈشكه سۆھبهت ،پتوختىتى ئۇرۇش  بىلهن

 ئهمهلىيهتكه ئۆتكۈزۈشنىڭ سۆھبهت بىلهن خىتاي ،چىقىپ قارشى ئۇنىڭغا تۆرە

 ئۇيغۇرالرنىڭ ئارقىلىق سۆھبهت ھېچقاچان خىتاينىڭ ،ئهمهسلىكىنى ئۇيغۇن

 .كۆرسىتىدۇ تونۇمايدىغانلىقىنى مۇستهقىللىقىنى
 موسكۋانىڭ تورىنىڭ ئهلىخان ئهگهرده كوزلوپ ىرۋالدىم مهسلىههتچىسى سوۋېت

 ياردهملهرنىڭ بارلىق بېرىلىدىغان تۈركىستانغا شهرقىي ،ئاڭلىمىسا تهكلىپىنى

   ئېيتىدۇ توختىتىلىدىغانلىقىنى
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 :دهيدۇ مۇنداق تۆره ئهلىخان
  توختىتىپ ياردهملىرىڭالرنى ھهربىي ئاللىقاچان ،قىلماي ۋاپا ۋەدەڭالرغا سىلهر"

 قورالالرنىڭ سىلهردىن بىز .يوق قىلىۋاتقىنىڭالر ياردهم بىكارغا سىلهر قويغان،

 سېتىپ قويغا بىر ئوقنى 25 ،قويغا 5 مىلتىقنى بىر ،سېتىۋالدۇق ھهممىسىنى

 "گېنېرال جانابىي قالماڭ ئۇنتۇپ بهرگىنىڭالرنى
 :دهيدۇ مۇنداق كوزلوپ

 "!رباسالمايسىله ئالغا بهرىبىر ياردىمىسىز ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېت"
 :بېرىدۇ جاۋاب مۇنداق تۆره ئهلىخان

 ،كهتمهيمىز يهپ غهم ئانچىۋاال قورالالردىن بىز ھازىر ،ئىدى شۇنداق ئىلگىرى"
 ،بار قورالالر زامانىۋى قولىدا ئهسكهرلىرىنىڭ گومىنداڭ تۈركىستاندىكى شهرقىي

 دۈشمهننىڭ بىز .ئۆتىدۇ قولىمىزغا بىزنىڭ ئهته ھهممىسى قورالالرنىڭ شۇ ئهنه

 ."يوقىتىمىز بىلهن شۇنىڭ ئۆزىنى ،تارتىۋېلىپ قورالالرنى لىدىكىقو
 :جۇڭ جى جاڭ گېنېرال قاقۋاش ئالغان نام دەپ »تۈلكىسى قۇ« خىتاينىڭ  
 مۇنداق ئهسلىمىسىدە دېگهن »قهدەر بولغانغا ئازاد شىنجاڭ سۆھبىتىدىن ئۈرۈمچى«

   :دەيدۇ
 ئهمهلدارالر ھهربىي ۈركۈمت بىر ئايروپورتىدا ئۈرۈمچى كهلسهم شىنجاڭغا مهن ―

 مىڭ 40 قورالالنغان تولۇق ئۇالرنىڭ ھهقىقهتهن ...كۈتۈۋالدى قىلىپ يېشى كۆز

 2 دېسه كېلهي باستۇرۇپ ئۈرۈمچىگه ئۇالر ئهگهر .ئىدى بار قوشۇنى كىشىلىك
 باشقا ئهسكهردىن باتاليون 3 پهقهت ئۈرۈمچىدە بىزنىڭ ...كېتهتتى ۋاقىت سائهتال

 ئهگهر ...يهتمهيتتى غا1000 جهمئىي ...ئىدى بار ئهسكهرلهر قۇغۇچىئو باتاليون بىر

 ئالته دېگهندە كهم ئۈرۈمچىگه كارىدورىدىن خېشى كهلسه توغرا يۆتكهش ئهسكهر

 خاتىرجهم ...توق كۆكسۈم – كۆڭلى بولسىمۇ شۇنداق مهن ...كېتهتتى ۋاقىت ئاي

 ماناس ئۇالر اڭام كونسۇلى ئۈرۈمچىدىكى سوۋېتنىڭ چۈنكى ...ئىدىم تۇرغان
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 ....ئىدى قىلغان خاتىرجهم مېنى دەپ، ....ئۆتهلمهيدۇ تهرەپكه بۇ دەرياسىدىن

 – 3 -  2 .قارالسۇن نۇسخىسىغا خىتايچه قىلىنغان، نهشر يىللىرى - 1980( .دەيدۇ
  .)بهت

 ::يازىدۇ مۇنداق كىتابىدا شۇ يهنه ئابدۇراخمان ساۋۇت
 كوزلوپ ۋالدىمىر ۋهكىلى ئىتتىپاقى سوۋېت بىلهن تۆره ئهلىخان ،قىلىپ شۇنداق

 .ئاخىرلىشىدۇ نهتىجىسىز سۆھبهت ئارىسىدىكى

 مهجبۇراليدۇ ھۇجۇم قىلىشقا ئارمىيىنىئهلىخان تۆره مىللىي 

 بىلهن تۆره ئهلىخان ،كوزلوپ گېنېرال ۋهكىلى غۇلجىدىكى ئىتتىپاقىنىڭ سوۋېت

 سوۋېت يهنى قوماندانى باش ئارمىيه مىللىي كېيىن بولغاندىن ھبهتلىشىپۆس

 مىللىي ،بېرىپ بۇيرۇق پالىنوپقا ئىۋان گېنېرال ئادىمى ئىشهنچلىك ئىتتىپاقىنىڭ

 .توختىتىدۇ قىلىشتىن ھۇجۇم ئارمىيىنى
 ئهلىخان غهزهپلهنگهن بۇنىڭدىن ،كۆرسىتىشىچه ئهپهندىنىڭ ئابدۇراخمان سابىت

 قىلىشقا مھۇجۇ ئۈرۈمچىگه ئۇنىڭغا ،كېلىپ چاقىرتىپ پالىنوپنى گېنېرال ،تۆره

  .ۇبېرىد بۇيرۇق
 ئهلىخان ،ئېيتىدۇ قىاللمايدىغانلىقىنى ئىجرا بۇيرۇقنى بۇ ئۆزىنىڭ پالىنوپ ،لېكىن

 »؟گېنېرال جانابىي لىسىزقى ئىجرا بۇيرۇقىنى «كىمنىڭ ،غهزهپلىنىپ بۇنىڭدىن تۆره
 .سورايدۇ دهپ

 ئىجرا ۇقىنىبۇير موسكۋانىڭ" :بېرىپ جاۋاب پالىنوپ قوماندانى باش ئارمىيه مىللىي

 .بېرىدۇ جاۋاب دهپ "ىمهنقىل
 گېنېراللىق ماۋۇ" ،كېلىپ ئالدىغا پالىنوپنىڭ تۆره ئهلىخان ئاڭلىغان جاۋابنى بۇ

 بۇيرۇقىمىزنى بىزنىڭ سىز شۇڭا ،بهرگهن بىز ،ئهمهس بهرگهن موسكۋا ئۇنۋاننى
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 بىلهن غهزەپ پاگونالرنى مۈرىسىدىكى پالىنوپنىڭ دهپ ،"كېرهك ئورۇنلىشىڭىز

  .يۇلۇۋالىدۇ
 ھۆكۈمىتى سوۋېت كېيىن شۇنىڭدىن ،يېزىشىچه ئهپهندىنىڭ ئابدۇراخمان سابىت

 بېرىۋاتقان ياردهم ھهربىي ۋه قوراللىرى بهرگهن ھۆكۈمىتىگه تۈركىستان شهرقىي

 .كهتتى چىقىپ ئېلىپ رازىلىقىسىز ھۆكۈمىتىنىڭ تۈركىستان شهرقىي خادىملىرىنى
 كىشىلهر غايىسىدىكى مۇستهقىللىق ىللىيم بولغان يېقىن تۆرىگه ئهلىخان

 ھۆكۈمىتى تۈركىستان شهرقىي ئاخىرى .يىراقالشتۇرۇلدى ئىشلىرىدىن ھۆكۈمهت

  .بولدى مهجبۇر ئۆتكۈزۈشكه سۆھبىتى تىنچلىق بىلهن ھۆكۈمىتى گومىنداڭ
 شهرقىي تارىخىدا تۈركىستان شهرقىي زامان يېقىنقى ،ساغۇنىي تۆرە ئهلىخان مهرھۇم

 بىردىنبىر تۇرغان چىڭ ئاخىر -  باشتىن مۇستهقىللىقىدا مىللىي تۈركىستان

  .بولىدۇ دېيىشكه بايراقدارى مۇستهقىللىق
 بىلهن بېتىم ماددىلىق 11 ئاخىرىدا سۆھبهت بېرىلغان ئېلىپ بىلهن خىتايالر

 ھۆكۈمىتىنىڭ بىرلهشمه شىنجاڭ« كېيىن بىتىمدىن تۆرە ئهلىخان .ئاخىرلىشىدۇ

 قىلىپ ۋالىسى ۋىاليىتىنىڭ ئىلى رەئىسلىكىدىن جۇمهۇر ۇ،بولىد ئهزاسى ھهيئهت

 سىتالىن يوقاتقان بارا – بارا تهسىرىنى تۆرىنىڭ ئهلىخان جىمىپ جاھان .تهيىنلىنىدۇ

 كۆرۈشمهكچى پېرىزدېنتى ئۆزبېكىستان بىلهن سىز چاقىرتىپ، ئۇنى كېچىدىال بىر

 كېيىن كۆزەتكهندىن ۋەزىيهتنى كۈن نهچچه بىر ئاپىرىپ قورغاسقا ئالداپ دەپ

   .كېتىدۇ ئېلىپ تاشكهنتكه
 ،كىتابالردىن ئېسىل قانچه بىر مهزگىلىدە نهزەربهند تاشكهنتتىكى تۆرە ئهلىخان

 ،»رىسالىسى مۇزىكا« نىڭئهلى دەرۋىش ،»تۈزۈكلىرى ۆمۈرت« تۆمۈرنىڭ ئهمىر
 »ارىخىت ماۋەرائۈننهھر ۋە بۇخارا« ھامبىرىنىڭ ،»ۋەقهلىرى رنادى« دانىشنىڭ ئهھمهد
 بايان تارىخى پهيغهمبىرىمىزنىڭ باشقا قىلغاندىن تهرجىمه ئهسهرلهرنى قاتارلىق

 شىپالىق« كىتابنى، ھهجىمدىكى كاتتا ناملىق »مۇھهممىدى تارىخى« قىلىنغان
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 »قايغۇسى تۈركىستان« .چىقىدۇ يېزىپ كىتابالرنى قاتارلىق »قولالنمىسى دورىالر
  .كىتابىدۇر ئۈچىنچى

 تارىخى« قىلغان نهشر يىلى -  1997 نهشرىياتى ۋەرائۈننهھرما تاشكهنتنىڭ

   :يېزىلىدۇ مۇنداق سۆزىدە كىرىش نىڭكىتاب ناملىق »مۇھهممىدى
 ئىسالم قازانغان  نام دەپ »بۇخارىسى ئىمام ئهسىر - 20« كىتاب بۇ ―

 ،پېرىزدېنتى جۇمهۇرىيىتىنىڭ ئىسالم تۈركىستان شهرقىي سابىق تهرغىباتچىسى،
  .شهرھلهيدۇ دەپ ئهسهردۇر نادىر خاس ساغۇنىغا تۆرە لىخانئه مارشال

 تاۋار شهيهان تاشكهنتنىڭ ئايدا - 2 يىلى -  1976 ساغۇنىي تۆرە ئهلىخان

  .ئۆتىدۇ ئالهمدىن مهھهللىسىدە
 2 نامىغا ئۇنىڭ كېيىن بولغاندىن مۇستهقىل ئۆزبېكىستان ئۆتۈپ ئالهمدىن مهرھۇم

 تۆرەمنىڭ ئهلىخان ئىسمىغا كوچىنىڭ بىر ھهلله،مه بىر مهكتهپ، ئوتتۇرا بىر جامه،

 »مهسچىتى كۆكچى« تاشكهنتتىكى قهبرىسى مهرھۇمنىڭ ھازىر .بېرىلدى نامى
 .قهبرىستانلىقىدا

  كېرىمى ھاجى ئابدۇرەشىد
 .رىىشهھ ناىستۇئهسكىل – شۋېتسىيه

 كۈنى -  6 ئاينىڭ - 1 يىل -  2007
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  تۈركىستان قايغۇسى

  هرىبان  ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مې

ــۆزى      ــادەم ئ ــشىچه، ھهر ئ ــشىلهرنىڭ ئېيتى ــل كى ــى كامى ــۇق، ئهقل ــۇغ روھل ئۇل
 پهزىلهتلهرنى باشقىالرغا پايدىسى    -بىلگهن بىلىملهرنى، ئۆزىدىكى ئىلمىي ھۈنهر      

يهتكۈدەك، كېيىنكىلهر ئىبرەت ئالغۇدەك بىر ئهسهر يېزىپ قالدۇرۇشى بهكمۇ الزىم 
ــك ــاغۇنىيمهنكــى ئهلىخــان  . هنئى ــالپ،   س ــدىن باش ــك كۈنلىرىم  ياشــلىق، يىگىتلى

ــتۈردۈم     ــشته ئۆزلهشـ ــۇق رەۋىـ ــى تولـ ــچه تىلالرنـ ــچه، پارسـ ــا  . ئهرەبـ ــڭ ماڭـ زاماننىـ
كۆرسهتكهن توسقۇنلۇقلىرىغا قارىماي، ئالالھنىڭ يـاردىمى بىـلهن كهڭ كۆلهمـدە           

ــدۇم  تېببىــيدىنىــي،  ــارىخىي مهلۇماتالرغــا ئىــگه بول ئهرەبــچه، پارســچه . ، بولۇپمــۇ ت
 يېـزىش، شـېئىر     كىتـاب تىلالردا يېزىش، سۆزلهشال ئهمهس، بهلكى بۇ ئىككـى تىلـدا           

، شۇنداق بولسىمۇ يهنىال ئۆز ئانا تىلىـم تـۈركچىنى       ئىگىلىدىميېزىش قابىلىيىتىنى   
مىللهتنىـڭ ئانـا تىلـى ئـۆز        چـۈنكى قايـسى بىـر       .  باشقا تىلالردىن ئهۋزەل كـۆردۈم    

ــاي  ــدىن چىقالم ــز     ھاجىتى ــۇچراپ، تى ــۇبىيهتكه ئ ــدا مهغل ــالر ئالدى ــات تىل ــقا ي ، باش
، ئۇنـداق مىلـلهت ئۇزاققـا بارمـاي ئىنـسانى ھوقۇقلىرىـدىن ئايرىلغـان               پۈكىدىكهن

بۇنـداق  .  قهلىمـى چېكىلىـشى شۈبهىـسىزدۇر   ئىنقىرازھالدا ھايات دەپتىرى ئۈستىگه  
ن تارىخ يۈزىدىن   مىللهتلهر يالغۇزال ۋەتىنىدىن ئهمهس، بهلكى پۈتۈن بارلىقى بىله       

  .يوقىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ
 ئىلمىنـى شۇنىڭ ئۈچـۈن ئـاقىلالر تىلىـدىن ئېيتىلغـان پهزىلهتلهردىـن تـارىخ              

 يىلىــدا ئــۆز ۋەتهنلىرىــدە  - 1966― چــۈنكى ھــازىرقى دەۋرىمىــزدە  . تاللىۋالــدىم
تــۇرۇپ، غېرىــب بولغــان خهلقىمىــز ئۈچــۈن تــارىخ ئىلمــى، بېلىــق ســۇغا تهشــنا          

ئۇزۇندىن بېرى بۇالرنى ئهسهر ھالىتىدە يېزىپ قالدۇرۇشنى . ۈر ئىدىبولغاندەك زۆر
چــۈنكى ئۆتمــۈش تــارىخىنى ئۇنتــۇپ، ھــازىرقى تــارىخىنى  . ئــويالپ يــۈرگهن ئىــدىم
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بىلمىگهن بىر مىللهت، قاراڭغۇدا قېلىپ، قولىدا تايىقى يوق، كور كىشىدەك قاياققا 
.  مهجبۇر بولىـدۇ   تىشكهكېمېڭىشىنى بىلمهي، دۈشمهن يېتهكچىسىنىڭ كهينىدىن      

ئوچۇق پىكىرلىك، سهزگۈر ۋەتهن ئوغۇللىرى تارىخنىڭ قانداق زۆرۈر ئىكهنلىكىنى          
  . مېنىڭ بۇ سۆزۈمدىن ئىلهام ئېلىپ، چوڭقۇر تونۇشلىرى كېرەك

، تونۇمىـسا ۋەتىنىم مېنـى سۆيمىـسه، مهن ۋەتىنىمنـى سـۆيىمهن، خهلقىـم مېنـى              
گهن تارىخىي ئۆزگىرىشلهرنى ۋە ئۇنىـڭ      ۋەتهندە يۈز بهر  . مهن خهلقىمنى تونۇيمهن  

كهلگۈسىدە بولىدىغان يامـان ئـاقىۋەتلهرنى كۆرسـىتىپ، ۋەتهن بالىلىرىغـا بىـر ئـاز          
  .بولسىمۇ بىلدۈرۈش يۈزىسىدىن  بۇ كىتابنى يېزىشقا كىرىشتىم

ــى    ــدىم، بهلكـ ــسالمپهرەس ئهمهس ئىـ ــالغۇزال ئىـ ــراق مهن يـ ــشىمدابىـ   يارىتىلىـ
 قايسى يولـدا ياخـشىلىق قىلـسام بـوالر دەپ، ياشـلىق،        خهلققه. ئىنسانپهرەس ئىدىم 

 -ئهمـدى بولـسا چـاچ    .  قايغۇ كۈنلهر بىلهن ئۆتكۈزدۈم-يىگىتلىك دەۋرىمنى غهم   
 -يېــشىم سهكــسهنگه ئۇلىــشىپ، ئىچكــى  .  يهتتــىقېرىلىــقســاقاللىرىم ئاقىرىــپ، 

 يــۈكى ئاســتىدا پۈكۈلــۈپ تــۇرۇپ، قېرىلىــق. تاشــقى كــۈچلىرىم ئارقىغــا چېكىنــدى
 يېقىنلىشىۋاتقانلىقىنى چوڭقۇرلۇقىنىڭ باشلىغان ھاالكهت    كۆرۈنۈشكهالدىمىزدا  ئ

 ئۈچۈن، غهمخورلۇقى نهسىللىرىم - ئهۋالد كېلهچهك، چىدىيالمايكۆرۈپ، ئۇنىڭغا 
.  كۆز ئالدىمغا كهلتۈرۈپ، بۇ تارىخنى يېزىشقا باشلىدىمقىيىنچىلىقالرنىھهر خىل 

ــۇ    ســۆزلىرىم، دەردلىــكقهلىمىــم تىلىــدىن  ــانلىق كۆزلىرىمــدىن ئاققــان يــاش، ب ق
شۇنىڭ ئۈچۈن بـۇ كىتابىمنىـڭ      . يېزىۋاتقان كىتابىمنىڭ بهتلىرىنى بويىماقتا ئىدى    

  . دەپ ئاتىدىم» تۈركىستان قايغۇسى«نامىنى 
لــېكىن مهن بـــۇ ئهســىرىمنى، بۇنىڭـــدىكى تــارىخىي ســـۆزلىرىمنى، ھـــازىرقى    

تان نامىغــا يېزىــشىم كېــرەك ئۆزبېكىــستان ئاتالغــان ئــۆز ۋەتىــنىم ئۇلــۇغ تۈركىــس 
بىــراق بـــۇ پىكىــرلهردە بولـــۇپ يــۈرگهن ئـــاخىرقى كــۈنلهردە ئهڭ ئېغىـــر     . ئىــدى 

ــوق دېڭىــزدا غهرق بولۇۋاتقــان، يازســا        ــسىلهر، دەھــشهتلىك ۋەقهلهر، تېگــى ي ھادى
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تۈگىمهيــدىغان بــۇ ۋەقهلهرنــى قويــۇپ تــۇرۇپ، مۇشــۇ كــۈنلهردە ئهجــدىها ئاغزىغــا   
ىــدا تۇرغــان، بىزدىنمــۇ ئېغىــرراق كــۈنگه مــۇپتىال  كېلىــپ يهم بولــۇپ كېــتىش ئالد

ــۇپ، تــارىخ بېتىــدىن يــوقىلىش ئالدىــدا تۇرۇۋاتقــان       » شــهرقىي تۈركىــستان «بول
ــۆردۈم    ــشنى ھهممىــدىن ئهۋزەل ك ــسىنى يېزى ــۈنكى بــۇ يهردە  . مهسىلى  - 1931چ

ــدىن  ــۇپ  - 1946يىلى ــچه بول ــۆتكهن يىلىغى ــۆزۈم   ئ ــارىخىي ۋەقهلهرگه ئ ــۇغ ت  ئۇل
ــالمچىلىق ق ــۆرگهن ئىــشالر      باش ــۆزۈم بىــلهن ك ــىڭدۈرگهن، ك ــپ، ئهمــگهك س ىلى

ــدى     ــۇ زۆرۈر ئى ــزىش بهكم ــۇنى يې ــۈن، ب ــانلىقى ئۈچ ــسىزالرغا  . بولغ ــقا ۋىجدان باش
ــا      ــى ھــېچ ياقق ــۈزىنى قارىالشــتىن ســاقلىنىپ، بولغــان ۋەقهلهرن ــارىخ ي ئوخــشاش ت

  . بۇرىماستىن، ئهينهن، توغرا يېزىشنى ئۆزۈمگه الزىم تۇتتۇم
 بىـرىگه  -ى ئۆلكىنىـڭ تـارىخىي، سىياسـىي ئهھـۋاللىرى، بىـر          چۈنكى بـۇ ئىككـ    

 يىلـى   -  1917ھهم پۈتـۈن دۇنياغـا پـۇر كهتـكهن،        . چهمبهر چاس باغالنغان ئىـدى    
 يىلىغىـچه بولغـان ۋەقهلهرنـى،    - 1931سوۋېت ھاكىمىيىتى قۇرۇلغاندىن باشـالپ،    

دان،  كــۈنلهرنى، پهقهت خامانــدىن بىــر ئۇچــۇم ۋەھــشىيلىكزۇلــۇمالرنى، مــۇدھىش 
دېڭىزدىن بىر قاچا سۇ ئالغاندەك، يېزىـپ قالدۇرۇشـنى ئـۆز تـارىخىي بۇرچـۇم دەپ                 

  .  ھېس قىلدىم
شۇنىڭ ئۈچۈن چهكسىز قۇدرەتلىك ئۇلۇغ ئالالھقـا سـېغىنغان ھالـدا شـهرقىي              
تۈركىستانغا بارغـان كۈنۈمـدىن باشـالپ، كـۆرگهن ئىـشلىرىمنى بايـان قىلمـاقچى               

  . بولۇپ قولۇمغا قهلهم ئالدىم

  وممۇنىستالرنىڭ رەزىللىكلىرىك

دېـگهن خاتـا     » ئىنسانالرنىڭ سـىنىپىي كـۈرەش تارىخىـدۇر      ― ھايات تارىخى   «
 تهرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغـان كۈنـدىن باشـالپ، خهلقئـارادا         ماركس كارلپىكىر،  
 تارقىلىشقا باشـلىغان    ئىغۋاالر -  پىتنه    ئالىمىگه تارتىشالر بولۇپ، ئىنسان     -تاالش  
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ــدى ــۇ پ. ئى ــۈمهت      ب ــا ھۆك ــادەملهر، قولىغ ــان  ئ ــۇل قىلغ ــارىغۇالرچه قوب ــى ق ىكىرن
 بازارغــا ســېلىپ،   ئــايرىمىچىلىقنىئۆتكهنــدىن كېــيىن، خهلــق ئىچىــدە ســىنىپىي     

خۇسۇسىي مۈلۈكچىلىكنى يوقىتىدىغان ئىشچىالر ھاكىمىيىتىنى باش كۆتۈرگۈزۈپ، 
ىـسىدە قـارا    ئۇنىـڭ نهتىج  . بىر يـۈرۈش دەھـشهتلىك قـانۇنالر چىقىرىـشقا باشـلىدى          

 -ئىــشچى، نــادان دېهقــان،  خهلــق ئىچىــدە ھهقلىــق ۋە ھهقــسىزلىق دېــگهن پىتــنه    
ــرىيلهرچه   .  باشــلىدىكۆتۈرۈلۈشــكه غوۋغاســى ــادىتىگه، دەھ ــالالھ ئ ــدارالرچه ئ دىن

 ئالىمىـدە تهبىئهت قانۇنىغا قارشى تۇرىدىغان ھادىسىلهر مهيـدانغا چىقىـپ،  ھايـات       
انالر ئىچىـدىن بىـر قىـسمى ئـۇالر چىقارغـان        ئىنـس . بىر خىل ھهقسىزلىق پارتلىـدى    

ــدى     ــرۇم قىلىن ــدىن مهھ ــات ھوقۇقلىرى ــلىنىپ، ھاي ــا ئاساس ــالىي قانۇنالرغ ــۇ . خىي ب
ئــارقىلىق ئېتىلغــان، چېپىلغــان  گۇناھــسىز كىــشىلهرنىڭ ھېــسابىنى ئــېلىش تهس 

بــۇالردىن ئېــشىپ قالغــان بىگۇنــاھ كىــشىلهر قېچىــپ يــۈرۈپ، خــانىۋەيران . بولـدى 
 چـاقىلىرى كوچىالرغـا     - مۇسـادىرە قىلىنىـپ، بـاال        بىـساتى  -رنىڭ مـال    ئۇال. بولدى

كـۆپلىرى ئـۇزاق    . ھهيدەپ چىقىرىلىپ، ئۆزلىرى يىراق يهرلهرگه سۈرگۈن قىلىنـدى       
خهلــق .  قاماققــا ئېلىنىــپ، ئېغىــر ئهمگهكــكه ســېلىندىالگېرىغــامۇددەتلىــك جــازا 

ىــلهن يوشـــۇرۇن  ئىچىــدىكى بهزى ئــادەملهرنى قورقۇتـــۇش ۋە ئالــداش يـــوللىرى ب   
ئۇرۇش، قىيناش، سوقۇش دەھشىتىدىن ئىمـانلىق، ئىمانـسىز،        . خىزمهتلهرگه سالدى 

ۋىجدانلىق ۋە ۋىجدانسىز كىشىلهر بۇ مهنسهپپهرەس جالالتالر ئالدىدا جىم تۇرۇشقا 
، ئۇالرغـا   قىلىنمىـسا چـۈنكى تاپـشۇرۇقلىرى تولـۇق رەۋىـشته ئىجـرا           . مهجبۇر بولدى 

 ھېچقانداق گۇناھى يوق، ئـۆزلىرىگه قارشـى دەپ بىلـگهن           .ئېغىر جازاالر بېرىلهتتى  
كىشىلهرنى يهر ئاستى ئۆيلهرگه قاماپ، قىينـاپ ئۆلتۈرۈشـتهك ۋەھـشيلىكلهر ئـۇالر             

بـۇ جالالتالرنىـڭ قولىغـا چۈشـكهن بهختـسىز        . ئۈچۈن ئادەتتىكى ئىشالردىن ئىـدى    
كۆمۈلگهن  قاتتىقلىقىدىن، كۆڭلىدىكى سۆزلىرى،     قىستاقنىڭ -بىچارىلهر، قىيىن   

ماللىرىنى يوشۇرۇپ قـېلىش ئۇياقتـا تۇرسـۇن، ئىنـسان ئۆمرىـدە ئـاڭالپ باقمىغـان،         



 21 

خىيالىغـــا كهلمىـــگهن سىياســـىي تـــۆھمهت ســـۆزلىرىنى ئىقـــرار قىلىـــشقا مهجبـــۇر   
ئىنقىالبنىـڭ باشـلىنىش دەۋرىـدە،    . بولغانلىقتىن، كۆپلىرى پاجىئهلىك ئۆلتۈرۈلدى  

 سـىغمىغانلىقتىن، مهنمـۇ ئـۆز يۇرتـۇم         كۆزگه كۆرۈنگهن كىشىلهر ئۆز ئـۆيلىرىگه     
 دېـگهن جايـدا   سـوقولۇق توقماق شهھىرىدە تۇرالمـاي، بىـزدىن يـۈز چـاقىرىم يىـراق            

چۈنكى بۇ يهردە شۇ زاماننىڭ .  مهجبۇر بولدۇمكهچۈرۈشكه ئىچىدە كۈن تۇڭگانالر
ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه،   .  تېپىالتتىكىشىلهر توال ئوقۇغان، بىلىملىك -ئادىتى بويىچه ئاز   

اشــقىالرغا قارىغانــدا ھهر جهھهتــته بىــزگه يــاردەمچى بواللىغــۇدەك كىــشىلهر بــار   ب
 چىقىش تارىخىنى، ئورنى كهلگهنـدە يـازىمهن،    - خهلقىنىڭ كېلىپ    تۇڭگان. ئىدى

  .بۇ مېنىڭ باش تارتىپ بولمايدىغان بۇرچۇمدۇر

   سهۋەبلىرىئۆتۈشۈمنىڭشهرقىي تۈركىستانغا 

قاراشـلىق قـارا پالتـا، ئاقـسۇ  قاتـارلىق            بىـشكهككه  يىلنىڭ ئاخىرىدا    - 1919
ــى    ــدا كوممۇنىـــستالرغا قارشـ ئـــون ســـهككىز رۇس قىـــشالقلىرى بىرلهشـــكهن ھالـ

لىرى تۇڭگـان  سـوقولۇق ،  بىـشكهك بايلىققـا پېتىـپ كهتـكهن       . قوزغىالڭ كۆتـۈردى  
نهتىجىدە، تارتقۇلۇق پۈتۈنلهي ئۇالرغا    . چۈشهنمهستىن بۇ ئىشقا ئارىلىشىپ قالدى    

بهش يـۈز  . ىر تاياق، توقماق ئۇالرنىڭ بېشىغا ئۇرۇلۇشـقا باشـلىدى  كېلىپ، ئهڭ ئېغ  
لىرىـدىن سـهككىز يـۈز كىـشىنى     تۇڭگان سـوقولۇق ، بىشكهكئۆيلۈككه يهتمىگهن   

بۇالردىن  ئوق تهگمهي قالغان    .  تۇتتى پىلىموتقاھهيدەپ كېلىپ بازار ئوتتۇرىسىدا     
ر ئــارىالپ يــۈرۈپ، يــاكى يارىــدار بولــۇپ، جېنــى چىقمىغــانلىرىنى قىزىــل ئهســكهرله 

مىــڭ   رۇســالر قوزغىالڭچىالرنىــڭ مهركىــزى بولغــان بهش   . نهيــزىلهپ ئۆلتــۈردى 
 كېـيىن بولـۇپ، ئۆلـۈم جازاسـى بهرگهنلىـرى         -، ئاقسۇ قىشلىقىدا ئىلگىـرى      چامالى

دېگهنــدەك، شــۇ يىلــى » ئــالالھ ساقلىــسا بــاال يــوق«. ئوتتــۇزدىن ئاشــمىغان ئىــدى
ۇنداق نهتىجىـسىز قوزغىالڭـدىن ئـالالھ مېنـى         بېرىشتىن مېنى ساقالپ، ب    قاسوقولۇق
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شــۇ ۋەقه بولغانــدا مهن توقمــاقتىن ســهككىز چــاقىرىم شــىمال      . ســاقالپ قالــدى 
، بىـشكهك .  تۇرغـان ئىـدىم  مهسـچىتىدە  قىـشلىقى قـارا قوڭغـۇز     تۇڭگانتهرەپتىكى  

، تونۇغـان  قاچاقلىرى قىلىـچ، مىلتىـق قاتـارلىق قـوراللىرىنى ئېـسىپ، مهن              سوقولۇق
ــا ــكهن    نتونۇمىغ ــگهن ئى ــپ كهل ــاھ تارتى ــى پان ــشىلهر مېن ــۇالرنى كــۆرگهن  .  كى ب

 جامائهت ئۆز  بېشىنىڭ كېتىشىدىن قورقۇپ، مېنـى ئايـاپ ئـۇالرنى بـۇ               مهسچىتتىكى
ئهپسۇس، مهن ئۇنىڭغا رازىلىق . يهردە تۇرغۇزماسلىققا مهسلىههت بېرىشكهن ئىدى

ه قېــتىم ئاســرىغان بۇنــداق يامــان ئــاپهتلهردىن ئــالالھ مېنــى نهچــچ . بىلدۈرمىــدىم
 ئالالھقــا ئىــشىنىپ، بــۇ بىچــارىلهرنى ئوچــۇق چىــراي قارشــى   مېهرىبــانبولغاچقــا، 

بـۇ يهردە يوشـۇرۇنۇپ     . ئېلىپ، سۇنغان كۆڭۈللىرىنى بولـسىمۇ ئېلىـشقا تىرىـشتىم        
 ئۈچ كۈن تۇرۇپ، ئالمۇتا، ياركهنت -تۇرۇش ئىمكانىيىتى بولمىغانلىقتىن، ئىككى 

ــا ت  ــى بولـــدۇق چېگرىـــسى ئـــارقىلىق غۇلجـ ــوقولۇق. هرەپـــكه ئۆتـــۈپ كهتمهكچـ  سـ
ئۇالرنىــڭ . لىرىنىــڭ تــۇزىنى يهپ، ياخــشىلىقلىرىنى كــۆپ كــۆرگهن ئىــدىم تۇڭگان

بۇنــداق ۋاقىــتالردا . ئىچىــدە ئىــشهنچلىك شــاگىرتلىرىم ۋە دوســتلىرىم كــۆپ ئىــدى
 تـۆت شـاگىرتىم بىـلهن      -ئۇياققا بېرىش خهتهرلىك بولسىمۇ، چىداپ تۇرالماي ئۈچ        

 بىـــشكهككه.  تهرەپـــكه يـــول ئالـــدۇقســـوقولۇقر ھارۋىغـــا ئولتـــۇرۇپ، بىلـــله بىـــ
 ئـارىالپ ئۆتۈشـكه تـوغرا       بـۇيهردىن .  قهلئهسىگه دۇچ كهلـدۇق    تۇڭگانكهلگهندە،  

كهلدى، يېقىنلىشىپ بارغانسېرى كـۆزىمىزگه ھهر تۈرلـۈك نهرسـىلهر كۆرۈنۈشـكه            
ــلهن  كــۆرگهن نهرســىلهرنى ئېغىــز بىــلهن تهرىــپلهپ، قهل  بــۇيهردە. باشــلىدى هم بى

ــايىتىمۇ تهس ــۆرگهن  . يېـــزىش ناھـ ــيه كـ ــان ئهســـكهرلهر تهربىـ ــۇ يهردە تۇرۇۋاتقـ ئـ
 ئهمهس مــۇمكىن  تۇرۇشــىمىزمــۇنتىزىم ئهســكهرلهر ئىــكهن، ئۇالرغــا بىزنىــڭ تهڭ  

بىز تىلى بۆلهك، دىنى بۆلهك بىر قانچه يىغىندى، قولى قۇرۇق كىـشىلهردىن         . ئىدى
  . تۇرۇش ئىمكانىيىتىمىز يوق ئىدىتهركىب تاپقان بولغاچقا، ئۇالرغا قارشى
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 بويـسۇنماستىن  ئۇلۇغ پهيغهمبهرلهرنىڭمۇ    ئهۋەتكهن ئالالھ   ئالىمىگهتهبىئهت  
ئـۇرۇش پهنلىرىنىـڭ قـانۇنى بـويىچه، ئهسـكهرلهرنىڭ سـانى،       . باشقا چارىسى يوقتۇر  

 يـاراغلىرى، ئىنتىزامـى، ئهڭ بولمىغانـدا دۈشـمهننىڭكىدىن تـۆۋەن            -ئۇرۇش قـورال    
ئهگهر  بۇ شارائىت قولغا كېلىـدىكهن، ئـۇ         . ولماسلىقى بىرىنچى شهرتتۇر  ياكى ئاز ب  

ھالدا دىنىي، مىللىي ھاقارەتكه قاراپ تۇرماي دۈشمهنگه قارشى قولغا قورال ئـېلىش        
  . ئهلۋەتته پهرزدۇر

ــتىن      ــا ئۇرۇشـ ــسىز ئوتقـ ــۆزىنى ئورۇنـ ــدىردە ئـ ــان تهقـ ــداق بولمىغـ ئهگهر بۇنـ
بىـز دەل ئاشـۇنداق بىـر    . اشقا چارە يوق ئىدى ساقلىنىپ، ۋاقتىنچه سهۋر قىلىشتىن ب    

 كـوچىالردىن  - قىلىنغـان مهھهلـله   تـاراج  -تـاالن  . شارائىتتا، ئېغىر ئهھۋالدا ئىدۇق   
ــىلهر،     ــان نهرســ ــپ ياتقــ ــدۇقلىرى، چېچىلىــ ــق قالــ ــۈۋاتقىنىمىزدا، بۇالڭچىلىــ ئۆتــ

هر كۆيدۈرۈلۈپ كۈلگه ئايالنغان ئىمارەتلهردىكى ۋەيرانچىلىق، يىقىلغـان تـامالر ھ         
ــۇراتتى    ــپ تـ ــۆزىمىزگه چېلىقىـ ــدە كـ ــۆزلىرىمىزدىن   . دەقىقىـ ــۆرۈپ كـ ــۇالرنى كـ بـ

 ســوقولۇق قــان بىــلهن بويالغــان  مــاڭغىنىمىزچهئىختىيارســىز ياشــالر ئېقىــپ، شــۇ  
بىــز ۋەقه تــۈگهپ كېــيىن كهلگهنلىكىمىــز ئۈچــۈن  . قىــشلىقىغا كېلىــپ چۈشــتۇق 

ىدىن ئاققـــان يهنىـــال كـــوچىالردا بىگۇنـــاھ ئـــۆلگهن مۇســـۇلمانالرنىڭ جهســـهتلىر 
ساقچىالر بىزنىڭ باشـقا    . قانالرنىڭ دېغى ھېلىمۇ ھهم يۇيۇپ تۈگىتىلمىگهن ئىدى      

.  باشـالپ بـاردى    ئىدارىسىگهياقتىن كهلگهنلىكىمىزنى بايقاپ، ئالدىمىزنى توسۇپ      
 يېــسىرالرغا ئاتــاپ ئېلىۋالغــان - چــاقىلىرى، يېــتىم -ئۆلگهنلهرنىــڭ خوتــۇن، بــاال 

ئـۇالرنى كۆرسـىتىپ يــاردەمگه   .  بـار ئىــدى كلىرىمىـز كېچه -بىرقـانچه قـۇر كىــيىم   
 تهكشۈرۈپ،  چهكلىرىمىزنى -ئاندىن يول خهت    . كهلگهنلىكىمىزنى بايان قىلدۇق  

 ئىشهنمهسلىك يۈز بېرىـپ، بهزى  ئارىمىزدابىزگه رۇخسهت قىلغان بولسىمۇ، يهنىال   
چــۈنكى بىــز ئېــزىلگهن، خارالنغــان، خورلــۇق     .  ســۆزلهر بــولغىلى تــۇردى  -گهپ 

ۆرۈۋاتقــان ئــاجىز ئىنــسان بولغــانلىقىمىز ئۈچــۈن، قوراللىــق دۈشــمهنگه ھېچبىــر  ك
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ھهر قايسىسىنىڭ ئاغزىدىن توڭگۇز ھىـدى  . قارشىلىق قىلىش كۈچىمىز يوق ئىدى  
  . چىقىپ تۇرۇۋاتقان قوراللىق دۈشمهن ئالدىدا بىر نهرسه دېيهلمىدۇق

ۇپ، يـاردەمگه   سهپلهپ دۈشمهن ئاغزىدىن ساق قۇتۇل     -شۇنىڭ بىلهن، ئهپلهپ    
اتلىرىغـا  ىئ تاۋاب - تارقىتىـپ، ئۆلگهنلهرنىـڭ ئـائىله        نهرسـىلىرىمنى ئېلىپ كهلگهن   

 -بــۇ قائىدىــسىز، بــۇ پايدىــسىز پىتــنه  . قۇرئــان تىــالۋەت قىلىــپ، كۆڭــۈل ئېيتتــۇق 
 دىـن ئـارتۇق كىــشى   30 – 20 مېنىـڭ شـاگىرتلىرىمدىن ھــېچ بولمىغانـدا    ئېغـۋادا 

  .  دىن ئاشمىغان ئىدى30شىنىڭ ئهڭ چوڭى بۇالرنىڭ يې. شېهىد بولغان ئىدى
 ئۈچ كۈن تۇرغاندىن كېيىن يهنه توقماققا  -شۇنداق قىلىپ، بۇ جايدا ئىككى      

بىـر كـۈنى    .  باشـلىغان ئىـدى    كۆكىرىـشكه قىش ئۆتۈپ يهر يۈزى     . قايتىپ كهلدۇق 
ئهتىگهنــدە ئۆينىــڭ ئارقــا تهرىپىــدىن بىــر كىــشىنىڭ چاقىرغــان ئــاۋازى ئاڭلىنىــپ  

ئـۇ مېنـى    . سام ئۆز مهھهللىمىزدىكى مىـرزا بـاي دېـگهن كىـشى ئىـكهن            قارى. قالدى
ســىزگه ياخــشىلىقتىن باشــقىنى تىلىمهيمىــز،    «: كــۆرۈپال كــۆزىگه يــاش ئېلىــپ   
 پېيىڭىزغـا  تـوپالپ سـىزنىڭ   ماتېرىيـال  ھهرتۈرلـۈك ھازىرقى ھۆكۈم ئۈسـتىڭىزدىن     

  كۆچــۈپ باشــقىراق بىــر يهرگه كهتــكهن   بــۇيهردىنســىز ئىمكــان بــار   . چۈشــتى
ــوالرمىكىن  ــۇ كىــشىنىڭ ســۆزىنى  . دەپ مهســلىههت بهردى» بولــسىڭىز، ياخــشى ب ئ

ئاڭلىغانـدىن كېـيىن، قانـداقتۇر ئېهتىيـات يۈزىـسىدىن باشـقا يۇرتقـا كهتمهكچــى        
 بىـزدىن  چېگـرىالر لېكىن باشـقا  . بولۇپ  سهپهر تهييارلىقىنى قىلىشقا ھازىرالندىم 

رىـسىغا ئۆتـۈپ كېتىـشنى اليىـق      چېگكاشـغهر يېقىنراق بولغان . بهكمۇ يىراق ئىدى  
 داۋۇت ھـــاجىنى ئېلىـــپ ســـهپهرگه تۇڭگـــانكـــۆرۈپ، پىـــداكار شـــاگىرتلىرىمدىن 

  .چىقتۇق
 ئارىلىقى ئاتلىق ماڭغاندا، ئوتتۇرا ھېساب      هركاشغبىلهن  ) توقماق(باالساغۇن  

 ئهسلى نامى تـۈرك تىلىـدا   باالساغۇننىڭ.  ئون بىر كۈنلۈك يول ئىدى     –بىلهن ئون   
ئىسالمىيهتتىن كۆپ يىلالر ئىلگىـرى    . ولۇپ،  ياخشى شهھهر دېمهكتۇر     ب ماقۇلبالىق
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 بىـلهن باالسـاغۇن شـهھهرلىرىدە ئۇيغۇرالرغـا         بهشـبالق ئىسسىق كۆل بويلىرىدىكى    
رۇم پادىشاھىنىڭ  .  تۈركلهردىن ئوغۇز تۈركلىرى ياشىغان ئىدى     مهدەنىيئوخشاش  

نـدەك، بهشـبالىق بىـلهن     بولغاخىـسراۋ لهقىمى قهيسهر، ئىران پادىشاھىنىڭ لهقىمـى    
ئهسـلىدە  . باالساغۇنغا كىـم پادىـشاھ بولـسا، ئۇنىڭغـا ئىـدىقۇت لهقىمـى قويـۇالتتى          

ھازىرقى . بهشبالىق بىلهن باالساغۇن ئىدى― تۈركىستاننىڭ بۆشۈكى ۋە پايتهختى    
ئىسسىق كۆلنىڭ كۈنگهي، تهسكهي تهرەپلىرىدە، قېيىققا چىققـان ھهر كىـشىنىڭ           

 دۆڭرەكبىز باال ۋاقتىمىزدا كۆلنىڭ . ىلىرى كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ خاراببهشبالقكۆزىگه 
 خىشلىرىدىنئۇ بىنانىڭ پىششىق . بىر تهرىپىدە بىر ھاممام بىناسى تېپىلغان ئىدى

 ھېلىمـــۇ ياســـاتقانلىقىئېلىـــپ كېلىـــپ، قهبـــرە ئۈســـتىگه بىـــر نهچـــچه گـــۈمبهز  
ىققـان  كۆلنىـڭ دولقـۇنلىرى بىـلهن سـۇ يۈزىـدىن چهتـكه سـۈرۈلۈپ چ              . ئېسىمىزدە

كونا زاماننىـڭ ئـۆي سـايمانلىرى، دېهقـانچىلىق سـايمانلىرى بۈگـۈنگىچه ئـۇچراپ              
  . تۇراتتى

 بولۇشىغا كهلسهك، بىـز كـۆرگهن   خاراببهشبالىق دەپ ئاتالغان بۇ شهھهرنىڭ   
ئۆتمۈشتىكى تهبىئهت . تارىخچىالرنىڭ ھېچبىرى بۇ ھهقته تهپسىلىي بايان يازمىدى

هر كۆلگه ئايلىنىـپ، سـۇ ئاسـتىدا قالغـان بولۇشـى            ئۆزگىرىشلىرى ئارقىلىق بۇ شهھ   
 - ئاسـارە  خارابىلىرىـدىن تېپىلغـان   بهشـبالق مهيلـى قانـداقال بولمىـسۇن،      . مۇمكىن

 ئهســـىرلهردىن بېـــرى تۈركلهرنىـــڭ   بـــۇيهردە مهلـــۇم بولـــدىكى،  ئهتىقىلهردىـــن
 پهن بىـلهن بـۇرۇنال   -ئولتۇراقلىشىپ ياشاپ كهلگهنلىكىنـى ۋە مهدەنىـيهت، ئىلىـم          

باالسـاغۇن بولـسا، ئـۇ مىالدىـدىن ئىككـى          .  بولىـدۇ  بىلىۋالغىلىغۇلالنغانلىقىنى  شۇ
مىڭ يىلـالر ئىلگىـرى ئـۆتكهن ئىرانـدىكى كىيـانى پادىـشاھلىرىدىن كهيكـاۋۇس،               
كهيخــسراۋ زاماندىــشى ئىــرانچه ئافراســياپ، تــۈركچه دوقۇخــان ئاتالغــان، تــۈرك        

ايتهختىنىــڭ ســهمهرقهند ئۇنىــڭ بىرىنچــى پ. خاقانىنىــڭ ئــۈچىنچى پــايتهختى ئىــدى
بىـراق شـهھهر چېتىـدىكى كهڭ       . بولغانلىقىدىن كونا تارىخچىالر گۇمان قىلىشىدۇ    
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يهرلهردىـن   مهيدان خارابىسىنىڭ خهلق ئاغزىدا بىـردەك ئافراسـياپ ئاتىلىـشى ۋە بـۇ           
مىالدىدىن بۇرۇنقى دەۋرلهرگه ئائىـت ئهسـهرلىرىنىڭ تېپىلىـشى، بـۇ يهرنىـڭ تـۈرك           

بۇ، سهمهرقهند شـهھىرى    .  پايتهختى ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ   ڭئافراسياپنىخاقانى  
 تهرىپىدىن قۇرۇلغان دېـگهن پهرەزنـى ئىـسپاتالپ         ماكادونىيجاھانگىر ئىسكهندەر   

چــۈنكى ئىــسكهندەرنىڭ ئافراســياپ دەۋرىــدىن كــۆپ يىلــالر كېــيىن   . بېرەلمهيــدۇ
  .  كهلگهنلىكى ھهممىگه مهلۇم

 سـهنجهر  خانى گورخان بىـلهن سـۇلتان      يخىتا يىلى، قارا    – 536 ھىجرىيهنىڭ
 قــاتتىق مهغلــۇبىيهتكه مــۇپتىال ســهنجهر ئهتراپىــدا توقۇنۇشــۇپ، ســۇلتان بىناكهنــت

 مىــڭ كىــشى قۇربــان  30 ئهســكىرىدىن ســهنجهرنىڭبــۇ  ئۇرۇشــتا . بولغــان ئىــدى
 71 قولىـدىن چىقىـپ،      سـهنجهر  مـاۋەرائۇننهھر شۇنىڭ بىلهن پۈتـۈن     . بولغان ئىدى 

 ســۇلتان مــۇھهممهد، خارەزمــدىنكېــيىن . گورخــان قولىــدا قالــدى خىتــاييىـل قــارا  
. گورخان ئهسـكىرىنى بۇخـارا، سـهمهرقهند، پهرغـانه ۋادىـسىدىن ھهيـدەپ چىقـاردى        

ــراز ــاالس (تى ــانبۇل  ― ت ــازىرقى ج ــاتتىق   دا) ھ ــان تهرەپ ق ــتا گورخ ــان ئۇرۇش  بولغ
بۇنى . ىنىدۇ ئهسىر ئېل  تايانگۇمهغلۇبىيهتكه ئۇچرىغاندىن كېيىن، باش قوماندانى      

 تۈركلىرىــدىن ئهســكهر ئېلىــپ، قىتــان    بهشــبالقئاڭلىغــان گورخــان ئــالمىلىق،   
 غهلىبىــسىدىن كېــيىن، تىــراز. يهرلىرىنــى قــايتۇرۇپ ئــېلىش ئۈچــۈن يولغــا چىقىــدۇ

.  قايتىـدۇ  خـارەزمگه  باشـلىق پۈتـۈن ئهسـىرلهرنى ئېلىـپ          تايانگۇسۇلتان مۇھهممهد   
 پۈتـۈن ئهسـكهرلىرىنى ئىـشقا سـېلىپ،        گورخان بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغانـدىن كېـيىن،      

 ئهتراپىــدا قــاتتىق تىركىــشىپ،  بىناكهنــتئۇنىڭغــا قارشــى ھۇجۇمغــا ئۆتــۈپ، يهنه  
ئىككى تهرەپنىڭ ئهسـكهرلىرىنىڭ ھهممىـسى    . ئىككى تهرەپ ئارىسىدا جهڭ بولىدۇ    

ــدۇ      ــاتتىق داۋام قىلى ــۇرۇش ق ــانلىقتىن، ئ ــكهرلىرى بولغ ــۈرك ئهس ــۇ . دېگــۈدەك ت ب
تهرەپ قــاتتىق يــېڭىلگهن بولمىــسىمۇ، ئــۇ ئارقىغــا چېكىنىــشكه  ئۇرۇشــتا گورخــان 

 ئوغلى تايانخانچۈنكى بۇ ئارىدا ئالتايدىكى نايمان تۈركلىرىدىن    . مهجبۇر بولىدۇ 
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ــالمىلىقنى       ــتىن ھۇجــۇم باشــالپ، ئ ــا تهرەپ ــا قارشــى ئارق ــۈك خــان، گورخانغ كۈچل
 ئاڭالنغــان ئېلىــپ باالســاغۇنغا كېلىۋاتقــان خهۋىــرى) ھــازىرقى  غۇلجــا شــهھىرى(

 يهتكـۈچه قـوغالپ   تىرازغـا  ئارقىـدىن زەربه بېرىـپ      خارەزملهربۇ چېكىنىشته   . ئىدى
، بـۇنى بىـر ئـۇرۇش       كۆرسـهتمىگهچكه بۇ يهردە گورخان توختاپ قارشىلىق      . ماڭدى

.  بولمىـسۇن دەپ ئويلىغـان سـۇلتان مـۇھهممهد شـۇ يهردە توختـاپ قالـدى                ھىيلىسى
يهرمۇ ئۇنىڭغا قويۇلغان قىلتاقتهك  بۇ. لدىگورخان شۇ يۈرگىنىچه باالساغۇنغا كه    

 شـاھنىڭ غهلىـبه قىلغـانلىق    خـارەزم بـۇ يهردىكـى ئوغـۇز مۇسـۇلمانلىرى      . سېزىلدى
ــان باســقاق     ــۇ قويغ ــاڭالپ، ئ ــى ئ ــاكىم(خهۋىرىن ــدۇرماي   ) ھ ــۇ قال ــڭ بىرىنىم الرنى

ــدى    ــشىنى كــۈتمهكته ئى ــۈرۈپ، ســۇلتان ئهســكىرىنىڭ كېلى ــڭ  . ئۆلت ــراق ئۇالرنى بى
 كېـسىل يوقىتىـدىغان     -ئارقىسىدىن قوغالپ بېرىپ دۈشمهننى ئـۈزۈل       گورخاننىڭ  

. شــۇنىڭ ئۈچــۈن باالســاغۇن مۇســۇلمانلىرى ياردەمــسىز قالــدى. كــۈچى يــوق ئىــدى
كۆچمهن تۈرك خهلقلىرىنىڭ ھهر تۈرىـدىن توپالنغـان قوشـۇن بىـلهن كېلىۋاتقـان       

ىرى تولــۇق،  يــاراغل-قــورال . گورخــان، بــۇ شــهھهرنى قــاتتىق قامــال ئاســتىغا ئالــدى
قىزىققــان، ئۇرۇشــتىن ئولجىغــا ئېرىــشهلمهي قــۇرۇق قــول قايتقــان، ئــاز دېگهنــدە    

 بۇ شـهھهر خهلقىنىـڭ كـۈچى        شارائىتىدايۈزمىڭ ئهسكىرى بار قوشۇنغا ئۇ زاماننىڭ       
 ئېچىرقاپ كۈن ئۆتكهندىن كېيىن، ئاچ بۆرىدەك 16قامالدىن . ھهرگىز يهتمهيتتى

ىـلهن كىرىـپ، شـهھهرنى يېڭىـدىن ئالـدى ۋە           كهتكهن بۇنچىـۋاال ئهسـكهر ھهيـۋە ب       
مــــاللىرىنى بــــۇالپ، نۇرغــــۇن ئــــادەمنى ئهســــىر ئالغانــــدىن باشــــقا، مۇســــۇلمان   

شـۇنىڭ بىـلهن، ئوغۇزخانـدىن      . ئهسكهرلهردىن يهتمىش مىڭنـى ئۆلتـۈرگهن ئىـدى       
، يهرلىك ئوغۇز تۈركلىرىنىڭ مهركىزى سانالغان قۇتلۇق مهدەنىيهتلىكقالغان كونا 

  .  كۆز يۇمغان ئىدىئالىمىگهىرى ھايات باالساغۇن شهھ
چىڭگىزخان دەۋرىگه كهلگۈچه تۈركىـستان خهلقـى ئىچىـدە بۇنـداق قىـرغىن         

بـۇ شـهھهر ئۆزىنىـڭ ئۆتمۈشـتىكى شـانلىق          .  بولۇپ، كۆپ قان تۆكـۈلمىگهن ئىـدى      
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، ئاقپېـشىن )  ـ يىلىغىـچه  1966( بولـۇش  سـۈپىتىدە ھـازىرغىچه    شـاھىت شهرىپىگه 
 نــاھهق تۆكــۈلگهن   بــۇيهردە . بىلىرىنى قالــدۇرۇپ تۇرۇپتــۇ   خــارا بــۇرانه ، تۆتكــۆل 

ــڭ ئىگىلىــرى    ئــارقىلىق شــاھادەت بــارمىقىنى كۆتــۈرۈپ،    مۇنــارى بــۇرانهقانالرنى
  .  ئاخىرغىچه بىلدۈرۈپ تۇرىدۇمۇسۇلمانلىقلىرىنىئۆزلىرىنىڭ 

پۈتــۈن تــۈرك خهلقىنىــڭ ئهڭ كونــا مهدەنىيىتــى، ئهدەبىــي تىلــى ھېــسابالنغان  
.  ئىـدى باالسـاغۇنلۇق  كىتابىنى يازغان يۈسۈپ خاس ھاجىپ مۇشۇ  »قۇتادغۇبىلىك«

نـى  »جهۋھهرى سـىهاھ « كىتـابى    لـۇغهت  شۆھرەت قازانغان مهشهۇر     ئالىمىدەئىسالم  
ــمه قىلغــان جامــال قارشــى دېــگهن كىــشىمۇ مۇشــۇ      ــدىن پارســچىغا تهرجى ئهرەبچى

راگان، ئۆز  كو نىڭ مۇئهللىپى مىرزا ھهيدەر   »رەشىدىتارىخىي  «.  ئىدى باالساغۇنلۇق
  . دەپ يازغان»  يۈزلهپ كىتابالر يېزىلغانباالساغۇندابىر  ۋاقىتالر «: كىتابىدا

 چاقىرىم يىراقلىقتىكـى ھـازىرقى      15 يىلى، باالساغۇن خارابىسىدىن     – 1908
ئۇنىڭغـا يېزىلغـان ئهرەبـچه      .  تېشى تېپىلغان ئىـدى    قهبرەتوقماق شهھىرىدىن بىر    

ئارىـدىن ئـاتمىش يىـل ئۆتـۈپ كهتـكهن         .  ئىدىم  ئوقۇغان ئۆزۈمخهتنى ياشلىقىمدا   
ــۇ  . بولــسىمۇ، مهزمــۇنى ھــېلىغىچه يادىمــدا تۇرۇپتــۇ    قهبرىنىــڭئۇنىــڭ مهزمــۇنى، ب

ئىگىسى ئۆز زامانىسىنىڭ ئۇلۇغ ئالىملىرىـدىن بولـۇپ، بىـر نهچـچه كىتـاب يېزىـپ                
ــدۇرغانلىقى ۋە  ــڭقال ــۇرۇپال    – 755 ھىجرىيهنى ــمهي ت ــا يهت ــشى ئوتتۇزغ ــى، يې  يىل

بـۇ تاشـتىكى پۈتـۈن خهتلهرنـى يېزىۋېلىـشقا         . بولغانلىقى يېزىلغان ئىكهن  شېهىت  
ــدىم    ــا ئۈلگــۈرەلمهي قالغــان ئى ــساممۇ، ئۇنىڭغ ــان بول ــازىرمۇ  . قىزىقق ــاش ھ ــۇ ت ئ

ــاقتىكى  ــانتوقمــ ــدىن تۇڭگــ ــان بايلىرىــ ــسهنگۈينىڭ مۇھهممهدجــ ــدە شىــ  ئۆيىــ
تىــلهپ ئــۇ مۇســۇلمانالرنىڭ بـايرام كــۈنلىرى ئـادەت بــويىچه ھېيـت په   . سـاقالنماقتا 

 بىـر نهچـچه شـهھهر     رۇسـالردىن .  كېلىـشكهن ئىـكهن    مېهمـانالر كىشىنىڭ ئـۆيىگه    
باشــلىقلىرى كېلىــپ، ئــۇ كىــشىنىڭ ئۆيىــدىكى ھهمــمه كىــشىنى ئــۆزىگه مهھلىيــا  

 ھهيكهلـگه ئوخـشايدىغان، ئۆينىـڭ تهكچىـسىگه قويۇلغـان      كۆرۈنۈشىقىلىدىغان،  
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اشـنىڭ تارىخىـدىن خهۋەر   ئـۇ ت . تاشقا كۆزى چۈشۈپ، ئۇنىڭـدىن سـورىغان ئىـكهن    
دەپ » بىز بۇنى ئـاق پادىـشاھنىڭ مۇزېيىغـا ئهۋەتىـپ بېرىمىـز           «: تاپقاندىن كېيىن 

شــۇنداق بولــۇپ، باشــقا نهرســىلىرىمىزدىن ئايرىلغانغــا   . ئېلىــپ كهتــكهن ئىــكهن 
 ئــاخىر بــوش يهر -بــۇ تاشــقا باشــتىن  .  ئوخــشاش بۇنىڭــدىنمۇ ئايرىلىــپ قالــدۇق 

ھهرھالــدا بېــشى ئىســسىق كــۆل،  .  يېزىلغــان ئىــكهنقالــدۇرماي تــارىخىي ۋەقهلهر 
 يهتته ـ سهككىز كۈنلۈك يـول بـويالپ، تۇتاشـقان خـارابىلهر، ئـۇزۇن       مېركىئايىغى 

 يىلالردىن بېرى ئـۈزۈلمهي چىقىۋاتقـان كونـا تـارىخىي ئهسـهرلهر، ئـۆز دەۋرىـدە بـۇ                 
ن ئـاۋات  يهرلهر ئۇزاق زامانالردىن بېرى مهدەنىي ئوغۇز تۈركلىرىنىڭ ياشـاپ كهلـگه   

ــسپاتلىدى  ــى ئىـــ ــهھهرلىرى ئىكهنلىكىنـــ ــوۋېت  - 1960. شـــ ــرىغىچه ســـ  يىللىـــ
 خارابىسىدىن بىـر    ئاقپېشىن تهكشۈرۈش خادىملىرىنىڭ    ئارخېئولوگھۆكۈمىتىنىڭ  

 ئهتراپىدا بىر قـۇدۇق ئىچىـدىن ئىـسالمدىن ئىلگىـرى ئهڭ     بۇرانه، يهنه   كىتابكوزا  
ىـر نهچـچه تـارىخىي ئهسـهرلهرنى      ۋە بكىتابكونا تۈرك ھهرپى بىلهن يېزىلغان بىر     

 1965. تاپقانلىقىنى شۇ يهرلىك كۆرگهن كىشىلهر بىزگه سـۆزلهپ بهرگهن ئىـدى          
 يىلى توقماققا بارغىنىمدا ئۆتكهنلهرنى ئېسىمگه ئېلىپ، زىيارەت قىلىش ئۈچـۈن           -

، شـــۇ يىلـــى ئېيتىـــشىچهيهرلىـــك كىـــشىلهرنىڭ .  چىقـــتىمخارابىـــسىغاباالســـاغۇن 
ئۇالر ئۆز ئارا . دەپ يۈرگهندە بىر كوزىدا ئالتۇن ئۇچراپ قاپتۇ    يهر ھهي  كولخوزچىالر

يهنه .  بېرىپ ئۆزلىرى قۇرۇق قالغان ئىكهن     ھۆكۈمهتكهكېلىشهلمهي، ھهممىسىنى   
 خىتايدىن ئۇ تهرىپى شور تۆپىدە گورخان چۇۋسوۋىنىڭتوقماق بازىرىنىڭ قارشىسى 
 چـاقىرىم تـۆۋەنرەك     ئىككىنچىـسى بۇنىڭـدىن قىرىـق     . قالغان بىر سېپىل بار ئىدى    

كۈن پېتىش تهرەپته، ئۇنىڭدىن بىر نهچچه ھهسسه چـوڭ يهنه بىـر سـېپىل بولـۇپ،          
مېـنىڭچه، بـۇ    . ئۆز ۋاقتىدا شهھهر قـورغىنى ئىكهنلىكـى ئوچـۇق كۆرۈنـۈپ  تـۇراتتى             

 قالغان يهرلىك تارىخىي ئهسـهرلهردىن ئىـدىقۇت ئۆلكىـسىدە          گورخاندىنباسمىچى  
بىراق .  باشقا بىرەر نهرسه قالغانلىقى مهلۇم ئهمهس      بۇ ئىككى سېپىل خارابىسىدىن   



 30 

 گهپ سـاقلىنىپ تۇرۇپتـۇ،   خىتـايچه ئۆزى بىلمىسىمۇ خهلـق ئاغزىـدا ئىككـى ئېغىـز           
دامولال دېگىنـى چـوڭ مـولال دېـگهن مهنىـدىكى           . بىرسى دامولال، يهنه بىرسى شىپاڭ    

  . سۆز بولسا،  شىپاڭ دېگىنى، زىياپهت زالى دېگهن سۆز ئىدى
ۇ ئۆلكىنىــڭ جهنــۇبى تهرىپىــدە قىرغىــز تــۈركلىرى، شــىمالىدا قــازاق   ھــازىر، بــ

» تهغهرغهر« قىرغىز تۈركلىرى ئهرەبچه    دا»تارىخىي كامىل «. تۈركلىرى ياشاۋاتىدۇ 
 ئىككـى يـۈز     -بۇ كىتابتا ئېيتىلىشىچه، تهخمىـنهن ئىـسالمدىن بىـر          . دەپ ئاتىلىدۇ 

لهتـلهر كۈچلـۈك تـۈرك     ئوخشاش مىلئورياتقا ۋە   موڭغۇليىل كېيىن، شىمالدىكى    
 تهرەپـكه چېكىنىـپ، ئىـدىقۇت       جهنـۇب  قىرغىنچىلىقىغا چىدىيالماي،    ئۇرۇقلىرىنىڭ

زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلهن بۇالرنىڭ . ئۆلكىسى، باالساغۇن تاغلىرىغا تارقالغان ئىكهن  
 بارا كۆپىيىـپ، كۈچلىنىـپ كۆچمهنلىـك ئـادىتى قوزغىلىـپ، شـىمالدىن        -سانى بارا   

كــى ئېــسىدىن چىقىــپ، يهرلىــك خهلقــتىن ھېــساب ئــېلىش       زەربه يهپ كهلگهنلى
 ھېـسابالنغان ئوغـۇز تـۈركلىرىگه توختاۋسـىز ھۇجـۇم       مهدەنىـي نىيىتىدە، ئۆزىـدىن    

ــان  ــۇرۇش    . قىلىــپ تۇرغ ــڭ ئ ــگه بواللمىغــان شــهھهر خهلقىنى ــۈك قورالغــا ئى كۈچل
بۇنىــڭ ســهۋەبلىرى  . مهيدانلىرىــدا داال كــۆچمهنلىرىگه يېڭىلىــشى ئېنىــق ئىــدى    

  . ه چۈشىنىشلىك بولغانلىقتىن يېزىپ ئولتۇرۇشنى اليىق كۆرمىدىمھهممىگ
شۇنىڭ بىلهن، باالساغۇن خهلقـى ئـۆزلىرىنى قىرغىـزالردىن مـۇداپىئه قىاللمـاي       

 گورخانغـا   خىتـاي ) غۇلجا(يېڭىۋاشتىن ئهل ئىچىگه ئاتىقى چىققان ئالمىلىقتىكى       
 خهلقىدىن  خىتاي«ى  خهلق ئاغزىدىك . تهۋە بولۇپ، ئۇنى چاقىرىشقا مهجبۇر بولدى     

دېگهن يالغان داۋراڭغا ئالدانغان باالساغۇن خهلقى بۆرىـدىن       » ئادالهت ئۈزۈلمهيدۇ 
چــۈنكى قىرغىــزالر .  قېچىــپ، قاســساپقا يولۇققــان قويغــا ئوخــشاش ھالغــا كهلــدى 

بــۇالر بىــلهن يارىــشىش چارىــسىنى  . قانــداق بولمىــسۇن ئــۆز قېرىنداشــلىرى ئىــدى 
ىـر يـات مىللهتنـى چـاقىرىش ئـۆز ۋەتىـنىگه قىلىنغـان            ئىزدەشنىڭ ئورنىغـا، باشـقا ب     
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بۇنداق خاتـا سىياسـهتلهر تـۈپهيلى ئـۆز ھاكىمىيىتىـدىن ئايرىلىـپ،       . خىيانهت ئىدى 
  . قۇللۇق زەنجىرىگه گىرىپتار بولغان خهلقلهر تارىختا كۆپلهپ ئۇچرايدۇ

ــۇلچه ــالىق موڭغ ــۇق بۈگــۈنكى     ماقۇلب ــاغۇن شــهھىرى توغرۇل  ئاتالغــان باالس
ــۈنگىچه ــدە مهن كــــۆرگهن تارىخالرنىــــڭ  كــ  بىــــر ئېغىــــز ســــۆزنىمۇ   ھېچبىرىــ

ئۇالر جاھالهت تۈرتكىسىدە، تۈرك دۇنياسـىنىڭ بۆشـۈكى ئاتالغـان          . ئۇچرىتالمىدىم
 ئوغـۇز ئېلىنـى ئـۆز قۇچىقىـدا سـاقالپ، ئـۇالرنى پۈتـۈن دۇنياغـا تونۇتقـان                   -ئۇيغۇر  

، ئۇنىــڭ اسـتۇرغۇزۇپ بشـۇنداق قۇتلـۇق ئانــا ۋەتىنىمىزنـى، ئـۆز بــالىلىرىنى ياتالرغـا      
ــدى     ــان ئى ــۈنلهي چىقارغ ــلىرىدىن پۈت ــهرىپىنى ئهس ــانلىق ش ــۈزلهرچه ئهمهس، . ش ي

 ئـوغالنى   كهنـجه مىڭالرچه يىل ئۆتكهن  بولسىمۇ، مهن ئـۇ ئىـشنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى            
ــانىمىزنى       ــان ئ ــۈنلهي  ئۇنتۇلغ ــدىن پۈت ــى تهرىپى ــۆز خهلق ــۈن، ئ ــانلىقىم ئۈچ بولغ

 كۆڭلۈمـدە يىغىلىـپ ياتقـان بـۇ ھهقتىكـى       ئهسلهش يۈزىسىدىن، ئۇزۇنـدىن بېـرى     
تــارىخىي ســۆزلىرىمنى كــېلهچهك ئهۋالدلىرىمغــا بىلــدۈرۈپ ئۆتــۈش مهقــسىتىدە بــۇ  

ئـــۇالر يــات دۈشـــمهنلهرنىڭ ئايـــاق ئاســتىدا دەســـسىلىپ ياتقـــان   . ئىــشنى يـــازدىم 
  !   ۋەتىنىمىزنى ئهسكه ئېلىپ، ئۇنى قانداق قۇتۇلدۇرۇشنىڭ يولىنى ئىزدىسۇن

ــۇپ، ــۇنداق بولـ ــۆپ   شـ ــۇ كـ ــان ئۆزىمـ ــيىن گورخـ ــىدىن كېـ ــاغۇن ۋەقهسـ  باالسـ
دۆلىتىنــى ســاقالش ئۈچــۈن ئــۆز دۈشــمىنى ئاتالغــان كۈچلــۈك خانغــا . ياشــىيالمىدى

. قىزىنــى بېرىــپ، ئــۇنى كۈيئوغــۇل قىلغــان بولــسىمۇ، يهنه مهقــسىتىگه يېتهلمىــدى 
كۈچلۈك خـان ئۇنىـڭ پـايتهختى بولغـان ئـالمىلىق ئۆلكىـسىنى نايمـان تـۈركلىرى             

كېــيىن . ن بــۇزۇپ، يېرىــپ ئۆلتــۈرۈپ، چېپىــپ يهر بىــلهن يهكــسان قىلىــۋەتتىبىــله
كۈچلــۈك خــان ئهســكهرلىرى بىــلهن ئۇيغۇرىــستانغا ئۆتــۈپ، يهكهن، خــوتهنگىچه   
ھۆكۈمدارلىق قىلىپ تۇرغان بولسىمۇ، ئاخىرقى ھېسابتا چىڭگىزخـان ئهسـكىرىگه         

ــۇيرۇقىدۇچ كېلىـــپ، چىڭگىزخاننىـــڭ  ــلهن ئۆلتۈرۈلـــۈپ، دۆلىتـــ بـ ــۇنقهرز  بىـ ى مـ
  . قىلىندى
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يهنه ئــۆز ســۆزىمىزگه كهلــسهك، توقمــاقتىن چىقىــپ تــوغرا شــهرققه قــاراپ        
ــان ــداي، چىمقورغ ــارىق، بۇرال ــاق، يىلئ ــدامتال، تايغ ــۇۋىقى مهي ــارقىلىق ق ــاۋ ئ  قاراغ

 قونـالغۇالردىن  ئارىـدىن بىـر نهچـچه        يۈرگىنىمىزچهبۇ يهردىن   . قوچقارغا چۈشتۇق 
.  كهلدۇقشهھىرىگه نارىن دەريا بويىدىكى نارىن   نىدىن ئېشىپ، ئۆتۈپ، دوالن داۋى  

رۇسـالر تۈركىـستاننى    . بۇ شهھهر تۆت ئهتراپـى تـاغ بىـلهن ئورالغـان بىـر يهر ئىـدى               
بېسىۋالغاندىن كېيىن شهرقىي تۈركىـستانغا كىـرىش مهقـسىتىدە، نـارىن دەرياسـى             

لىرىنىـڭ   ۋە تهڭرىتـاغ تىزمى ئاالتـاۋ بـۇ قهلـئه   . بويىغا بىر قهلئه سـالدۇرغان ئىـكهن    
ئهڭ كهڭ يېرى ھهم كۆچمهن قىرغىز تۈركلىرىنىڭ قايناق جايى ئارىلىقىدا بولۇپ، 
غهربىي جهنۇبىي ئۆزبېكىستان، شهرقىي جهنۇبىي ئۇيغۇرىـستان بىـلهن چېگرىـداش           

بـۇ يهردىـن چىقىـپ،    . بولغانلىقتىن، سىياسىي جهھهتتىن ئهھمىيىتى بهك زور ئىدى 
ــى   ــاقىرىم يىراقلىقتىكـ ــشىئاقىرىـــق بهش چـ ــدۇق ۋە  تبېـ ــپ كهلـ ــشلىقىغا يېتىـ  قىـ

بــۇ كىــشى . تاشــكهنتلىك تۇيــاق بــاي ھــاجى دېــگهن كىــشىنىڭ ئــۆيىگه چۈشــتۇق   
بۇ يهرمۇ تـۆت    .  توقماقتا ئۇزۇن تۇرغان، ئۆز مهھهللىمىزدىن كهتكهن كىشى ئىدى       

 كهڭ، ئــوتالق، يــايالقلىرى داالســىئهتراپــى ئېگىــز تــاغالر بىــلهن ئورالغــان بولــۇپ،  
 چۆپى  مول، قىمىزلىرى كـۆپ بولۇشـى         -قسۇ دېگهن يهرلهرنىڭ ئوت     چوڭ، ئارپا، ئا  

ــكهن   ــق ئى ــلهن داڭلى ــشىدا. بى ــۇ يهردە    ئاتبې ــيىن، ئ ــدىن كې ــى كــۈن تۇرغان  ئىكك
ئالـدىمىزدا  .  ئۈچ كىشى يولغـا چۈشـتۇق      جهمئىيقوشۇلغان قوشماق ھاجىنى ئېلىپ،     

 دېـگهن  شـامۇرقان بىر قونالغۇلۇق تاش راباتتا چېگرا ياساۋۇللىرى بولۇپ، ئـۇ يهردە        
 ئهسكهر بىلهن تۇرىدىغانلىقىنى ئالدىن بىلگهن رۇسقىرغىز كىشىنىڭ بىر نهچچه 

، قوشـــماق يوقلۇقىـــدىنبۇالرنىـــڭ ئالدىـــدىن ئۆتۈشـــكه يـــول خېتىمىـــز   . ئىـــدۇق
ھاجىمنىڭ مهسلىههتى بىلهن تۈز يولنى تاشـالپ، ئـوغرى يـول بىـلهن مېڭىـپ، بىـل         

يولـدا كېتىـۋاتقىنىمىزدا، ئـۇزاقتىن ئـات     .  دېگهن يهردىن كهتمهكچى بولـدۇق    ئاشوۋ
يېتىلهپ كېتىۋاتقان بىر كىـشىنىڭ قارىـسىنى كـۆرۈپ قالـدۇق، بـۇ كىـشىمۇ بىزنـى                 
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بىز بـۇ كىـشىنىڭ يامـان ئـادەم     . كۆرۈپ قولىنى پۇالڭلىتىپ، بىزنى يېنىغا چاقىردى     
قارىـساق، ئـۇ چېگـرا سـاقچىلىرىنىڭ        . ئهمهسلىكىنى پهملهپ، ئۇنىڭ قېشىغا باردۇق    

سـىلهر تـۈز يـولنى      «:ئـۇ كىـشى بىزنـى كـۆرۈپ       .  ئىـكهن  شـامىرقان اشلىقى قىرغىـز    ب
دەپ بىزنـى   » !تاشالپ، تهس يـول بىـلهن ماڭىـدىغان قانـداق ئـادەملهر؟  مـېڭىڭالر              

 ئـۈچ  -شـۇ ئارىـدا قاياقتىنـدۇر ئىككـى       . باشالپ بىر كارۋان سارايغا ئېلىـپ كهلـدى       
ۈمۈش كهمهر باغلىغان، يېنىغـا    كبېلىگهئىلگىرىكى سىپاھالردەك  (قىرغىز يىگىتى   

. كېلىپ سارايغا چۈشتى) ئهگرى قىلىچ ئاسقان يهرلىك قىرغىزالردىن بولسا كېرەك
ھهي تــاڭ،  «:  جــاالق بولـۇپ - ئـاالق بـۇنى كـۆرگهن قوشــماق ھاجىمنىـڭ كــۆزلىرى    

ئىشىمىز قانداق بوالركىن؟ ئهگهر ئۇالر يول خېتى سوراپ قالسا، يول خېتىمىز يـوق،          
لىسۇن، بىزنى قايتۇرۇپ، نارىندىكى ئۇ جالالتالرغا تاپشۇرۇپ بهرسه ئىش ئالالھ ساق

ئــۇ دېگهنــدەك ئــۇ كــۈنلهردە،  .  دېــدى» ئېغىــر كــۈنگه قالمىــساق بــوالتتى . چاتــاق
 دېهقـــانالر ھـــاكىمىيىتى قۇرۇلغـــانلىقتىن، ئهرزىـــمهس  باھـــانه بىـــلهن -ئىـــشچى 

 دېـگهن نهرسـه زادىـال    ۇقھوقئۇ زاماندا ئىنسانىي .  ئىدىمۇمكىنئۆلتۈرۈپ قويۇشى   
 سـولىنى ئايرىيالمايـدىغان كهمـبهغهللهر ھـاكىمىيىتى،     -ئىـشنىڭ ئـوڭ   . يوق ئىـدى  

 كــۆپ - قولىــدا بولغــانلىقتىن، خهلــق ئىچىــدە ئــاز  ســۆرەمچىلهرئىــشچى، قوشــچى، 
بىلىمــى بــار، بىــر ئىــشنى چۈشــىنىپ يېتهلهيــدىغان، كــۆزگه كــۆرۈنگهن كىــشىلهر    

ئۇالرغا گۇناھكار دەپ تونۇلغان ئادەملهر، جازاغا      . ىئىنقىالب دۈشمىنى ھېسابلىناتت  
تارتىلىشى ئۈچۈن ئۇ كۈندىكى ھاكىمالر ئالدىدا ئۇ بىچارىلهرنىڭ ئۆزىدىن باشـقا           

مانــا شــۇ ۋەجىــدىن،  .   ئىــسپاتى كېــرەك ئهمهس ئىــدى -ھــېچ قانــداق بىــر گــۇۋاھ  
نى ئۇالرنىڭ قىلغـان گېپىـدىن ماڭـا بىرئـاز تهشـۋىش چۈشـكهن بولـسىمۇ،  ئېـسىم                 

دېــگهن »  بولمايــدۇئىزنىــسىزھهر ئىــش ئالالھنىــڭ  «تاپقــان كۈنــدىن باشــالپ   
ئىشهنچىم بىلهن ھهممه ئىشنى بىر ئالالھقا تاپشۇرۇپ، ئۇنىـڭ سـهۋەبىنى قىلىـشقا     

  . كىرىشتىم
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قېنــى مىــرزىالر چايغــا كېلهيلــى، بىــز ســىلهرنىڭ      « :چــاي قاينىــشى بىــلهن  
 -اغلىق نــان توقــاچ، قېــزا، مېــۋە  يــخۇرجۇنــدىكىدەپ، » ئــادەممىز قــولىڭىزالردىكى

چــۈنكى ئــۇ ۋاقىــت . چېــۋىلهرنى ئېلىــپ، داســتىخانغا تۆكــۈپ راســا مېهمــان قىلــدىم
ئـۇالر ئـاچ قالغـان بۆرىـدەك        . ئاچارچىلىق، ئېلىك ئۈزۈلگهن كـۆكلهم ۋاقتـى ئىـدى        

.  باشلىدى يېيىشكه، تاماققا ھۇجۇم باشالپ     قاسقىردەكئالدىراپ، قويغا تىكىلگهن    
ســــىلهر قايــــاقتىن قاياققــــا «: ىن، ئــــۇالر بىــــزدىن گهپ ســــوراپتامــــاقتىن كېــــي

  .دېگىلى تۇردى» !كېتىۋاتىسىلهر؟ تونۇشۇپ قويايلى
، ئـاخىرقى   بىلىـسىز سـىز   «:توغرىـسىغىال  ئولتۇرماستىن   ئىككىلىنىپمهن ھېچ   

زامــاننى كــۆرۈپ تۇرۇپــسىز، ئــۆزىمىزدىن چۆچــۈپ قېچىــپ چىققــان كىــشىلهر بىــز،  
  .دېدىم» رەپكه كهتمهكچى ئىدۇق تهكاشغهرچېگرىدىن ئۆتۈپ 

مېنىڭ بۇ گېپىمگه ئىشىنىپ باشـقىچه گۇمـان قىلمىغـان بولـسىمۇ، ئهتـكهس              
 خاپـا بولمـاڭالر، قـانۇن بـويىچه     مېهمـانالر «: مال بارمىكىن دېـگهن خىيـال بىـلهن      

 مېنىڭكىنـى ئالـدى بىـلهن     . دېـدى » سىلهرنىڭ ماللىرىڭالرنى تهكشۈرۈپ كۆرەيلى   
باشــقىالرغا بىــر قارىغانــدەك  .  قولىغــا كىتــاب چىقتــى تهكــشۈرۈپ قارىغــان ئىــدى، 

ســىلهر ياخــشى كىــشىلهردەك قىلىــسىلهر، ھهممىمىــز مۇســۇلمان، ئۇنىــڭ  «: بولــۇپ
 باشـلىقىمىز سـىلهرنى كـۆرۈپ قالـسا،     ئـورۇس .  يېـدۇق تـۇزۇڭالرنى ئۈستىگه، نـان ـ   

 شــۇ بولــسۇن، يــاردىمىمىزئهمــدىكى مهســلىههت، بىزنىــڭ . قايتۇرۇۋېتىــدۇ نــارىنگه
 ئاشـۇۋ ىلهر بۇ چوڭ يولنى تاشالپ ھېلىقـى چىغىـر يـول بىـلهن ماڭـساڭالر، بىـل                  س

 تاشــراباتقائــارقىلىق چېگــرا ســاقچىلىرىدىن ئۆتــۈپ، بهش چــاقىرىم يىراقلىقتىكــى  
بـۇ  .  بىـز ئـۇالردىن بۇنـداق غهمخورلـۇقنى كـۈتمىگهن ئىـدۇق           . دېدى» چۈشىسىلهر

رلىق بىلـدۈرۈپ، ئارقىمىزغـا     سۆزنى ئاڭلىـشىمىز بىـلهن ئۇالرغـا سـهمىمىي مىننهتـدا          
تاغ ئارىـسىدا   . قايتىپ، قوشماق ھاجى باشلىغان يول بىلهن يولىمىزغا راۋان بولدۇق        

 دېـگهن داۋانغـا يېتىـپ       ئاشـۇۋ  سائهت يۈرگهندىن كېيىن، بىل      4 - 3سۇنى بويالپ   
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 يـول ئاپپـاق قـار بىـلهن قاپالنغـان           چـاقىرىمچه داۋان ئوتتۇرىسىدىكى بىر    . كهلدۇق
بىراق كۆكلهم ۋاقتى كېلىـپ قـار يۇمـشاپ         . هنزىلىمىز كۆرۈنۈپ تۇراتتى  بولسىمۇ، م 

قالغانلىقى ئۈچۈن، قهيهرگه ئـات سالـساق، قـۇالققىچه پېتىـپ قېلىـپ بىـر قهدەممـۇ          
 ئۆتـۈپ كهتكىلـى   سۆڭىگىمىزدىنئۇنىڭ ئۈستىگه، سوغۇق ھاۋا    . ئالغا ماڭالمىدۇق 

بـۇ ئهھـۋالنى   .  ئىـدى  كۈن قاراڭغۇسىدا بىـر نهرسـىنى كـۆرۈش بهكمـۇ تهس          . تۇردى
ــاراڭغۇ، ســوغۇقتا قېلىــپ    «: كــۆرۈپ، مهن ــويى ق ــولىمىز كېلىــشمىدى، تــۈن ب ــۇ ي ب

: دېـسهم، قوشـماق ھـاجىم   » خهتهرگه ئۇچرىمايلى،  قايتىپ كهتسهك قانداق بـوالر؟   
كهلگهن يولغا قايتىش بۇنىڭـدىنمۇ خهتهرلىـك، ئهگهر ماڭغـان تهقـدىردىمۇ تـاغ           «

ــسىد  ــزالر مهھهللىـ ــدىكى قىرغىـ ــرەك ئىچىـ ــشىمىز كېـ ــسىپ ئۆتىـ ــدى» ىن كېـ . دېـ
ئىككىمىــز شــۇ تهرىقىــدە ســۆز تالىــشىپ تۇرســاق،  داۋاننىــڭ ئــۇ تهرىپىــدىن بىــزگه  

خىزىــر كۆرگهنــدەك . ئـۇدۇل قــاراپ كېلىۋاتقــان بىــر كىـشىنىڭ قارىــسى كۆرۈنــدى  
ئهگهر «:ئـۇ كىـشىگه ھـالىمىزنى ئېيتىـپ       . ئۇنىڭغا تهقهززالىق بىلهن قاراپ تۇردۇق    

ئـۇ  . دەپ ۋەدە بهردۇق  »  ئۆتكۈزۈپ قويـساڭ، ئهللىـك سـوم بېرىمىـز         داۋاندىن بىزنى 
ھـــازىر كهچ كىرىـــپ كهتتـــى، مېنىـــڭ « : كىـــشى ئـــۆزى پىيـــادە بـــولغىنى ئۈچـــۈن

دەپ رەت قىلغان   » بارىدىغان يېرىم ئۇزاق، قايتىشتا يولدا قىينىلىپ قاالرمهنمىكىن      
 ئــۇ كىــشى شــۇنىڭ بىــلهن،. بولــسىمۇ، ئــۇنى ـ بــۇنى دەپ ئــۇ كىــشىنى كۆنــدۈردۇق   

بىزنىـــڭ ئالـــدىمىزغا چۈشـــۈپ، قـــار ئۈســـتىدىكى كونـــا يـــولنى تاشـــالپ، تاغنىـــڭ   
باغرىدىكى پهلهمپهي مۇز ئۈستىگه ئات سالغان ئىدى، ئايىغى تېيىلىپ كېتىپ بهش 

مىـڭ تۈرلـۈك   .  قارنىڭ ئىچىگه بېرىپ كۆمۈلۈپ قالدى تۆۋەنرەكتىكى ئون غۇالچ    -
ــ     ــقا بى ــپ، باش ــاتنى چىقىرى ــلهن ئ ــهققهت بى ــۇق   مۇش ــاالمهت ئۆتت ــلهن س ــول بى . ر ي

ــاقنى   ــدىكى تاي ــانجاقولى ــانجا - س ــى     س ــلهن بىزن ــول بى ــۇ ي ــپ ش ــولنى تېپى ــا ي  كون
ــان       ــۈرۈپ، ئام ــاتلىق ي ــز ئ ــادە بى ــۆزى پىي ــتۈرگىنىچه ئ ــدىن  -ئهگهش ــسهن داۋان  ئې

 ۋەدە قىلغـان ئهللىـك سـومغا يهنه پـۇل           سـۆيۈنگهنلىكىمىزدىن . ئۆتكۈزۈپ قويـدى  
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شۇنىڭغىچه تۈن قاراڭغۇسىدا يول بېـسىپ، ھـېچ        . لدۇققېتىپ ئۇ كىشىنى يولغا سا    
نېمىگه قارىماي داۋاننىڭ پهس تهرىپىدىكى تاغنىڭ باغرى بىلهن ئۇزاق يول يـۈرۈپ        

ئۈستى قارـ مـۇز بىـلهن قاپالنغـان دەريـادا سـۇنىڭ ئېقىۋاتقـانلىقى          .  چۈشتۇق پهسكه
،  ھهم  دەھــشهتكه چۈشــۈپيوقلۇقىــدىنيــول باشــچىمىز . ئېنىــق كۆرۈنــۈپ تــۇراتتى

قاراڭغۇ ھهم سـوغۇقتا كېتىـۋاتقىنىمىزدا، توسـاتتىن ئالـدى تهرەپـتىن يالـت قىلىـپ                
كۆزىمىز ئۇنىڭغا چۈشۈشى   .  باشلىدى كۆرۈنۈشكه تۆت يهردىن ئوت يورۇقى      -ئۈچ  

بىلهن مېڭىشىمىزنى تېزلهشـتۈرۈپ ئالـدىراپ كېتىۋاتقانـدا، بىـردىنال مـۇز يېرىلىـپ             
 شـــاپىال مېنــى مـــۇز  - ھــاپىال داشـــلىرىم يول.  ســۇغا چۈشـــۈپ كهتــتىم  بــېلىمگىچه 

 سۇ توشۇپ، ئۈستى بېـشىم ھـۆل بولـۇپ          ۇمغاقونچ. ئاستىدىكى سۇدىن قۇتۇلدۇردى  
 يېنىـپ تۇرغـان ئـۆي       چىـراغ . ياخشى قونالغۇغا يېقىن كېلىپ قـاپتىكهنمىز     . كهتتى

 -ئـاۋازىمىزنى ئـاڭالپ ئـۈچ     . دەپ توۋلىدۇق » ئۆيدە ئادەم بارمۇ؟  «: ئالدىغا كېلىپ 
 سـارىيىدىكى   بهشـكېرەم قارىـسام، ئـۆز مهھهللىمىزدىكـى       . ەم پهيـدا بولـدى    تۆت ئاد 

 تــاڭ قېلىــپ -مېنــى كۆرۈشــى بىــلهن ھــاڭ  . تونــۇش ســودىگهر كىــشىلهر ئىــكهن 
 ھـــۆل كىيىملىرىمنـــى ئوتتـــا ئهكېلىـــپكىيىمىمنـــى  ســـالدۇرۇپ، ئوتنىـــڭ يېنىغـــا 

.  كهلـدى  ، كىيىملىرىمنى يهڭگۈشلهپ، ئالدىمغا پىشقان تائامنى ئېلىپ      ئىسسىتىپ
تــاش رابــات ســارىيى . ئــۆز ئــۆيىمىزدە ئولتۇرغانــدەك  بىمــاالل تائــام يهپ ئولتــۇردۇق

 يوغــان قــازان ئېــسىلغان، ئاســتىغا    ئوتتۇرىــسىغا  ئېــدىرنىڭقېــشىغا تىكىلــگهن  
 ئــوت يېقىلغــان، قــازان ئهتراپىــدا ئــاق تــۈركى خهلقلهردىــن ئوچــۇق   گۈلــدۈرلىتىپ

ــز، ئۇيغــۇر يىگ   ــوغرا ســۆزلۈك قىرغى ــادەم   چىــراي، ت ــوپ ئ ــر ت ــۇپ، بى ــدىن بول ىتلىرى
ئارىدىن قىرىق ئالته يىل ئۆتكهن . كۈن سوغۇق، قورسىقىمىز ئاچ ئىدى . ئولتۇردۇق

  . بولسىمۇ، شۇ كۈنى يېگهن تاماقنىڭ لهززىتى ھازىرغىچه ئېسىمدىن چىقمايدۇ
. شــۇنداق قىلىــپ، ئــۇ كېچىنــى دوســت ئۆيىــدە ياتقانــدەك خۇشــال ئۆتكــۈزدۇق 

ارىسام بىز ياتقان ئۆي بۇرۇنقى زامانـدىن قالغـان تـاش رابـات             ئهتىسى ئهتىگهندە ق  
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 كاشـغهر بۇنىـڭ بىرىنچـى بىناسـى       . دېگهن تارىخىي ساراي ئالدىدىكى ئـۆي ئىـكهن       
 بۇخــارا شــهيبانىلهردىنئــۇ، .  تهرىپىــدىن قۇرۇلغــان ئىــدىمۇھهممهدخــانھــاكىمى 

) لغــان يىلــى ۋاپــات بو- 1005ھىجــرىيه (پادىــشاھى مهشــهۇر ئابــدۇلالھ خاننىــڭ  
 تىجــارەت كــارۋانلىرىنى -شــهرقىي ۋە غهربىــي تۈركىــستان ســودا . زاماندىــشى ئىــدى

قىرغىزالر ھۇجۇمىدىن ساقالش ئۈچۈن ھهر ئىككى ھۆكۈمـدار ئـۆز ئـارا كېلىـشىپ،        
بۇنىـڭ كېيىنكـى كـۈنلهردە قانـداق        .  ئهسكهر قويغـان ئىـكهن     كۆزەتچىبۇ ئورۇنغا   

ۇشتىن ئۆتكهن ۋاقىتتا ھېچ بىر نهرسه      بۇ قۇرۇل . نهتىجه بهرگهنلىكى مهلۇم ئهمهس   
 ئىككــى -قالمىغــان بولــسىمۇ، ئالــدى تهرەپــتىن كىــرىش ئىــشىكى ئۈســتىگه بىــر   

گهزلىك تاختا تاشالر قويۇلغان، ئوتتۇرىدىكى ئۇزۇن بۆلهكنىڭ ھهر ئىككى يېنىغـا           
 مېهـراب قىبله تهرەپته   . سېلىنغان قىرىققا يېقىن گۈمبهز ئۆينىڭ ئىزناسى بار ئىدى       

شـۇالرغا  . غان، يۈز كىشى ياتقۇدەك كاتتا گۈمبىزى كۆزگه چېلىقىـپ تـۇراتتى        ئويۇل
  .قارىغاندا، بۇ بىنا ئۆز ۋاقتىدا خېلى ھهشهمهتلىك قۇرۇلۇش بولسا كېرەك

يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلـسهك، ئهتىـسى ھهممىمىـز ئـون كىـشى بولـۇپ، تـاش                  
 ئايىغى كۆرۈنـۈپ  -بۇنىڭ باش .  كۆل بويىغا چۈشتۇق جادىررابات داۋىنىنى ئېشىپ    

 قىرىق چاقىرىم كهلگۈدەك كىچىكـرەك بىـر كـۆل          -تۇرىدىغان ئايالنمىسى ئوتتۇز    
يول يېقىنىغا قـاراپ يېڭىـدىن ئېرىـشكه باشـلىغان كـۆل مـۇزىنى كېـسىپ                . ئىكهن

 بىـر ئۆيلـۈك ئۇيغـۇردىن       سـارايچى بـۇ يهردە    . ئۆتۈپ، تورۇق ئات سـارىيىغا چۈشـتۇق      
بىـر كـېچه   .  قويۇلغـان ھـېچ كىـشى يـوق ئىـدى        ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن  خىتايباشقا  

دېـگهن جايغـا كهلگهنـدە      » تويـۇن تـۆپه   « چېگرىـسىدىكى    كاشـغهر يېتىپ ئهتىسى   
 قامـال  خىتـايالر ئۇدۇل ماڭـساق، يـول تهكـشۈرگۈچى        . يولىمىز ئىككىگه ئايرىلدى  

شۇنىڭ ئۈچۈن، بىز ئۈچ كىـشى      . قىلىۋاتقان چاقماق قاراۋۇلخانىسىغا بارىدىكهنمىز   
لداشلىرىمىز بىلهن مهسلىههتلىشىپ سول قول تهرەپكه بۇرۇلۇپ، قارا تېكه    باشقا يو 

 يىللىـــرى - 1860داۋان ئاســـتىغا كهلگىنىمىـــزدە . داۋىنىغـــا قـــاراپ يـــول ئالـــدۇق
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 قالغـان كاتتـا قـاراۋۇل قـورغىنى         بهگدىن ھاكىم بولغان مهرھۇم ياقۇپ      كاشغهرگه
ــئه ئارىــدىن ئــۇزاق دەۋر ئــ . يېنىــدىن ئۆتۈشــكه تــوغرا كهلــدى  ۆتمىگهنلىكتىن قهل
بۇ خارابه كۆزۈمگه كۆرۈنۈشى بىلهن بۇ ئىككى       . بىنالىرى ئانچه بۇزۇلمىغان ئىدى   

تۈركىستاننىڭ ئىلگىرىكى تارىخىنى كۆڭلۈمـدىن كهچـۈرۈپ، ھـازىرقى قـايغۇلۇق            
ئوغـۇز، ئۇيغـۇر كهبـى قهھرىمـان تـۈركى          ! قـاراڭ . ھالالر ئۈستىدە ئويلىنىپ قالدىم   

ىق،  بىلىمـسىزلىكىدىن بۈگـۈنكى كۈنـدە قـول ـ ئايىغىغـا       خهلق بالىلىرى ئاڭسىزل
قۇللۇق، ئهسىرلىك كىشهنلىرىنى سالغان ھالدا، ئىنسانىي ھوقۇقلىرىدىن پۈتۈنلهي 

زارلىـق  ئاستىدا ئۆز ئېلىدە تۇرۇپمـۇ، خـار ـ    باسقۇنچى دۈشمهنلهر . مهھرۇم قىلىندى
ۇرىيهت قامچىـسى     چهكلهنـگهن ھالـدا، مهجبـ       ئىختىيارلىقتىنئىلكىدە ئهركىنلىك،   

 خۇداسى بـار، پۈتـۈن ئـالهمگه    ئالالھتهكئۇلۇغ قۇدرەت ئىگىسى   . ئاستىدا ياشاۋاتىدۇ 
 يولباشچىـسى بـار، خـۇدا قـانۇنى     ئهلهيهىسساالمدەكرەھمهت كهلتۈرگهن مۇھهممهد    

بولغان ئىسالمدەك دىنى بار مۇسـۇلمانالرنىڭ بـۇ كهبـى خارلىققـا قېلىـشى قۇرئـان                
چۈنكى قۇرئاندا ئېيتىلىشىچه، ئىسالم  .  ئهمهس ئىدى  كىنمۇم قارىغاندا   ھۆكۈمىگه

بــۇنى تولــۇق ئهمهلــگه ئاشــۇرغۇچى مۇســۇلمانالر ھهر . دىنــى ئىالھىــي بىــر قانۇنــدۇر
بـۇ سـۆزنىڭ ھهقلىقىـدە ھـېچ شـهك          .  ئىككى دۇنيا دۆلىتىگه ئهلۋەتته ئىگه بولىدۇ     

ى بـۇ سـۆزنى    شـهۋكىت -ھهزرىتى ئۆمهر دەۋرىدىكى ئىسالم دۆلىتىنىـڭ شـان        . يوقتۇر
 ســۇلتان ســۇاليمان قــانۇنى دەۋرىــدە  ســۇلتانلىرىدىنتــۈركىيه . ئېنىــق ئىــسپاتلىدى

  .بويسۇنغانىدى ھۆكۈمهتلىرى ئىسالم پادىشاھىنىڭ بۇيرۇقىغا ياۋروپاپۈتۈن 
بـــۇ «: ۋەســـهللهم ئهلهيهـــى ســـهللهلالھۇپهيغهمبىرىمىـــز مـــۇھهممهد مۇســـتاپا 

ولــسا، ئاخىرىــدىمۇ شــۇنىڭ بىــلهن  نــېمه بىــلهن كۆتــۈرۈلگهن بئاۋۋالــدا ئــۈممىتىم
 دەۋرىــدىن باشــالپ، ئىــسالم  رەســۇلۇلالھمهلــۇم بولــدىكى، . دېــگهن» كۆتۈرۈلىــدۇ

 بىرىنچـى   ھۆكۈمى ئىسالم پادىشاھلىرى ئالدىدا قۇرئان      داۋامىغىچهتهرەققىياتىنىڭ  
ئهمـدى يۇقىرىـدىكى سـۆزلهردىن ئوچـۇق مهلـۇم          .  كېرەك ئىـدى   قىلىنىشىقولالنما  
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 ـ ھــۈنهردە ئارقىــدا قېلىــپ باشــقىالرنىڭ ئايــاق ئاســتىدا قالغــان      بولــدىكى، ئىلىــم
 ئهمهلگه ئاشۇرالماي، ھهقىقىي ئىسالمىيهتتىن بهھر      ھۆكۈمىنىمۇسۇلمانالر قۇرئان   

بولمىسا، قۇرئان ھۆكـۈملىرى ئاساسـهن ئـۈچ ئىـشتا توختالغـان          . ئااللمىغان ئىكهن 
  .ئىدى

ىم ـ ھـۈنهرنى ئۆگىنىـپ، ھهر      ئىلزامانىۋى: ئىتتىپاقلىق؛ ئىككىنچى: بىرىنچى
ــۈچىنچى     ــۇقالش؛ ئ ــرىچه تول ــڭ بې ــهۋەبلىرىنى ئىمكانىيهتنى ــشنىڭ  س ــمهن : ئى دۈش

  . ئالدىدا ئۆلۈمدىن قورقماسلىق
 مانا بۇ ئۈچ نهرسىگه ئىگه بوالاليدىكهن، ئۆز ۋەتىنىنى ئالىمىدە ھايات كىمكى

اليــدۇ ـ    ۋە ئىنــسانىي ھوقــۇقىنى باســقۇنچى دۈشــمهننىڭ ھۇجۇمىــدىن ســاقالپ قاال 
  !ئهلۋەتته

ــارىخىمىز بهكمــۇ    ــۇپ، يىرگىنچلىــكئهپــسۇسكى، بىزنىــڭ ئۆتمۈشــتىكى ت  بول
 يىلالردىــن - 1840. ئىتتىپاقــسىزلىق ســهۋەبىدىن ئــۆز دۆلىتىمىــزدىن ئايرىلــدۇق 

بـۇ يهردە   . باشالپ، رۇس باسقۇنچىلىرى ئوتتۇرا ئاسىيانى ئىستىال قىلىشقا باشلىدى       
ياۋروپـادا  .  ئىبارەت ئۈچ خانلىق بـار ئىـدى   ارەزمدىنخ ۋە   قوقهندبۇخارا ئهمىرلىكى،   

 ئـــويغىنىش ئـــالىمى قىلىـــپ، پۈتـــۈن ئىنــسانىيهت  تهرەققىــي  مهدەنىـــيهت -ئىلىــم  
ــاتلىق پاتقىقىغــا پېتىــپ،     ــۇ خــانلىقالر خۇراپ ھهرىكىتىنــى باشــلىغان بىــر دەۋردە، ب

رى  نـى قابىلىيهتلىـك ۋەتهن ئـوغالنلى       -نـى   .  ئىچىگه كىرىپ كهتتى   جاھىلىيهتنىڭ
 پــارس - ئهرەب مهدرىــسىلىرىدە قهدىمكــى بۇخارانىــڭئۆزلىرىنىــڭ ئهزىــز ئــۆمرىنى 

فـارابى، ئىبنـى سـىنا چىققـان بـۇ ئهزىـز         . تىللىرىنى  ئۆگىنىش بىلهنـال ئۆتكـۈزگهن      
. قايغۇرمىــدىۋەتهننىــڭ ۋە مىللهتنىــڭ كهلگۈســى ئىــستىقبالى ئۈچــۈن ھــېچ كىــم  

ــسىزلىق باال    ــۇ ئىتتىپاق ــدا تۇرۇپم ــۇنداق ئهھۋال ــۇقىرى باســقۇچىغا   ش ــىنىڭ ئهڭ ي س
 تــارتىش بىــلهن بولــۇپ، -يهتكهنلىكىنــى ھــېس قىلمــاي، بهلكــى ئــۆز ئــارا ئــۇرۇش  

مـۇنقهرز بولـۇش   . دۈشمهنگه قارشى تۇرۇشنىڭ ئورنىغا بىر ـ بىرى بىلهن سوقۇشـتى  
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ــار     ــدىكى بـ ــۈن قولىـ ــېلىش ئۈچـ ــدىنى ئـ ــسىزلىكنىڭ ئالـ ــۇ، ئىلىمـ ــدا تۇرۇپمـ ئالدىـ
ــدى پايدىالنئىمكــانىيهتتىنمۇ ــدى . مى ــتىدە ئىزدەنمى ــهۋەبلهر ئۈس ــۇ . زۆرۈر س  -ئوق

شـۇنداق ئىقتىـسادىي بـايلىق      .  ئوقۇتۇش ئىشلىرىدا ئوتتـۇرا ئهسـىر ھالىتىـدە ئىـدى         
ئهسـكىرىي  . تۇرۇپمۇ دۆلهتنىڭ مۇداپىئه ئىشلىرىغا ھېچ قانداق ئهھمىيهت بهرمىدى    

. ىرى يـوق ئىـدى   قـورالل زامـانىۋى  نىزامـى ۋە  -تهرتىپ كونا ئۇسۇلدا بولۇپ، تهرتىپ   
ئـۇالر ۋەتهن، مىلـلهت   . بۇنداق ئاڭسىز  ھۆكۈمهتنىـڭ مـۇنقهرز بولۇشـى تهبىئىيـدۇر     

، مىللهتنى ئىنقىرازغادۆلهتنى . ئالدىدا ئهڭ كهچۈرگۈسىز گۇناھالرنى سادىر قىلدى  
 ھۆكـۈمىگه قېنى ئۇالرنىـڭ قۇرئـان   . قۇللۇققا، ۋەتهنلىرىنى خارلىققا ئېلىپ كهلدى 

  !؟ئهمهل قىلغانلىقلىرى
ــېكه قورغىنىـــدىن    ــارا تـ ــلهن قـ ــۇنىڭ بىـ ــۆزىمىزگه كهلـــسهك، شـ يهنه ئـــۆز سـ

بهزىـلهر تـاغالردا تۇمـانلىق    .  ئۆتكهندىن كېيىن، داۋان ئۈستىگه قاراپ يول ئالـدۇق   
يولنىـڭ  .  ھاۋا بارلىقىنى خهلـق ئاغزىـدىن ئاڭلىغـان بولـسىمۇ كـۆرمىگهن ئىـكهن             

 ئـاتلىرىمىزدىن اي، ھهممىمىـز  قىيىنلىقى، تاغنىڭ تىكلىكىدىن ئات ئۈستىدە تۇرالم    
بىر ئاز يۈرگهندىن كېيىن يۈرىكىمىز ئـۇرۇپ،       .  باشلىدۇق يۈرۈشكهچۈشۈپ، پىيادە   

بـــۇ تـــاغالردا تۇمـــان بارلىقىـــدىن خهۋىرىمىـــز  . نهپـــسىمىز سىقىلىـــشقا باشـــلىدى
ــز    ــدىن قىلمىغــان ئىكهنمى ــارلىقىنى ئال ــڭ تهيي ــنىم ســاغالم،  .  بولمىغاچقــا ئۇنى تې

.  سهكرەپ يـۈرگهن كىـشى ئىـدىم       تېكىدەكا، تۇمانسىز تاغدا    يىگىتلىك چاغلىرىمد 
ــا    ــر قهدەممــۇ يۇقىرىغ ــۇ يهردە بى ــۆرلىيهلمهيب ــڭ  ئ ــڭ ئېتىنى ــز ئۆزىمىزنى ، ھهممىمى

.  ئېسىلىپ، مىڭ تۈرلۈك چارە بىـلهن تهسـته داۋان ئۈسـتىگه چىقىۋالـدۇق             قۇيرۇقىغا
 ىيــسىقققارىــساق، دۈشــمهنلهر قارشــىلىق كۆرســىتىش ئۈچــۈن تــاغ چوققىــسىدىكى 

داۋاندىن ئېشىپ، تۇماندىن قۇتۇلۇپ، تاغ تېگىـدە       .  قويغان ئىكهن  چىتالپجاينىمۇ  
ئهتىـسى بـۇ يهردىـن      . كۆرۈنۈپ تۇرغان قىرغىز سال مىرزا سارىيىغا كېلىپ قونـدۇق        

ــۇ   ــپ ش ــۈرگىنىمىزچهئاتلىنى ــاق، ئازگــال     ي ــاق، چان ــۈدەك ئاي ــاقىرىم كهلگ ــۈز چ  ي
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ــۈپ، كــۈن   ــارداچــۆللهردىن ئۆت ــاغۇ كهنــ پات ــدۇق ئ ــتىدە   . تىگه كهل ــول ئۈس ــاغۇ ي ئ
بـۇ يهردىـن ئۆتـۈپ    . بولمىغاچقا، بۇ يهرنى ئارىالپ ئۆتۈش بىزگه نېـسىپ بولمىـدى       

. بىر ئاز يۈرگهندىن كېيىن، يىراقتىن قويۇق قـارا دەرەخلهرنىـڭ قارىـسى كۆرۈنـدى     
 بىـرىگه  -بىـر  .  يۇرتىنىڭ ئهڭ بېشىدىكى ئىتاچى كهنـت ئىـكهن       ئاتۇشبۇ ئاستىن   

 يولدىشىمىز قوشماق ھاجىمنىڭ    نىسپىدەنتلهرنى ئارىالپ يۈرۈپ، تۈن     تۇتاشقان كه 
  .ئۆيىگه كېلىپ چۈشتۇق

 تۇپرىقىـــدىكى گهنـــسٍۇ  خىتـــاي، يهكهن، خـــوتهن شـــهھهرلىرى ۋە  كاشـــغهر
 يىللىــــرى خهلىــــپه ئهۋەتــــكهن ئىــــسالم  - 96 ۋە 95 ھىجرىيهنىــــڭئۆلكىــــسى، 

ۇپ، ئىــسالم دىنىغــا  بولــپهتهــى ئىبنــى مۇســلىم قولىــدا  قــۇتهيبه مۇجاھىدلىرىــدىن
 ئۆلكىــسىدە پۈتــۈنلهي ئىــسالم دىنــى ئورناشــماي  ئالتىــشهھهركىــرگهن بولــسىمۇ، 

چــۈنكى باغــداتتىكى .  باشــلىغانكېتىــشكهتــۇرۇپ، ئىــسالم ئهســكهرلىرى قايتىــپ  
 ئىبنــى مۇسـلىمنىڭ ئارىــسى  قـۇتهيبه  بىــلهن ئابـدۇلمىلىك خهلىـپه سـۇاليمان ئىبنــى   

 كېلىــپ ئــۆز ئــارا پهرغــانىگهان ئهســكهرلهر شــۇنىڭ نهتىجىــسىدە قايتقــ. بۇزۇلغــان
 ئىبنى مۇسلىم ئهنجان شهھىرىدىن يىگىرمه بهش چاقىرىم كۈن         قۇتهيبهئۇرۇشۇپ،  

ئىلگىرىكـى پهرغـانه    ( شـهھىرى    خهلىچچىقىش تهرەپته سوپى قىشالق ئهتراپىدىكى      
شـۇ كـۈنلهردە، بـۇ      . ئالدىدا ئۆز ئهسـكهرلىرى تهرىپىـدىن  ئۆلتـۈرۈلگهن        ) مهركىزى

 رەســـۇلۇلالھ. دەپ ئاتاشـــتى»  مــازىرى قـــۇتهيبهشـــاھ «نى يهرلىـــك كىــشىلهر  مــازار 
نــــامى بېــــرىلگهن ئىــــسالم   ) ئالالھنىــــڭ قىلىچــــى   (ســــهيفۇلالھتهرىپىــــدىن 

، كېيىن بىرىنچى دەرىجىدە    ۋەلىدقوماندانلىرىنىڭ بىرىنچىسى مهشهۇر خالىد ئىبنى      
، خـوتهن،  كاشـغهر ه، ، سـهمهرقهند، پهرغـان  فـاتىهى ، بۇخـارا   فـاتىهى  خوراسانئاتاقلىق  

 ئـۇ قهھرىمـان     يهتكۈزگهن فهتىهلىرىنى مهركىزىگىچه ئىسالم    خىتايگهنسۇ تاكى   
، قومانـدانالر ئىتتىپاقـسىزلىق ۋە شـۇملۇقىدىن ئاشـۇنداق پـاجىئهگه گىرىپتـار              فاتىه

 ھهســهت قاتــارلىق قومانــدانالرنىڭ زىيــادمۇســا ئىبنــى نهســىر، تــارىق ئىبنــى . بولــدى
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 قانداق توسقۇنلۇق فهتىهلىرىگهتىالپالر غهربتىكى ئىسالم قىلىشىدىن چىققان ئىخ
ــسىدىكى    ــسا، بۇالرنىــڭ ئارى ــڭ  ھهســهتخورلۇققىلغــان بول  شــهرقته ئىــسالم دىنىنى

بۇنىـڭ نهتىجىـسىدە،    .  تارقىلىشىغا ئۇنىڭدىنمۇ بهتتهررەك زىيانغـا سـهۋەب بولـدى        
ــ       ــسالم دىنـ ــان ئىـ ــدا تۇرغـ ــارقىلىش ئالدىـ ــدىن تـ ــهھهرلهردە يېڭىـ ــزى شـ ى مهركىـ

بۇ ئارىلىقتـا،  .  ئىككى ئهسىر ئارقىغا چېكىنگهن ئىدى    -توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، بىر    
 ئۆلكىسىدە ئادالهتلىك سامانىيالر دۆلىتى قۇرۇلۇپ، بۇ مۇبـارەك دەۋر          ماۋەرائۇننهھىر

، برونـې نهتىجىسىدە ئىلىم، مهدەنىيهت، ئىسالمىيهت يېڭىـدىن راۋاجلىنىـپ، فـارابى،           
ي ئهسهرلىرى پۈتۈن دۇنياغا تارقالغان ئۇلـۇغ ئـالىمالر          ئوخشاش ئىلمى  سىناغائىبنى  

ــدى  ــدانغا كهل ــانى    . مهي ــى كىي ــسالمدىن ئىلگىرىك ــدىكى ئى ــۇ دەۋردە ئىران ئهنه ش
ئىــرانچه ( زاماندىــشى دوقۇخــان كهيخىــسراۋالرنىڭپادىــشاھلىرىدىن كهيكــاۋۇس، 

ــياپ ــان   ) ئافراس ــۇتۇق بۇغراخ ــلىدىن س ــغهرنهس ــۇمىي   كاش ــى ئوم ــاغۇن بهلك ، باالس
ــان ئىــــدى تۈ تۈركىــــستان  ســــامانىيالرغا چېگرىــــداش  . ركىــــستانغا خــــان بولغــ

 دااللىتـى بىـلهن ئاتىـسىدىن      سـامانىينىڭ بولغانلىقتىن سۇتۇق بۇغراخان ئهبۇ نهسر      
كېـيىن خـوتهن ئۆلكىـسى ئهتراپىـدىكى پۈتـۈن       . يوشۇرۇنچه ئىسالم دىنىغا كىـردى    

ىنـى قايتىـدىن قوبـۇل    ئۇيغۇرىستان خهلقى، بۇ خاننىڭ ھىممىتى بىلهن ئىـسالم دىن    
  . قىلدى

ــى مۇســلىم شــهرققه ئىــسالم تارقاتقــان بولــسا، ســۇلتان ســۇتۇق    قــۇتهيبه  ئىبن
سۇتۇق بۇغراخان تهخمىنهن   . بۇغراخان ئۇنى تارقاتقان ھهم ئورناتقان كىشى ئىدى      

  .   يىللىرىدا ۋاپات بولۇپ، ئاستىن ئاتۇشقا دەپنه قىلىنغان- 380 ھىجرىيهنىڭ
 كهلـسهك، شـۇنداق قىلىـپ ئاسـتىن ئاتۇشـتا يولدىـشىمىز             يهنه ئۆز سۆزىمىزگه  

 كاشـغهر  ئىككى كۈن تۇرۇپ دەم ئالغانـدىن كېـيىن،          -قوشماق ھاجىم ئۆيىدە بىر     
 توزان ئىچىدە -كۈن ئىسسىق، چاڭ . شهھىرىگه چۈشمهكچى بولۇپ، يولغا چىقتۇق   

ا بـۇ يهردە توقماقتـ    .  يـول يـۈرۈپ، شـهھهر ئىچىـگه كىـردۇق          چاقىرىمچهقىرىق بهش   
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تۇرغــان ســودىگهر كىــشىلهر كــۆپ بولــسىمۇ، تونــۇش ـ بىلىــشلهرنىڭ ئــۆيىگه            
ــتىن  ــاغچۈشمهسـ ــاقلىق   ياربـ ــان توقمـ ــارىيىدا بىزنـــى كۈتـــۈپ تۇرغـ  دەرۋازىـــسى سـ

 -، ئىچكــى ) يىلــى– 1920(شــۇ كــۈنلهردە . يولداشــلىرىمىزنىڭ يېنىغــا چۈشــتۇق 
 خـــارانىبۇ بىرلىـــشىپ چىـــرىگهن ئهمىـــر دۆلىتىنـــى ئاغـــدۇرۇپ، دەھـــرىلهرتاشـــقى 

پهرغانه شهھىرىنىڭ پۈتۈن قىشالق خهلقلىـرى قوزغىلىـپ، باسـمىچىالر          . بېسىۋالدى
ــۈردى  ــاش كۆتـــ ــوزغىالڭچىالر بـــ ــدىكى قـــ ــوڭ . نامىـــ ــدە، ئـــ ــولنى -نهتىجىـــ  ســـ

ــېچ نېمىنـــى       ــقا ھـ ــۈرۈپ تېـــرىقچىلىقتىن باشـ ــمهن كۆتـ ــدىغان، كهتـ ئايرىيالمايـ
ــتى ۋە ئۈســـتىدە ئىـــشلهي      ــدىغان قـــارا دېهقـــانالر، يهر ئاسـ دىغان، تـــۆۋەن بىلمهيـ

تهبىقىدىكى ئاڭـسىز قـارا ئىـشچىالردىن باشـقا، كـۆزگه كـۆرۈنگهن كىـشىلهرنىڭ               
بـــۇالردىن ئهڭ بـــايلىرى ئېتىلىـــپ، چېپىلىـــپ، . بېـــشىغا قىيـــامهت بولغـــان ئىـــدى

قالغانلىرىنىــڭ كــۆپرەك قىــسمى   . ئۆلــۈكلىرى ھــاك ســۈيىگه تاشــالنغان ئىــدى    
قۇزۇلغانــدىن كېــيىن، يىــراق    ئۆلۈمــدىن ئــارتۇق قىينــاق تۈرمىلىرىــدە ئــۇزاق يات    

ــر ئىــشقا ســېلىنغان ئىــدى    ــدىلىپ، ئهڭ ئېغى بۇالرنىــڭ . يهرلهرگه ســۈرگۈنگه ھهي
ئالدى يىگىرمه يىل، ئهڭ ئاخىرى ئون يىل تۈرمىلهرگه تاشلىنىپ، يـۈزدىن بىرىمـۇ        

كهلگهنلىرىمۇ ساالمهتلىكى ناچـار بولغـانلىقتىن ئـۇزۇن        . ساق قايتىپ كېلهلمىدى  
. ل كېسهلگه مۇپتىال بولـۇپ، ئـاخىرى ئۆلـۈپ تـۈگهپ كهتتـى        ئۆمۈر كۆرمهي ھهرخى  

 تۇپرىقىــدىن كۆتــۈرۈلگهن پىتــنه ۋولقــانلىرى پۈتــۈن مهملىــكهت بــويالپ،  رۇســىيه
مهن ئهنه  . چۇقان كۆتۈرۈپ، ئوت ئۇچقـۇنلىرى چېگـرا تېـشىغىمۇ تارقالغـان ئىـدى            

 اشـغهرگه ك ئـارزۇالر بىـلهن      -شۇنداق ئېغىر ئهھۋال ئاستىدا چوڭقۇر خىيال، ئۈمىد        
يهردىكـى ئاڭـسىزلىق، ئىلىمـسىزلىك باالسـى بىـزدىن           قارىسام، بۇ . كهلگهن ئىدىم 

بۇنى كۆرۈپ ئويلىغـان ئـويلىرىم بۇزۇلـۇپ، ھهيرانلىـق          . يۈز دەرىجه ئارتۇق ئىكهن   
 ئــــايهت، ھهدىــــس، ھهرتۈرلــــۈك كاشــــغهردەشــــۇ كــــۈنلهردە . ئىلكىــــگه پــــاتتىم

لهپ، ئوقۇغــۇچىالردىن نهچــچه تهپــسىرلهردىن، دىــن ئىلمــى ئوقۇتقــۇچىالردىن يــۈز
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ــۈن ئۆزبېكىــستان، قىرغىزىــستان شــهھهرلىرىنى قاپلىغــان   . مىڭــالپ تېپىالتتــى پۈت
 چۈشــۈۋاتقان خهلــق ئۈســتىگه  .  كــۆپ ئىــدى بــۇ يهرلهردەئۇيغــۇر ســودىگهرلىرى  

مىــــڭ «. دەھـــشهتلىك ئىـــشالرنى كـــۆزلىرى كــــۆرۈپ، ئۆزىمـــۇ تارتقـــان ئىـــدى      
  . ەك، تهسىرى بهكمۇ زور بولدىدېگهند» ئاڭلىغاندىن بىر كۆرگهن ئهال

ئهڭ ھهيــران قــالغۇدەك ئىــش شــۇكى، ئۇيغــۇرالر قــان ـ قېرىندىــشى بولغــان       
ئۆزبېكلهرنىــڭ بېــشىغا كهلــگهن شــۇنداق چــوڭ ئــاپهت، بــاالالرنى كــۆرۈپ تــۇرۇپ،   

چۈنكى بۇ . ئاڭسىز، ئىلىمسىزلىق كاساپىتىدىن، قىلچىلىك ئىبرەت ئالمىغان ئىدى  
شىغا ئىككـى نهرسـه يهنـى كهمبهغهللىـك، ئاڭـسىزلىق           شۇم مهسـلهكنىڭ راۋاجلىنىـ    

 بــۇ مهســلهكتىن تولــۇق خىتــايالرشــهرقىي تۈركىــستاندا .  ســهۋەبچى بولغــان ئىــدى
قـورال  . ، ئۆزىنىڭ ئىپالس مهسلىكىنى ئاللىبۇرۇن ئورۇنالشتۇرغان ئىدى      پايدىلىنىپ

 - تهرىپىـدىن ئوچـۇق      خىتـاي كۈچى بىلهن مهجبۇرى بويسۇندۇرۇلغان بـۇ مىلـلهت         
  .ئاشكارا قۇللۇققا چۈشۈرۈلگهن ئىدى

 شــۇنچه تۇرســاممۇ، ماڭــا ھهمكارلىــشىپ، كــېلهچهك ئۈچــۈن      يهردە بــۇمهن 
كۆزى ئېچىلمىغان بىلىمـسىز  . قايغۇرىدىغان بىر كىشىنى بولسىمۇ ئۇچرىتالمىدىم  

ــوپ       ــر ت ــدىلىۋاتقان بى ــدا قۇشــخانىغا ھهي ــۆز دۈشــمهنلىرى ئالدى ــڭ ئ ــر مىللهتنى بى
ئىنـساننىڭ ئـۆزىگه ئهڭ يـېقىن ھاالكهتلىـك     .  ق پهرقـى يـوق   ھايۋاندىن ھېچ قاندا  

شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــالالھ تائــاال قۇرئاننىــڭ  . دۈشــمىنى ئاڭــسىزلىق، ئىلىمــسىزلىكتۇر
. بىرىنچى سۈرىسىنى ئوقۇش، ئوقۇتۇش، بىلدۈرۈش، يېزىش بىلهن باشـلىغان ئىـدى     

قىـز دېـمهي     - ئايـال، ئوغـۇل      - ئهر   ۋەسـهللهم  ئهلهيهـى  سـهللهلالھۇ پهيغهمبىرىمىز  
دىنىي ئىلىمنى ئوقۇش ھهممىگه پهرز . بۇيرۇدى ئىلىم ئوقۇشقا    ئۈممهتلهرنىپۈتۈن  

 پهن ـ زامانىۋىبولغاندەك، ئۆز ھۆكۈمىتىنى، ۋەتىنىنى ۋە مىللىتىنى قوغداش ئۈچۈن 
ــشمۇ پهرزدۇر  ــۇپ، بىلىـــ ــى ئوقـــ ــالالھ   . بىلىملىرىنـــ ــدە ئـــ ــان كهرىمـــ ــۇ قۇرئـــ بـــ
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ــدىن ــى  «:تهرىپىـ ــمهنلهرگه قارشـ ــورال كـــۈچى   الردىنقولـــۇڭدۈشـ ــشىچه قـ  كېلىـ
  .دەپ ئېنىق بۇيرۇلغان» تهييارالڭالر

ھۇشــيار بولــۇڭالر، كــۈچ ـ    «: ۋەســهللهم ئهلهيهــى الھۇلســهللهپهيغهمبىرىمىــز 
  ». قايتا ئېيتقان- دېمهك، ئوق ئاتماق دېمهكتۇر دەپ ئۈچ قېتىم قايتا قۇۋۋەت

) يېزىلغـان  ـ يىلالردا  1380 ھىجرىكىتاب ( يىل ئىلگىرى 1380بۇنىڭدىن 
ئېيتىلغـــان ســـۆزنىڭ تـــوغرا ئىكهنلىكىنـــى ھـــازىرقى پهن ئىلمـــى ئىـــسپاتلىدى ۋە  

ئهمدى ئۆتمۈشـتىكى ئىـشلىرىمىزغا ئۆكۈنـۈپ ئولتـۇرۇش         . تهجرىبىدىن ئۆتكۈزدى 
 كۆرۈشــىمىزئورنىغـا ئۇنىڭــدىن ئىبـرەت ئېلىــپ، كېلهچىكىمىـز ئۈچــۈن تهييـارلىق     

 ئاغزىغــا تــوغرا ئهژدىهانىـڭ ى چــۈنكى ئىككــى تۈركىـستان بــالىلىرى ئىككــ . الزىـم 
بۇنىڭـدىن قۇتۇلۇشـنىڭ بىردىنبىـر چارىـسى       . تۇرۇۋاتىـدۇ كېلىپ، يۇتۇلۇش ئالدىدا    

 ئىلىم ـ پهن بىلهن تولۇق قوراللىنىپ، مىللىي ھېسسىياتالردىن ئايرىلىـپ    زامانىۋى
بۇ ئورۇندا نـېمه ئۈچـۈن   . قالماي، ئۆز ئانا تىلىنى جان پىدالىق بىلهن ئاسراش الزىم       

 ئېغىزغـا ئالـدۇق؟ نـېمه ئۈچـۈن دىنىـي ھېسـسىيات دېمىـدۇق؟            ھېسسىياتنىلىي  مىل
 ھۆكۈمىتى قۇرۇلغاندىن باشالپ، پۈتۈن دىنىي مهكتهپ ۋە        دەھرىلهربۇنىڭ سهۋەبى   

 تهربىيه ئىـشلىرى دىنـسىزلىق ئاساسـىغا        -دەرسخانىالر يوقىتىلىپ، كېيىنكى تهلىم     
ــدى  ــان ئىـ ــۇندىن. قۇرۇلغـ ــالى  شـ ــان بـ ــانقى تۇغۇلغـ ــيه   بۇيـ ــي تهربىـ لىرىمىز دىنىـ

ۋەتهن . كـۆرمىگهنلىكتىن  مۇســۇلمانچىلىق يــوللىرىنى ياخـشى تونۇيالمــاي قالــدى  
ئــۆز مىللىتىنــى ســاقالپ قــېلىش  . بالىلىرىغــا دىــن تهربىيىــسى ئېلىــپ بېرىلمىــدى 

ــم ئىــدى       ــت ئايرىلماســلىق الزى ــسىدىن ھــېچ ۋاقى ــۈن تىــل تهربىيى چــۈنكى . ئۈچ
ن ئايرىلغاننىـڭ ئۈسـتىگه تىلىـدىنمۇ ئايرىلـسا،      ھهرقانداق بىر مىللهت ئۆز دىنىـدى     

بۇنىڭغــا قارىغانــدا، شــۇ   . ئۇنىــڭ مىللىتــى يوقىلىــپ،  ھايــاتى مــۇنقهرز  بولىــدۇ     
كــۈنلهردىكى كــۈن چىقىــش ۋە كــۈن پېــتىش تۈركىــستان بالىلىرىنىــڭ، مۇنــداقچه  
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ــكهنلىكى      ــتىغا چۈشـ ــشهت ئاسـ ــۇ دەھـ ــى بـ ــستاننىڭ كېلهچىكـ ــدا ئۇيغۇرىـ ئېيتقانـ
  .الدىمىزدا كۆرۈنۈپ تۇراتتىشۈبهىسىز كۆز ئ

 كهلـگهن كـۈنلىرىم، سـوۋېت       كاشـغهرگه يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلسهك، مهن      
ھۆكۈمىتىنىــڭ يېڭىــدىن باشــالنغان دەۋرى بولــۇپ، دۇنيــا ھۆكــۈمهتلىرى ئالدىــدا   

لــېكىن بــۇ .  ھــېلىغىچه بــۇ يهردە كونــسۇلخانىلىرى يــوق ئىــدىتونۇلمىغــانلىقتىن
 داۋىنـــى ۋە تىـــبهت ئـــارقىلىق ھىندىـــستان، ترالچـــامهملىكهتلهرنىـــڭ بۇرۇنـــدىنال 

، خــوتهن يهركهن. ئافغانىــستان بىــلهن ســودا ئاالقىلىرىنىــڭ بــارلىقى مهلــۇم ئىــدى  
شــۇنىڭ .  كۆپتــۇر ئىنگلىــز پۇقرالىرىمــۇ بــار ئىــدى-ۋىاليهتلىرىــدە تۇرغــان ئــازدۇر 

 بۇ دۆلهتنىـڭ كونسۇلخانىـسى ئـۇزۇن        كاشغهردەئۈچۈن، بۇالرنىڭ باھانىسى بىلهن     
  .يىلالر داۋام ئېتىپ كهلگهن ئىدى

 قايــسى جايغــا قهدەم قويــسا، مهدەنىيهتــسىز يهرلىــك     ئىنگلىــزالر مهلــۇمكى، 
ئهگهر بـۇ  . خهلققه غهمخورلۇق قىلىش يۈزىسىدىن قولىدىن كهلگهنلىرىنى قىلىدۇ    

 باالسىدىن قۇتقـۇزۇش    خىتايسۆزۈم ھهقىقهت بولسا، شهرقىي تۈركىستان خهلقىنى       
 قىلىـدىغان   غهمخورلـۇقىنى بىراق ھهقىقىتى بىـلهن ئىنـسانىيهت       . شارائىتى بار ئىدى  

 ئۈممهتلىرىـدىن  ۋە ئۇنىـڭ ھهقىقىـي       ئهلهيهىسساالمدىنپهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد   
شــۇ .  ئهمهســتۇرمــۇمكىنباشــقا بىراۋنىــڭ بــۇ كهبــى ئۇلــۇغ شــهرەپكه ئېرىــشمىكى  

زى ۋە تىـل   ھۆكۈمىتى قهغهز يـۈ خىتايئۇيغۇرىستاندىكى  ― ئالتىشهھهركۈنلهردە  
ئۇچى بىلهن دۆلهت مهركىزى بېيجىڭغا باغالنغان بولسىمۇ، لېكىن ئوتتـۇرا ئهسـىر            

  . خانلىقى دەۋرىدىن قالغان بىر تهسىر كۆرۈنۈپ تۇراتتىخىتاي
ــسىزلىك     ــسىزلىق، ئىلىمــ ــى ئاڭــ ــستان خهلقــ ــى تۈركىــ ــمهك، ھهر ئىككــ دېــ

 ئــۆز ۋاقتىــدا ، بــۇالردىنتۇرۇقلــۇق شــارائىتالر بولــۇپ قــۇاليكاســاپىتىدىن بۇنــداق 
ئوچۇق بىر مهقسهتنى ئۆز ئالدىغا شـهرت قىلىـپ    . پايدىلىنىش يوللىرىنى تاپالمىدى  

قويۇپ، تهشكىلىي رەۋىشته ئىش ئېلىپ بېرىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلغـۇدەك بىـرەر            
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 قايغۇرمـاس ئۆزىنىـڭ كهلگۈسـى ئىـستىقبالى ئۈچـۈن ھـېچ كىـم             . ئادەم يوق ئىـدى   
 پاتقىقىغا پۈتـۈنلهي    جاھىلىيهت ۋە   زۇلۇمىت  چۈنكى بۇ بىچارە خهلق خۇراپا    . ئىدى

: قۇرئاننىــڭ . بۇنىڭغــا شــۇ دەۋردىكــى مۇھىــت ئهيىبلىــك ئىــدى     . پاتقــان ئىــدى 
دېـگهن ھېكمهتلىـك سـۆزىنى      » بىلگهنلهر بىلهن بىلمىگهنـلهر تهڭ كېلهلهمـدۇ؟      «

  . ئهلۋەتته ئهمهلگه ئاشۇرۇش الزىم ئىدى
 جــاھىلىيهتى بۇنــداق نــېمه ئۈچــۈن كېيىنكــى ئهســىرلهردە تۈركىــستان خهلقــ 

پاتقىقىغا پاتتى؟ بۇنىڭ ئاساسى سهۋەبى دىننى ئاساسى  بىلهن چۈشهنمىگهن ئىلىم، 
 ھـامىيلىرى  دىـن    ئـۆزلىرىنى . مهدەنىيهت دۈشمهنلىرى ھاكىمىيهت ئۈسـتىدە بولـدى      

 پهننىـي   زامـانىۋى . دەپ ئېالن قىلىـپ، خهلقنـى مهرىـپهت نۇرىـدىن مهھـرۇم قىلـدى             
. باغلىمىـدى چهت دۆلهتـلهر بىـلهن ئـاالقه      . ىراقالشـتۇردى بىلىملهردىن پۈتـۈنلهي ي   

  .  ئوقۇتۇش ئىشلىرىغا ھېچ قانداق ئهھمىيهت بهرمىدى-ئوقۇش 
شۇنىڭ ئۈچۈن، تۈركىستان خهلقىنىڭ ئىچىدە ئويغىنىش، پىكىر قىلىش ۋە بار 

، مىللهتنىڭ  ئىنقىرازىدۆلهتنىڭ  . شارائىتالردىن پايدىلىنىش ئىمكانىيىتى بولمىدى   
  . زلىقىغا شۇ جاھىلالر سهۋەب بولدىئاڭسى

  قوقهند مۇختارىيىتىگه مۇناسىۋەتلىك ۋەقهلهر

 كېـــيىن، ئافغانىـــستان، ھىندىـــستان   ئۈمىدســـىزلهنگىنىمدىنبـــۇ يهردىـــن  
، ئــۇ تهرەپــلهرگه ئۆتۈشــنى ئويلىغــان    پايــدىلىنىپچېگرىلىرىنىــڭ بوشــلۇقىدىن  

رىلىـــپ، ســـۆيۈملۈك  چـــاقىالردىن ئاي-بولـــساممۇ، يـــالغۇزچىلىق قايغۇســـىدا بـــاال 
بولۇپمــۇ تۇڭگــانالر  . ۋەتىنىمنــى دۈشــمهنگه تاشــالپ بېرىــشنى نومــۇس بىلــدىم     

 شاگىرتىم داۋۇت ھاجى مهندىن ئايرىلىشقا كۆزى قىيمـاي،  جىگهرئىچىدىن جان ـ  
 ۋاقىتلىـق  ھۆكـۈمهت   رۇسـىيىدە بۇنىـڭ ئۈسـتىگه،   . قاتتىق قارشىلىق قىلغـان ئىـدى     

ــدا،  ــانىگهقۇرۇلغان ــارىيهتپهرغ ــشا   مۇخت ــپ، پول ــاك بېرىلى ــۇلمانلىرىدىن پالي  مۇس
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 ئاتلىق بىر ئادۋۇكات رەئىسلىكىدە ئون ئىككى كىشىدىن تهركىب تاپقان    ئاغايۇپ
بـۇ  .  ئىدى جانابلىرى تۆرە   ئالىمخانشۇالردىن بىرى ئاكىمىز    . ئهزا سايالنغان ئىدى  

ڭ ، مۇسـۇلمانالرنىڭ ئه بولـشېۋىكالر ئىشقا چىش ـ تىرنىقى بىـلهن قارشـى چىققـان     
ئهشـهددىي دۈشـمىنى بولغـان ئهرمهنلهردىــن تهركىـب تاپقـان ئهسـكهرلهرنى تولــۇق       

ــدى    ــگهن ئى ــق ئۈســتىگه باســتۇرۇپ كهل ــدۇرۇپ، خهل ــڭ باشــلىقى،  . قورالالن بۇالرنى
قوماندانلىرى تۈرك قېنىغا چاڭقىغـان قـان ئىـچهر  پىـرقه ئهزالىـرى بولغـانلىقتىن                 

 يىرتقـــۇچلىرى ئهســـىر  شـــهھىرىدە قىلغـــان ۋەھـــشىيلىكلىرى ئوتتـــۇرا   قوقهنـــد
ــدىچىڭگىزخــان دەھــشىتىنى ئۇنتۇلــ  ــۇنى  . دۇرغان ئى ــق ب ــانئوئاڭــسىز خهل  نۇتق

بولــسىمۇ، دۈشــمهننىڭ نهيزىــسىنىڭ زەربىــسىدىن يــۈرەكلىرى پارچىالنغــان، كــۆز   
ــان       ــى يازغ ــۇم خهتلىرىن ــشهتلىك زۇل ــسىگه دەھ ــۈل سهھىپى ــلهن كۆڭ ــلىرى بى ياش

خهلـق كـۆزىنى   .  ئىـدى ئۇنتۇمىغـان  تارىخچىالر بۇ كهبـى پـاجىئهلهرنى ھـېچ قاچـان         
 ئۇالرغا دەھشهت سېلىش ئۈچۈن، بىر تهرەپتىن ئېتىش، چېپىش باشلىغان   قورقۇتۇپ

 رەســتىلهرنى -بولــسا، ئىككىنچــى تهرەپــتىن ئــوت قويــۇپ پۈتــۈن شــهھهر، بــازار        
 بـارغىنىمىزدا  قوقهنـدگه  ئـالته يىـل كېـيىن    -بۇ ۋەقهدىن بهش . كۆيدۈرگهن ئىدى 
 رەسـتىلهرنى،   -قىلىنغان كۆپ ئىمارەتلهرنى، كۆيـدۈرۈلگهن بـازار        بۇزۇلۇپ، ۋەيران   

مانـا شـۇ    .  كهتـكهن ئىـدى    سـىرىلىپ  كـۆرۈپ ئىچىمىـز      تۆپىلهرنىكۈلگه ئايالنغان   
، يۇقىرىـدا ئېيتقىنىمىـزدەك،  پولـشا    ئاغـايۇپ  مۇختارىيهت ھۆكۈمىتى ئهزاسى  قوقهند

  .مۇسۇلمانلىرىدىن ئىدى
باشلىق پۈتۈن بـالتىق بويىـدىكى مىللهتـلهر        چار ھۆكۈمىتى يىقىلغاندا، پولشا     

بـۇنى ئـويالپ ھهق تهلهپ      .  ئىـگه بولـۇپ، مۇختـارىيهت ئالغـان ئىـدى          ھوقۇقىغـا ئۆز  
 بىلـگهن پولـشا مۇسـۇلمان     يـوقلىغىنى قىلغۇچى ۋە بۇ ئىـشنى باشـقۇرغۇدەك ئـادەم          

 دىنىي ھېسـسىياتى قوزغىلىـپ، تۈركىـستان دىـن قېرىنداشـلىرىنىڭ            زىيالىيلىرىنىڭ
چى مهرتىۋە يېڭىدىن قۇرۇلۇۋاتقان يـاش دۆلهتـلهرگه يـاردەم بېـرىش ئۈچـۈن              بىرىن
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ئــۆزى ئادۋۇكــات بولــۇپ، چــار ھۆكــۈمىتىگه قارشــى پولــشا . بــۇنى ئهۋەتــكهن ئىــدى
  .  ئىدىئىنقىالبچىلىرىدىنمۇسۇلمانلىرىنىڭ مىللىي 

ــدگه ــازدۇر   قوقهن ــلهن ئ ــشى بى ــۇنى     - كېلى ــشىلهر ئ ــهنگهن كى ــۇر چۈش  كۆپت
ېڭى قۇرۇلۇۋاتقان مىللىي مۇختارىيهت ھۆكۈمىتىگه رەئىـس سـايلىغان       ئهتىۋارالپ، ي 

ئــۇ پۈتــۈن ئىــشالرنى تهرتىــپكه ســېلىپ، ئــون ئىككــى كىــشىدىن تهركىــب  . ئىــدى
 -تاپقــان ھۆكــۈمهت ھهيئىتــى تۈزۈلــۈپ، ئهمــدى ئىــشقا كىرىــشىۋاتقان چاغــدا بــاال 

ن كىـشىلهر   قېچىـشقا ئۈلگـۈرگه   .  كېلىپ باستۇرغىلى تـۇردى    بولشېۋىكالر قازادەك
 ئـاز   چۈشكهنلهرمۇئۈلگۈرەلمىگهن كىشىلهردىن دۈشمهن قولىغا     . قېچىپ قۇتۇلدى 

ئهنه شــۇ بهختــسىزلهرگه يــاردەم ئۈچــۈن ئائىلىــسى، ۋەتىنــى، بهلكــى . ئهمهس ئىـدى 
 دىــن قېرىنداشــلىرىمىز پولــشىلىق تهختىــدىن كېچىــپ كهلــگهن  -پۈتــۈن بهختــى 

ئېهتىمـال  . ىـز ئۈچـۈن قۇربـان بولـدى       يهرلىك بهختسىزلهر قاتارىدا قولغا چۈشۈپ، ب     
پۈتۈن دۇنيا بويىچه،   . بۇالرنىڭ ۋەھشىيلىك مهسلىكىدىن خهۋىرى بولمىسا كېرەك     

ھهر يهردىكى ئىنسانالر ئۆز ھوقۇقلىرىغا ئېرىشىۋاتقان يىگىرمىنچى ئهسىردە بولۇپ 
بـۇالر  . ئۆتكهن ۋەھشىيلهرچه ئېتىش، چېپىش بىلهنال ئىش ئېلىپ بارمىـسا كېـرەك          

 كۆرۈشۈپ سۆزلهشمهكچى بولغان مهقسهتلىرى نېمىدۇر؟ ئۇنى بىلهيلى دەپ،   بىلهن
ــۆز       ــا سـ ــۇ يىرتقۇچالرغـ ــلهن بـ ــولى بىـ ــشۇناسلىق يـ ــپ، ھوقۇقـ ــاتلىق قىلىـ ئادۋۇكـ

بولمىــسا باشــقا جــان قۇتقۇزغــان  . ئۆتكــۈزمهكچى بولــۇپ، قولغــا چۈشــكهن ئىــدى 
  . پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ قېچىپ قۇتۇلۇشى مۇمكىن ئىدىباتۇرالردەك

بۇ قهھرىمان قولغا ئېلىنغاندىن كېيىن، زالىمالر قولىـدا خارلىنىـپ تۇرۇشـتىن     
لــېكىن بــۇ ئىنــسان قېلىپىــدىن . ئۆلــۈمنى ئــارتۇق كــۆرۈپ، ئــاچلىق ئــېالن قىلىــدۇ 

چىققان دەھشهتلىك ھاكىمىيهت بولغانلىقى ئۈچۈن بارلىق جازا چارىلىرىنى ئىشقا         
ــون بهش كــ     ــاراپ، ئ ــىز ق ــا ئېتىبارس ــېلىپ، ئۇنىڭغ ــپ   س ــېالن قىلى ــاچلىق ئ ۈنلهپ ئ
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ئۇنىڭـدىن  . ئهقلىدىن ئېزىپ ئۆلهر ھالىغا يهتكهنـدە باشـقا ياققـا ئېلىـپ كېتىـدۇ              
  . كېيىنكى تهقدىرى بىزگه نامهلۇم

ئىنـــسانىيهت ھوقـــۇقىنى ھىمـــايه قىلىـــش ئۈچـــۈن قۇربـــان بولـــۇپ، شـــۇنداق   
چىـن   نامىـدىن    ئىنـسانىيهت  بۇ قېرىندىشىمىزغا پۈتـۈن      كۆرسهتكهن ئالىيجانابلىق

! كۆڭلۈمدىن ساالم يولالپ، ئۇنىڭ مۇقهددەس روھىغا ئهبهدىي رەھـمهت تىلهيـمهن          
بۇنىڭغا ئوخشاش ئىنسانىيهت قهھرىمانلىرى ئاز بولمىسىمۇ، ھهققانىيهت قۇربـانى         
بولغان بۇ كىشىنىڭ خىزمىتىنىڭ كۆمۈلۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن ئاز بولسىمۇ يېزىپ          

  .قالدۇرۇشنى اليىق كۆردۈم

  لهن كۈرەشزم بىئاتىئې

يهنه ئۆز سـۆزىمىزگه كهلـسهك، ئهمـدى شـۇنى بىلىـش كېرەككـى، قۇرئاننىـڭ            
 يــولىنى ياخــشى چۈشــهنمهي، دىنغــا خىيــانهت قىلىــپ،  رەســۇلۇلالھنىڭ، ھۆكــۈمىنى

ئىككــى دۇنيــادىن ئايرىلغــان، ئــۆز ۋەتىنىــدە خــارلىق بىــلهن ياشــىغان، يالغــان         
تۈرۈپ، پۈتۈن ھوقۇقالرغا ئىـگه      پهن، مهدەنىيهتنى ئۆزلهش   -مۇسۇلمانالردىن، ئىلىم   

  .ئارتۇقراقتۇر ئهلۋەتتهبولغان كاپىرالر 
 ئـۇ يهردىـن   پۈتۈن ئۇيغۇرىستاننى قاپلىغـان بـۇ ئاڭـسىزلىق ئـاپىتىنى كـۆرۈپ             

 پىتــنه ئــوچىقى تۇتىــشىۋاتقانئۈمىــدىم ئۈزۈلــۈپ، يامــان بولــسىمۇ يېڭىــدىن ئــوت  
 سايىـسىدىن قورققـان     قارىـسام، . ئىچىدىكى ئۆز يۇرتۇم توقماققـا قايتىـپ كهلـدىم        

 بىچـــارە ئىنـــسانالر كهچۈرۈۋاتقـــانتوشـــقاندەك ھهر يهردە قېچىـــپ يـــۈرۈپ، كـــۈن 
شۇالر قاتارىدا مهنمۇ شهھهردىن يىراقراق شـور تـۆپه دېـگهن           . ناھايىتى كۆپ ئىكهن  

 تۇرۇپ، دېهقانچىلىق بىلهن كۈن كهچـۈرۈش خىيالىغـا         قىشلىقىدا تۇڭگانالريهردە  
» !ئىمــام بولۇشــتىن ســاقلىنىڭالر «: هســىههت قىلىــپمهرھــۇم ئــاتىمىز ن. كهلــدىم

 ئىككى يىل ئـۆز ئىـشىم بىـلهن يوشـۇرۇنچه          -شۇ نهسىههتكه ئاساسهن بىر     . دەيتتى
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 كىشىلهر ئىماملىق قىلىۋاتقان مهسچىتلهردەلېكىن بۇ ئۆلكىدىكى   . جان ساقلىدىم 
 بىـرەر   قاراساۋات ياكى چاال ساۋات كىشىلهر بولۇپ، دىنىي بىلىمنى چۈشـىنهلىگۈدەك         

ــدى     ــي ئــالىم يــوق دېيهرلىــك ئى  ھۆكــۈمىتى بولــشېۋىكبۇنىــڭ ئۈســتىگه،  . ئىلمى
دىنسىزلىق ئاساسىغا قۇرۇلغان ھۆكۈمهت بولغانلىقتىن، دىنغا قارشـى تهشـۋىقاتالر           

پهيغهمبىرىمىـز  . ئېلىپ بېرىپ، دىنـدارالرغا ھۇجـۇم قىلىنىۋاتقـان بىـر زامـان ئىـدى              
شىچه، بۇنداق ۋاقىـتالردا ئالىمنىـڭ سـۈكۈت      ۋەسهللهمنىڭ ئېيتى  ئهلهيهىسهللهلالھۇ  

بۇنىڭـدىن سـاقلىنىش    . قىلىپ قاراپ تۇرۇشى، ئۆز دىنىغا قىلىنغان خىيـانهت ئىـدى         
دېـگهن ۋەســىيىتىگه قارىمــاي،  » !ئىمــام بولمــاڭالر«: ئۈچـۈن مهرھــۇم ئاتىمىزنىـڭ  

.  ئىمام بولدۇم  مهسچىتىگه قوبۇل قىلىپ، توقماق شهھىرىنىڭ كاتتا       تهلىپىنىخهلق  
ــ ــڭ     جــامىئهدەۇ بىرىنچــى كــۈنى  ش ــرەر مى ــدە بى ــاز دېگهن ــتىدە ئ ــۇنبهر ئۈس ــاق، م ، ي

 پىكىر يۈرگۈزۈپ، دىنسىزلىققا قارشى نهقلىي -كىشىلىك جامائهت ئالدىدا، ئهقلىي 
ــر ۋەز ســۆزلىدىم  ــرى   مهســچىت. ئۆتكــۈر بى  خهلقــى بۇنىڭــدىن تهســىرلىنىپ دىللى

دېــگهن ئــاۋازالر  » ۇدائــاھ  خــ «ھهر تهرەپــتىن . ئېرىــپ، كــۆزلىرى ياشــقا توشــتى   
چــۈنكى بـۇ كــۈنلهردە ھهمــمه  .  كۆتۈرۈلۈشــكه باشـلىدى زارىـالر  -ئاڭلىنىـپ، يىغــا  

 -كــۆز »  گ پ ئـۇ « رەھىمـسىز جـالالتلىرى ئـۈچ ھهرپلىـك     بولـشېۋىكالرنىڭ يهردە 
شۇنداق بولسىمۇ، بىرەر تهرەپـتىن بـۇ ئىـشقا ئـاچچىق       . قۇالق جاسۇسلىرى بار ئىدى   

ــ     قىزغىنلىقــى بىــلهن ئــۆز ئىــشىمنى     روھاچ، دىنىــي  رەۋىــشته توســقۇنلۇق بولمىغ
، نـارىن، قـازاق دېـگهن      ئاتبـاش ،  ) يىلـى  – 1922(شۇ ئارىدا   .  تۇردۇم داۋامالشتۇرۇپ

بـۇ قـوزغىالڭچىالرنى    .  باشچىلىقىدا قوزغىالڭ كۆتۈردى   بوندۇرۇپيهردىكى رۇسالر   
لتۈرۈشـتىن   ئانىـسىنى ئۆلتـۈر دېـسه، ئۆ   -باستۇرۇشقا بىر بۆلـۈك يالالنمـا، ئـۆز ئاتـا         

ــپ       ــۇن كېلىـ ــان قوشـ ــب تاپقـ ــكهرلىرىدىن تهركىـ ــۈرك ئهسـ ــارا تـ ــدىغان قـ يانمايـ
ــۇ   . قــوزغىالڭچىالرنى باستۇرۇشــقا باشــلىدى  ــاردەم كــۈچى بولمىغــان ب ســىرتتىن ي

ــلىدى      ــشقا باش ــكه قېچى ــغهر تهرەپ ــاي كاش ــى تۇرالم ــا قارش ــوزغىالڭچىالر ئۇالرغ . ق
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گهرلهر يـــاكى خهلـــق  بـــاي ســـودىبىـــشكهكتىكىبۇالرنىـــڭ كاســـاپىتىدە توقمـــاق، 
 مهرىپهتلىــك كىــشىلهردىن سهكــسهندەك -ئىچىــدىكى كــۆزگه كــۆرۈنگهن ئىلىــم 

كىــشى بىــر كېچىــدىال  تۇتقــۇن قىلىنىــپ، ھــېچ قانــداق سۈرۈشــته قىلىنماســتىنال،    
 يـــوق ھهممىـــسىنىڭ قـــولى ســـىم تانـــا بىـــلهن باغلىنىـــپ، شـــهھهر -گۇنــاھى بـــار  

بـۇ گۇناھـسىز   . ىپ، ئېتىپ تاشـالندى سىرتىدىكى قارا ياغاچلىق باغقا  ئېلىپ بېرىل      
بىچارىلهرنى ئۆلتـۈرۈش ئۈچـۈن قېزىلغـان چوڭقـۇر ئازگالغـا كهلتۈرۈلـۈپ ئېتىـپ،               

شۇ .  ئىكهنچۈشكهنچاناپ تاشلىغانلىقتىن بهزىلىرى چاال ئۆلۈك بولۇپ، ئازگالغا 
 ئــۈچ -يهرلىــك كىــشىلهرنىڭ ئېيتىــشىچه، ئــۇالرنى شــۇ پېتــى كــۆمگهچكه ئىككــى  

ــوپراق  ــۈزى كــۈنگىچه ت ــكهن لۆمــشىپ ي ــان ئى ــۈرىكىنى  .  تۇرغ ــڭ ي ــداق ئادەمنى بۇن
ــشىلهر، شــۇ      ــۇ كى ــسىلهرنى ســادىر قىلغــان ب تىترىتىــپ، رەھىمــسىز، ۋەھــشىي ھادى
زاماننىڭ مهدەنىي يىرتقۇچ ھايۋانلىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ قىلغان ۋەھـشىيلىكلىرىنى         

ڭ ياخشى  چۈنكى تارىختا كۆرۈنگهن ئىشالرنى   . يېزىپ تامامالش بهكمۇ تهس ئىدى    
 يامىنىنى قالدۇرماي ئۆز پېتى يېزىپ قالدۇرۇش، تـارىخچى ئۈسـتىگه يـۈكلهنگهن             -

بۇ دىنسىز دەھرىيلهر ھاكىمىيىتىنىڭ باشالنغۇچ دەۋرلىرىـدە       . مۇقهددەس ۋەزىپىدۇر 
يېڭىدىن بولۇۋاتقان تراگېدىيىسىنىڭ بىر قىسمى بولـۇپ، گويـاكى خامانـدىن بىـر            

  . سۇ ئالغاندەكال بىر دەلىلدۇر چۆمۈچئۇچۇم دان، دېڭىزدىن بىر 
بۇنىڭدىكى مهقسهت قۇرۇق سۆز بىلهن داستان توقۇپ، توقۇلما ھېكايه يېزىش 
ئهمهس، بهلكــى كهلگۈســى ۋەتهن بــالىلىرى ئۈچــۈن، ئۆتمۈشــتىن ئىبــرەت ئېلىــپ،    

  . كېلهچهكته قانداق ياشاشنىڭ يولىنى تاللىۋېلىشىغا ياردەم بېرىش ئۈچۈندۇر
ز ئۆزبېكىستان ئۆلكىسىنى شهرقتىن، شىمالدىن كهلگهن تارىخچىالر، ۋەتىنىمى

باسمىچىالرنىڭ نهچچه قېتىم بېـسىۋالغانلىقىنى ۋە بـۇ ئهزىـز تـۇپراقنى خـانىۋەيران              
  . قىلغانلىقىنى يازىدۇ
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شۇنىڭ ئۈچۈن، بىزنىڭ ئىلگىرىكى پارالق مهدەنىيىتىمىز ۋەيرانلىققا ئـۇچراپ،    
.  بولۇۋاتىدۇنامايانلىقى كۆز ئالدىمىزدا ئهۋالدلىرىمىز تهبىئىي ئۆسۈشتىن توختىغان

 نوپۇسـى ئـاخىرقى ھېـسابتا يهتـته يـۈز مىليونغـا             خىتـاي چۈنكى بىزگه چېگرىـداش     
يهتكهندە، نېمه ئۈچۈن ئۇالرغا زامانداش بولغان بىز تۈركىـستانلىقالرنىڭ نوپۇسـى           
ــا قهدەر ئــون مىليونــدىن ئاشــمايدۇ؟ تهكــشۈرۈپ كــۆرگىنىمىزدە، ئۇنىــڭ        ھازىرغ

 پهيالســوپالرنىڭلــېكىن ئــۆتكهن ئۇلــۇغ . لىرى نهچــچه خىــل بولــۇپ چىقتــىســهۋەب
ئېيتىــشىچه ۋە تــارىخىي تهجــرىبىلهردە كۆرسىتىلىــشىچه، قايــسى بىــر مىلــلهت ئــۆز   
مىللىي دۆلىتىدىن ئايرىلىپ، ئۇنىڭ ھۆكۈمىتى يوقىلىـدىكهن، بـۇ دۆلهت ئىگىـسى            

ئهڭ ئاخىرىدا پۈتۈنلهي  ئازىيىپ بېرىپ، يىلسېرىبولغان يهرلىك خهلق ئهۋالدلىرى 
ئۆز ھاكىمىيىتىدىن  .  ئىكهنلىكى ئىسپاتالنغان  مهۋجۇديۇتۇلۇپ كېتىش خهۋپىنىڭ    

شۇ سهۋەبلىك دۇنيادىكى ئاڭلىق مهدەنىي . ئىنقىراز دېمهكتۇر― ئايرىلدى دېمهك   
مىللهتلهر ئۆز ھاكىمىيىتىنى ساقالش ئۈچۈن، نهچـچه مىليـونالپ قۇربـان بېرىـشكه      

 ئىـــسالمنى ســـاقالش، قۇرئـــان -البۇكى، ھهر مىلـــلهت ئىمـــان ھـــ. تهييـــار تۇرغـــان
 بـويىچه ئىـش قىلىـش قانـداق پهرز قىلىنغـان بولـسا، شـۇنىڭغا        ھۆكۈمىكهرىمنىڭ  

چۈنكى .  ئوخشاش ئۆزلۈكىنى ۋە ئۆز مىللىتىنى ساقالش ئۇنىڭدىنمۇ مۇھىم پهرزدۇر
اتىــسىنى ، قايــسى بىــر كىــشى ئــۆز ئۋەســهللهم ئهلهيهــىپهيغهمبىرىمىـز ســهللهلالھۇ  

تاشالپ، ئۆزىنى باشقا بىراۋنىڭ بالىسى دەۋالسا ياكى بىر مىللهت تىلى، دىنى، ئۆرپ            
 ئادىتى باشقىچه، ئىككىنچى بىر مىللهتكه ئۆتسه، ئۇنىڭغا  نـارازىلىق بىلـدۈرۈپ     -

مىللىي ھېسسىياتىنى يوقىتىپ، ئۆز مىللىتىدىن يـۈز ئـۆرۈش      . لهنهت ئوقۇغان ئىدى  
  .ارامدۇر بويىچه ھھۆكۈمىقۇرئان 

تهبىئىــي بــايلىقى دۇنياغــا تونۇلغــان، جهنــنهت كهبــى نــازۇ ـ نېمهتلىــك، ئاقــار    
 ـ بوسـتانلىق گـۈزەل ۋەتىنىمىـز ئۆزبېكىـستان      بـاغۇ ، يـايالقلىق سۇلىرى مـول، كهڭ  

 تـاالڭ   -ئۆلكىسى ئهتراپىمىزدىكى ئاچ كۆز مهلئۇنالر تهرىپىدىن ھهر زامـان بـۇالڭ            
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ھـازىرقى  . ىي كىتـابالردا بايـان قىلىنىـپ تۇرىـدۇ    قىلىنىپ تۇرغانلىقى مهشهۇر تارىخ   
ــرى      ــل ئىلگى ــۈز سهكــسهن  يى ــته ي ــاب  (كــۈنىمىزدىن يهت ــۇ كىت ــى     1966ب  ـ يىل

ــان ــىر     )يېزىلغ ــۇرا ئهس ــالغان ئوتت ــشهت س ــا دەھ ــۈن دۇنياغ ــدىن، پۈت  يىرتقۇچلىرى
 تاجـاۋۇزى بىـز تۈركىـستان خهلقىنىـڭ بېـشىغا كهلـگهن             بىرىنچىچىڭگىزخاننىڭ  

» بهخـت  «ئـالىمىگه  ئهسىردە ئىنـسانىيهت     - 20نىڭغا ئوخشاش،   خۇددى شۇ . ئىدى
يارىتىمىز دېگهن كوممۇنىستالر پارتىيىـسىنىڭ زەربىـسىمۇ، بىرىنچـى قهدەمـدە يهنه       

بـۇ ئاتـالمىش بهختـتىن پۈتـۈن      . بىز تۈركىستان مۇسۇلمانلىرىنىڭ بېـشىغا كهلـدى      
بـۇ ئـارقىلىق   . ىدۇنيا ئىنـسانلىرى پايـدىلىنىپ، ئۆزلىرىنىـڭ ھوقۇقىغـا ئىـگه بولـد          

  . سهنئهت تارقىلىپ ئافرىقا چۆللىرىگىچه بېرىپ يهتتى-ئىلىم، مهدەنىيهت، ھۈنهر 
ــۇر ۋەتهن         ــازدۇر ـ كۆپتـ ــلهر ئـ ــى مىللهتـ ــقا ھهر يهردىكـ ــزدىن باشـ پهقهت بىـ
باســـقۇنچىلىرىدىن قۇتۇلـــۇپ، ئـــۆز ئهركىـــنلىكىگه، مىللىـــي ھۆكـــۈمهتلىرىگه       

 ھۆكـۈمىتى قۇرۇلغـان كۈنـدىن    ۋىكالربولـشې بىز بولساق، ھهقىقهتته   . ئېرىشهلىدى
 ھهقلىرىمىـز مىللىـي، دىنىـي، ۋەتهن      . باشالپ ھهمـمه نهرسـىمىزدىن قـۇرۇق قالـدۇق        

 مهھرۇم بولۇپ، ھـېچ بىـر ئهركىنلىكـى         ھهقلىرىمىزدىنمۇئهمهس، بهلكى ئىنسانىي    
ئۆز ھوقۇقلىرىنى پۈتـۈنلهي    . بولمىغان ھايۋان قاتارىدا  ئىشلهشكه مهجبۇر بولدۇق      

» ئۆزبېكىـستان «،  »ئۆزبېكىستان خهلقى «ىغا ئېلىشقا مۇيهسسهر بولمىغاچ     ئۆز قول 
دېگهن نام قهغهز يۈزىگه يېزىلىش  بىلهن ياكى باشقىالرنىڭ يۈكىنى كۆتـۈرگهن،            

 ۋىجدانـسىز  ئاتالردەك بىر مـۇنچه ئۆزبېـك نامىـدىكى       -ھارۋىسىنى تارتقان ئېشهك    
ــا كهلتــۈر      ــۇرۇق ھهيكهللهرنــى ئــۆز مهقــسهتلىرىنى قولغ ۈش ئۈچــۈن ئورۇنــدۇق  ق
اقمۇ ئازادلىققــا چىقتــى ئۈســتىگه ئولتۇرغــۇزۇپ قويــۇش بىــلهن، ئــۇ مىللهتنــى قانــد 

بهلكى بۇنداق مىللهتلهر بـۇ كهبـى خىيـانهت پهردىلىـرى ئاسـتىدا             ! دېيىش مۇمكىن 
پۈتۈن ھېسسىياتلىرىدىن ئايرىلغان ھالـدا يهم بولـۇپ يۇتۇلـۇپ، ئـاخىرى ئىنقىـراز             

  .ولۇشى ھېچ شۈبهىسىزدۇرپاتقىقىغا پېتىپ ھاالك ب
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 يىلى چـار    - 1865مىڭ نهچچه يۈز يىلالپ داۋام قىلغان مۇستهقىل دۆلىتىمىز         
ــداقال    ــسىمۇ، قانـ ــان بولـ ــسىدىن قۇتۇلغـ ــقۇنچىلىرىنىڭ مۇستهملىكىـ ــىيه  باسـ رۇسـ

 1920ىۋە خـانلىقىنى قـۇرۇپ،      شىنى ئۆزى قىالاليدىغان بۇخارا، خ    بولمىسۇن، ئۆز ئى  
پۈتـۈن شـارائىت    . ھۆكـۈمهتنى سـاقالپ كـېلهلىگهن ئىـدى         يىلىنىڭ ئوتتۇرىغىچه     -

 كاسـاپىتىدىن يـۈز يىلـالپ    كورلۇقنىڭ سىياسىيقولىدا تۇرۇپمۇ، ئاڭسىزلىق ئاپىتى،  
بولمىــسا، بــۇ ئىككــى ئــۆلكه  . كۈتۈۋاتقــان بــۇ پۇرســهتنى قولــدىن بېرىــپ قويــدى  

مىــز بىرلهشــسه، ئۇنىــڭ ئۈســتىگه خهلــق بــايلىقى ۋە يهر بــايلىقى قوشۇلــسا، ۋەتىنى  
تۈركىــستاندا مىللىــي ۋە مهدەنىــي، كۈچلــۈك بىــر دۆلهت قــۇرۇش نــۆۋىتى كهلــگهن  

 ئــۆز يېرىمىــزدە يوقلۇقىــدىنبىــراق بهختىمىــزگه بىــزدە مــۇداپىئه قــۇۋۋىتى  . ئىــدى
  . ئىگه بواللمىدۇقنېسىۋىمىزگهغېرىپ ـ مىسكىن بولۇپ، ئۆز 

ــارەت ئىكهنلىكىنــــى      ــدىن ئىبــ ــڭ نېمىــ ــۇداپىئه قۇۋۋىتىنىــ ــدا مــ ــۇ ئورۇنــ  بــ
چهتـئهل باسـقۇنچىلىرىغا    ! ئوقۇغۇچىلىرىمىزغا بىلدۈرۈپ ئۆتۈشـنى اليىـق كـۆردۈم       

 جابــدۇققا يـاراغ،  - پهن، قـورال  -قارشـى مـۇداپىئه قـۇۋۋىتى، ھـازىرقى زامـان ئىلىـم       
 يـالۋۇرۇپ بۇالرغـا   . ئوخشاش قورالغا ئىگه بولۇش دېگهنـدىن باشـقا نهرسـه ئهمهس          

اپ تهۋپىـق ـ ئۈمىـد قىلمـاق بىـلهن      شـهپقهت، مهرھهمهت تىـلهش، شـهيتاندىن ئىنـس    
  .باراۋەر

شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ۋەتهن پهرزەنتلىـــرى، ئالـــدىمىزدىكى كـــېلهچهك كـــۈنلهرنى 
 پهن ئوقۇشـقا چىـن ئىخـالس بىـلهن كىرىـشىپ،         - ئىلىـم    زامـانىۋى ئهسكه ئېلىـپ،    

 ئۈچــۈن مــۇداپىئه قــۇۋۋىتى تهييارالشــقا  ئىگىــلهشھــاالل مىــراس ئــۆز ۋەتىنىمىزنــى  
  .تىرىشىشى الزىم

ــدىن      ــپ كهلگهن ــسهك، كاشــغهر ســهپىرىدىن قايتى ــۆز ســۆزىمىزگه كهل يهنه ئ
كېــيىن، مهرھــۇم ئــاتىمىز شــاكىرخان تــۆرە ھاجىنىــڭ ۋەســىيىتى بــويىچه، يــازدا         

ــشتا    ــپ، قىـ ــانچىلىق قىلىـ ــانالردېهقـ ــلهن   تۇڭگـ ــزمهت بىـ ــي خىـ ــسىدا ئىلمىـ  ئارىـ
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هقىللىـق  ھهر بىـر ئ «: پهيغهمبىرىمىـز مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمنىڭ     . شۇغۇلالندىم
» ئادەم ئۆز زامانىسىنى ياخـشى چۈشىنىـشى، شـۇنىڭغا قـاراپ ئىـش قىلىـشى كېـرەك         

دېــگهن ھېكمهتلىــك ســۆزلىرىدىن ئىلهاملىنىــپ، زامــانىمىزدا يېڭىــدىن چىقىــشقا   
باشلىغان كوممـۇنىزم ئاساسـلىرىنى چوڭقـۇر تهتقىـق قىلىـشقا كىرىـشىپ، ئۇنىـڭ            

بـۇ مهسـلهكنىڭ پۈتـۈن    . هتـتىم ئاخىرقى مهقـسىتىنىڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى تونـۇپ ي      
دۇنيا بويىچه بارلىق دىنالرغا، بولۇپمـۇ ئىـسالم دىنىغـا قارشـى ئـوت بىـلهن سـۇدەك،          
تۈن بىلهن كۈندەك چىقىشالمايدىغان، تۈپتىن قارىمۇ قارىشى ئېقىم ئىكهنلىكىنى 

شــۇنداق بولــسىمۇ دەسـلهپكى كــۈنلهردە راســت سـۆزلهپ، تــوغرا چۈشــهنچه   . بىلـدىم 
لىكىم ئۈچـۈن باشـالنغۇچ دەۋرنىـڭ ئالـدامچىلىق سىياسـهتلىرىنى           بىلهن ئۆگهنگهن 

 ئوليانوپ يىلى،  – 1922تهخمىنهن  . راست چاغالپ، ئۇنىڭغا ئىشهنگهن ئىكهنمهن    
 مۇسۇلمانلىرى ئۆز تۇرمۇشى ئۈچـۈن      ئاسىيائهگهر ئوتتۇرا   «: لېنىن تىلىدا يېزىلغان  

ستىدا ياشاشنى خالىـسا،  قۇرئان رەھبهرلىكى ئا .  ئىشلهتسه بولىدۇ  ھۆكۈمىنىقۇرئان  
ــز    ــۇل قىلىمى ــۋەتته قوب ــۇنى ئهل ــز ئ ــق   » بى ــۇلمانالرغا يېقىملى ــۆزلهر مۇس ــگهن س دې

تۇيۇلۇپ، گېزىتلهردە ئېالن قىلىنغانلىقتىن ھهممه كىشى ئۇنىڭدىن تهسىرلهنگهن 
دېـگهن قـاراش بىـلهن،      » ئىسالم دىنىنى تهشۋىق قىلـسا بولىـدىكهن      «مهنمۇ  . ئىدى

ــتىن  ــر ئىككىلهنمهس ــاقتىكى ھــېچ بى ــۈرگهن  مهســچىتته توقم ــپ ي ــاملىق قىلى  ئىم
 ۋەز ئېيتىپ دىنسىزلىققا قارشى جامىئهدەچاغلىرىمدا، مىڭلىغان جامائهت يىغىلغان 

يۇقىرىدا ئېيتىلغان لېنىن سۆزىدىن پايدىلىنىپ، قىلغان .  كۈرەش باشلىغان ئىدىم
 مهقـسىتىم،   كـۆزلىگهن  ئىشتىنبۇ  .  تۆت يىل داۋامالشتۇردۇم   -دىنىي ئىشىمنى ئۈچ    

دنىـڭ يېنىۋاتقـان ئـوتىنى      ھنى كۆيدۈرۈش ئۈچۈن ياققـان نهمرۇ     ئىبراھىم خهلىيۇلال 
 روھ بىلهن ئىالھىي قانۇندا قارلىغاچتهكئۆچۈرۈش ئۈچۈن، تۇمشۇقىدا سۇ توشۇغان 

 ئىــشهنگهن ئىــسالم دىنىغــا كۆڭلۈمــدىكى ســاداقىتىمنى ئىزھــار قىلمــاقچى   ئــۆزۈم
دېگهنــدەك، » ز يــۈرەككه بېرىــپ يېتىــدۇچىــن كۆڭۈلــدىن چىققــان ســۆ«.  ئىــدىم
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ىم خهلـق كـۆڭلىگه تولـۇق تهسـىر قىلىـۋاتقىنىنى كـۆرگهن             لىـر مېنىڭ بۇ دىنىي ۋەز   
تۆمۈر قوللۇق دۈشمهن دائىرىلىرى رەزىل سىياسىتىنى ئىشقا سېلىپ، مېنى ئۆزىنىـڭ          

شۇ كۈندىن باشالپ، ھهر ئېيتقان سۆزۈم . ئهشهددىي دۈشمىنى قاتارىغا ئالغان ئىدى
جــالالتلىرى تهرىپىــدىن » گ  پ ئــۇ«  يىلــى، - 1922ئــاخىرى .  ئېلىنــدىىــپكهتهق

 شـهھىرىنىڭ يهر ئاسـتى      بىـشكهك قولغا ئېلىنىپ، ھازىرقى قىرغىزىستان مهركىـزى       
بۇ يهردە كۆپ ياتمىغـان بولـساممۇ، بۇنـداق دەھـشهتلىك       . قاماقخانىسىغا سوالندىم 

ەتلىنىش تۇيغۇسـى كۆڭـۈل     ئىشنى بىرىنچى قېتىم كۆرۈپ، دۈشمهنگه بولغان نهپـر       
 ياۋىداق  -نىڭ گېزىت يۈزىدە دېگهن سۆزلىرىنىڭ يالغان       نلېنى. ئۇرغۇدى پىغانىمدا

  .  ئىكهنلىكى كېيىن بىلىندىتۇزىقىساختا سۆز ئىكهنلىكى ۋە ئالدامچىلىق 
ــساالم     ــۇف ئهلهيهىس ــزدىن يۇس ــۆتكهن پهيغهمبهرلىرىمى ــرى ئ ــرئهۋنئىلگى  پى

لىق مىـسىر خوتۇنلىرىنىـڭ پىتنىلىـرى بىـلهن بىـر           ۋەزىرىنىڭ خوتۇنى زۇلهيخـا باشـ     
.  ئون ئىككـى يىـل زىندانـدا ياتقـان ئىـكهن           رىۋايهتتهرىۋايهتته يهتته يىل، يهنه بىر      

 بىـر چـۈش كـۆرۈپ، چۈشـىگه تهبىـر           پىـرئهۋن كېيىنكى كۈنلهردە مىسىر پادىشاھى     
هبىـر  بېرىدىغان كىشى تاپالمىغاندا، يۇسۇف ئهلهيهىسساالم پادىشاھنىڭ چۈشـىگه ت      

بېرىپ، يهتته يىل توقچىلىق، يهتته يىل ئاچارچىلىق يۈز بېرىـدىغانلىقىنى ئېيتىـپ،            
ئهگهر ئۆزىگه ۋەزىرلىـك خىزمىتىنـى بېرىـدىغان بولـسا، بـۇ بااليىئـاپهتتىن سـاقالپ         

شـۇ باھــانه بىـلهن زىندانـدىن قۇتۇلـۇپ، چىقىــدىغان     . قالىـدىغانلىقىنى بىلدۈرىـدۇ  
، دۈشمهنلهرنى قهبرىسىدۇرتىرىكلهر ― بۇ جاي «: چاغدا زىندان ئىشىكى ئۈستىگه

دېــگهن  ئىككــى ئېغىــز ھېكمهتلىــك ســۆزنى » .ســۆيۈندۈرۈپ، دوســتالرنى ســىنايدۇ
  .يېزىپ قالدۇرغان ئىدى

ــرىچه مۇســۇلمانالرنى      ــڭ بې ــۇ ئىمكانىيهتنى ــۇ ئهنه ــۆمهر رەزىيهلالھ ــى ئ ھهزرىت
ىئىتىدە جــازا شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىــسالم شــهر .  ئىــدىبۇيرۇغــانقاماققــا ئالماســلىققا 

چـۈنكى بۇنىڭـدىن كـۆپ     . مۇددىتى ئۈچ يىلـدىن ئـارتۇق بولۇشـىغا يـول قويمايـدۇ           
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 تۇرمۇشـى  ئـائىلىۋى ئۇزىراپ كهتسه، ئىنسانالر ھهر تهرەپتىن زەھهرلىنىپ،  بولۇپمۇ        
مهن «: ئهگهر بىر كىشى  . ۋەيرانچىلىققا ئۇچراپ، خانىۋەيران بولۇشى شۈبهىسىزدۇر    

پ قهســهم ئىچىــپ زىنــدانغا كىرىــپ قالــسا، شــهرىئهت   دە» دۇنيــادا ياشــىمايمهن بــۇ
يهنى زىنـدان ئىچـى شـهرىئهت ئالدىـدا         .  بويىچه ئۇنىڭ قهسىمى بۇزۇلمايدۇ    ھۆكۈمى

 پۈتـۈن دۇنيـا دۆلىتـى       ھۆكۈمىـدە ئىـسالم قـانۇنى     .  دۇنيا ئهمهسلىكىنى كۆرسـىتىدۇ   
نىيىتى ھازىرقى دىنسىزالر مهدە  . ناھهق تۆكۈلگهن بىر كىشىنىڭ قېنىغا ئهرزىمهيدۇ     

ــدا  ــشىلهرئالدىــ ــشهك  كىــ ــڭ، ئېــ ــدەك ئۆلۈمىنىــ ــر ئۆلۈمىــ ــڭ - قهدىــ  قىممىتىنىــ
 جىنايهت ھېسابالنغان بىر    سىياسىيئۆزلىرىچه  . تۇرۇۋاتىمىزقالمىغانلىقىنى كۆرۈپ   

 چىقمــاس -ئېغىــز ســۆزنى ئهمهلــگه ئاشــۇرۇش بۇيانــدا تۇرســۇن، ئاغزىــدىن چىقــار  
شۇنداق قىلىپ، . ھېسابسىزدۇركىشىلهر جازاغا تارتىلىپ، جالالتالر قولىدا يوقالغان 

بۇالرنىـــڭ مېنـــى قاماشـــتىكى مهقـــسىتى، مېنـــى قورقۇتـــۇپ، باشـــقىالرغا ئوخـــشاش  
ــدى   ــېلىش ئىـ ــزمهتكه سـ ــۇرىي خىـ ــۆزىگه   . مهجبـ ــق كـ ــۇ دەۋرلهردە خهلـ ــۈنكى ئـ چـ

 كىــشىلهرگه شــۇنداق سىياســهت قوللىنىــپ يــاكى ئــۇالردىن  ئــابرۇيلۇقكــۆرۈنگهن 
 ئــۆزى بهلگىلىـگهن ئىــشالرنى قىلــدۇرماقچى ئىــدى،  ئــۇالر. پايـدىالنماقچى بولغــان 

. قىلمىغــان تهقــدىردە ئۇالرغــا ئېغىــر جــازا بېرىــپ مهجبــۇرىي بولــسىمۇ قىلــدۇراتتى 
شۇنداق بولسىمۇ، مېهرىبان ئالالھنىڭ يـاردىمى بىـلهن بىـر ئايغـا توشـماي تـۇرۇپ،                

ى تۈرمىدىن بوشىنىپ چىقىـپ ئـۇالر ئويلىغانـدەك قىلمـاي، ئهكـسىچه ئـۆز ئىـشىمن               
بهلكى بالدۇرقىدىنمۇ قاتتىقراق . داۋامالشتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ دېگىنىنى زادى قىلمىدىم

ــشلىدىم ــسىزلىق بااليىئــــاپىتى كۈنــــسېرى      . ئىــ ــان بــــۇ دىنــ دۇنياغــــا كېلىۋاتقــ
 ـ يىلالرغا كهلگۈچه دىنسىزلىققا قارشى دىنىي  30يامانلىشىۋاتقان بولسىمۇ، تاكى 

 بولسا كېرەك، ئـۆز     تهجرىبىسىزلىكتىن .تهشۋىقاتنى ھهر ۋاقىت يۈرگۈزۈپ كهلدىم    
ھېچبىر مۇسۇلمان دۇنيالىق شهخـسىي مهنـپهئهت ئۈچـۈن ئـاخىرىتىنى           «: كۆڭلۈمدە

كېــيىن مهلـــۇم  . دەپ ئــويالپتىكهنمهن » بــۇزۇپ ئــۆز دىنىغــا خىيـــانهت قىلمايــدۇ    
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بولــدىكى، بۇنــداق ئــادەملهر مىلــلهت ئىچىــدە قــول بىــلهن سانىــسا تېپىلمايــدىغان   
ــكهن  ــالهتته ئى ــيهت  . ھ ــازىرقى مهدەنى ــدەھ ــۇقىنى   ئالىمى ــۆز ھوق ــڭ ئ  ھهر مىللهتنى

مانــا شــۇنداق مــۇداپىئه . قوغــداش شــهرىپى ئۇنىــڭ قــورال كــۈچىگه بــاغلىق ئىــكهن  
كۈچىگه ئىگه بواللمىغان بىر مىللهت، ئىنسانىي ھوقۇقىدىن پۈتـۈنلهي ئايرىلىـپ،        

 ئالىمىنىڭىنسىزلىق بولۇپمۇ، د. ھايۋانالر قاتارىدا خارلىق بىلهن ياشاشقا مهجبۇردۇر
مهركىزى ھېـسابالنغان بىـر ھۆكـۈمهتكه چېگرىـداش بولغـان ھهر مىللهتنىـڭ ئـۆز         

ــاددىي ۋە     ــۇش ئۈچــۈن م ــگه بول ــا ئى ــۋىھوقۇقىغ ــپ،  - كــۈچ مهنى ــۇۋۋىتىنى يىغى  ق
  .  ئىلىمنى قولغا كهلتۈرۈشتىن باشقا چارىسى يوقتۇرزامانىۋى

ىلىپ، ۋەتهن بالىلىرىغا بـۇ  ئهمدى، بۈگۈنكى ياۋروپا مهدەنىيىتى ئۈستىدە توخت  
شۇنى بىلىشى كېرەككى، مهدەنىـيهت  . ھهقته ئهڭ مۇھىم چۈشهنچه بېرىپ ئۆتىمهن  

دېــگهن نــېمه؟ نــېمىلهردىن ئىبــارەت بولغانــدا ئــۇنى مهدەنىــيهت دەيمىــز؟ مانــا بــۇ    
، ئـۇ ھالـدا تـوغرا مهدەنىيهتنـى        چۈشىنهلىسهسۆزنىڭ ھهقىقىتى بىلهن جاۋابىنى كىم      

ــداش مهدەنى ــدۇ زىيانـ ــق ئايرىيااليـ ــتىن ئېنىـ ــۈللهنگهن، . يهتـ ــته گـ ئهگهر كۆرۈنۈشـ
 بولغـان ئهخالقـسىز نهرسـىنى مهدەنىـيهت دېـسه، ئۇنـداقتا چـوڭ               خـاراب ئهمهلىيهتته  

ــدۇ   ــان بولى ــادىر قىلغ ــالىق س ــسان    . خات ــىلهر ئىن ــارلىق نهرس ــادىكى ب ــۈنكى دۇني چ
لـــسا، بـــۇزۇق مهدەنىـــيهت بو. تۇرمۇشـــىغا يـــاردەم بېـــرىش ئۈچـــۈن يارىتىلغانـــدۇر 

 كېـــيىن -مهدەنىـــيهت تهرەققىياتىنىـــڭ ئىلگىـــرى . ئىنـــسانالرنى قۇربـــان قىلىـــدۇ
چىقىۋاتقان يېڭىلىقلىرى ئىنـسان ھايـاتىنى ياخـشىالش ئۈچـۈن خىـزمهت قىلىـشى              

ئىنساننىڭ دۇنيادا يارىتىلغان نهرسىلهرنىڭ ئهڭ شهرەپلىك، ئهڭ ئۇلۇغى         . الزىمدۇر
شــۇنىڭ . ى ئهلــۋەتته چۈشــىنهلهيدۇئىكهنلىكىنــى تهلــۋىلهردىن باشــقا ھهمــمه كىــش

ــسان   ــۈن، ئىنـ ــۇقلىرىنىئۈچـ ــداش   ھوقـ ــدە قوغـ ــسهك دەرىجىـ ــي ئهڭ يۈكـ  ھهقىقىـ
  . مهدەنىيهتنىڭ ئايرىلماس بىر تارمىقىدۇر
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مهلۇمكى دۇنيادا ياشاۋاتقان ھهر بىر كىشىنىڭ جان تىكىپ قوغدايدىغان بهش 
مانـا بـۇ بهش     . نىـدۇر يهنـى  جېنـى، دىنـى، مېلـى، ئائىلىـسى، ئانـا ۋەتى             . نهرسىسى بار 

نهرسىنى ساقالش ئۈچۈن ئاڭلىق ئىنسانالر قانداق جانبازلىق قىلدى؟ دۇنيانىڭ ھهر 
.  قانالر كۆز ئالدىمىزدا كۆرۈنۈپ تۇرۇۋاتىدۇتۆكۈلۈۋاتقانبىر يېرىدە تۆكۈلگهن ۋە 

بۇ پاجىئهنىڭ بىردىن بىر سهۋەبى يۇقىرىدا ئېيتىلغـان نهرسـىلهردىن باشـقا نهرسـه              
يــاكى قايــسى مىللهتــته بولــسۇن،   شــۇنداق بولغــاچ مهدەنىــيهت قهيهردە . ئهمهســتۇر

ھۆكۈمهت قولىدا يۇقىرىدا ئېيتىلغان ئىنسان ھهقلىرىنـى قوغـداش ئۈچـۈن ئـادالهت             
قــورالى بولــۇپ تۇرىــدىكهن، ئهنه شــۇ چاغــدا، پۈتــۈن خهلــق ھهقىقىــي مهدەنىــيهتكه  

ــشىپ،  ــقئېرى ــدۇ تىنچلى ــلهن راھهت تۇرمــۇش كهچۈرەلهي ــڭ.  بى ــسىدە، بۇنى  نهتىجى
يهر . ئىنسانىيهت خۇسۇسىيىتى بولغان ھهر كىمنىڭ ئهركىنلىكى ئۆز قولىـدا بولىـدۇ   

ئهگهر . يۈزىنىڭ قانداقال يېرىدە بولمىسۇن، ھېچ قانداق توسـقۇنلۇققا ئۇچرىمايـدۇ      
 فــارابى مهدەنىــيهت يۇقىرىــدا ئېيتىلغانــدەك پايــدىلىق بولــسا، شــهرق پهيالســوپى       

» پـازىله  يـاكى مهدەنىـيهت   ئىـسالمىيه مهدەنىـيهت   «ىـيهت   ئېيتقاندەك، بۇنـداق مهدەن   
مانا شۇنداق بولغاندىال، پۈتۈن مهدەنىي تهرەققىيـاتالرنى ئىنـسان پايدىـسى           . بولىدۇ

بولمىــسا، ھــازىرقى ئۈســتىمىزدىكى مهدەنىــيهتكه    . ئۈچــۈن ئىشلىتىــشكه بولىــدۇ  
ئهمهس، ئوخــشاش، بــۇنى قولالنغــۇچىالر خاتــا كهتكهنــدە يــالغۇز جىنــايهتچىلهرنى   

چۈنكى .  شۈبهىسىزدۇر چۈشۈرۈشى ھاالكهت ھاڭىغا    ئالىمىنىبهلكى پۈتۈن ئىنسان    
بــۇ كــۈنلهردىكى دىنــسىزالر مهدەنىيىتــى تهســىرى ئاســتىدا ئىنــسانالرنىڭ ئهخالقــى   

ــاكى    ــاددىي ي ــانلىقتىن، م ــۈنلهي بۇزۇلغ ــۋىپۈت ــان  مهنى ــا زىي ــسۇن، ھهر ياقلىم  بول
بــۇالر ئــۆز مهســلهكلىرىنى  .  بولۇۋاتىــدۇنامايــان كــۆز ئالــدىمىزدا كۆرۈۋاتقــانلىرى

باشــقىالرغا قوبــۇل قىلــدۇرۇش ئۈچــۈن خهلقنىــڭ تــۈزىلىش ـ بۇزۇلۇشــلىرى، ھهر      
بهلكى پۈتۈن قورال .  زەخمهتكه ئۇچراشلىرى بىلهن ھېسابالشمايدۇ    -قانداق زىيان   

كۈچىنى ئىشلىتىپ، ھهرقانداق مهجبۇرىيهت ئاستىدا بولسىمۇ خهلقنى ئۆز يوللىرىغا   
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ئۇالرنىــڭ قىرىلىــشى ۋە خــانىۋەيران  .  مهقــسىتىگه يهتــكهن بولىــدۇ ۈزۈۋالــساكىرگ
ــسابالشمايدۇ  ــلهن ھېــ ــى بىــ ــۈنهر  . بولۇشــ ــلهت، ھــ ــم، پهزىــ ــى ئىلىــ  -مهدەنىيهتنــ

سهنئهتلىرىنى ئىنسانالر ھاجىتىدىن چىقىش، ئۇالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈن ئىشلىتىش     
 كىرگۈزۈش  يوللىرىغا ئهمهس، بهلكى ئۆزلىرىنىڭ قارىغۇالرچه يېپىشىۋالغان بۇزۇق     

مانـــا بۇنـــداق مهدەنىـــيهتكه بىـــر پىـــرقه بـــۇزۇق ئـــادەملهر ئىـــگه . قـــورالى قىلىـــدۇ
 ئىختىيارلىقىـدىن   -بولۇۋالغانلىقى ئۈچۈن، بۇالرنىڭ قولىدا پۈتۈن خهلـق ئهركىـن          

. ئايرىلىــپ، ئهڭ تــۆۋەن دەرىجىــدىكى ھــايۋانالر قاتارىــدا ياشاشــقا مهجبــۇر بولىــدۇ  
 پاســــىق«، »زااللهت«ۇنىڭغــــا ئوخـــشاش مهدەنىيهتلهرنـــى    بپهيالســـوپالر ئاقىـــل،  

بۇنىـڭ ئوچـۇق    . دەپ ئاتىـدى  » مهدەنىيىتـى كورالر، ئاداشـقانالر    «، يهنى   »مهدەنىيهت
 ئاشـۇ   يۈرگۈزۈۋاتقـان كۆرۈنگهن شـهكلى بـۇ كـۈنلهردە ئۈسـتىمىزدە ھۆكۈمرانلىـق            

سـتىدا  چۈنكى ئهللىك يىلـدىن بېـرى مۇسـتهبىت ئـايىغى ئا      . شهرمهندە مهدەنىيهتتۇر 
ــالته يالغــان ئىتتىپاقــداش جۇمهــۇرىيهت خهلقلىــرى، بولۇپمــۇ     ئېزىلىۋاتقــان ئــون ئ

 پۈتــۈنلهي ھوقۇقلىرىــدىنئۆزبېكىــستان مۇســۇلمانلىرى مىللىــي، دىنىــي، ۋەتهن    
 بوۋىلىرىدىن قالغان ھاالل مىراس، گۈل      -يهر يارىتىلغاندىن بېرى ئاتا     . ئايرىلدى

ــا ۋە   بــاغۇ گۈلىــستان - ــتىن   ـ بوســتانلىق ئان ــدەپ چىقىرىلىــپ، چهت تىنىــدىن ھهي
مانــا بۇالرنىــڭ كهلتــۈرگهن ئىــپالس . كهلــگهن باســقۇنچىالرغا بۆلــۈپ بېــرىلمهكته

باسقۇنچىالر مهدەنىيىتىدىن بىز ئۆزبېكىستان مۇسـۇلمانلىرى ئالغـان ھاسـىالتىمىز          
يهنه كهلگۈسى كـۈنلهردە قانـداق پىالنـالر قۇرۇلـۇپ،     . ھازىرچه  بۇ دەرىجىگه يهتتى 

ــاننى ياخــشى چۈشــهنگهن    ئۈســت ــداق چــارىلهر ئويلىنىۋاتقــانلىقىنى زام ىمىزدىن قان
يۇقىرىـــدىن باشـــالپ يازغانلىرىمىزنىـــڭ . ۋەتهن ئهھلـــى ياخـــشى بىلـــسه كېـــرەك

ــرەك       ــدىلىنىش كې ــداق پاي ــدىن  قان ــيهت تهرەققىياتى ــازىرقى مهدەنى ــسانالرغا ھ ئىن
ــتىن   ــى بىلدۈرۈشـ ــارەتلىكىئىكهنلىكىنـ ــادەمگه  ئىبـ ــداق ئـ ــىنهرلىك  ھهر قانـ چۈشـ

  .  بولغاندۇ دەپ ئوياليمىز
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باسمىچىلىق ھهرىكىتىنىڭ ئاخىرى ۋە ئۇنىڭدىن چىقىرىلىدىغان 
  دەرسلهر

 -   1925 يىلى بىلهن - 1917 ―  دەۋرلىرىدەھرىيلهر دۆلىتىنىڭ دەسلهپكى 
ــدا باســمىچىالر دەپ     ــۈن ئۆزبېكىــستان زېمىنى ــا، پۈت ــرىغىچه بولغــان ئارىلىقت يىللى

 قوقهنــدىنبۇالرنىــڭ ئهڭ مهشــهۇرى . چىالر كــۆپهيگهن ئىــدىئاتالغــان قــوزغىالڭ
وش، ، ئهنجـان، ئـ  كورشـىرمهت ، مهدىمىنـبهگ  چىققـان    الندىنمهرغى،  ئىرغاشچىققان  

 ئامـان   نهمهنگانـدىن ،  ئابـدۇراززاق ،  ئاخۇنجـان ،  جاخالخوئۆزگهن تهرەپتىن چىققان    
ىققـان قـارا    بۇالرنىڭ ھهممىـسى قـاراڭغۇلۇق ئىچىـدىن چ       .  ۋە باشقىالر ئىدى   پالۋان

دېگهنــدىن » ئــورۇس كــاپىرلىرىنى يوقىتىــپ ئىــسالم تــارقىتىمىز«بــاتۇرالر بولــۇپ، 
 قـول ئاسـتىدا     قۇرباشالرنىڭيۇقىرىدا ناملىرى زىكىر قىلىنغان     . باشقىنى بىلمهيتتى 

ــدىغان     ــشتىن يانمايـ ــدا قىلىـ ــى پىـ ــك، جېنىنـ ــاتۇر يۈرەكلىـ ــوتتهك بـ ــان ئـ يېنىۋاتقـ
ئهپـسۇس، بـۇ   . دىن ئـارتۇق كىـشى بـار ئىـدى      يىگىتلهردىن ئاز دېگهنـدە ئـون مىڭـ       

 ئـاچقۇدەك، ھهر كىـشىگه يـاراملىق    سهۋىيىـسىنى قهھرىمان بالىلىرىمىزنىـڭ ئـاڭ ـ    
سىياسىي رەھبهرلىك قىالاليدىغان كىشىلهرنىڭ يوقلۇقىدىن ۋە تهشكىلىي جهھهتته 

ــۈئهييهن ــپ    مـ ــش ئېلىـ ــۇپ ئىـ ــا قويـ ــسهتنى ئوتتۇرىغـ ــر مهقـ ــانلىقتىن بىـ  بارالمىغـ
ىزنىــڭ ئاشــۇ بــاتۇر ئــوغالنلىرى دۈشــمهن قولىــدا ئېتىلىــپ، چېپىلىــپ،    مهملىكىتىم

 كېـيىن ئـۆتكهن پۈتـۈن       -بۇنىڭغـا ئوخـشاش ئىلگىـرى       .  يوقىتىلـدى  پىداكارالرچه
 قايغۇ ئىشلىرىمىزنىڭ بارلىق سهۋەبلىرى بولـسا، ئىـسالم         - ئهلهم، ھهسرەت    - دەرد

ھـۈنهرلهردىن قـۇرۇق    ئىلىـم ـ   زامـانىۋى دىنىنى تۈپ نېگىزى بىلهن چۈشهنمهستىن، 
 ئهلهيهــى شــۇنىڭ ئۈچــۈن پهيغهمبىرىمىــز ســهللهلالھۇ . قالغــانلىقىمىزدىن بولــدى

قۇرئان . دېگهن ئىدى» يامانراقتۇرنادانلىق، چۈشهنمهسلىك كاپىردىن  «: ۋەسهللهم
 ئىـسالمنى بىلىـپ ئالغانـدىن كېـيىن ھهر بىـر مۇسـۇلمانغا ئـۆز                - ئىمان   ھۆكمىچه
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 ســـانائهتنى - ھـــۈنهر زامـــانىۋىىـــپ، چۈشىنىـــشى ۋە  ئۆگىنئىلمىنـــىزامانىـــسىنىڭ 
  .ئۆگىنىشى ئهلۋەتته زۆرۈردۇر

 مۇختـــارىيهت قوقهنـــديۇقىرىـــدا يېزىلغـــان ۋاقىتلىـــق ھۆكـــۈمهت تهرىپىـــدىن 
ھۆكـــۈمىتىگه ئـــون ئىككـــى كىـــشىدىن تهركىـــب تاپقـــان ئهزا ســـايالش نـــامزاتى  

بۇ ئىـش   .  ئىدى  تۆرە ئاكىمىز شۇالردىن بىرسى    ئالىمخانبېرىلگهن بولۇپ، مهرھۇم    
 ئۆتمهي ئوچۇق ۋاگونالرغا توپ ـ زەمبىرەك قاچىلىغـان   -باشلىنىپ ئالته ئاي ئۆتهر 

 توپقـا تۇتـۇپ، ناھـايىتى ئېغىـر ھالـدا           قوقهندنى بولشېۋىكالر كهلگهن   يېتىپھالدا  
ئهلۋەتته، مۇنداق كۈنلهرنىڭ .  قىلغانلىقىنى يۇقىرىدا سۆزلهپ ئۆتكهن ئىدۇقخاراب

چلۇق ئىشلىرى ھۆكۈمهت ئهزالىـرى ئۈسـتىدە بولۇشـى ھهممىـگه           ئهڭ ئېغىر قورقۇن  
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــاكىمىزدىن ئوچــۇق بىــر خهۋەر كهلمىــگهچ، ئىنىلىــق   . مهلۇمــدۇر

 ئىبىـل   تۇڭگـان بۇرچىمىزغا چىداپ تۇرالماي، جان پىـدا دوسـتلىرىمىزدىن مهرھـۇم           
ىــڭ ئــۇ كــۈنلىرى ئىنقىالبن. ئــاخۇننى ھهمــرا قىلىــپ  ئهنجــان ســهپىرىگه چىقــتىم  

  . باشالنغۇچ دەۋرلىرى بولغانلىقتىن سهپهر يولىمىزمۇ  خېلىال قورقۇنچلۇق ئىدى
 قىلىـپ،   تهۋەككۈلشۇنداق بولۇشىغا قارىماي، تائهت سهپىرى بولغاچ ئالالھقا        

 ئۆتـۈپ، تـۆتىنچى   ئاشـمارادىن ، ئاقسۇ، قارا پالتـا،  سوقولۇق، بىشكهك. يولغا چىقتۇق 
ــۈنى  ــاك ــدۇقمىركىغ ــدىكى .  كهل ــۇ    ئوتتۇرى ــۇ يهرنىڭم ــدىن ب ــا خارابىلىرى ئايالنم

 كېـــيىن تۈركىـــستان -باالســـاغۇن شـــهھىرىگه ئوخـــشاش ئىـــسالمدىن ئىلگىـــرى 
تۇپرىقىــدا ياشــىغۇچى مهدەنىــي ئوغــۇز تۈركلىرىنىــڭ شــهھىرى ئىكهنلىكــى ئېنىــق   

ــا . بىلىنىــپ تــۇراتتى ــز زېمىنىنىــڭ، بېــشى   ئوغــۇز تــۈركلىرى ياشــىغان ئان ۋەتىنىمى
 ئۆتـۈپ، سـىر دەرياسـىنىڭ بـويلىرىغىچه يهرلىـك      وتراردىنئـ ئىسسىق كـۆل، ئـايىغى      

 بىــر مىركىــداشــۇنىڭ بىــلهن، .  ئولتۇرۇپتــۇئېگىلىــپخهلقــتىن كــۆپرەك، ئورۇســالر 
قونــۇپ، ئهتىــسى تــاغ يــولى بىــلهن يــۈرمهكچى بولــۇپ، كــۈن چىقىــش تهرەپتىكــى    

 بــۇ داۋان، ئارقــا.  داۋىنىغــا قــاراپ يــول ئالــدۇق جارغــات ئىچىــدىكى تهڭرىتــاغلىرى
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 تــاغلىرى ئىچىــدە ئهڭ ئاالتــاۋتۈركىــستان بىــلهن پهرغــانه ۋادىــسى ئارىلىقىــدىكى  
بۇنىڭـدىن ئېـشىپ، ئىككـى تهرىپـى تىـك تـاغالر            . ئېگىز داۋانالردىن ھېسابلىناتتى  

.  چۈشـتۇق ئـۈزەنگه دېـگهن تـار   »  ساي ساچقان«بىلهن قورشالغان قېلىن توقايلىق     
ــۇرۇقى خهل     ــۈرك ئ ــدە ت ــايالقالر ئىچى ــاغلىق ي ــۇ ت ــاياق،  ب ــدىن  س ــتىگهنقلىرى  جىب

خهلق يايالقتىن كۆچۈپ قىـشالققا چۈشـكهن كـۈنلهرگه     . قىرغىزلىرى ياشايدىكهن 
توغرا كهلگهنلىكىمىزدىن ئۇالردىن ئـارىالپ يۈرۈشـكه تـوغرا كېلىـپ، ھهپـته يـول               

بۇ يهردە يولۇچىالر ئۈچۈن بهلگىلهنگهن بىـر       . مېڭىپ ساينىڭ ئوتتۇرىسىغا يهتتۇق   
هچ كىرىــپ گۇگــۇم چۈشــكهن، قــاش قارايغــان ۋاقىتتــا يولنىــڭ  ك. يهر يــوق ئىــكهن

چـۈنكى كهچقـۇرۇن يولـدا    . چېتىگه چىقىپ، ئهتراپى ئوچۇق بىر تاغ بويىـدا يـاتتۇق        
كېلىــۋاتقىنىمىزدا كــۆرۈنگهن كۆچمهنلهرنىــڭ كــۆزى بىــزگه چۈشــۈپ، بــۇ يــېقىن   

بىـلهن  ھهر ئىككـى تهرىپـى ئاسـما تـاغ     . ئارىدا قونۇپ قېلىشىمىزنى بايقىغان ئىدى 
ــنگهن ياخــشى ئاتلىرىمىزغــا كــۆزى      ــاغ ئىچــى بولغــانلىقى ئۈچــۈن مى قاپالنغــان ت

 قىزىقىشىغا چۈشۈپ   بۆرىلىرىنىڭ پايدىلىنىپ، بۇ تاغ     قورالسىزلىقىمىزدىنچۈشۈپ  
تـاڭ ئېتىـشقا    . قالمايلى دەپ، ئۇ كېچىنى ئۇيقۇسىزلىق بىلهن سـهگهك ئۆتكـۈزدۇق         

ــاتلىرىمىزنى   ــدا، ئ ــاز قالغان ــاقچهئ ــر    ئېلقالم ــا زەنجى ــاغالپ، ئاياغلىرىغ ىــشتۇرۇپ ب
شـۇ كـۈنى تـۈن قاراڭغۇسـىدا     . سالغان ھالدا كۆز ئالدىمىزغا ئېلىپ كېلىپ قويدۇق     

 ئىبىــل ئــاخۇن مېنــى   يولدىــشىمبىــراق .  تۇرغــان ئىــدىم كــۆزەتچىلىككهئــۆزۈم 
شـۇنداق بولـسىمۇ، مهن ئۇنىڭغـا    .  تـۇردى كـۆزەتچىلىككه ئۇخلىۋالسۇن دەپ ئـۆزى   

ۈن يېرىم بولغاندا مېنى ئويغىتىپ، ئۆزى ئۇخالش شهرتى بىـلهن          كۆپ ئىشهنمهي، ت  
 ئۈچـۈن   چارچىغـانلىقىم ئات ئۈستىدە ئون سـائهتلهپ يـول مېڭىـپ،          . ماقۇل بولدۇم 

بىـر ۋاقىتتـا ئويغىنىـپ قارىـسام،        . تهكىگه باش قويۇپال قاتتىق ئۇخالپ كېتىپتىمهن     
ھـاي،  «. ككىـسى يـوق  ئاتالرنىـڭ ھهر ئى . ئىبىل ئاخۇن داڭ قېتىپ ئۇخالپ كېتىپتـۇ    

نـــېمه . دەپ قــاتتىق ۋارقىرىـــشىم بىــلهن ئۇمـــۇ ئويغانــدى   » ســاڭا نــېمه بولـــدى؟  
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چـۈنكى بـۇ يهرنىـڭ ھهر ئىككـى         . قىلىشىمىزنى بىلـمهي بهكمـۇ ئالـدىراپ قالـدۇق        
 - خۇرجــۇن.  تـۆت كۈنلـۈك خهتهرلىـك يـول ئىـدى     -تهرىپـى پىيـادە مېڭىـشقا ئـۈچ     

 بىر نهچچه كـۈن يـول يۈرۈشـكه تـوغرا           تۈلۈكسىز -خالتىلىرىمىزنى يۈدۈپ، ئوزۇق    
 ۋەسـهللهم سـهپهر خهتىرىـدىن سـاقلىنىش         ئهلهيهىرەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ   . كهلدى

ئۈچۈن ۋە ئۆيدىن چىقىدىغان چاغدا، سهپهر نامىزى نىيىتى بىلهن ئىككى رەكـئهت            
 قۇلئهئـۇزۇ  ياكى ئىككـى    تۇلكۇرسىهئاي سۈرىسىدىن كېيىن    ئهلههمدۇناماز ئوقۇپ،   

  :  ئىدىبۇيرۇغان ئوقۇپ نامازدىن كېيىن بۇ دۇئانى قىلىشقا سۈرىسىنى
 جـان يـاكى   -ئى بارا خۇدايا، سهپهر خهتىرىدىن ساقال، قايتىپ كېلىشته مـال           «

  »!ئائىله ئىچىدە كۆڭۈلسىز يامان ئىشالرنىڭ  چىقىشىدىن ئاسرا
بىـزگه كـۆزلىرى چۈشـكهن      . قارىسام، ۋاقىت يېرىم كېچىدىن ئۆتكهن ئىكهن     

 ئېلىپ كهتتىمۇ ياكى بولمىسا يـول يـۈرۈپ         ئوغرىالپر قهستلهپ كېلىپ    كۆچمهنله
ئاچ قالغان ئاتالر يهيدىغانغا بىر نېمه ئىزدەپ بىر تهرەپكه كېتىپ قالدىمۇ دېـگهن      
گۇمان بىـلهن تـۈن قاراڭغۇسـىدا ئـاتنى ئىـزدەپ قـېلىن توقـايلىق ئىچىـگه كىرىـپ              

. يۋانالرمۇ ئـۇچراپ تـۇراتتى    بۇ يهردە بـۆرە، ئېيىققـا ئوخـشاش يىرتقـۇچ ھـا           . كهتتۇق
 ئىككـى سـائهتتهك    ئىچىـدە مۇھاپىزەت يۈزىسىدىن قولۇمغا پىچاقنى ئېلىپ، توقـاي        

ئـۇ  . ئايلىنىپ يـۈرۈپ، ئاتنىـڭ شهپىـسى كۆرۈنمىگهنـدىن كېـيىن قايتىـپ چىقـتىم              
ــۇرۇپ  . كېچىنىــڭ ئۇزۇنلــۇقى جېنىمغــا راســا تهگــدى   ــز  زورىغــا ئولت ھهر ئىككىمى

 ئىبىل ئاخۇن ئۆز ھهمراھىم. ى مىڭ تهسلىكته ئۆتكۈزدۇق بويىچه تاڭنزىتىلىگىنىم
ــان ئىـــدى  ــل بولغـ ــۇرالر. قىلمىـــشىدىن خىجىـ ــا زورالڭ«: ئۇيغـ ــولالمنى دۇئاغـ » مـ

ــادىتىم بــويىچه دۇئاغــا كىرىــشىپ،     نــى »دۇرۇت نىجــات«دېگهنــدەك، مهنمــۇ ئــۆز ئ
ــاتقۇزدۇم   ــاڭ ئ ــلهن ت ــۇش بى ــۇپ يهنه    . ئوق ــامىزىمىزنى ئوق ــلهن ن ــشى بى ــاڭ ئېتى ت

چوڭقــۇر ســاي بويىــدىكى . كــۈن كۆتــۈرۈلگهن چــاغ ئىــدى. شــكه كىرىــشتۇقئىزدە
دەپ توۋلىغـان ئـاۋازى     » يهردە ئىكهن  ئات بۇ «: ھهمرىيىمنىڭقېلىن توقاي ئىچىدە    



 66 

 قــايغۇ كۆتۈرۈلــۈپ، بــۇ -شــۇنىڭ بىــلهن، بىردەمــدە بېــشىمىزدىن غهم  . ئاڭالنــدى
قاپلىغــان تۇتــۇق قورقۇنچلــۇق يهردە ســهپهر خهتىرىنىــڭ قــايغۇلۇق قــاراڭغۇ تــۈنى   

ياخـــشى ئـــالالھ ســـاقالپ، باشـــقا ھـــارام قـــول . كـــۆڭلىمىز بىردەمـــدىال ئېچىلـــدى
تېزدىن ئـاتلىرىمىزنى ئېلىـپ كېلىـپ يهم بېرىـپ، يهنه يولىمىزغـا راۋان       . تهگمهپتۇ
ــدۇق ــپ      . بول ــتىن قېچى ــۆپه تهرەپ ــمهن ت ــيىن، كهت ــدىن كې ــت ئۆتكهن ــاز ۋاقى ــر ئ بى

نــزىلگه يهتكــۈچه ئالــدىمىزدىن ئــۈزۈلمهي  چــاقىلىق رۇســالر مه-كېلىۋاتقــان بــاال 
نېمه بولدىكىن دېسهك، ئـوش ئهتراپىـدا بـاش كۆتـۈرۈپ چىققـان             . ئۆتكىلى تۇردى 

 يـۈزچه يىگىـت بىـلهن كېلىـپ،         قورالـسىز  - دېـگهن باسـمىچى  قوراللىـق           خالخوجا
  . كهتمهن تۆپه دېگهن قىشالقتا تىنچ ياتقان رۇسالرنى قاماپ قورقۇتقان ئىكهن

بـۇ يهر ئارقـا تۈركىـستان    .  قونۇپ، ئهتىسى كهتمهن تۆپىگه كهلدۇقئارىدا بىر 
 ھاۋاسى،  ئابىبىلهن پهرغانه تاغ تىزمىلىرى ئارىسىغا تۇتاشقان ئارا يايلىقى بولۇپ،          

ــهۇر  ــامىرمهشـ ــرى كهڭ،  سۇسـ ــايلىقى، يېـ ــۈيى يـ ــدى  سـ ــۈزەل يهر ئىـ ــۋەك، گـ .  ئهلـ
هر تۈرلـــۈك دان بولۇپمـــۇ، ھ.  ئىـــدىقـــۇالييهردە بهك  تېرىقچىلىـــق ئىـــشلىرى بـــۇ

ــۇق يېتىــشىدىكهن    ــۇ يهردە تول ــدا، ب ــداي . مهھــسۇالتلىرى باشــقا يهرگه قارىغان بۇغ
نــانلىرى بهك تهملىــك بولغــانلىقتىن چهت ياقىــدىن كېلىــدىغان يولۇچىالرمــۇ بــۇ   

يهرگه  شۇنىڭ ئۈچۈن، چار ھۆكۈمىتى زامانىدا بۇ  . يهرگه ئاسانال كۆنۈپ قالىدىكهن   
 بىلهن تولـۇپ كهتـكهن      كهلكىندىلىرىزالر ۋە رۇس    قىزىقىپ قالغان يهرلىك قىرغى   

 بىز بىر ئاتۇشـلۇق سـودىگهرنىڭ ئـۆيىگه چۈشـۈپ، بىـر قونـۇپ ئانـدىن بـۇ                 . ئىكهن
دېـگهن چهكـسىز بىـر تـۈزلهڭلىككه        »  سـېيى  ئىيىـشىنىڭ  «مـاڭغىنىمىزچه يهردىن  

چېكى يوق بۇ ساينىڭ ئىچىدە پىسته، بادام، ياڭاق قاتارلىق مېۋىلهر . يېتىپ كهلدۇق
 ئىچىدىن ئايلىنىپ يۈرۈپ، نارىن دەرەخلىكنىڭبۇ مېۋىلىك   . تولۇپ تاشقان ئىكهن  

بــۇ دەريــا ئىككــى تــاغ ئارىــسىدىكى جىلغىــدىن ئېقىــپ . دەرياســى بويىغــا چىقتــۇق
ــار   ــاغ چوققىــسىدىكى ت ــدىنئــۆتكهچكه، ت ــاتلىق ئۆتــۈش خــېلىال تهس  قاپچىغاي  ئ
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پ، نـارىن سـۈيىدىن خوجـام     يهنه بىـر قونـۇ  دەپنىـدە قونالغۇدىن ئۆتـۈپ ئـارا      . ئىدى
بۇ يهردىـن ماڭىـدىغان   . كۆۋرۈكى ئارقىلىق ئۆتۈپ، ئۈچ قورغان يېزىسىغا كهلدۇق    

يولۇچىالر شىمالىي تاغ تىزمىلىرىدىن ئۆتۈپ پهرغانه ۋادىسىغا چۈشكهندە، بىرىنچى 
ــى   ــۆۋەتته مۇشــۇ يېزىالرغــا دۇچ كېلهتت ــد، نهمهنگــان. ن ــدجان، قوقهن  ۋە باشــقا ئهن

 1921بىزنىڭ بۇ سـهپىرىمىز  . ىرىگه شۇ يهردىن ئۆتمهي بولمايتتى پهرغانه شهھهرل 
الر نامىدىكى خهلق قوزغىالڭچىلىرىنىـڭ ئهڭ      » باسمىچى« يىلىدا بولغان بولۇپ،     -

ــدى    ــل ئى ــر مهزگى ــان بى ــدا  . كۈچىيىۋاتق ــر يېزى ــشېۋىكالربى ــدا  بول ــر يېزى ، يهنه بى
بىزنىڭ مىنگهن . اقىت ئىدى، بۇالر ئۆز ئارا تازا ئېتىشىۋاتقان ۋ»باسمىچىالر بولۇپ«

ھهي قانداق بوالركىن؟ بۇنداق ياخشى ئاتالرغـا       «: ئاتلىرىمىزنى كۆرگهن كىشىلهر  
ــۆزى چۈشــكهندە، ھــېچ قاچــان قۇتۇاللمايــسىز     ئــورۇق ئــاتلىرىنى بېرىــپ، بــۇ    . ك

شــۇنداق بولــسىمۇ، . دەپ بىزنــى ۋەھىمىــگه ســالدى» ؟تارتىۋالماســمۇ ئــاتلىرىڭىزنى
 لهرنــىدەرەخلىك بىــرىگه تۇتاشــقان قــېلىن -ۈچه بىــر  شــهھىرىگه يهتكــئهنــدجان

 ھــازىر بــۇ«: كوچىنىــڭ بېــشىدا ئولتۇرۇشــقان ئــادەملهر بىــزدىن. ئــارىالپ ماڭــدۇق
بىـز  «. دەپ سورىدى » يهردىن ئۆتۈپ كهتكهن باسمىچىالر سىلهرگه ئۇچرىمىدىمۇ؟     

دەپ ياخــشى ـ يامــان ئىــشالرغا ئارىالشــماي ئــۆز     » ئــۇالرنى ھــېچ يهردە كۆرمىــدۇق
ــتۇردۇق  ــولىمىزنى داۋامالشـــ ــۆرگهنچ. يـــ ــپ  ئـــ ــسىدىن چىقىـــ ــدجانغا يېزىـــ  ئهنـــ

ئهپــسۇس، .  يولــدا ئۇرۇشــنىڭ بولۇۋاتقــانلىقىنى كــۆردۇق-يېقىنالشقانــسېرى، يــول 
ــدجان ــان ۋە ئهن ــۇپ،     نهمهنگ ــول بۇزۇل ــۈر ي ــان، تۆم ــۈنلهي توختىغ ــويىزلىرى پۈت  پ

ىــر خېــيىم ـ    شــۇنداق ئــاالمهتلهر ئىچىــدە ھېچب . ئىستانــسا كۆيــدۈرۈلگهن ئىــكهن 
شهھهر ئىچىـگه كىرىـپ قارىـساق،       .  ساق كېلىۋالدۇق  ئهندجانغاخهتهرگه يولۇقماي   

سورىساق، بىز كېلىشتىن . پۈتۈن كوچىالردا پاختا تايلىرى چېچىلىپ ياتقان ئىكهن
 شـهھهرگه ھۇجـۇم قىلىـپ كىرگهنـدە، ھهر     ېمىنـبهگ مهد تۆت كۈن ئىلگىرى   -ئۈچ  

رنى ئـۆزلىرىگه قالقـان قىلىـپ سوقۇشـقان         ئىككى تهرەپ ئهسكهرلىرى تاي پـاختىال     
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كىرىۋالغان ئهسكهرلهرنى قهلئهدىن ھهيـدەپ چىقىـرىش ئۈچـۈن          شهھهرگه. ئىكهن
ــشېۋىك ــويال         بول ــڭ ھ ــهھهر خهلقىنى ــپ، ش ــرەك ئېتى ــوپ ـ زەمبى ــكهرلىرى ت  - ئهس

 شــۇ ۋاقىتتــا، نهق.  رەســتىلىرىنى خــانىۋەيران قىلغـان ئىــكهن -ئـاراملىرىنى، دۇكــان  
 قارشى قوزغالغان بولشېۋىكالرغاهت بويىچه ھهتتا رۇسىيىدىمۇ خهلق   پۈتۈن مهملىك 

 ئورۇنبـۇرغ  ئادەملهر،  ھهربىي  ئوخشاش ۋارانگىلغا،  كالچاكرۇسىيىدە  ئىچكى  . ئىدى
.  ئوخــشاش گېنېــرالالر بــاش كۆتــۈرگهن ئىــدىئاننىكوفقــا، دوتــۇپ كازاكلىرىــدىن

ــسا   ــۈچلهر ۋە ئىقتىــ ــي كــ ــان ھهربىــ ــويىچه قورالالنغــ ــكهت بــ ــشالر مهملىــ دىي ئىــ
ــتىن   ــانلىقتىن، ھهر تهرەپـ ــا ئۇچرىغـ ــاۋەيرانچىلىققـ ــاتتىئېهتىياجغـ .  دۇچ كېلىۋاتـ

 كۆمۈر يوق، ئوتۇن يېقىشقا پاراۋوزلىرىغاياقىدىغان يېقىلغۇ يېتىشمهي، تۆمۈر يول 
ــدى  ــۇر ئى ــانى    . مهجب ــستاندىكى رۇســالرنىڭ س ــۈن ئۆزبېكى ــۇ كــۈنلهردە، پۈت يهنه ئ

 ســـانىدىن يـــۈزدە رۇســـالرنىڭېكىـــستاندىكى ھـــازىرقى كـــۈنلهردىكى پۈتـــۈن ئۆزب
  قىپچــاق چــۆللىرى -بۇنىــڭ ئۈســتىگه، ئــۇزۇن دەشــت  . بىرگىمــۇ تهڭ كهلمهيتتــى

ئارقىلىق ئارىلىقىمىز ئايرىلىپ تۇرغانلىقتىن، ۋەتىنىمىـز ئۆزبېكىـستاننىڭ ياۋروپـا       
 كۆپتـۇر   -باسقۇنچىلىرى مهركىزىدىن يىراق تۇرۇشى ۋە بۈگۈنگه قارىغاندا ئازدۇر         

نىــي ھېســسىياتىمىزنىڭ بولغــانلىقى ئاشــۇ كــۈنلهردە بىــزگه كېرەكلىــك پۈتــۈن  دى
ز ئۆزبېكىـستاننى   ىقىسقىسى، ۋەتىنىم .  بهرگهن ئىدى  قۇاليالشتۇرۇپئىشلىرىمىزنى  

  .  قېلىش شارائىتى شۇ چاغدا تۇغۇلغان ئىدىقۇتقۇزۇپباسقۇنچى رۇسالر قولىدىن 
ىرىنى تاپمىــدى؟ بۇنىــڭ خهلقىمىــز نــېمه ئۈچــۈن ئــۇالردىن پايــدىلىنىش يــولل 

 ئـاز ـ تـوال    ئـالىمىنى بىردىنبىـر سـهۋەبى، ئـۇ كـۈنلهردە خهلقىمىـز ئىچىـدە سىياسـهت        
 ئىلىمنــى ئوقــۇپ بىلــگهن كىــشىلهر يــوق  زامــانىۋىچۈشــىنىدىغانالر بــار بولــسىمۇ، 

 ماتېرىيــاللىرىنى بىناكـارلىق  -بۇنىـڭ مىــسالى شـۇكى، قۇرۇلــۇش   . دېيهرلىـك ئىــدى 
ــدىردىمۇ  ــان تهق ــاالاليدىغان   تاپالىغ ــلهپ س ــۇنى اليىهى ــرالر ئ ــك ئىنژېنې ، تهجرىبىلى

شـۇنىڭغا  ! ئىشچىالر بولمىسا، ئۇ بىنانىڭ قۇرۇلۇشى مۇمكىن ئهمهسـتۇر، ـ ئهلـۋەتته   
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ئوخشاش بىر مىللهت ئۆز مىللىي دۆلىتىنى قۇرۇش ئۈچۈن شۇ زامانغـا اليىـق پۈتـۈن        
 ئۈسكۈنىلهرنى -شىنا  ئۈسكۈنىلهرنى قولغا كهلتۈرگهن تهقدىردىمۇ، شۇ ما-ماشىنا 

. ئىشلىتىشنى بىلىدىغان مىللىي ھېسسىياتلىق سىياسىي ئهربابالرغا موھتـاج ئىـدى         
 ھېســسىيات مىللىــي، بىلىملىــك ۋەتهن بــالىلىرىمىزدا ئوقۇمۇشــلۇقئهگهر ھــازىرقى 

. بولمىسا، ئۇنداق كىشىلهرنىڭ بىزنىڭ مىللىتىمىزگه پايدىسىنىڭ يېتىشى ناتايىن       
 پالتىنىـــڭ ســـېپى بولـــۇپ، يىلتىزىمىزنـــى كېـــسىدىغان  هركىـــشىلبهلكـــى ئۇنـــداق 

 ۋەتهن  كۈتـۈلگهن ئۆزلىرىـدىن ئۈمىـد     «: ئۇ ھالـدا، بـۇ    . كىشىلهردىن بولۇپ قالىدۇ  
ــال     ــۇر ئازگـ ــكه چوڭقـ ــى كۆمۈشـ ــلهن ۋەتهن ئهھلىنـ ــوللىرى بىـ ــڭ قـ ئوغۇللىرىنىـ

مىللىي ھېسـسىياتالرنى قوغـداش ئۈچـۈن ئۆزلىرىـدە         . دېگهنلىك بولىدۇ » قېزىلدى
  .  دىن، يهنه بىرى ئانا تىلنىڭ بولۇشى شهرتتۇربىرى

 مۇراسىملىرىمىزنى ھاكىمىيىتى قۇرۇلغان كۈندىن باشالپ، دىنىي بولشېۋىكالر
ئاساســىي بىــلهن يوقىتىــشقا كىرىــشكهنلىكتىن، ھــازىرقى بالىلىرىمىزنىــڭ دىنىــي   

ا بۇنىڭ ئۈستىگه، يهنه ئۆز ئانـ    . ھېسسىياتلىرى يوق دېيهرلىك ھالغا چۈشۈپ قالدى     
تىلىدىن ئايرىلىپ قالىدىكهن، ئۇ چاغدا دىنىي ۋە مىللىي ھېسسىياتلىرى پۈتۈنلهي 

: بـۇ . مـۇمكىن يوقىلىپ، ئۇزاققـا بارمـاي رۇسـالرغا يهم بولـۇپ يۇتۇلـۇپ كېتىلىـشى          
 بالىنىڭ سۆڭهكلىرى بىلهن قۇرۇلغان گـۈزەل ئۆزبېكىـستان ئانـا ۋەتىنىنـى      -ئاتا  «

ــۆزلىرى ئى  ــدۇرۇپ، ئ ــدىن   باســقۇنچىالرغا قال ــارىخ يۈزى ــپ، ت ــراز پاتقىقىغــا پېتى نقى
بۇنداق ئادەملهر شۇ مىللهت ئالدىـدا ئهڭ       . دېگهنلىك بولىدۇ » ئهبهدىي ئۆچۈرۈلدى 

 ئانىسىنى ئۇنتۇپ، -ئۆز ئاتا . چوڭ جىنايهتچى، پهسكهش ئادەم بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
ــۇھهممهد    ــز مـ ــدە پهيغهمبىرىمىـ ــشىلهر ھهققىـ ــداق كىـ ــۇلغان بۇنـ باشـــقىالرغا قوشـ

  .هيهىسساالم نارازىلىق بىلدۈرۈپ، لهنهتلهر ئوقۇغان ئىدىئهل
يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلسهك، شۇنداق قىلىپ شـهھهر ئىچىـگه كىرىـپ روھـى              
ئۆچكهن كىشىلهرنى، خـانىۋەيران كـوچىالرنى ئـارىالپ، خـوتهن ئېرىـق بـويى ئاتـام             
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 ئــۇ كــېچه دەم. مهھهللىمىزدىكــى بــاجىمىز ئابــدۇلالھ ھاجىنىــڭ ئــۆيىگه چۈشــتۇق 
ئېلىپ، ئهتىسى ئالىم خان تـۆرە ئـاكىمىز بىـلهن كۆرۈشـكهندىن كېـيىن، بـۇ يهردە        

شــۇ مــۇددەت ئىچىــدە، كــۆپ  .  ئــون كــۈن تــۇرۇپ تۇرۇشــقا تــوغرا كهلــدى  -ھهپــته 
كىشىلهر بىلهن سۆزلهشكهن بولساممۇ، دۈشمهننىڭ سىياسىي بېـسىمىدىن قورقـۇپ          

شـۇ ۋاقىتتىكـى   . المىـدى بىرەر كىشىمۇ مهن بىلهن يېقىنلىشىپ سۆزلىشىـشكه پېتىن  
ــرى  ــدا چىققــان قــوزغىالڭچىالرنى ھــېچكىمگه   » باســمىچى«موســكۋا دائىرىلى نامى

تۇيدۇرماي، ئۆزىنىڭ ئهڭ يېقىن قوراللىق ئهسكهرلىرى بىلهن بىـر قاتارغـا قويـۇپ،              
چـۈنكى ئىنـسان نهسـلى يهر ئۈسـتىگه تارالغانــدىن     . ئـۇالردىن پايـدىالنماقتا ئىـدى   

 تـۈزۈملهرنى ھـېچكىمگه   يىرگىنچلىـك ۈلمىگهن بـۇزۇق،  بېرى ھېچبىـر دەۋردە كـۆر     
، ئـوزۇق   ئىچمهك -، ئىنساننىڭ ھاياتىغا زۆرۈر بولغان يېمهك       قىلدۇرالمىغاچقوبۇل  

 نهرسىلهردىن تارتىپ يىغىۋېلىپ، ئۆزلىرى ئىـدارە قىلىـشىدىغان بىـر دەۋر            تۈلۈك -
ــدى ــۈرۈش    . ئى ــاچ ئۆلت ــى ئ ــارقىلىق، خهلقن ــۇ ئ ــسىش ــۆزلى قورقۇنچى ــلهن ئ رىگه  بى

لېكىن بۇ زۇلۇمالرنى شهھهر ئىچىدە    . بويسۇندۇرۇشنى سۇيىئىستېمال قىلغان ئىدى   
 ئـارقىلىق ئىـشقا ئاشـۇرالىغان بولـسىمۇ، شـهھهر ئهتراپـى             ۋاسـىتىلهر ھهرخىل رەزىل   

چـۈنكى  . رايونالردا شارائىتى تـوغرا كهلمىگهچـكه، بـۇ دەرىجىـدە قىاللمىغـان ئىـدى              
ىغــا كىرگــۈزۈش ئىقتىــسادىي، سىياســـىي    خهلقنــى بۇنــداق تۇيــۇق، قـــاراڭغۇ كوچ   

 ئـۆز  بولـشېۋىكالر شـۇنىڭ ئۈچـۈن،     . جهھهتتىن مهجبـۇرالش بىـلهن ئىـشقا ئاشـاتتى        
ئهتراپىدىكى ئۆزلىرىگه قارشـى بـاش كۆتـۈرگهن كىـشىلهرنى قـورال كـۈچى بىـلهن          

ئــۆلكه بــويىچه ئــون مىڭــدىن ئــارتۇق     . باستۇرۇشــقا ئادەتلىنىــپ قالغــان ئىــدى   
ــ   ــۇننى تــ ــوزغىالڭچى قوشــ ــادەم    قــ ــرەر ئــ ــۇدەك بىــ ــاش بولغــ ــا بــ وپالپ، ئۇنىڭغــ

چىقمىغانلىقتىن، بۇ قارا باتۇرالر نېمه قىلىـشىنى بىلهلـمهي، ئـۆزلىرىنى تهمىـنلهش             
نهتىجىـدە، پۈتـۈن    .  تاالڭ قىلىشقا باشلىغان ئىدى    -ئۈچۈن خهلق بايلىقىنى بۇالڭ     

 ىـدەك قارغخهلق بـارلىق بايلىقىـدىن ئايرىلىـپ قىلىـپ، قانـات قـۇيرۇقى يۇلۇنغـان                
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بـۇنى چۈشـهنمىگهن خهلـق بـۇ قـارا      . يالىڭاچ، بىر چىشلهم نانغـا زار ھالغـا كهلـدى         
خهلـق  . دەپ ئاتىدى » باسمىچى«ھهمدە ئۇالرنى   . باتۇرالرغا نهپرەتلىنىدىغان بولدى  

ــان     ــق قهھرىم ــسىمۇ، خهل ــاز بول ــر ئ ــدە بى ــىمهدېى ئىچى ــق،  مىنبهگن ــۆرمهتكه اليى  ھ
شــۇ ســهۋەبتىن، . غرا كهلــگهن ئىـدى  كىــشى دەپ تهشـۋىق قىلىــشقا تـو  ئىـشهنچلىك 

 - ھىـيله مهيلى قانداق بولمىـسۇن مهسـىلىنى قـورال كـۈچى بىـلهن ئهمهس، بهلكـى                
 تۆۋەندىكىـدەك شۇڭالشـقا   . مىكىر بىلهن ھهل قىلىشنىڭ چارىسىنى تاپقـان ئىـدى        

  .  شهرتلهر ئاستىدا بىر بېتىم تۈزۈلگهن ئىدى
  . تهستىقالشمۇختارىيىتىنى پهرغانه - 1
ــارا- 2 ــاراپ  شـ ــبهگمهدېئىتقا قـ ــدا ئـــون مىڭـــدىن  قىرىـــق  مىنـ  قوماندانلىقىـ

 يـاراقلىرىنى مهركىـزى   -مىڭغىچه قوراللىق ئهسكهر تۇرغۇزۇش ۋە بۇالرنىـڭ قـورال      
  . ھۆكۈمهت تهمىنلهش

 ئوقۇتۇش ئىشلىرى يهرلىك ھۆكۈمهت ئىختىيارىـدا بولـۇش ۋە ئانـا       - ئوقۇ   - 3
  .تىلنى قوللىنىش

ــي - 4 ــشلىرى    مۇســۇلمانالرنىڭ دىنى ــدىغان ئىچكــى ئى ــارا ھهل قىلى ــۆز ئ  ۋە ئ
  .پۈتۈنلهي ئۆز قولىدا بولۇش ۋە شهرىئهت بويىچه يۈرگۈزۈش
 تـۈزۈلگهن   كېلىـشىملهر كۆرۈنۈشته مۇسـۇلمانالرنىڭ پايدىـسىغا بىـر يـۈرۈش          

ــسىمۇ،  ــرى  - 1920بولـ ــبهگمهدېيىللىـ ــۇددى    مىنـ ــپ، خـ ــكهنتكه چاقىرتىلىـ تاشـ
دۇغا بىـلهن قارشـى ئېلىنغـان        ئۆتكۈزۈپ، داغ  ك كاتتا مۇراسىم  هماندەچهتئهللىك مې 

بۇنى كۆرگهن مۇسۇلمانالرنىڭ روھلىرى كۆتۈرۈلۈپ، تارىخىي ئهنئهنىلىـرى        . ئىدى
ــانلىقتىن ــۈمهتلىرىنى    قوزغالغـ ــي ھۆكـ ــلهن مىللىـ ــدى بىـ ــازادلىق ئۈمىـ ــي ئـ  مىللىـ

كــۈچلهر ئۆزلىرىنىــڭ ئالــدىن  » باســقۇنچى«بــۇنى كــۆرگهن . ئهسلهشــكهن ئىــدى
ــارالپ قويغـــ  ــيلهان  تهييـ ــهت    - ھىـ ــى سىياسـ ــېلىپ، يېڭـ ــشقا سـ ــى ئىـ  مىكىرلىرىنـ

ئهگهر بۇ رەزىل ھۆكۈمهت ئۆزى قىلغـان توختامغـا رىئـايه قىلىـدىغان          . بهلگىلىدى
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رســا بولــسا، پۈتــۈن مــاددىالرنى خهلقئــارا قــانۇن بــويىچه بىرمــۇ بىــر ئهمهلــگه ئاشۇ   
ــوالتتى ــاي،  . ب ــداق قىلم ــبهگكهمهدېئۇن ــپ،  مىن ــاس قىلى ــدە ئىلتىم ــان پهرغانى  قالغ

  قاتـارلىق قـوزغىالڭچى كۈچلهرنىـڭ باشـلىقىنى تاشـكهنتكه            جاخالخو،  شىرمهتكور
ســىلهر ئىــشهنگهن «: تۇزاققــا دەســسىتىپچاقىرىــپ كېلىــپ، ئالــدىن تهييارلىغــان  

، ســىلهرنى تاشــكهنتكه چاقىرتىــپ كېلىــپ، ئــۆز  ســېتىلىپ كاپىرالرغــا مىنــبهگمهدې
نهتىجىدە، ھهقىقىـي   . شۋىق قىلدى دەپ ته » پايدىسى ئۈچۈن سىلهرنى تۇتۇپ بهردى    

 باشـقىنى بىلمهيـدىغان، ئۆلـۈم دېـسه ھـېچ      چاپتۇرۇشـتىن ئهھۋالنى بىلمىگهن، ئات    
: نـېمىگه قارىمــاي كـۆكرەك كېرىــپ چىقىـدىغان بــۇ قـارا بــاتۇرالر ھـېچ گهپ يــوق     

ــى  « ــهن بىزن ــشېۋىكس ــسهن   بول ــى بولۇپ ــۇپ بهرمهكچ ــا تۇت ــۇنى »  كاپىرالرغ دەپ ئ
 جىنــايهتنى ئۆتكۈزۈشــكه قاتناشــقان كىــشىلهر ئاخىرىــدا بــۇ چــوڭ.  ئۆلتۈرۈۋېتىــدۇ

. ئــۇالر كــۆزلىگهن نىــشانغا يېتهلمىگهنىــدى . ئۆزلىرىنىڭمــۇ ئۈمىــدلىرى ئۈزۈلــدى 
 قـوزغىالڭچىالر قولىـدا ئۆلۈشـى    مهدېمىنبهگنىـڭ سقۇنچىالرغا ھهيۋە كۆرسهتكهن    با

منىـڭ  ھهرھالدا يهرلىك خهلق ئۈچـۈن پايـدىلىق كـۆرۈنگهن بىـلهن، يـۇقىرىقى بېتى           
بۇزۇلۇپ كېتىشى كېلهچهكته كۈتۈلگهن يهرلىك خهلقلهر پايدىسىغا قـاتتىق زەربه          

بۇ پاجىئهلىك ۋەقهدىن رۇس باسقۇنچىلىرى ئۆزلىرى كۆزلىگهندەك . بهرگهن ئىدى
  .ھهر ئىككى تهرەپتىن پايدىلىنىپ، خىيانهت مهقسىتىگه ئېرىشكهن ئىدى

لغـان قـوزغىالڭچىالر باشـسىز    مانا بۇ پاجىئهدىن كېيىن، پۈتۈن ئۆلكىگه تارقا    
روھلىـرى چۈشـۈپ، قوشـۇنلىرى تارقىلىــشقا    . قېلىـپ، تهرتىپلىـرى بۇزۇلغـان ئىـدى    

 ئالدىــدىال ئهمهس، بهلكــى ئــۆز خهلقــى ئالدىــدىمۇ  بولــشېۋىكالريــالغۇز . باشــلىدى
بۇ ئىشتا پىالنى توغرا چىققـان رۇسـىيه        . دېگهن نامنى ئالدى  » ئوغرى باسمىچىالر «

ــقۇنچىلىرى يهن ــۇردى   باس ــدىالنغىلى ت ــتىن پاي ــانچه تهرەپ ــۇالش  .  ه ق ــى ب  -خهلقن
 باسـمىچى نامىـدا  چىققـانالر ئۇالرنىـڭ ئالـدىنقى      كۆيدۈرۈشـته تاالشتا، ئۆلتۈرۈشته،   

كۆزلىگهن مهقـسهتلىرى قولغـا     . سهپتىكى قوراللىق ئهسكىرى خىزمىتىنى ئىشلىدى    
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تكــۈزمهكچى  يهرلىــك خهلــق ئۈســتىدە ئۆ ئاشــۇرۇلغۇچهكېلىــپ، پىالنلىــرى ئىــشقا  
بولغــان ھهر تۈرلــۈك ۋەھــشىيلىكلهرنى نــادان باســمىچىالر قــولى بىــلهن ئىــشقا        

ئۇالرنىڭ قوراللىرى بـۇالر تهرىپىـدىن تهمىنلىنىـپ        . ئاشۇرۇش سىياسىتىنى قولالندى  
ــۇردى ــت  . تـ ــان، دوسـ ــسىنى ئويلىمىغـ ــشنىڭ ئارقىـ ــى -ئىـ ــمهننىڭ كىملىكىنـ  دۈشـ

ىلىق ئويلىغـان پىالنلىـرى پۈتـۈپ،        ئـارق » ۋەھـشىيلهر ياسـالما   «بىلمىگهن بىر توپ    
ــشلىرى بېجىرىلىــپ   ــدىن   بولغــۇچهكــۆزلىگهن ئى ــق جانلىرى ــۈن يهرلىــك خهل ، پۈت

تويۇپ، قانات ـ قۇيرۇقى يۇلۇنۇپ، تۇمـشۇقى بىـلهن يهر تىـرىگهن قۇشـقا ئوخـشاش       
  . نېمه دېسه، ماقۇل دەپ بويۇن سۇنۇشقا تهييار بولغان ئىدى

 تـــۈپكى سىياســـىتى پۈتـــۈن لىرىنىڭســـېهىرگهر موســـكۋا ھىـــيلىگهرمهككـــار، 
خهلقلهرنــى يۇقىرىــدا ئېيتىلغانــدەك ئۆزىنىــڭ قــولى بىــلهن بوغــۇزالپ، ئىقتىــسادىي 

 چۈشۈرگهندىن كېيىن، ئۇالرنى كهلگۈسىدە ئهبهدىي قۇللۇقتا قالدۇرۇش كرىزىسقا
تهلۋە مهجنۇنالرنىڭ قوللىرىغـا قـورال تۇتقـۇزۇپ، نـېمه دېـسه، بويـسۇنۇشقا              . ئىدى

ــاقۇل ھالغــ  دەل شــۇنداق ھــالهت شــهكىللهنگهندىن كېــيىن،    . ا كهلتۈرگهنىــدىم
بۇنىــڭ كېلىـشى يهرلىــك خهلــق ئۈچــۈن بىــر  . ئىـبلىس لېــنىن موســكۋادىن كهلــدى 

زۇلۇم بولدى، يهرلىك ھاكىمىيهت بىچارە خهلقنى ئارام ئالدۇرماي مهجبـۇرىي ھالـدا             
 بۆرە ئاغزىدىن ھهقىقهتته بۇ جالالتالرنىڭ مهقسىتى. ئۇنى قارشى ئېلىشقا چىقاردى

يهنـى باسـمىچىالرنى جـازاالش      .  ئېلىپ، ئۆزلىرىگه قۇربـان قىلىـش ئىـدى        قۇتقۇزۇپ
 ئارقىـدىن ئۆلـۈم جازاسـىغا ھۆكـۈم     -سىياسىتى تۈزۈلـۈپ، ھه دېـسه، ئـۇالرنى ئارقـا          

ــۇنىڭ بىــلهن پۈتــۈن باســمىچىالر ئۆلتۈرۈلــۈپ     . قىلىــپ ئۆلتۈرۈشــكه باشــلىدى   ش
هردە تۇرۇشـنى خالىمىغـان كىـشىلهر قايغۇرغـان     شۇ باھانه بىـلهن بـۇ ي   . تۈگىتىلدى

دۈشمهن قولى بىلهن يىالن    «. ھالدا باشقا يهرلهرگه كهتتى ياكى سۈرگۈن قىلىندى      
دېگهن ماقاله ئـۆز ئىچىمىـزدە ئىـشلىتىلىپ، ئـۆز قـولىمىز بىـلهن       » يانجىشبېشىنى  

غـان   يهتـته يىـل داۋام قىل      -شـۇنداق قىلىـپ، ئـالته       . ئۆزىمىزگه ئهمهلىيلهشتۈرۈلدى 
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ــقا     ــىي ئاساســ ــي، سىياســ ــشته، ئىلمىــ ــاڭلىق رەۋىــ ــى ئــ ــوزغىالڭچىالر ھهرىكىتــ قــ
 ئاخىرى ئېچىنارلىق ھالغا ئايلىنىپ، پۈتۈن ئىشلىرى نهتىجىسىز     قۇرۇلمىغانلىقتىن

 تۆكۈلگهننىــڭبولمىــسا، بۇنچىــۋاال خهلقنىــڭ قــانلىرى ئورۇنــسىز  . بولــۇپ چىقتــى
 بــۇ يولــدا بىكــاردىن قۇربــان  نــى قهھرىمــان ۋەتهن ئــوغالنلىرىمىز-ئۈســتىگه، نــى 

  .بولمىغان بوالتتى
ــشىمىزچه،  ــستان ۋە   – 1926 ـ ۋە     1923ئاڭلىـ ــنىن ئۆزبېكىـ ــرى لېـ  يىللىـ

تۈركىستاندىكى پۈتـۈن ئىـشلىرىنى بېجىرىـپ بولـۇپ، موسـكۋاغا قايتىـپ بارغانـدا،                
لېنىننىـڭ  .  مىڭـدەك ئـادەم چىقىـپ قارشـى ئالغـانلىقى مهلـۇم         20ئۇنىڭ شهرىپىگه   

  بـاغۇ پـارتىيىمىز  ! يولداشـالر «: شقا چىققانالرغا ئېيتقان بىرىنچى سۆزى   قارشى ئېلى 
بوستانغا ئورالغان، نازۇ  نېمهتكه تولغان ئۆزبېكىـستاندىن سـىلهر ئۈچـۈن، پۈتـۈن              

ــدى   ــاي تهييارلىـ ــالىي جـ ــۈن ئـ ــى ئۈچـ ــىلهرنى  . رۇس خهلقـ ــلهن سـ ــۇنىڭ بىـ مهن شـ
رۇن ئېيتقـان بـۇ   ئۇنىـڭ بۇنـدىن قىرىـق يىـل بـۇ     . دېگهن ئىـكهن  » !تهبرىكلهيمهن
 دېگهندەك ئۇزاققا قالماي كۈنسېرى ئهمهلـگه ئاشـقانلىقتىن،         راستسوغۇق سۆزى،   

گه يهتمىگهن رۇس باسـقۇنچىلىرىنىڭ سـانى بۈگـۈنكى كۈنـدە         % 10ئۇ كۈنلهردە   
 ئاياق بۇ كهبى پاجىئهلىك تارىخى -ئهمدى، باشتىن . دىن ئېشىپ كېتىۋاتىدۇ% 80

ۇق داســـتانچىلىق ئهمهس، بهلكـــى پۈتـــۈن ســـۆزلهرنى يېزىـــشىمدىن مهقـــسهت قـــۇر
ئىنسانىيهت ھوقۇقلىرىدىن مهھرۇم ئېتىلگهن، ئۆز ۋەتىنىدە تۇرۇپ غېرىب بولغـان          
ــلىرىنى    ــى ۋەتهن ياشـ ــازىرقى ۋە كېلهچهكتىكـ ــۇ ھـ ــى، بولۇپمـ تۈركىـــستان خهلقىنـ

  . ئويغىتىشتۇرئاگاھالندۇرۇپ، ئۆلۈم ئۇيقۇسىدىن 
بۇلىقىــدىن تۆكــۈپ يازغــان بــۇ  كۆڭلۈمــدىكى مۇڭلــۇق قــايغۇلىرىمنى قهلهم 

كىتابىمنى ئوقۇغۇچى ۋە ئاڭلىغۇچى ۋەتهن پهرزەنتلىـرى، مىللهتـسۆيهر قهھرىمـان           
 دىلىــم دەردلىــكبالىلىرىمغــا مېنىــڭ ۋەســىيىتىم شــۇكى، تىلىــم ئۇچىــدىن ئهمهس،  

ــۇپ      ــدىال ئوقـ ــل ئۇچىـ ــۆزلىرىمنى تىـ ــالقۇنلۇق سـ ــان يـ ــپ يازغـ ــدىن چىقىرىـ ئىچىـ
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ئىنــسان ! ۆزنى چۈشــىنىپ، ياخـشى پىكىـر قىلىڭـالر   ئۆتمهسـتىن، ھهر بىـر ئېغىـز سـ    
ــان    ــي قىلغـ ــيهت تهرەققىـ ــى مهدەنىـ ــاتى ئهمهس، بهلكـ ــىردىكى - 20تهرەققىيـ  ئهسـ

ئىنسانالر، مىللىي ۋەتىنى، دىنىي ھوقۇقلىرىنى قوغداش ئۈچۈن قايـسى نهرسـىلهرنى           
.  ياخشى چۈشىنىپ، ئۇنىڭ چارىسىنى قىلىشى كېرەكزۆرۈرلۈكىنىقولغا كهلتۈرۈش 

قىقهتته ئهركىن ۋەتهن ھاكىمىيىتى قـولىمىزدا بولمىغـاچ، پۈتـۈن ھوقـۇقلىرىمىز       ھه
 ئهڭ ھىمايىــسىنىڭلــېكىن ھوقـۇقالر  . ئايـاق ئاسـتىغا چۈشــۈپ، دەپـسهندە بولماقتـا    

ــم     ــسابالنغان ئىلى ــورالى ھې ــۈك ق ــسان    -كۈچل ــشىكلىرى ئىن ــپ ئى ــۈنهر، مائارى  ھ
 - ئىلىـم  زامـانىۋى بالىلىرى ئۇنى چۈشهنگهن ۋەتهن   .  پۈتۈنلهي ئوچۇقتۇر  ئالىمىگه

ــم     ــرىچه بىلىـ ــڭ بېـ ــىنىپ، ئىمكانىيهتنىـ ــشى چۈشـ ــلهن ياخـ ــى بىـ ــۈنهرنى ئاساسـ ھـ
ــم   ــشى الزىـ ــارتۇقراق كىرىشىـ ــقىالردىن ئـ ــكه باشـ ــۈنكى . ئۆزلهشتۈرۈشـ ــش «چـ ئىـ

دېـگهن ھېكمهتلىـك ئاتـا سـۆزى ئهمهلـگه ئاشـسا،          » بىلگهننىڭ، قىلىچ ئۇرغاننىـڭ   
 ئوقۇشـنى باشـلىغان، پىـشىپ ـ يېـتىلگهن      نىۋىزامائهلۋەتته ۋەتهن ئهھلى، بولۇپمۇ، 

.  قىزلىرىمىـز ئـۆز ئىـشلىرىنى بېجىرىـپ، ئـۆز ئورۇنلىرىغـا ئىـگه بوالاليـدۇ        -ئوغۇل  
ئهگهر قولىدا شارائىتى بولۇپ تۇرۇپ، بىر قانۇنىي مهملىكهتته ئۆز قانۇنىي ھهققىگه     

نـــى ئىـــگه بواللمىغـــانالر كىـــشىلىك شـــهرىپىدىن ئايرىلغـــان، ئىنـــسانىيهت ھهققى 
چـۈنكى شـارائىتى بولـسىمۇ، ئـۆز ھهققىـگه      . تونۇمىغان، ئادەم سۈرەتلىك ھايۋانـدۇر    

بۇنداق ئـادەملهرنى  . يېتهلمهسلىك ئاجىزلىق ئۈستىگه، ئىشقا يارىماسلىق دېمهكتۇر     
ئۆتكهن دانىـشمهنلىرىمىز مىـسال كهلتـۈرۈپ، ئاغزىـدىكى نـاننى ئىتقـا تـارتقۇزۇپ               

مانـا شـۇنىڭ   .  رامـسىز كىـشىگه ئوخـشىتىدۇ   قويغـان، قـول ـ ئـايىغى سـاق، ئهممـا يا      
ــۇھهممهد    ــز مــ ــۈن، پهيغهمبىرىمىــ ــساالمئۈچــ ــاجىزلىق،  ئهلهيهىســ ــۈممىتىنى ئــ  ئــ

  .  ئىبارەت ئۈچ ئىشتىن ساقلىنىشقا بۇيرۇغانھۇرۇنلۇقتىنقورقۇنچاقلىق ۋە 
، ئۆز ھهققىگه ئىگه بواللمىغان كىـشىنى ئهرەبچىـدە         تۇرۇقلۇقشارائىتى بولۇپ   

 باالسـى بولـۇپ،   قورقۇنچـاقلىق ىشى نېمىدىن قورقسا، شۇ نهرسه،  ك. دەيدۇ» ئاجىز«
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ــدۇ     ــپ بارىـ ــۇبىيهتكه ئېلىـ ــۇنى مهغلـ ــپ، ئـ ــشىغا كېلىـ ــۆپ  .  بېـ ــاقالر كـ قورقۇنچـ
  . ياخشىلىقالردىن قۇرۇق قالىدۇ

ــات       ھۇرۇنلــۇق ــۇپ، ھاي ــل نهرســه بول ــدە ـ ئىــشچانلىققا قارشــى بىرخى  ئالىمى
ــه     ــان نهرس ــانلىق، يام ــۈن ئهڭ زىي ــسانالر ئۈچ ــسابلىنىدۇئىن ــۈن،  .  ھې ــۇنىڭ ئۈچ ش

 ھۇرۇنتېنى ساق، ئهمما بىكارچى،     «:  ۋەسهللهم ئهلهيهىپهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ   
يهنه پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئېيتىشىچه، ئهقلـى   . دېگهن ئىدى » ئادەملهردىن خۇدا بىزار  

بار ھهر بىر كىشى ئۆز ھاللىرىنى تهكشۈرۈپ تۇرۇشـلىرى، ئـۆز زامانىـسىنى ياخـشى               
ھهقىقهتته ئىنسان نهسلى يارىتىلىپ، يهر ئۈستىگه قهدەم قويغان . ى الزىمچۈشىنىش

 بوۋىلىرىمىز ئۆزبېكىـستان ئۆلكىـسىدە ياشـاپ، بـۇ         -كۈندىن باشالپ، بىزنىڭ ئاتا     
 قوينىـدا سـاقالپ   ئۆلـۈكلىرىمىزنى كۈنلهرگىچه تىرىكلىرىمىزنى بوينىدا كۆتۈرۈپ،     

الچ يېــرى بىــز ئۆزبېكىــستان   ۋەتىنىمىــز ئۆزبېكىــستاننىڭ ھهر بىــر غــۇ   . كهلــدى
دېمهك، بوينىدا كۆتۈرۈپ، قوينىدا . خهلقىنىڭ سۆڭهكلىرى بىلهن قوپۇرۇلۇپ پۈتتى

 تۈركىـستان  —ساقالپ، ئاق سۈت بىلهن تهربىيىلهپ ئۆستۈرگهن بۇ ئۆزبېكىـستان     
  . بىزنىڭ ئۆز ئانا ۋەتىنىمىزدۇر—

كى ھـالىمىزنى   ئهمدى يۇقىرىقى سۆزدىن قارىغاندا، بىز ئۆزبېكلهر شـۇ كۈنـدى         
يۈزەكى ئهمهس، چوڭقۇرراق تهكشۈرۈپ كۆرسهك، قايسى ھالدا تۇرۇپتىمىز؟ قانداق         

ــتىدا   ــارلىق ئاس ــاۋېتىپتىمىزخ ــۈم    ياش ــلهر ھۆك ــتىدىن كىم ــاتىمىز ئۈس ــۈن ھاي ، پۈت
  بـــاغۇيۈرگـــۈزۈپ، تهقـــدىرىمىز كىمـــلهر قولىغـــا تاپـــشۇرۇلۇپتۇ؟ جهنـــنهت كهبـــى  

 كىمــلهر ئىــگه بولــۇپ، ئــۇ جــايالردا  مىــزگهۋەتهنلىرىبوســتانلىق، نــازۇ  نېمهتلىــك 
 -، ئهدەپ دۇنيــالىرىمىزدىنكىمــلهر ئولتۇرۇۋاتىــدۇ؟ بىزنــى ۋەتىنىمىــزدىن، مــال ـ     

 ئىختىيــارىمىزنى - مامــات ئهرك -ئهخالقىمىــزدىن كىــم ئايرىــدى؟ پۈتــۈن ھايــات  
ــستان،     ــۇ قىرغىزىـ ــستان، بولۇپمـ ــدى؟ ئۆزبېكىـ ــپ ئالـ ــولىمىزدىن تارتىـ ــلهر قـ كىمـ

ــستان ــدا     قازاقى ــارتۇق ھال ــتىن نهچــچه ھهســسه ئ ــدە ئهســلىدىكى نوپۇس  ئۆلكىلىرى
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باشـقىالرنىڭ كـۆزىنى    . رۇسالشـتۇرۇلدى باسقۇنچىالر كۆپىيىپ، پۈتـۈن يهرلىرىمىـز       
 دېـگهن يالغـان نـام بېرىـپ،         پاالنىـستان ،  ئۆزبېكىىـستان بوياش ئۈچۈن يالغانـدىن     

ــائىنل   ــانچه ۋەتهن خـ ــر قـ ــنلىگهن بىـ ــته موســـكۋا  تهيىـ ىرى، رۇس ئىـــش يۈرگۈزۈشـ
يـــاالقچىلىرى، ئهمهلـــپهرەس، ۋىجدانـــسىز، مهسلهكـــسىز ئـــادەملهر يهرلىـــك خهلـــق  

نامىدىن قويغان بولـۇپ، ئىقتىـسادىي، سىياسـىي، ھهربىـي ئىـشالرنى ئـۆز قوللىرىـدا                 
خهلقىمىزنىڭ ئۆز مېهنهتلىرى بىلهن تاپقان ئىقتىسادىي بـايلىقلىرىنى     . تۇتۇۋاتىدۇ

ھازىر .  قىلماقتاتاراج -قالرنى ئۇياتسىزالرچه تاالن ۋە ۋەتىنىمىزدىكى تهبىئىي بايلى
ــويىچه       ــا بـــ ــۈن دۇنيـــ ــدا پۈتـــ ــى يېرىمىـــ ــىرنىڭ ئىككىنچـــ ــى ئهســـ يىگىرمىنچـــ
مۇســتهملىكىچىلىك دەۋرى يــوقىلىش ئالدىــدا تۇرۇشــىغا قارىمــاي، بىــز تۈركىــستان 

. خهلقى رۇس باسقۇنچىلىرىنىڭ ئاجايىپ بىـر مۇستهملىكىـسىگه ئايلىنىـپ قالـدۇق     
بىــز پۈتــۈن   .  كېــتىش ئالدىــدا تۇرۇۋاتىــدۇ   يۈتۇلــۇپ ، رۇسالشــتۇرۇلۇپ  خهلقىمىــز

  بوسـتان، نـازۇ نېمهتلىـك ۋەتىنىمىـز، ئاتـا            باغۇ ئايرىلغان ھالدا    ھوقۇقلىرىمىزدىن
 دۈشمهنلىرىمىزگه پهريادقا قارىماي، -مىراس ھاالل ماللىرىمىز كۆز ئالدىمىزدا ناله 

 —ه مىليون توننىالپ ئـاق ئـالتۇن        مۇنبهت ۋەتهندىن نهچچ  . تارقىتىپ بېرىلمهكته 
 مۈلكى بۇالڭ -پاختا ئىشلهپچىقىرىپ بېرىۋاتقان بهختسىز دېهقانلىرىمىزنىڭ مال 

 تاالڭغـــا ئـــۇچراپ، قانـــداق ئېغىـــر كـــۈنلهرنى بېـــشىدىن كهچـــۈرگهنلىكىنى       -
ئۆز ئۆيى، ئۆز ۋەتىنىـدە غېرىـپ بولغـان بـۇ بىچـارىلهرگه             . تهسۋىرلهش بهكمۇ تهس  

ــۇچ  ــۇق قىلغ ــۈن  غهمخورل ــۇالر ئۈچ ــايغۇرغۇچىالرىالر، ب ــسىزالر  ق ــۇ ئۇيات ــارمۇ؟ ب :  ب
دېــگهن تهمــسىل بــويىچه ئىــش » ئېتىڭنــى ئــاچ قويــساڭ، ئارقاڭــدىن ئهگىــشىدۇ«

ــشتى ــستان ھۆكـــۈمىتى   . قىلىـ ــازىرقى ئۆزبېكىـ ــلىقلىرىدەكھـ ــر نهچـــچه  باشـ ، بىـ
ــۆز         ــارقىلىق ئ ــۇالر ئ ــتۈرۈپ، ش ــا ئهگهش ــى ئارقىغ ــۆز ئىتالرن ــاچ ك ــسهپپهرەس، ئ مهن

 يىلـى   - 1966(يهر تهۋرەش باھانىـسى بىـلهن       . هتلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇۋاتىدۇ  مهقس
بىزگه ياردەم بهرمهكچى   )  يهر تهۋرەش كۆزدە تۇتۇلىدۇ    تاشكهنتتىكى ئاپرېل - 26
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بولۇپ، سهلدەك كهلگهن بۇ باسقۇنچىالر كىملهر ھېسابىغا يايرىشىپ، كىملهرنىڭ         
دىن چهتـكه ھهيـدەپ چىقىرىـپ،       ۋەتىنىگه ئىگه بولدى؟ يهرلىك خهلقلهرنى شهھهر     

ئۇالرنىــڭ ئــۆيلىرىگه قهۋەتــلهپ ئىمــارەتلهر ســېلىپ، ئــۇ ئىمــارەتلهرگه پۈتــۈنلهي    
ئۆيلىرىدىن ئايرىلغان بىچارە يهرلىك خهلـق كىچىـك        . رۇسالرنى كۆچۈرۈپ كهلدى  

بالىلىرى بىلهن كوچىالردا تېنهپ يـۈرۈپ، ئـارانال بىـر بـاش تىققـۇدەك يهرگه ئىـگه             
ــدى ــۇ  . بول ــا ب ــز،    مان ــك خهلقىمى ــالىلىرى، ئۆزبې ــۇمىي ۋەتهن ئاھ ــاجىئهلهرگه ئوم پ

ــرى    ــات ئىگىلىـ ــى ھايـ ــۇ يېڭـ ــانىۋىبولۇپمـ ــلۇق زامـ ــالىلىرىمىز، ئوقۇمۇشـ  ۋەتهن بـ
ــپهرۋەر،   ــشۇناس، ۋەتهن ــانىۋىسىياسهت ــپ   زام ــيهت بېرى ــالىملىرىمىز ئهھمى ــۈك ئ  بۈي

 چۈشـكهن  چۈنكى بىر مىللهتنىـڭ ۋەتىـنىگه  !  توغرا كېلىدۇ قايغۇرۇشلىرىغاقاتتىق  
ئهگهر .  ئوخـشايدۇ مىكروپلىرىغـا ئاپهتلىرى شۇ مىللهتنىڭ تېنىگه چاپالشقان ۋابـا   

 ئايرىلىـپ،   ئالىمىدىنئۇنىڭغا قارشى چارە كۆرۈلمىسه، كۆپ ئۇزاققا بارماي ھايات         
ھــازىرقى كۈنــدە بىــزگه قويۇلغــان    . تــۈپ يىلتىــزى بىــلهن يۇلۇنــۇپ تاشــلىنىدۇ    

 قارىغانـدا يـۈز ھهسـسه ئاشـقانلىقتىن، بىـز           باسقۇنچىالر كۈچى، دەسلهپكى دەۋرگه   
 كـۈچكه ئىـگه     چېكهتكىچىلىكۋەتهن ئاھالىلىرى ئۇالر ئالدىدا تاغ ئاستىدا قالغان        

ــمىز ــاغنى   . ئهمهس ــى ت ــا قارش ــېكىن ئۇالرغ ــدۇرغۇدەكل ــان   ئاغ ــگه بولغ ــۈچكه ئى  ك
ئهمــدى بىــزگه . دۈشــمهنلىرى پهيــت كۈتــۈپ، ئۇالرنىــڭ قارشىــسىدا قــاراپ تۇرماقتــا

 پهن، ھـۈنهرنى    - ئىلىـم    زامـانىۋى ڭ تۆمۈر چاڭگىلىـدىن قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن         ئۇالرنى
  .قولغا كهلتۈرۈپ، ۋاقىت كۈتۈپ تهييار تۇرۇشىمىز الزىم

  بېيىت

  ىغا،اس ئارقباغالر زامان دۈشمهن قولىن!  قىلسهۋرى     
  .باشىغا، ئۇر شۇ چاغدا  دۈشمهن ئۆتكهزمهۋاقىت      
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ــۇرۇش ئۈچــۈن، بىــ   ــر دۆلهت ق ــمه  چــۈنكى بى ــا ئوخــشاش ھهم ر زاۋۇت قۇرغانغ
ــم   ــارالش الزى ــدىن تهيي ــارلىقالرنى ئال ــك  . تهيي ــا كېرەكلى ــڭئۇنىڭغ  ماتېرىيالالرنى

ئىــشچىالر، باشــقۇرغۇچى . ھهممىــسىنى قۇرۇلــۇش ئۇســتىلىرى ئالــدىن تهيياراليــدۇ 
 شــارائىتى پىــشىپ يېتىلگهنــدە، دۆلهت - ھازىرلىنىــپ شــهرت ئىنژېنېــرالرخــادىمالر، 

بــۇ مهقــسهتنى قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن  . ز  قۇرۇلــدى دېمهكتــۇربىناســى شهكــسى
بۇنىڭــدا تــارىخىي .  پهن، ھــۈنهر تولــۇق پىــشىپ يېتىلىــشى الزىــم- ئىلىــم زامـانىۋى 

 ئايرىلماي، دىنىي روھىمىز، مىللىي ھېسسىياتىمىزنى قولدىن بېرىپ خهزىنىمىزدىن
 . قويماسلىقىمىز بىرىنچى شهرتتۇر

  ن يۈزبهرگهن ۋەقهلهرتوقماققا قايتقاندىن كېيى

 تۇغقـانالر  -يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلسهك، ئاكىمىز باشلىق قېرىنداش ئـۇرۇق      
بىــلهن كۆرۈشــۈپ، زامــان ئهھــۋالى بىــلهن تونۇشــقاندىن كېــيىن، ئــۆز جــايىمىز        

كهلـگهن يـولىمىز تـاغ يـولى        . شهھىرىگه قايتمـاقچى بولـدۇق    ) توقماق(باالساغۇنغا  
ــارقىلىق كهتمهكچــى   تولىمــۇ خهتهرلىــك بولغــانلىقتىن   ــلهن تاشــكهنت ئ ــويىز بى پ

 بهكمــۇ قااليمىقــان بولغــانلىقتىن، بىــر تهرتىپــىئــۇ كــۈنلهردە جهمئىــيهت . بولــدۇق
ھهپته، ئون كۈنلهپ ساقالپ، پويىز بېلىتى ئااللماي، ئاخىرى يهنه تـاغ يـولى بىـلهن              

  .قايتىشقا توغرا كهلدى
ــزىالردىن   ــقان يېـ ــمىچىالر جايالشـ ــولىمىزدا باسـ ــايتىش يـ ــوغرا  قـ ــكه تـ  ئۆتۈشـ

ــاتلىرىمىزدىنكهلگهنلىكــتىن  ــك   ئ ــلهن خهتهرلى ــۇنچى بى ــېلىش قورق ــپ ق  ئايرىلى
 ئۆتــۈپ دېۋىــدىنكهتــمهن . بولـسىمۇ، تــاغ ئىچىــدىكى يــولالردىن كېــسىپ ئۆتتــۇق 

يولغا چىققىنىمىزدا، باسـمىچىالردىن سـاقلىنىش ئۈچـۈن يـول بـويى تهكـشۈرۈشكه              
 ئۇچرىــشىش يــاكى ئۇچراشماســلىق ئۇالرغــا. ســاقچى ئهســكهرلهر قويۇلغــان ئىــكهن

خهتىرىــدىن ســاقلىنىش ئۈچــۈن، دۈشــمهنگه ئىالجــى بــار يولۇقماســلىق چارىــسىنى  
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ئۇالرمـۇ بىزنـى قانـداق      . ئىزدەپ، ئهگـرى يـولالر بىـلهن ئـارىالپ مېڭىـپ قۇتۇلـدۇق            
ئۇالرنىـڭ كۆزىـدىن    . قىلىپ كۆزلىرىـدىن يوقىتىـپ قويغـانلىقىنى بىلـمهي قالـدى          

ــا چىقق  ــۈز يولغـ ــۇزاپ تـ ــپ    ئـ ــازا قويۇۋېتىـ ــى تـ ــڭ تىزگىنىنـ ــيىن، ئاتنىـ ــدىن كېـ انـ
شۇ كېچىسى تازا ئايـدىڭ بىـر كـېچه         .  كهڭ بىر يايالققا چىقىۋالدۇق    چاپقىنىمىزچه

بولغانلىقتىن، يىراقتىن بىـز تهرەپـكه كېلىۋاتقـان بىـر تـوپ ئاتلىقالرنىـڭ قارىـسى         
قانـداق  «:  ئـاخۇن ماڭـا قـاراپ      ئىـبال ئالدىمدا ئـاتلىق كېتىۋاتقـان      . كۆرۈنۈپ قالدى 

» ! شۇ يۈرۈشۈڭ بويىچه مېڭىۋەر، يولدىن چىقما«: مهن. دېگىلى تۇردى» قىالرمىز؟
 بۇيانغـا قارىمـاي    -بىز ئۇيـان    .  قالغان ئىدى  چاقىرىمچهئارىمىز بىر يېرىم    . دېدىم

يېقىنالشقاندا ئۇالر بىزدىن تهپ تارتتى بولغاي،  يولنى        . ئۇدۇل مېڭىۋەرگهن ئىدۇق  
پهرەز قىلىـشىمىزچه، ئـۇالر قىرغىزىـستاندىن       . ىرىـپ كهتتـى   تاشالپ باشـقا يولغـا ك     

شـۇنىڭ  . تاشكهنتكه چىقىپ، ئهتكهسچىلىك قىلىدىغان سودىگهرلهر بولسا كېـرەك     
 شـهھىرىگه چۈشـۈپ، ئـۇ يهردە ئـۈچ        مىركىبىلهن ئارىدا بىر قونۇپ، داۋان ئارقىلىق       

 بىـر ئـاي      كېلىـشى تهخمىـنهن    - بېرىپ   سهپىرىمىزنڭبۇ  . قونۇپ توقماققا كهلدۇق  
  . چامىسىدا بولدى

شۇنىڭ بىلهن، توقماققا كېلىـپ مىـڭ تۈرلـۈك تهشۋىـشلهر بىـلهن بىـرەر يىـل                 
لهقهملىك روزى قارى دېـگهن     »  قارى لولى«شۇ ئارىدا نامى چىققان     . تۇرۇپ قالدىم 

 كېلىـپ   ئهندجاندىندامولالم داڭلىق شاگىرتلىرىدىن ئون نهچچىنى ئهگهشتۈرۈپ       
 بىر ئۇستازدىن بىلىم ئالغان ئهڭ ھۆرمهتلىـك      بۇخاراداهن  بۇ كىشى بىز بىل   . قالدى

بۇ يهرنىـڭ  .  ئون كۈن مېهمان قىلدىم  -ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه بهش    . كىشى ئىدى 
ئهسـلى مهقـسىتى   .  ھاۋاسى مىجهزىگه يېقىپ قېلىپ بىر مهزگىل تۇرۇپ قالـدى   ئابى

يـول  . كهن، ئانـدىن غۇلجىغـا ئۆتـۈپ كهتمهكچـى ئىـ        يهركهنـتكه قارا قول ئارقىلىق    
. باشلىغۇچىسى ئـۇ تهرەپـتىن خهۋەر ئېلىـپ كهلگـۈچه شـۇ يهردە تۇرمـاقچى بولـدى                

يول باشلىغۇچىسى كهلگهندىن كېيىن، ئۆز ئىستهكلىرى بـويىچه توقمـاقتىن ئـون      
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 ئاتـا مازىرىغـا چىقىرىـپ       بېكتـاش ئىككى چـاقىرىم يىراقلىقتىكـى تـاغ ئىچىـدىكى          
ن توققۇز يۈز يىل ئىلگىـرى ئـۆتكهن    ئاتا مازىرى ھازىرقى كۈندى   بېكتاش. قويدۇم

لهقهملىك قارا خان پادىـشاھ  » ئهۋلىيا ئاتا «جانبۇلدىكىتۈركىستان خاقانلىرىدىن  
 ئىــسمى ھهقىقىــي ئاتـا ئــۇ كىــشىنىڭ لهقىمـى بولــۇپ،   بېكتــاش. زامانداشــتۇربىـلهن  

تۈركىستان ـ تۈركىـستاننىڭ بۆشـۈكى دەپ ئاتالغـان ئوغـۇز      .  باب ئىدىئابدۇلئهزىز
 ئورنىـدىكى باالسـاغۇن شـهھىرى شـۇ چاغـدا گـۈللهنگهن       بالىقىرىنىڭ خان   تۈركلى

  .  مهدەنىيهت مهركىزى ھېسابلىناتتى-بولۇپ، يهرلىك تۈركلهرنىڭ ئىلىم 
نىڭ يازغۇچىسى مىرزا ھهيدەر كوراگان، ئۆزىنىڭ كىتابىـدا        »رەشىدىيتارىخى  «

ازغـان  يـۈز نهچـچه     ئۆز دەۋرىدە ھهر تۈرلۈك ئىلىم ئۈستىدە كىتاب ي        ساغۇندىنباال  
  . ئالىم، يازغۇچىالرنىڭ چىققانلىقىنى يازىدۇ

كىتابىنى يازغان يۇسۇف »  بىلىكقۇتادغۇ«كونا تۈرك تىلىنى ساقالپ قالغۇچى 
 تاڭ قـاالرلىق يهنه بىـر ئىـش    -بۇنىڭدىن ھاڭ  . خاس ھاجىپمۇ باالساغۇنلۇق ئىدى   

ىــڭ يازغۇچىــسى ن»ســىهاھ جهۋھهرى«ئهرەب تىلىنىــڭ بىرىنچــى لــۇغىتى ســانالغان  
ــدىن   ــاراب تۈركلىرى ــدەكف ــال     بولغىنى ــۇچى  جام ــمه قىلغ ــچىغا تهرجى ــۇنى پارس ، ئ

بــۇ كىتــابنى يېزىۋاتقــان . تۈركلىرىدىنــدۇرقارشــىمۇ يهنه شــۇ باالســاغۇنلۇق ئوغــۇز 
 شۇ تۇپراقتا تۇغۇلۇپ، شۇ تۇپراقتا ئۆسـكهن بولغـانلىقىم      ساغۇنىمۇمهنكى ئهلىخان   
  .دەپ ئاتىغانمهن» ساغۇنىي«هخهللۇسۇمنى  تكىتابلىرىمدائۈچۈن شېئىرىي 

بۇ قۇتلۇق خانلىقتىن قالغان ئهسهرلهر ئۆز خارابىسى ئاستىدا قانداق كۆمۈلۈپ   
. ياتقان بولسا، بۇنىڭ تارىخىي مهلۇماتىمۇ يهنه شۇنىڭغا ئوخشاش يوقالغـان ئىـدى      

 بـۇ  شۇنداق بولسىمۇ، بۇ توغرىـدا ئـۇزۇن يىلـالر داۋامىـدا توپلىغـان مهلۇمـاتلىرىمنى       
قىزىققان ئوقۇرمهنلهر شۇ بهتـكه    . كىتابىمنىڭ بېشىدا بايان قىلىپ ئۆتكهن ئىدىم     

  .  قارىسا بولىدۇ
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ــۇلمانالر      ــمهن مۇس ــدا، ئىخالس ــۇزاتقىلى چىققان ــۇ يهرگه ئ ــانلىرىمىزنى ئ مېهم
 قىرىـق كـۈن     -ئارىدىن ئوتتۇز   . قولىدىن كېلىدىغان ياردەملهرنى ئايىماي قىلدىم    

ئـۇ ۋاقىتتـا ھهمـمه يهردە    . رنى غۇلجىغـا ئۇزىتىـپ قويـدۇق   ئۆتكهنـدىن كېـيىن، ئـۇال   
جالالتلىرىنىـڭ دەھـشهتلىك    » ك پ ئـۇ   « باشلىنىـشى بولغـانلىقتىن      دەۋرنىڭيېڭى  

 ئـۆتمهي   - ئون كۈن ئـۆتهر      -ئۇالر كېتىپ بهش    . ھهرىكهتلىرى ئهۋج ئالغان ئىدى   
مىگه سـوراققا تارتقانـدىن كېـيىن، تـۈر     .  چاقىرتىپ ئېلىپ كهتتـى    بىشكهككهمېنى  

ــلىدى ــه      . تاش ــرەر نهرس ــوراپ بى ــوراق س ــرار س ــۇق تهك ــلهر توغرۇل ــا كهتكهن غۇلجىغ
. ، ئۈچ ئاي بولغاندا ئامالسىزلىقتىن قويۇپ بېرىشكه مهجبۇر بولدى        ئىلىندۈرەلمهي

تۈرمىدىن چىققاندىن كېـيىن،  .  ئىدىچۈشۈشۈمبۇ مېنىڭ تۆتىنچى قېتىم تۈرمىگه    
 شــهھىرىگه بارمــاقچى قــاراقولتىكــى توقمــاقتىن ئىككــى يــۈز كىلــومېتىر يىراقلىق 

 تــۆگىچى دېــگهن كىــشى بىــلهن ئابــدۇرەھمانبولــۇپ، توقماقتــا تۇرغــان ئاتۇشــلۇق 
ئۆيــدىن چىقىــپ بىــر قونــۇپ ئىســسىق كــۆلگه  . ھهمــسهپهر بولــۇپ يولغــا چىقــتىم

كــۆلنى بــويالپ ھــاۋا يهپ، ســاياھهت قىلغــاچ بهشــىنچى كــۈنى شــهھهرگه  . كهلــدۇق
ــاراقول.  كهلـــدۇق ــهھىرىنىقـ ــۈزەل   شـ ــۆركهم، ئهڭ گـ ــورنى ئهڭ كـ ــان ئـ ڭ قۇرۇلغـ

  بوســتانلىق، شېــشىدەك كۆكىرىــپ تۇرغــان كــۆل قولتــۇقى،      بــاغۇ ، مهنزىرىلىــك
 تۈز كوچىالر بولۇپ، شـۇ سـوزۇلغىنىچه بېرىـپ ياپيېـشىل            -ئىككىنچى تهرىپى تۈپ    

  .  تاغقا تۇتاشقان ئىدىقاراغايلىق
 ھاۋانىڭ ئوچۇقىدا كۆل بىز بارغان كۈنلىرى ماي ئېيىغا توغرا كهلگهنلىكتىن

ــۆك، دەل   ــۈيى كۆپك ــرى، -س ــاغۇ دەرەخلى ــۆزگه   ت ــۇپ، ك ــشىل بول ــلىرى ياپيې   تاش
 قهدىردانلىرىمىـــزدىنشـــهھهرگه كىرىـــپ مهرھـــۇم ئـــاتىمىز،  . كۆرۈنـــۈپ تـــۇراتتى

ــۆيىگه چۈشــتۇق   ــاخۇن ھاجىمنىــڭ ئ ــاراقول. ئاتۇشــلۇق رۇزى ئ  شــهھىرى نهچــچه  ق
  . يهرگه قۇرۇلغان ئىدىتهرەپتىن تارىخىي ئهھمىيهتكه ئىگه بىر 
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بىرىنچىـدىن، بـۇ جـايالر پۈتـۈن تـارىخ كىتابلىرىـدا تۈركىـستاننىڭ بۆشـۈكى،         
  . دەپ ئاتىالتتى» ئوغۇزخان پايتهختى«تۈرك ئاتىسى 

ئىككىنچىدىن، ئىسالمدىن ئىلگىرى مهدەنىيهتلىك يهرلىك ئوغۇز تـۈركلىرى        
 تـۈرك خاقانلىرىنىـڭ     ئىدىقۇت ئېلىنىڭ ۋەتىنى بولـۇپ، باالسـاغۇن بولـسا، پۈتكـۈل          

  . پايتهختى ئىدى
 تـۇران مهملىكهتلىرىـدە موڭغـۇلالر ھـاكىمىيىتى         ماۋەرائۇننهھرئۈچىنچىدىن،    

تۆمۈر سـۇلتان تهرىپىـدىن زەربىـگه ئـۇچراپ، تۇغلـۇق تۆمـۈر ئـوغلى ئىليـاس خوجـا              
قوشۇنىنى تهشـكىللهپ يـۈز مىـڭ ئهسـكىرى بىـلهن كېلىۋاتقانـدا، ئىسـسىق كـۆلنى             

 يۇلـدۇزغا  ئـارقىلىق ئۆتـۈپ چـوڭ        ئاغيـاز ، كۆكسۇ،   تېكهس،  قارقىرا،  قاراقولبويالپ  
 ئىليـاس خوجـا،     يـېڭىلگهچ ئۇ يهردىكـى موڭغـۇل قالـدۇقلىرىمۇ        . چۈشكهن ئىكهن 

 قاچقان موڭغۇلىيىگهئوغلى ئوغالنخان ئهسكىرى بىلهن ئالتاي ئارقىلىق قاراقۇرۇم 
 بــۇيرۇقىۇلتاننىڭ بــۇالر ئارقىــسىدىن مىــرزا ئۇلــۇغ بهگ، بوۋىــسى تۆمــۈر ســ . ئىــدى

بىلهن ئون مىڭ ئاتلىق ئهسكهر ئېلىپ قوغلىغان بولسىمۇ، قاچقانالرغـا يېـتهلمهي،     
. ئېــرتىش دەرياســىدىن ئۆتكهنــدە قوغالشــنى توختىتىــپ قايتىــپ كهلــگهن ئىــكهن  

 شهھهرگهئالتىـ  ئـارقىلىق    مۇزداۋانئاندىن ئۇلۇغ بهگكه يېتهرلىك ئهسكهر قوشۇپ،       
ــۇلال  ــۇ يهردىكـــى موڭغـ ــارقىلىق  ئۆتـــۈپ، ئـ ــغهر ئـ ــاكىمىيىتىنى يوقىتىـــپ، كاشـ ر ھـ

ــشنى   ــدجانغا بېرىـ ــۇيرۇدىئهنـ ــسا،  . بـ ــۆزى بولـ ــلهن زەپهر  الۋۇئـ ــكهرلىرى بىـ  لهشـ
، كـۈنهس ئـارقىلىق   داغـۇت  قايتىـپ، تـاي داۋان،     يۇلدۇزدىنبايرىقىنى كۆتۈرگىنىچه   

  . كىرگهن) ھازىرقى قورغاسقا(تۇغلۇق تۆمۈر پايتهختى ئالمىلىققا 
 قالدۇقلىرىنى سـۈپۈرۈپ ئالغانـدىن كېـيىن،        خهزىنىلىرىدىنبۇ يهردىكى خان    

خاقان ئائىلىسىگه ئىگه بولۇپ، خان قىزىنى ئۆز نىكاھىغا ئالغاچ، موڭغۇلالر ئۇنى           
دەپ ئاتاشقان ۋە ئۆز رەسـمىي ئـادەتلىرى بـويىچه ئۇلـۇغالپ،            ) كۈيئوغۇل(كوراگان  

چه ئـالتۇن قۇتىغـا      يهنه يـۈز موڭغـۇل     سىرغىسىنىخان قىزى تاغىقىنى، يۈز موڭغۇل      
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شـۇالر ئۇرۇقىــدىن  .  كهلـگهن سـهمهرقهنتكه سـېلىپ، بېـشىغا ئېلىـپ كۆتــۈرگىنىچه    
 نامىـدىكى ئىككـى قهبىـله ئۆزبېكلىـشىپ، ھـازىرقى كـۈنگىچه             ئىسىرغالى تاراقچى

 شـهھىرىگه   سـهمهرقهنت .  ئهتراپىـدا ياشـاپ كهلمهكـته      سـهبىز  شهھىرى،  سهمهرقهنت
ن يالتىراپ كۆرۈنىـدىغان تاغـدەك كاھىـشلىق        كىرىۋاتقاندا، كىشى كۆزىگه يىراقتى   

 بـى  بـى پهشتاق، تۇغلۇق تۆمۈرخان قىزى، تۆمۈر سـۇلتان خوتـۇنى نامىغـا سـېلىنغان          
  .  نىڭ خارابىسىدۇر» خانىم مهدرىسىسى

ــاخىرقى      ــا ئهڭ ئ ــهپهردە، موڭغۇلالرغ ــۇ س ــۇلتان ش ــۈر س ــشاتقۇچتۆم  زەربه قاق
ىمىيىتىنى تۈپ يىلتىزىدىن يۇلۇپ بېرىپ، تۇران، تۈركىستان ئېلىدىن ئۇالرنىڭ ھاك

 دۆلىتىنىڭ ئهڭ ئـاخىرقى خاقـانى بولغـان تۇغلـۇق           چىڭگىزخانتاشلىغان ئىدى ۋە    
بــۇالر .  كهلتــۈرگهن ئىــدىســهمهرقهنتكهتۆمۈرخاننىــڭ خهزىنىــسىنى ئــالمىلىقتىن  

، ئىككىنچىــسى ئــاق )كىچىكــرەك(ئىچىــدە يېــشىل تاشــتىن ياســالغان بىــرى كــۆك 
ــك  ــدى تهخــت ) چــوڭراق(رەڭلى ــار ئى ــلىرىمۇ ب ــدا  ســهمهرقهنت. تاش ــى ئاغزى  خهلق

دېــگهن ســۆز شــۇنىڭدىن »  كهلــگهن كــۆك تــاشخىتايــدىن«: تارقىلىــپ يــۈرگهن
كــۆرگهنلهردىن ئاڭلىــشىمىزچه، بــۇ تاشــالرنىڭ تــۆت .  مــۇمكىنچىققــان بولۇشــى 

ــۆت   ــار ئىــكهنئويــۇقىبۇرجىكىــدە كاســا ئاغزىــدەك ت ــر  .  ب تۈركىــستان خهلقــى بى
 يوسۇنلىرى بويىچه، شۇ    - قىلىپ كۆتۈرمهكچى بولسا، قائىدە      كىشىنى ئۆزىگه خان  

ئويۇقالرغا ئالتۇن تولدۇرۇپ قويىدىكهن، ئاندىن يۈز كىشى ئولتۇرالىغـۇدەك كاتتـا           
 ئۈسـتىگه خـان بولىـدىغان كىـشىنى ئولتۇرغـۇزۇپ، توقـسان قهبىلىنىـڭ         كىگىزئاق  

ــر      ــۇس بهگلىـ ــى ئۇلـ ــسان ئىككـ ــگهن توقـ ــدىن كهلـ ــۈرك ئۇرۇقىـ ــساقىلى تـ ى ئاقـ
» پاالنچى خـاننى بىـز  كۆتـۈردۇق       «. كۆتۈرۈشۈپ تهخت تېشى ئۈستىگه قويىدىكهن    

بـۇ ئىـش پۈتـۈن خهلـق ئـۇ كىـشىنىڭ       . دېگهن سۆز شـۇ مۇراسـىمدىن قالغـان ئىـدى        
خانلىقىغـا رازىلىــق بىلــدۈرۈپ، ئۇنىڭغـا بهرگهن بهيئهتلىــرى ئورنىــدا قوللىنىلىــپ   

تېـشى بۇرجهكلىرىـدىكى    كېـيىن تهخـت     . كهلگهن تۈرك تۈزۈلمىسىنىڭ بىرسـىدۇر    
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ھېلىقــى ئويۇققــا تاشــالنغان تىلالالرنــى ئهتــراپتىن كهلــگهن ئۇلــۇس ۋەكىللىــرى،   
  . بهگلىرى بۆلۈشۈپ ئېلىشىدىكهن

 ۋەتىنىمىزگه قهدەم قويماسـتىن ئىلگىـرى، تـۇران    ۋەھشىيلىرىمانا مهدەنىيهت   
ىغاندا، بۇنىڭغا قار. ئهھلىنىڭ خان سايالش ئۇسۇللىرى شۇ ئاساستا قۇرۇلغان ئىدى

پۈتۈن خهلق رازىلىقىنى ئالغان ئاساستا سايالم قىلىش شهرت قىلىنغانلىقى بىلىنىپ 
. مانــا ھهقىقىــي ســايالم شــۇنداق خهلــق رازىلىقــى بىــلهن بولۇشــى كېــرەك  . تۇرىــدۇ

 كـــۆز ۋەھـــشىيلىرىدەپ ئاتىۋالغـــان مهدەنىـــيهت » خهلـــق ھۆكـــۈمىتى«ئـــۆزلىرىنى 
ىلالردىــن بېــرى كىنــو كۆرســهتكهندەك  بويــامچى، يالغــان ســايالملىرىنى ئهللىــك ي 

 بىـر   بىلهتنىدېگهننى باھانه قىلىپ،    » ئاشكارا ئاۋاز بهردۇق  «. قىلىپ ئۆتكۈزمهكته 
تۆشۈكتىن سېلىپ، يهنه بىر تۆشۈكتىن ئېلىش ئۇسۇلىدىن پايدىلىنىپ كىشىلهرنى 

  . ئالداپ كهلمهكته
ر ئــاي  شـهھىرىدە بىــ قــاراقوليهنه ئـۆز ســۆزىمىزگه كهلــسهك، شـۇنداق قىلىــپ   

ــدىم  ــۇرۇپ قال ــدا ت ــۇ يهردىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ كــۆپچىلىكى ئۇيغــۇرالر   . ئهتراپى ب
ــاي،    ــك، نوغ ــانلىرى ئۆزبې ــۇپ، قالغ ــانبول ــاقلىرى  تۇڭگ ــارت قالم ــۇل ( ۋە س موڭغ

ــۇلمانلىرى ــېچه  . ئىـــدى) مۇسـ ــان كۈنۈمـــدىن باشـــالپ كـ ــق -بارغـ  كۈنـــدۈز خهلـ
ئالـدىمغا كېلىـپ دىنىـي      ئۇ كۈنلهردە مۇسـۇلمانالر مېنىـڭ       . بېسىۋېلىشقا باشلىدى 
بىرىنچى جـۈمه   .  نهسىههتلهرنى ئاڭالشقا بهكمۇ قىزىقاتتى    -مهسىله، ئهخالقىي ۋەز    

 ئــايهت، مهســچىتىدە تۇڭگــان، ئىككىنچــى جــۈمه كــۈنى مهســچىتىدەكــۈنى نوغــاي 
 ئىــسالم ئاساســلىرىنى چۈشــهندۈرۈپ،   -ھهدىــسلهردىن مهنىلىــك قىلىــپ ئىمــان    

 جـامىئه ىي تهسىرلىك ۋەزلهرنى سۆزلىگىنىمدە،     دەردلىك كۆڭلۈمدىن چىققان روھان   
بىناسـى نهچـچه مىڭلىغـان مۇسـۇلمانالردىن چىققـان يىغـا ئـاۋازى بىـلهن لهرزىـگه          

بۇ كهبى روھانىي تهرەپتىن لهززەتلىنىپ،  كىشىلهرنىڭ قـوزغىلىش   . كهلگهن ئىدى 
ئـادەم ئوغلىنىـڭ    .  كۆرۈلىـدۇ  مهجلىسلىرىدىالخۇسۇسىيهتلىرى كۆپىنچه دىنىي ۋەز     
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پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسـساالم    .  ياخشىلىرى پهرىشتىلهردىنمۇ ئارتۇقتۇر  
پهيغهمبهرلهر  بۇ سـۆزنىڭ چىنلىقىغـا گۇۋاھلىـق    ― باشلىق ئۆتكهن بارلىق ئهلچى  

ــدۇ ــڭ ياخــشى  . بېرى ــدۇرۇپ،    -ئۇالرنى ــدا قال ــۇچالرنى يول ــسا، يىرتق ــانلىرى بول  يام
ــدۇ   ــهرمهندە قىلى ــهيتاننى ش ــد . ش ــۈنكى كۈن ــل– 1966(ىكى بۈگ ــي ۋە )  يى غهربى

شــهرقىي تۈركىــستان باســقۇنچىلىرىنىڭ قىلىۋاتقــان زورلــۇق ۋە زۇلــۇملىرى بۇنىــڭ  
ــسىدۇر  ــز  . جــانلىق گۇۋاھچى ــڭ دەۋرىمى ــازىرقى بىزنى ــسان )  يىلــى– 1967(ھ ئىن

يارىتىلغاندىن بېرى ئىككى تۈركىـستان مۇسـۇلمانلىرى ئۈچـۈن بـۇ كهبـى زىيىنـى               
س، ئۇزۇن ئاپهت قىزىل باال ھـېچ ۋاقىـت، ھـېچ قاچـان             تۈگىمهس، زەربىسى ئۈزۈلمه  

دۇنيــا بارلىققــا كېلىــپ، خۇداســىز، دىنــسىزالر قولىغــا قــورال   . كــۆرۈلمىگهن ئىــدى
ــسانالرنى      ــۇ يىرتقــۇچالر ئىن ــيىن، ب ــدىن كې ــۈپ، ھــاكىمىيهت ئۈســتىگه مىنگهن ئۆت

 ئهمهس، بهلكــى ئىنــسانىي  ھوقۇقلىرىــدىناليالغۇزغىنــا دىنــى، ۋەتىنــى، شهخــسىي    
تهخمىــنهن . وقۇقلىرىــدىنمۇ پۈتــۈنلهي ئايرىــپ، ھــايۋانالر قاتارىــدا ئىــشلهتمهكتهھ

ــان سىياســــىي      - 1908، - 1907 ــرەك، دۇنياغــــا تونۇلغــ ــرى بولــــسا كېــ  يىللىــ
 بىرسى شۇ زاماندا چىقىدىغان سىياسىي پىرقىلهر ھهققىدە يازغـان بىـر          ئهربابالردىن

 يىراق، خىيـالىي بىـر مهسـلهك        بۇالر ئىچىدە كوممۇنىزم كهبى ئهقىلدىن    «: كىتابىدا
مانـا شـۇ    . دېـگهن ئىـدى   » ئهھلى، كوممۇنىست تـونىنى كىيىـپ ئوتتۇرىغـا چىقىـدۇ         

ــقىرى    ــلهك ئىگىلىـــرى ئهللىـــك يىلالردىـــن بېـــرى ئهقىلـــدىن تاشـ خىيـــالىي مهسـ
  .  يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتىدۇئۈستىدەتۈزۈملهرنى قورال كۈچى بىلهن خهلق 

ــهللهلالھۇ   ــۇھهممهد سـ ــز مـ ــىئپهيغهمبىرىمىـ ــهللهمدىن هلهيهـ ــامهت ۋەسـ ، قىيـ
 ئوغلى ھـارامزادىلهر ھۆكـۈمهت      ھارامزادىلهرنىڭ«: ئاالمهتلىرى ھهققىدە سورىغاندا  

ھازىر . دېگهن ئىدى»  يۈرگۈزىدۇھۆكۈمىنى زۇلۇم   ئۈستىدەئىگىسى بولۇپ، خهلق    
 قانچىلىـــك پىـــرقىلهردىنبـــۇ .  دەۋرىـــدە تـــۇرۇۋاتىمىزھـــارامزادىلهر شـــۇ نهقمانـــا 

؟ چـــۈنكى بۇالرنىــــڭ ئاساســـى تــــۈزۈملىرى   ىلهردكــــۆرالمهتلىرى ياخـــشىلىق ئـــا  
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. خۇداسىزلىق، دىنسىزلىققا، ئۆزىدىن باشقا ھېچكىمگه ئىشهنمهسلىككه قۇرۇلغان      
ئىنـساننى ئىنـسانلىق سـۈپىتىدە تۇتـۇپ      . دىنسىزلىق بارلىق يامانلىققا يـول ئاچىـدۇ      

  .دىندۇر― تۇرىدىغان، ياخشىلىققا باشاليدىغان نهرسه  
 شهھىرىدە شۇنچه ئۇزۇن تۇرغان بولساممۇ، ئۇيقۇ ۋاقىتلىرىدىن باشقا         قاراقول

شۇنداق بولـسىمۇ، ۋاقىـت     .  بوشىنالمىدىم مېهمانالردىن كهتتى   -ۋاقىتالردا  كهلدى    
ــهۇر   ــپ مهشـ ــېۋىدتېپىـ ــهيياھى شـ ــىۋېن سـ ــدىننىڭ سـ ــبهت  ھېـ ــان ۋە تىـ  تهكلىماكـ

. پ پايدىالنـدىم ھهققىدىكى ساياھهت خاتىرىلىرىنى ئوقـۇپ چىقىـپ، ئـۇالردىن كـۆ     
 قــاراقول، ) تــاالن قىلىنىــشتىن بــۇرۇن-بــۇالڭ (كوممۇنىــستالر كېلىــشتىن بــۇرۇن 

 تهرجىـــمه قىلىنغـــان نـــادىر تۈركچىـــسىگه ئوســـمانىي تاتـــارچه ۋە كۇتۇپخانىـــسى
ئىنقىالبنىــڭ باشــالنغۇچ دەۋرىــدە .  بىــلهن مهشــهۇر ئىــدىكۆپلــۈكىئهســهرلهرنىڭ 

اكىمىيىتى قۇرۇلـــۇپ، شـــهھهرلهردىكى قانۇنـــسىز، قـــارا كـــۈچ، نـــادان ئـــادەملهر ھـــ 
  .  بولغان ئىدىزايهكىتابخانىالر ۋە باشقا مهدەنىي ئهسهرلهرنىڭ كۆپلىرى 

ــىر   ــۇرا ئهس ــۇل ئهســكهرلىرى  (ۋەھــشىيلىرىئوتت ــسالم  )موڭغ ــا ئى ــۇ ۋاقىتت ، ش
» ئولجىغـا ئهرزىمهيـدۇ  «مهركىزى بولغـان باغـداد شـهھىرىگه بېـسىپ كىرگهنـدە،          

ــمهت باھـــ  ــسالىق، دەپ نهقهدەر قىمـ ــابالرنى  نهپىـ ــادىر كىتـ ــله، نـ ــىغا دەجـ  دەرياسـ
ــارىخىي        ــانلىقى ت ــپ ئاقق ــايغىچه قارىيى ــالته ئ ــۈيىنىڭ ئ ــا س ــلىغانلىقتىن، دەري تاش

 يهنه بىــر ئىــش، يىگىرمىنچــى  يىرگىنچلىــكئۇنىڭــدىنمۇ  . رىــۋايهتلهردە يېزىلىــدۇ
 ھېــسابالنغان كوممۇنىــست ھــاكىمىيىتى دەۋرىــگه  يىرتقــۇچلىرىئهســىر مهدەنىــي 

ــادىر    ك هلگهنــدە، خهلــق قولىــدا ســاقلىنىپ ياتقــان كــۆپلىگهن قىمــمهت باھــالىق ن
بــۇ قىمــمهت باھــالىق نــادىر قــول يازمــا كىتــابلىرىمىزنى ئــۆز  . ئهســهرلهر بــار ئىــدى

. ئىگىلىرى قورققىنىدىن ئۇالرغا تاپشۇرۇپ بېرىپ، سۇدا ئاققۇزۇشقا مهجبۇر بولدى       
ىـرەر ھـارۋا كهلگـۈدەك ھهر تۈرلـۈك          ئۆيۈمدە ب  تىكىسوقولۇقيالغۇز مېنىڭ توقماق،    

بۇنـداق پـاجىئهلهر يـالغۇز چهت       .  يهر ئاسـتىدا قالـدى     كۆمـۈلگىنىچه كىتابلىرىم شۇ   
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ــان    ــزى بولغـــ ــۈمهت مهركىـــ ــى ھۆكـــ ــته ئهمهس، بهلكـــ ــراتمهملىكهتـــ  پېتىرگىـــ
 كـۆز تىكـكهن     ئـالىمى شۇنداقكى، پۈتۈن ئىـسالم     .  بولغان ئىدى  كۇتۇبخانىسىدىمۇ

، ئوسـمانىي  مۇسـههف ق تارىخىي شـهرەپكه ئىـگه بولغـان         مىڭ ئۈچ يۈز يىلدىن ئارتۇ    
 ساقلىنىپ كۇتۇبخانىدا تاپقان قۇرئان، شۇ شاھادەتيهنى ھهزرىتى ئوسمان ئۈستىدە 

. ئېتى مۇسۇلمان بىر نهچچه ئىپالسالر تهرىپىـدىن ۋەيـران قىلىنـدى    . كهلگهن ئىدى 
ەت ۋە باشـقا  مهرھۇم تاتارىستان مۇفتىسى ھهزرىتى رىزا پهخـرى باشـلىق مۇسـا ھهزر       

ئالىمالر بۇ پاجىئهدىن خهۋەر تېپىپ، دەرھال ئۇنىڭ چارىسىغا كىرىشىپ، بۇ ئۇلـۇغ          
. تارىخىي قۇرئاننىڭ بۈگۈنكى كۈنگه قهدەر ساقلىنىپ قېلىـشىغا سـهۋەبچى بولـدى           

ــسۇن   ــمهت قىل ــا رەھ ــالالھ ئۇالرغ ــان   ! ئ ــۇ قۇرئ ــازىر ب ــپھ ــدا مۇقاۋىلىنى  مۇزېيخانى
ياھهتچىلهرگه مۇســـۇلمانالر ئۈچــــۈن بهك   كهلــــگهن ســـا خىتايـــدىن ســـاقلىنىپ،  

  .ئهھمىيهتلىك تارىخىي ئهسهر ھېسابىدا كۆرسىتىلىۋاتىدۇ
 قىرىـق كـۈن تـۇرۇپ ئـاخىرى ئـۇ       - شهھىرىدە بىر ئاي     قاراقولشۇنداق قىلىپ،   

ئۇ يهردە مېنـى كۈتـۈپ تۇرغانـدەك يهنه بىـر زور            . يهردىن قايتىپ توقماققا كهلدىم   
ــدى ــازىرقى ئ . ۋەقه تۇغۇلــــ ــى ھــــ ــان،  يهنــــ ــلۇق ئالتۇنخــــ ــستاندا تۇرۇشــــ هرەبىــــ

 ۋىاليىتىـدە  پهرغـانه  زادىگانلىرىـدىن  كاسـان  ئۇستازى، ئهسلى    مۇبهششىرخانالرنىڭ
ــدىن        ــۇغ ئالىملىرى ــڭ ئۇل ــۇ زاماننى ــان، ش ــاتىقى چىقق ــان، ئ ــۇقىرى بولغ ــابرۇيى ي ئ

.  تۆرە، كوممۇنىستالرغا قارشى قوزغىالڭ كۆتـۈرگهن ئىـدى        ناسىرخانھېسابالنغان  
ىنى بىلهلمهي سۇدا ئاققان كىشىدەك ھهيرانلىقتا تۇرغـان مۇسـۇلمانالر،      نېمه قىلىش 

ــالىملىرىنى    ــي ئـ ــۆز دىنىـ ــرەك   «ئـ ــسا كېـ ــالىي بولمىـ ــۈچتىن خـ ــي كـ دەپ » ئىالھىـ
 جېنىنى ئايىماي بۇ كىشىگه قوشۇلۇپ، ئۆلكه بويالپ -ئىشهنگهنلىكلىرىدىن، مال 

رسـهتلهر قولـدىن   بىراق ئىش ۋاقتىـدىن ئـۆتكهن، ئۈنۈملـۈك پۇ    . كۆپهيمهكته ئىدى 
 قارشـــى كۆتـــۈرۈلگهن بولـــشېۋىكالرغا يېقىنالردىكـــى -يىـــراق . كهتـــكهن ئىـــدى
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قـوزغىالڭالر پۈتــۈنلهي باســتۇرۇلۇپ، ھهممىــسى دېگــۈدەك مهركهز تهرىپىــدىن بىــر  
  . تهرەپ قىلىنىپ بولغان ئىدى

ــهللهلالھۇ    ــتاپا سـ ــۇھهممهد مۇسـ ــز مـ ــىپهيغهمبىرىمىـ ــهللهمنىڭئهلهيهـ :  ۋەسـ
ــشى « ــداق كىـ ــرەك   ھهرقانـ ــى كېـ ــهنگهن بولۇشـ ــسىنى چۈشـ ــۆز زامانىـ ــگهن »  ئـ دېـ

 يىللىـق ئىـسالمغا     23ھېكمهتلىك سـۆزلىرىگه ئهمهل قىلىـش، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ         
 ئــۈلگه بولغــۇدەك ئــۈممهتلهرگهدەۋەت قىلىــش دەۋرىــدىكى سىياســىتىدىن، پۈتــۈن 

ــسالم      ــرەك ئىـ ــدىن بهكـ ــى، ھهممىـ ــدىن خهۋەردار بولۇشـ ــك تهرجىمىهالىـ ئىبرەتلىـ
 خهۋەرسـىز بولغـانلىقتىن     ئالىمىـدىن  سىياسـهت    زامـانىۋى . غا الزىم ئىـدى   ئالىملىرى

يالغۇز قـوزغىالڭچىالر ئهمهس، شـۇ باھانىـدا        .  ئايالندى تهتۈرسىگهپۈتۈن ئىشلىرى   
ئۆزلىرىگه ياقمىغـان ۋە ئىككـى كىـشىنىڭ ئالدىـدا تـۆت ئېغىـز سـۆز قىالاليـدىغان                  

ىـزدەپ يـۈرۈپ تۇتـۇپ بىرنىمـۇ      ئهتراپلىرىـدا ئ كاسانبارلىق كىشىلهرنى نهمهنگان،    
ئاز بىر قىسمى تۈرمىگه قامالـدى يـاكى ئـۇزاق          . قالدۇرماي ئېتىپ، چېپىپ ئۆلتۈردى   

قـــوزغىالڭ باشچىـــسى مهرھـــۇم قېچىـــپ  . جايغـــا ســـۈرگۈن قىلىنىـــپ يوقىتىلـــدى 
يۈرگهندە، ئىككـى ئـوغلى بىـلهن قولغـا چۈشـۈپ تاشـكهنتكه ئېلىـپ كهلگهنـدىن                 

كېـيىن ئىككـى   . مىدە ياتقانلىقىنى ئاڭلىغان ئىدىم  كېيىن، يهر ئاستى قاراڭغۇ تۈر    
ئهگهر ئـۇ كىـشىنىڭ ئورنىــدا   .  ئـوغلى بىـلهن ئۆلـۈم جازاسـى بېرىلىــپ يوقىتىلىپتـۇ     

 خهۋىرى بار بىرەر كىشى بولغان بولسا ئىدى، ئىشنى باشقىچه، ئالىمىدىنسىياسهت 
يانىــدا بــۇ قهدەر چــوڭ قــوزغىالڭ جهر.  ئېلىــپ بارغــان بــوالتتىرەۋەشــتهتهشــكىلىي 

ــوالتتى      ــگهن ب ــا كهتمى ــانلىرى بىكارغ ــڭ ق ــاھ خهلقنى ــۈلگهن بىگۇن ــۈنكى . تۆك چ
جهنۇبىي تهرەپتىكى ئافغانىستان، ھىندىـستان چېگرىلىرىنـى قولغـا كهلتـۈرۈپ، ئـۇ          

ئاڭسىزلىق شۇملۇقىدىن ئۇ ئىشنى    . تهرەپتىن ياردەم ئېلىش ئىمكانىيىتى بار ئىدى     
ــد  . بېجىرەلمىــدى ــشنى باشالشــنىڭ ئالدى ــۇ ئى ــا ۋە باشــقا  ب ــستان ئهتراپىغ ا قىرغىزى

خۇدا ساقالپ، ئـۇ كـۈنلىرى مېنىـڭ        . جايالرغا مهخسۇس كىشىلهر ئهۋەتكهن ئىكهن    
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شـۇنداق بولـسىمۇ،    .  يـوق ئىـدى    خهۋىـرىم  بولغىنىم ئۈچۈن ھـېچ ئىـشتىن        قاراقولدا
جـالالتلىرى تامـدىن چۈشـۈپ    »  ك پ ئـۇ «مهن كېلىپ ھهپته ئۆتمهي ئۇ جايدىكى    

 كېچه قاراڭغۇسىدا قوراللىق كىشىلهرنى كۆرۈپ قورققـان خوتـۇن          .مېنى تۇتۇۋالدى 
. مۈشكه باشلىدىبىلهلمهي دەھشهتلىك قارا سۈرگه چۆ بالىلىرىم نېمه قىلىشىنى    -

ــا   ــالىلىرىم يىغ ــى     زارە -ب ــى ھېچنېمىن ــان پېت ــى باغلىغ ــدى، مېن ــدە قال ــدە ئۆي  ئىچى
 ئېلىـپ كېلىـپ،   زىغـا فىرۇنسورىماستىنال قولغا چىققاننى ئېلىپ، شۇ ھهيدىگىنىچه   
ئــۇالر مېنــى ئاشــۇ ئىــشقا    . گهپ سورىماســتىن يهر ئاســتى ئــۆيگه ســوالپ قويــدى    

چېتىشلىقى بار دەپ گۇمان قىلىپ ئۈچ ئايغىچه ھېچ تهرەپتىن بىـر نـېمه تاپالمـاي               
شۇنداق قىلىپ، غايىبانه كۈچنىڭ ياردىمى . ئاخىرى قويۇپ بېرىشكه مهجبۇر بولدى  

  . ئېسهن چىقتىم-ازاسىدىن ئامان بىلهن بۇ دەھشهتلىك قاماق ج

  يېڭىدىن ھىجرەت يولىدا

ئهمــدى بۇنــدىن بۇيــان بــۇ يهردە تۇرۇشــۇم ئــۆز ئامــانلىقىم ۋە دىــنىم ئۈچــۈن  
شــۇنىڭ ئۈچــۈن غۇلجــا . خهتهرلىــك بولغــانلىقى ئۈچــۈن كېــتىش قارارىغــا كهلــدىم

 دېـگهن قىرغىـز كىـشىگه       ئـابىش تهرەپكه كهتمهكچى بولۇۋاتقـان دوسـتلىرىمدىن       
ــول     قوشــ ــشىپ، ق ــپ ۋەدىلى ــۇش قىلى ــلهن ســهپهر تهييارلىقىغــا تۇت ــڭ بى ۇلۇپ، ئۇنى

  . بېرىشتۇق
ــات      ــسىمىز ســهپهر ھــازىرلىقىنى قىلىــپ ئ  تۈلــۈك - ئــۇالغ، ئــوزۇق  -ھهر قاي

 ۋەدىــسى بــويىچه ئــابىش ئېيىنىــڭ بېــشىدا، ســېنتهبىر يىلــى - 1930. تهييارلىــدۇق
 شورتۆپهه چاقىرىم يىراقتىكى مهن ئۇ كۈنلهردە، توقماقتىن ئالت  . جابدۇنۇپ كهلدى 

ئىـشلىرىم چـاال بولـسىمۇ، ۋەدەمـگه ۋاپـا          . دېگهن يهردە دېهقـانچىلىق قىلىۋاتـاتتىم     
 قـازاق تېغىـدىكى     چهلهقىلىپ بارلىقىنى ئالالھقا تاپشۇرۇپ شـام نـامىزىنى ئوقـۇپ،           

 قاتـارلىق تـۆت     ئـابىش ، يولباشلىغۇچى قىرغىز    ماكىمىر تۇڭگان غوجا،   ئابدۇررەشىد
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سـۆزۈم مۇشـۇ يهرگه     .  توقمـاقتىكى قورۇغـا كهلـدۇق      ياتـاردا ئاتلىنىـپ، ئهل    يولداش  
چــۈنكى بۈگــۈن  . كهلگهنــدە كۆڭلــۈم بۇزۇلــۇپ، كــۆزۈم ياشلىنىــشقا باشــلىدى     

ــۇقىرىقى   ئالىمىــدە مهن بىــلهن دەرقهمــدە تــۇرۇپ  بــۇ ھايــات     يولداشــلىرىمدىني
ىن بېـرى   ياشـلىق، يىگىتلىـك چاغلىرىمـد     . مۇڭداشقۇدەك بىرەر كىـشىمۇ قالمىـدى     

خهلق ئۈچۈن باشالنغان غهم ـ قايغۇلۇق كـۈنلىرىم تـا ھازىرغـا قهدەر داۋاملىـشىپ،      
كـــۆزۈمنى ئېچىـــپ ئۆتمۈشـــنى ئهسلىـــسهم، شـــهرقىي . بۈگـــۈنكى كـــۈنگه كهلـــدى

 ساناقـــسىز ۋەتهن -تۈركىــستان مۇســـتهقىللىقى، شــهرقىي تۈركىـــستاندىكى ســان    
. ىغا قولغـا كهلـگهن ئىـدى     قانلىرى ھېساب  -بالىلىرىنىڭ تۆككهن مۇقهددەس ياش     

ــسۇن؟   ــارە بولـ ــېمه چـ ــدىن   «نـ ــالر قولىـ ــى زالىمـ ــزىلگهن خهلقلهرنـ ــۆزلىرىنى ئېـ ئـ
دەپ ئاتىۋالغـان   » ، دۇنيادىكى ھهقـسىز كىـشىلهرگه يـاردەم بهرگـۈچى         قۇتقۇزغۇچى

ئالدامچى، كـاززاپ سـوۋېت ھۆكـۈمىتى، ئـالته مىليـون ئۇيغـۇر مۇسـۇلمانلىرىنى ئـۆز            
  .دىمهنپهئهتى ئۈچۈن قۇربان قىل

  بېيىت

  ، لېكىن كهچقۇرۇن،قۇتقۇزدىقوينى بۆرە ئاغزىدىن      
  ! باغالپ يان قاسساپقا تاپشۇردى، كۆرۈڭئاياغىنى -قول      

  
ــاي يىلىغـــــا كهلگهنـــــدە، بـــــۇ بىچـــــارە قېرىنداشـــــلىرىمىز،  - 1967   خىتـــ

 تىرناقلىرى ئاستىدا   -باسقۇنچىلىرى، يىرتقۇچ كوممۇنىست ھاكىمىيىتىنىڭ چىش      
 ھوقۇقلىرىـدىنمۇ   ئىنـسانىي ، دىنىي، مىللىي ھوقۇقلىرى بۇياندا تۇرسـۇن،        چاينىلىپ

ئهگهر بىرەر باھانه بولۇپ، پۈتۈن   .  ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ  يۇتۇلۇشپۈتۈنلهي ئايرىلىپ   
دۇنيا سىياسىتىدە ئۆزگىرىش بولمىسا، شـهرقىي ۋە غهربىـي تۈركىـستان ئاھـالىلىرى           

  .مۇمكىنۆمۈلۈپ كېتىشلىرى كۆپ ئۇزاققا بارماي باسقۇنچىالر قولىدا ك
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يهنه ئــۆز ســۆزىمىزگه كهلــسهك، شــۇ كــېچه ئــائىلهم ئۈســتىگه تۇيۇقــسىزدىن   
 ئـازابلىرىمنى كېلىپ ئۇالردىن ئۈزۈلۈپ چىقىشىمدىكى تارتقـان روھىـي، ۋىجـدانىي       

ئارىدىن قىرىق يىـل ئـۆتكهن بولـسىمۇ، ئهگهر شـائىرانه تهسـۋىرلىمهكچى بولـسام،            
 قهلىمىـم  سـاقايمىغانلىقتىن ڭلـۈم يارىـسى ھـېلىههم    ئاشۇ پـاجىئه زەربىـسىدىن كۆ     

چـۈنكى  . ئايالندۇرۇۋېتىـدۇ ئۇچىدىن چىققان قارا سىيا، ئۇ كۈننى ئهسلىتىپ قانغـا          
 قىـز بـالىلىرىم، تـۈن       -ھېچ ئىشتىن خهۋىـرى يـوق مهرھـۇم ئانـام باشـلىق ئوغـۇل               

ــگهن  قا ــپ كهلـ ــشىكتىن كىرىـ ــىدا ئىـ ــدۇر راڭغۇسـ ــڭ  - جالـ ــدۇر جالالتالرنىـ  جۇلـ
ســىلهرنى «: مهن ئۇالرغــا.  يوقاتقــان ئىــدىھوشــىنى -سىدىن قورقــۇپ ئهس ھهيۋىــ

ئالالھقا تاپـشۇردۇم، يهر يـۈزى تـار كېلىـپ، ھـېچ جايغـا سـىغمىدىم، يولداشـلىرىم          
كوچىــدا قــاراپ تــۇرۇپ قېلىــشتى، ئــامىن دەڭــلهر، غۇلجــا ســهپىرىگه نىــيهت قىلىــپ  

 -ىـشقىنىچه، پـۇت      كىچىـك قالمـاي، چۇقـان سېل       -دېيىشىم بىلهن، چوڭ    » چىقتىم
ــوللىرىمنى قۇچــاقالپ  ــگه تاشــالپ كېتىــسىز؟   «: ق دەپ يىغالشــقىلى » بىزنــى كىم

نـېمه قىلىـشىمنى   . كۆڭلۈم بۇزۇلۇپ، بېشىمغا تـاغ يىقىلغانـدەك بولـدى        . تۇرۇشتى
ــمهي،  ــپبىلهلـ ــدىمداڭقېتىـ ــسىمۇ،  .  قالـ ــۇنداق بولـ ــمهتهن«شـ ــالهمىن رەھـ » لىلئـ

 بېـشىغا كهلـگهن كـۈلپهتلهرنى كـۆز         ڭئهلهيهىسـساالمنى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد   
، ياخــشى ســۆز بىــلهن ئــۇالرنى  بېــسىۋېلىپئالــدىمغا كهلتــۈرۈپ، بىــر ئــاز ئــۆزۈمنى  

 نهسـىههتلىرىمنى   -شـۇنىڭ بىـلهن، ئۇالرغـا بىلـگهن ۋەسـىيهت           . بهزلىگىلى تـۇردۇم  
 يـۈرگىنىمىزچه شـۇ كـېچىلهپ   . ئېيتىپ، قالغىنىنى ئالالھقا تاپشۇرۇپ يولغا چىقتىم 

ېقىن قــارا بۇالققــا يېتىــپ، كــۈن بــويى كىــشىگه كــۆرۈنمهي بىــر ئــۆي  ســهھهرگه يــ
چــۈنكى بــۇ تــۆت يولــداش ئوتتــۇرىمىزدا بىــر بهش ئاتــار   . ئىچىــگه كىرىــپ يــاتتۇق 

مىلتىـــق، ئـــۈچ بهردەنـــكه ۋە باشـــقا قـــوراللىرىمىز بولغـــانلىقتىن كۈنـــدۈز كـــۈنى  
قــۇپ  ھهر كــۈنى شــام نــامىزىنى ئو   . باشــقىالرغا كۆرۈنۈشــىمىز خهتهرلىــك ئىــدى    

 قىرغىــز ئــابىشئىچىمىزدىكــى يــول باشـچىمىز  . ئاخـشىمى قــاراڭغۇدا يــول ماڭـدۇق  
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ئهگهر دۈشمهن  .  ياۋ يۈرەك، باھادىر يىگىتىمىز ئىدى     ماكىمىر تۇڭگانبولغاندەك،  
 بىلهن ئۇچرىشىپ قالساق، ئۇالردىن قۇتۇلۇشنىڭ چارىسى قورال كۈچى       توسۇقلىرى

شۇنىڭ . ىتىش ئىشىنى ئۇالرغا تاپشۇردۇق   ئىكهنلىكىنى ئۇالرغا تاپىالپ، قورال ئىشل    
 بـاتۇر ھاجىنىـڭ     شـادىمان  دەرياسـىنى بـويالپ يـۈرۈپ تاڭغـا يـېقىن            كېمىنبىلهن،  

  . ئاستىغا كهلدۇقكۆۋرۈكى كېمىنقىشلىقى چوڭ 

  قىرغىزالرنىڭ كاتتىسى شادىمان باتۇر

 بوۋىـسىدىن باشـالپ يـۇرت سـوراپ، يـۇرت      -بۇ كىـشى قىرغىـزالر ئىچىـدە ئاتـا          
 ئاتـاكه  باتۇر ئـوغلى،  بېك باتۇر ئوغلى، قارا   جانتاي باتۇر   شادىمانكهلگهن  كېزىپ  

 بــالىغىچه ئهل ئۈســتىدە - بــاتۇر ئــوغلى بولــۇپ، توققــۇز ئاتــا تىينــايبــاتۇر ئــوغلى، 
ــز خــانى ئاتالغــان     ــازاق، قىرغى ــۆز زامانىــسىدا ق ــاپئــۆتكهن، ئ ) ئاقــسۆڭهك (زورمان

 ئاالقىسى بولغانلىقتىن ئۆزى بىلهن ئاتىمىز مهرھۇم بىلهن دوستلۇق. لهردىن ئىدى
بۇ كىشى يېقىملىق، پهزىلهتلىـك   . ھاياتلىقىدا كۆرۈشۈپ، خىزمىتىدە بولغان ئىدىم    

ئۇنىـڭ شـۇ كـۈنلهرگىچه كىـشى     ! ئۇنىڭغـا ئـالالھ رەھـمهت قىلـسۇن    . كىشى ئىدى 
 قىرغىزلىـرى ھازىرغـا     داۋۇر باھـادىرلىقلىرىنى ھهيران قالغۇدەك دەرىجىـدە قىلغـان       

ــزدىن قهدەر ئې ــشىدۇ   -غىـ ــتان قىلىـ ــارا داسـ ــا ئۆزئـ ــۆزۈم بىـــلهن   .  ئېغىزغـ ــۆز كـ ئـ
كۆرگهننىــڭ، ئاڭلىغاننىــڭ ســىرتىدا بىــر ئىككىــسىنى خــاتىرە بولــسۇن ئۈچــۈن بــۇ 

  .ئورۇندا سۆزلهپ ئۆتۈشنى اليىق كۆردۈم
ــرى    ــدىن بېـ ــڭ ئىلگىرىـ ــاتۇر ھاجىنىـ ــپبـ ــشالق يهر  ئېگىلىـ ــگهن قىـ  - كهلـ

بــۇالر .  دەپ ئاتــاپ كهلــگهن ئىــدىنكهمىــ ۋە كېچىــك كهمىــنزېمىنلىرىنــى چــوڭ 
 كهمىننى قېلىن تارماقلىرى ئارىسىغا جايالشقان بولۇپ، كىچىك         تهڭرىتاغلىرىنىڭ

ئــۆز دەۋرىــدە ئىــدىقۇت ئېلــى باالســاغۇن . دەپ ئاتــايتتى» بــاتۇر ھــاجىم قىــشلىقى«
ئۆلكىسىنى سۇغا قاندۇرغان چۇ دەرياسىنىڭ يېرىمى مۇشـۇ قىـشالق ئوتتۇرىـسىدىن            
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 ئـۇالغ بىـلهن بـۇ دەريـادىن كېـسىپ        -سۇ تاشقىن ۋاقىتلىرىدا ئات     . تتىئېقىپ ئۆته 
سۇنىڭ كېلىش تهرىپـى يـۇقىرى، سـۇنىڭ ئېقىـشى تېـز، ئاسـتى              . ئۆتكىلى بولمايتتى 

مانـا شـۇنداق تاشـقىن      .  كـېچىش تهس ئىـدى     تاشـقاچقا قۇرۇم تاشالر بىلهن تولـۇپ      
ر قىرغىـز بـوۋاي ئېقىـپ     ئېقىۋاتقاندا مال بېقىپ يۈرگهن بى     شارقىراپكۈنلهردە، سۇ   

كېتىپ، خهتهرلىك ئهھۋالـدا سـۇ ئوتتۇرىـسىدا كۆرۈنـۈپ تۇرغـان تاشـنىڭ ئۈسـتىگه                
ــتلهردىن      ــز يىگى ــدى،  ئهتراپتىكــى قىرغى ــاز قال چىقىــپ، ســۇدا ئېقىــپ كېتىــشكه ئ

 چىقىـشقا جـۈرئهت قىاللمىـدى، بـۇنى         قۇتقۇزۇپھېچبىرى بۇ قېرى بوۋاينى سۇدىن      
 ئـۆزىنى ئاتايـدۇ،   قۇتقۇزۇشقاىگه پىسهنت قىلماي،   كۆرگهن باتۇر شادىمان ھېچنېم   

دەپ ئاتالغان بۇ كىـشى دەرھـال       » خىزىر نهزەر سالغان كىشى   «: كىشىلهر ئارىسىدا 
دېگىنىچه ئېتىنى مىنىپ » !تۇر ئايغىر ئېتىمنى ئېلىپ كهل«: ئاستىدىكىلهرگهقول 

ىكى  يېقىنــد-بــۇنى كــۆرگهن چــوڭالر ۋە يىــراق  . ســۇغا ئــۆزىنى ئاتمــاقچى بولــدى 
تىلسىز ياۋغا قارشـى چىقىـپ بـاتۇرلۇق قىلىـشىڭ      ! ھهي باتۇر «: تهڭتۇش كىشىلهر 

ــك    ــۇر؟ كۆپچىلى ــداق بول ــساقان ــۇق  يىغىل ــى قىالتت ــر ئىالجىن ــقا بى ــشىپ »  باش دېيى
بۇنى كۆرگهنلهر بىر نېمه . ھهرقانچه يالۋۇرسىمۇ ئۇنىماي، سۇغا قاراپ ئۆزىنى ئاتتى

، كامـال   مۆكـۈش .  ئااللماي قايغۇغا چۈشتى   دېيهلمهي، يا ئۇنى بۇ ئىشتىن قايتۇرۇپ     
 ئوغۇللىرىنىڭ ئانىسى، ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ سۆيۈملۈك، ئهل ئىچىدە ئاتاقلىقدېگهن  

باتۇرۇم بۇ ئىشنى «:  بايۋەچچه دېگهن خوتۇنى يىغالپ يالۋۇرۇپشاكهقهدرى ئۇلۇغ 
 دەپ مىنگهن ئېتىنىڭ ئاستىغا ئـۆزىنى ئېتىـپ       » بولدى قىلىڭ، كهينىڭىزگه قايتىڭ   

توســـقىنىغا قارىمـــاي، ســـۇنىڭ يـــۇقىرى تهرىـــپىگه ئېتىنـــى قويۇۋېتىـــپ ئۈزۈشـــكه  
شۇنداق دەھشهتلىك ئۆلۈم، خهتهرلىك تىلسىز «: بۇنى كۆرگهن كىشىلهر. باشلىدى

 ھېچقانـداق بىـر قورقـۇش    رۇيىـدا  -ياۋ ئۈستىگه ھۇجۇم قىلغاندىمۇ ئۇنىڭ رەڭگى   
هيغهمبىرىمىـز سـهللهلالھۇ   بهلكـى ئـۇ پ  . دېيىـشىدۇ »  ئـاالمىتى سـېزىلمىگهن ئىـدى   

 پانا تىلىگهن كۆزسىز، تىلسىز سۇ باالسـى ئالدىـدا   ئالالھتىن ۋەسهللهمنىڭ  ئهلهيهى
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تۇرغاننى كۆرۈپ، بۇ كهبى دەھشهتلىك قـارا ئهجـدىها ئاغزىغـا چۈشـكهن بىچـارىنى          
قۇتقۇزۇشــقا ھىمــمهت قىلغــانلىقىنى بىلــگهچ، ئىجــازەت بهردى بولغــاي، قىلــچه       

ۆزىنى ئېتىـپ، ســۇ ئوتتۇرىـسىدىكى تــاش ئۈسـتىدە پاقىــدەك    ئىككىلهنـمهي سـۇغا ئــ  
دەپ ئـات   » !ئـالالھ «: چاپلىشىپ ياتقان چالنى پۈتۈن كۈچى بىـلهن يۇلـۇپ ئېلىـپ          

 سـۇ دولقـۇنى ئىچىـدە،    دەھـشهتلىك ئۆركهشلهپ كۆپـۈپ ئېقىۋاتقـان   . سالغان ئىدى 
ان  تاشــقا ئۇرۇلــۇپ كېلىۋاتقــان بــاتۇر ھــاجىنى ســۇ بويىــدا كــۆرۈپ تۇرغــ -تاشــتىن 

ئـۆي،  . دەپ ئالالھقا ناله قىلماقتـا ئىـدى  » !ئاھ خۇدا، ئۆزۈڭ ساقال«: سانسىز خهلق 
ــان   ــائىله، ج ــۆيهرلىرىئ ــاقتىن ك ــۇدا «: ھهري ــاھ خ ــشاتتى» !ئ ــۇنداق . دەپ توۋلى ش

ھهيۋەتلىك، دەھشهتلىك سۇ ئىچىدە جـان تاالشـقان ھالـدا چاپلىـشىپ ياتقـان چـاال             
دەپ » !ڭ بولــسا، قولــۇڭنى ئــۇزاتجېنىــ«: ئۆلــۈك بــوۋاي ئۈســتىگه يېتىــپ كېلىــپ 

ــسىمۇ، ئهس    ــان بول ــاتتىق توۋلىغ ــىنى -ق ــول   ھوش ــوۋاي ق ــان ب ــاي يوقاتق ، ئۇزىتالم
باتۇرنىڭ قولى ئۇنىڭغا ئىلىنماي، ئوقتهك ئېقىۋاتقان سۇ ئىچىدە ياندىشىپ ئۆتۈپ          

ئهمـدى ئىـش تۈگىـدى،    «: بۇنى كۆرگهن پۈتـۈن خهلـق سـۈرەن سېلىـشىپ      . كېتىدۇ
نىدىن ئايرىلىـدىغان بولـدى، ئۇنـداق كىـشى بىـزگه قهيهردىـن          جې  ئۆز باھادىرىمىز

ــر      ــى ئۇنىــڭ بى ــڭ نهچــچه مىڭ ــدۇ؟ بۇنــداق بوۋاينى تــال تىرنىقىغىمــۇ تهڭ   تېپىلى
دېيىشىپ توۋلىغان بولسىمۇ، بۇالرغا قاراپمۇ قويماي سۇدىن چىقىـشى          » كهلمهيتتى

. ى ئاتىـدۇ  ساداسـىنى تـوۋالپ، ئىككىنچـى قېـتىم سـۇغا ئـۆزىن           » !ئالالھ«بىلهن يهنه   
باھــادىرالرنى ئــالالھ دوســت «:  ۋەســهللهمنىڭئهلهيهــىپهيغهمبىرىمىــز ســهللهلالھۇ 
ــۇدا   ــاي، تىلىكىمنـــى خـ ــايتۇتقـ ــداملىق  ، ھهرقايتۇرمىغـ ــاباتلىقالر -ئىـــشتا چىـ  سـ

دېگىنىدەك، ئالالھنىڭ ياردىمى يهتتـى بولغـاي، ئـۇ چـاال     » !مهقسهتلىرىگه يهتكهي 
 بــۇ مىنگهشــتۈرگىنىچهقــۇزۇپ، ئــات ئالــدىغا ئۆلــۈك بــوۋاينى ئۆلــۈم ئاغزىــدىن قۇت 

  . دەھشهتلىك سۇدىن ساالمهت چىقارغان ئىدى
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 بىـلهن قىمىـز ئىچىـشىپ ئولتۇرغـان         يېقىنلىـرى  ئـۈركهۋدا يهنه بىر كۈنى، ئاق     
دەپ سورىـسا،   » بـۇ نـېمه ئىـكهن؟     «.  سۈرەن ئاڭلىنىپتۇ  -ئىكهن، يىراقتىن شاۋقۇن    

لىق ئىچىدە بىر يولۋاس ياتقان ئىـكهن،      سۇ ياقىسىدىكى قېلىن ئورمان   ! ھاي باتۇر «
ئهل بىلىپ قېلىپ، مهرگهنلهر بىلهن خهلق ئـۇنى ياتقـان يېرىـدىن قوزغـاپ ئېلىـپ         

كۆپچىلىــك ھــېچ ئىــش قىاللمايــدۇ، ھهر ۋاقىــت خهلــق  «: دېگهنــدە» ۇچىقىرالمــاپت
دەپ ئوۋ كۈنلىرى » !؟كۆرسۈنچۇ يهنه بىر ئىش قىلىپ باھادىرىڭئارىسىدا تۇرغان 

باتۇرنىــڭ . ن كىيىملىرىنــى كىيىــپ، قىلىــچ ئاســقان ھالــدا ئاتلىنىــدۇ     كىيىــدىغا
كىرىشكهن ئىشىدىن قايتماسلىق ئادىتىنى، ئهل ئىچىدە ھهممه بىلگهنلىكتىن، بـۇ     

شـۇنداق بولـسىمۇ،   . ئىشتىن  قايتۇرۇۋېلىش توغرىسىدا ھېچ كىم ئېغىز ئاچالمـاپتۇ    
 قورقۇنچلــۇق يىرتقــۇچ يهر يــۈزى ھــايۋانلىرى ئىچىــدە ئېتــى ئۇلــۇغ، ھهيــۋىتى زور،  

يولۋاســنى قانــداق قىلغانــدا مهغلــۇپ قىلىــش مهسىلىــسىنى نهزەرگه ئېلىــپ، ھهر       
 مــامۇتنى مهرگهن ئىنىــسى تهگكۈزەلهيــدىغان ئىلناشــسائېهتىمالغــا قارشــى، كــۆزى 

 كىــشىلهر تاماشـىچى شــۇ يـۈرگىنىچه ئهگهشـكهن   . ھهمـرا قىلىـپ ئېلىۋالغـان ئىـدى    
سـهن ھايۋانـدىن   ! جـانىۋار ھاي «.  يېنىغا كهلدى  بىلهن بىرلىكته قېلىن چاتقاللىق   

دەپ بېرىــپ، » ئارســالنمهنچىققــان يولــۋاس بولــساڭ، مهن ئىنــساندىن تۇغۇلغــان  
يــاالڭ قىلىچــى بىــلهن يولــۋاس ئۈســتىگه ئېتىلغــان ئىــكهن، يولــۋاس باتۇرنىــڭ         
ھۇجۇمىغا چىـدىيالماي ياتقـان يېرىـدىن قېچىـپ چىقىۋاتقانـدا، ئىنىـسى مامۇتنىـڭ          

ئهمـــدى ئـــۇ «: وقىـــدىن قـــاتتىق يارىلىنىـــدۇ، بـــۇنى كـــۆرگهن كىـــشىلهرئاتقــان ئ 
  . دەپ ئۆيىگه قايتىشىدۇ» يارىالندى، يارىالنغان ياۋغا چىقىلسا بولمايدۇ

ــاقچى     ــارەت قىلم ــازارالرنى زىي ــدا م ــهپىرىگه كېتىۋاتقان ــۈچىنچى ۋەقه، ھهج س ئ
ە، قارىسا   كىرگهند قهبرىسىگهئهمىر تۆمۈر   .  چۈشكهن ئىكهن  سهمهرقهنتكهبولۇپ،  

 قهبرىسىگه بىرسى تۆمۈر سۇلتان ئوفىتسېرلىرىدىنساياھهت ئۈچۈن كهلگهن رۇس     
:  قوزغىلىـپ غهزىپـى بـۇنى كـۆرۈپ    . ئايىغىنى تىرەپ خهت يېزىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپتۇ    
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دەپ » !پۇتۇڭنى تـارت  ! يۇڭۋاش كېسىلگۈرھهي، ئهر قهدرىنى بىلمىگهن، پۇتۇڭ      «
دىن چاچراپ تۇرۇپ، كهچۈرۈم سورىغان ھالدا      قورققىنى ئوفىتسېرتوۋلىغان ئىكهن،   

  .كېتىپ قاپتۇ
بــالىلىق كۈنلىرىــدىن باشــالپ كۆرســهتكهن بــۇ باھادىرنىــڭ شــۇنداق كىــشى   

ــۇر   ــشلىرى ناھــايىتى كۆپت ــاالرلىق ئى ــران ق ــڭ باھــادىرلىقى، ســېخىيلىقى  . ھهي بۇنى
ب ھهققىدە باشقىالر ئهمهس، مهن بىلىـدىغانلىرىمنى يازىـدىغان بولـسام، بىـر كىتـا         

  .پۈتۈشى مۇمكىن
ئىنسان ياخشىلىقى كۆمۈلۈپ كهتمىسۇن، خـۇدا خـۇش كـۆرگهن پهزىلهتلىـك             

 كـــېلهچهك ئهۋالدلىرىمىـــز ئـــۆرنهك باھادىرلىرىـــدىنبولغـــان، تـــۈرك ئۇلۇســـىنىڭ 
ئالسۇن، بهزى يهرلهردىن ئىبـرەت ئالـسۇن دەپ،  بـۇ ئورۇنـدا يـۇقىرىقىالرنى نهقىـل        

  .كهلتۈردۈم

  بېيىت

  قىگه كۆپ ئاپىرىن قىل،تهلىم تۈرك خهل     
  !قانداقال ماختىساڭ ئازدۇر ئېنىق بىل     
  ،ئوتۇرغايتىنچلىق چېغىدا مېهماندەك      
  !ئېتىلغايئۇرۇش كۈنلهردە ئارسالندەك       

  
 ۋەسـهللهم ئېيتقانـدەك، ھهر ئـادەم    ئهلهيهـى بىراق پهيغهمبىرىمىـز سـهللهلالھۇ    

مۈشــتىكى كــۆكرەك كىرىــپ ئــات ئۆت. ئـۆز زامانىــسىنى ياخــشى چۈشىنىــشى كېــرەك 
چاپتۇرغان، نهيزە سـانجىپ يـاۋ ئالغـان ئاتـا ـ  بـوۋىلىرىمىز ئـۆز زامانىـسىغا يارىـشا          

 ئۈچـۈن، ۋەتىنىنـى   ئـۆتىگهنلىكلىرى ئۈستىگه يۈكلهنگهن دىنىي، مىللىي بـۇرچىنى       
  . باسقۇنچىالر قولىدىن ساقالپ ئۆز ھاكىمىيهتلىرىنى قولىدىن چىقارمىغان ئىدى
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  ىك تۈزۈم بىلهن چار ھۆكۈمىتىنىڭ پهرقىكوممۇنىستل

 يىللىق تارىخ بويىچه جاھالهت ۋە خۇراپات پاتقىقىغا پېتىـپ،          ئۈچيۈزكېيىنكى  
ــاپىتىگه يولۇقــۇش نهتىجىــسىدە، رۇس باســقۇنچىلىرى    ــادانلىق، چۈشهنمهســلىك ئ ن
قــورال كــۈچى ئىــشلىتىپ ۋەتىنىمىــزگه زورلــۇق بىــلهن كىرىۋالــدى ھهمــدە ئــۆز         

  .    يۈز يىل بولدىئالغىلىىمىيىتىمىزنى تارتىپ قولىمىزدىكى ھاك
ۋەتىنىمىزگه بىرىنچى قېـتىم باسـتۇرۇپ كىـرگهن شـۇم ئايـاق چـار ھۆكـۈمىتى             

 مهرىپهتــتىن -تۈركىــستان خهلقىنــى ئهللىــك يىــل پۈتــۈنلهي قاراڭغۇلۇقتــا، ئىلىــم 
مهھرۇم قىلىپ كهلگهن بولسىمۇ، رۇسالرنى كۆپلهپ كۆچۈرۈپ ئېلىپ كهلمىـگهن          

يهرلىــك خهلقنىــڭ ئهركىنلىكــى ئۆزىـــدە، ۋەتىنــى قولىــدا بولــۇپ، دىنىـــي       . ئىــدى 
ــتهپ   ــلىرى، مهكـ ــسىلىرى -مىراسـ ــۈك، مهدرىـ ــۆز   ھهرتۈرلـ ــشلىرى ئـ ــائهت ئىـ  جامـ

  . ئىختىيارىدا ئىدى
 قايغۇرغــان بولــۇپ كــۆرۈنگهن يالغــانچى، ئالــدامچى  غېمىغــاقاچــانكى خهلــق 

ــوڭ ئۈســتهل ئاشــىقى، مهنــسهپپهرەس كوممۇنىــستالر، قــورال كــۈ    -چى بىــلهن ۋە ئ
 زىيـاننى ئايرىـشنى بىلمهيـدىغان، چۈشـهنمهيدىغان،         -سولىنى بىلمهيدىغان، پايـدا     

 ئورنىتىپ ئالغانـدىن    ھاكىمىيىتىنى پايدىلىنىپ ئۆز    كۆسهيلهردىنۋىجدانسىز، قارا   
ــشتى    ــشكه كىرىـ ــشلىرىنى ئۆزگهرتىـ ــۈن ئىـ ــيىن، پۈتـ ــڭ  . كېـ ــۇنداقكى، بۇالرنىـ شـ

داســىزلىق ئاساســىغا قۇرۇلغــانلىقتىن، بىرىنچــى    ھــاكىمىيهتلىرى دىنــسىزلىق، خۇ 
ــپ،       ــا چىقىرى ــۈملىرىنى يوقق ــهرىئهت ھۆك ــشلىرىنى ش ــۈن ئى ــدىن باشــالپ پۈت كۈن

 خانىقـاالردىن تارتىـپ بۇزۇلمـاي قالغـانلىرىنى         - مهسچىت،  مهدرىسىلهر -مهكتهپ  
ــا      ــك ئورۇنالرغـ ــۈن كېرەكلىـ ــۆزلىرى ئۈچـ ــشاش ئـ ــا ئوخـ ــا، ئويۇنخانىالرغـ چايخانـ

  .ئايالندۇردى
ھهممىگه مهلۇم، دۇنيا يارىتىلغانـدىن تارتىـپ يهر ئۈسـتىدىكى ئىنـسانالر ئـۆز        
ئهركىنلىكلىــرى بــويىچه خالىغــان يهردە ياشــاپ، خالىغــان يهردە ھايــات كهچــۈرۈپ  



 99 

چــۈنكى ئىنــسان بالىــسى ئهســلى يارىتىلىــشىدا، ئــۆز ئهركىنلىكــى . كهلــگهن ئىــدى
ان يېرىنى قهدىرلىشى كېرەك بىلهن ياشىشى، ئۆزى خالىغان ئىشنى قىلىشى، تۇغۇلغ

  .مانا بۇ، ئىنسانالرنىڭ ھايۋانالردىن پهرقلىنىدىغان يېرى ئىدى. ئىدى
 ئىچىدە ھېچبىر زامان، ھېچ بىر مهملىكهتـته، ئىنـسانالرنى ئهرك           ئالىمىھايات  

 مـۇمكىن  ئىختىيارىدىن ئايرىپ، تىلسىز ھايۋانالر قاتارىدا مهجبـۇرىي ئىـشلىتىش       -
الىي تــۈزۈمنى قوللىغــۇچى خىيــالپهرەس ئهمهلــدارالر قــورال  بىــر خىيــ. ئهمهس ئىــدى

 قىلىپ، ئهللىك يىلدىن بېرى پۈتۈن      شهرمهندىچىلىكلهرنىكۈچى بىلهن ئاشۇنداق    
  . خهلقنى بېسىپ كهلدى

  بېيىت

  قايغۇلۇق تۈنلهر ئۇزاردى تاڭ ئاتار كۈن بارمىكىن؟     
  ،ئىڭرىنىپبىز قامالدۇق بۇ تۆمۈر قورغان ئىچىدە      

  بۇ زۇلۇم قۇرغان قهپهسنى سۇندۇرار كۈن بارمىكىن؟      
  . بىزگه يېپىقئىرۇربارچه ئالهم يوللىرى ئوچۇق      
  ھهج يولى ئېچىالر كۈن بىزگه بارمىكىن؟! ئهي خۇدا     
  ،تاپدىلهربارچه ئالهم ئهھلى ئۆز مهقسهتلىرىنى       
   بۇ ئىش بوالر كۈن بار مىكىن؟خهلقىگهئۆزبېكىستان      
  رۇسالر باستى ۋەتهننى قاپلىدى سهلدەك كېلىپ،     
   خۇدايا قۇتىالر كۈن بارمىكىن؟پاالكهتتىنبۇ      
   باغرى ئېزىلدى بۇ ۋەتهننىڭ دەردىدە،ساغۇنىي     
   دەرمان تاپار كۈن بارمىكىن؟بۇدەردىمهكىم بىلۇر،      
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يېزىلغـان  دەپ » ئون ئالته ئهركىـن جۇمهـۇرىيهت ھۆكـۈمىتى     «قهغهز ئۈستىدە   
بــــۇ .  ھهققــــانىيهت قىلچىلىــــك يــــوق ئىــــدى ھېچبىرىــــدەبولــــسىمۇ، بۇالرنىــــڭ 

 -مهملىكهتلهرنىڭ ئاساسىي ئىشلىرى موسكۋاغا باغالنغان بولۇپ، ئۇنىڭسىز چوڭ         
  . كىچىك ھېچ قانداق بىر ئىشنى ئۆز ئالدىغا قىاللماس ئىدى

اندا ھهر بىر بولۇپمۇ ئۆزبېكىستان جۇمهۇرىيىتى باشقا جۇمهۇرىيهتلهرگه قارىغ
ئىــش توغرۇلــۇق ئهڭ تــۆۋەنكى ھالغــا چۈشــكهنلىكتىن دىنىــي، مىللىــي، شهخــسىي، 

ــۈنلهي  مهھــرۇم ئىــدى    ــدىن پۈت ــسانىي ھوقۇقلىرى ــا ئىن ــق دۈشــمىنى «. ھهتت » خهل
 يىللىـرى نهچـچه مىڭلىغـان    - 1937، - 1936دېگهن يالغان تـۆھمهتنى توقـۇپ،       

 بـالىلىرىنى تۇتـۇپ يوقاتقانـدىن    ، سىياسهتنى چۈشـهنگهن ۋەتهن    زىيالىيلىرىۋەتهن  
دەيــدىغان، خهلــق تونۇمايــدىغان، » بــاش ئۈســتىگه«باشــالپ، موســكۋا نــېمه دېــسه، 

ــسىز    ــسىمۇ، موســكۋانىڭ ۋىجدان ــرى، ئىپالســلىرىدىنســۆيمهيدىغان بول ــهراپ بى  ش
راشـىدىننى ئـۆز مهيلـى بـويىچه ئۆزبېكىــستان قورچـاق ھۆكـۈمىتى باشـلىقى قىلىــپ        

بۇنىڭ ئۈستىگه،  .  ئۆز مهقسهتلىرىنى بېجىرىشكه باشلىدى    بهلگىلهپ، شۇ ئارقىلىق  
 يـــۈز بهرگهن يهر تهۋرەش باھانىـــسى تاشـــكهنتته ئاپرېلـــدا، – 26 يىلـــى - 1966

بىــلهن ئــۆيلىرى بۇزۇلغــان ئــۆزبېكلهرگه يــاردەم بېــرىش باھانىــسى بىــلهن پۈتــۈن 
ــدى   ــادەم يۆتكى ــۇرىيهتلهردىن ئ ــتىن ۋەيرانچىلىق . جۇمه ــته يهر تهۋرەش ــا ھهقىقهت ق

يېڭى شهھهر بىنالىرى بولۇپ، مۇسۇلمانالردىن كۆپرەكى بـۇ        ― ئۇچرىغان مهركهز   
ــدى   ــان ئى ــاق قالغ ــاپهتتىن س ــچه     . ئ ــپ، نهچ ــانه قىلى ــۇنى باھ ــسىمۇ، ب ــۇنداق بول ش

، ئۇنىڭ  چىقىرىۋېتىپمىڭلىغان ئۆزبېكلهرنى مهجبۇرىي شهھهر سىرتىغا كۆچۈرۈپ       
 شهيخان«ىخىي شهھهر ھېسابالنغان    بولۇپمۇ، تار . ئورنىغا رۇسالرنى ئورۇنالشتۇردى  

بــۇ . پۈتــۈنلهي بۇزۇلــۇپ، ئۇنىــڭ نــام ـ ئهســىرىمۇ قالمىــدى     »  مهھهللىــسىتهھــۇر
دېـگهن  » ئابـاد  قۇرباقـا «شهھهردىن تاشقىرىغا ھهيدەپ چىقىرىلغـان بىچـارىلهرنى       

بۇزۇلغان ۋە يېڭـى سـالىدىغان ئـۆيلىرىگه ھېچقانـداق بىـر       . يهرگه ئاپىرىپ قويدى  
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 بالىلىرى بىلهن شۇ كۈنلهردە تـازا قىينالـدى         گۆدەكبۇ بىچارىلهر   . ياردەم بهرمىدى 
  .ۋە يىگىرمىنچى ئهسىرگه كېلىپ ئۆز ۋەتىنىدە ئۆزلىرى خارالن ئىدى

باسقۇنچىالرنىڭ دەسلهپكىسى بولغان چار ھۆكۈمىتى دەۋرىدىن ئهللىـك يىـل          
 كـۈنلهردە  ئۆتۈپ، كاپىرالر ئارىسىدا بهزى ئۆزگىرىشلهر بولغان بولسىمۇ، ئهمما ئـۇ     

  .مىللىي جهھهتته، بولۇپمۇ تىل جهھهتته ئۆزگىرىش بولمىغان ئىدى دىنىي ۋە
ئهمدى بولسا، بۇ دىنسىز ھۆكۈمهت دەۋرىـدىن باشـالپ ئۇنىڭغـا يهنه ئهللىـك              

ــنىگه يــۈز يىــل توشــتى    بۇالرنىــڭ . يىــل قوشــۇلۇپ، رۇس باســقۇنچىلىرىنىڭ كهلگى
ــسىزلىق تا    ــا دىن ــۈن دۇنياغ ــسهتلىرى پۈت ــلى مهق ــۇزۇق   ئهس ــڭ ب ــپ، ئۆزلىرىنى رقىتى

سىياسهتلىرىنى ئـورنىتىش بولغـانلىقتىن، پۈتكـۈل ئىـشلىرىنى ئۆزلىرىنىـڭ بـۇزۇق             
ــىنى      ــتىدا بولۇش ــاكىمىيىتى ئاس ــىنىڭ رۇســالر ھ ــر نهرس ــاغالپ، ھهربى سىياســىتىگه ب

شۇنىڭ نهتىجىسىدە، بـۇالر ھهر     . مهجبۇرىي رەۋىشته شهرت قىلىشتىن ئىبارەت ئىدى     
ــۋىلهر يولباشــچىلىق  ھۇشــيارالرغالىپ، ئىــشقا  ئارىلىــشىۋې  ســاراڭالر، ســاقالرغا تهل

. قىلىــپ، پۈتــۈن مهملىكهتــته بــۇ مهجنۇنالرنىــڭ ئارىالشــمىغان ئىــشلىرى قالمىــدى
خهلق ئىختىيارى ھايـات كهچـۈرۈش ھوقۇقىـدىن ئايرىلغـانلىقتىن، ئۇالرنىـڭ جـان             

ــاال      ــان ھـ ــن چىققـ ــۇچراپ، يهردىـ ــقۇنلۇققا ئـ ــرى توسـ ــاالل مېهنهتلىـ ــېقىش ھـ ل بـ
 -، يـېمهك    تۈلۈك -ئوزۇق  . مهھسۇالتنىڭ يۈزدىن بىرىمۇ ئۆزىگه تهگمىگهن ئىدى     

ئىچمهك ئىشلىرى ئۇالرنىڭ ئامبىرىغا چۈشـكهنلىكتىن، خهلـق تىلهمچـى ھـالىتىگه      
ئــۆزلىرى خالىغــان ئۆلچهمــدە بېرىــپ، خهلقنــى نورمىلىــق يــېمهك بىــلهن    . چۈشــتى

قه ئۈچ كـۈن يـېمهك بهرمىـسه،        ئهگهر خهلق . تهمىنلهش ئۇالرنىڭ تۈپ قانۇنى ئىدى    
مانـا شـۇنداق بولـۇپ ھـازىرقى     . خهلق بېشىغا قىيامهت يىغىپ، شۇ كۈنى ئاچ قاالتتى    

كۈنــدە ئىلگىــرى تــارىخالردا پــارقىراپ كــۆرۈنگهن، تىلــالردا داســتان بولغــان تــۈرك 
خهلقى، تۇران مۇسۇلمانلىرى يالغۇز دىنىي ھوقۇقلىرىدىن ئهمهس، بهلكى ئىنسانىي    

  .ىنمۇ ئايرىلىپ يۇتۇلۇش گىردابىغا يېقىنالشتىھوقۇقلىرىد
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 بىـلهن ئـون     باھـانىلهر كېلهچهكته بىز ئۈچـۈن ئهڭ قورقۇنچلـۇق ئىـش، يـوق            
ــهلدەك كېلىۋاتقـــان باســـقۇنچىالرنىڭ ۋەتىنىمىـــزگه        ــالپ، يـــۈز مىڭـــالپ سـ مىڭـ

بهزى بىــر مىللىــي ھېســسىياتى يــوق، ۋىجدانــسىز كىــشىلهر  . ئورۇنلىشىۋېلىــشىدۇر
 ئاشكارا يۇتۇۋېلىش خام چوتىنى سوقۇۋاتقانلىقىنى بىلىپ -ئوچۇق ئۇالرنىڭ بىزنى 

ــدۇ ــسابالنغان    . تۇرۇۋاتى ــلىقى ھې ــۈمهت باش ــستان ھۆك ــهراپئۆزبېكى ــىدىنغا ش  راش
ــوغلىنى    ــقا بېرىـــــپ، ئـــ ــتىنئوخـــــشاش ئادەملهرنىـــــڭ قىزىنـــــى ئورۇســـ  ئورۇســـ

ــدۈرۈ ــدۇ ۋاتقانلىقىنىئۆيلهن ــۇالردىن بول .  بىلىــپ تۇرۇۋاتى ــدا، ئ ــداق بولغان غــان بۇن
بۇ رۇسپهرەس ئهۋالدالر ئالدىـدا ئۇالرنىـڭ       ! بالىنىڭ كىم بولۇشى ھهممىگه ئايانغۇ؟    

تارىختا باسقۇنچىالر دائىم شـۇنداق ئهمهلـپهرەس       . ئاتىسى ئهڭ ئېغىر جىنايهتچىدۇر   
ــۈنلهردە . ســـــاتقۇنالردىن كهڭ رەۋىـــــشته پايـــــدىلىنىپ كهلـــــدى  ــازىرقى كـــ ھـــ

اســقۇنچىلىرى ســهيپىدىن ئهزىــزى،  بخىتــاي نىقــابى ئاســتىدىكى ئىنتېرناتــسىئونال
 .  پايدىالنماقتاۋىجدانسىزالردىنبۇرھانغا ئوخشاش 

  قۇتۇلۇش يولى

بۇ باالدىن قۇتۇلۇش چارىسىنى ئىزدەش ھهر بىـر ۋەتهن ئوغلىنىـڭ مـۇقهددەس             
بۇنىڭ ئۈچۈن بىزلهر دىنىي ۋە مىللىي ھېسـسىياتلىرىمىزنى سـاقالش          . ۋەزىپىسىدۇر

، ئهڭ ئاۋۋال ئىلىـم قـورالىنى   كۈچهيتىپـ ئىتتىپاقىمىزنى بىلهن بىر قاتاردا، بىرلىك  
  .  الزىمدۇركهلتۈرۈشىمىزقولغا 

بۇ مهلئۇنالر ھاۋادىن باشقا ئوت، سۇدىن باشالپ ئىنسان ھاياتىغـا كېرەكلىـك       
ئـادەم بالىـسىنىڭ مىـڭ    . بـارلىق نهرسـىلهرنى قولغـا ئېلىـپ ئـۆز ئامبىرىغـا سـولىدى       

 غهزەللىـرى  -ئاھاڭغـا سـېلىپ ئوقۇغـان بېيىـت      تهدبىرلىـرى، ھهر  –تۈرلۈك ھۈنهر   
قــازاق . ۋاقتــى كهلگهنــدە بىــر پــارچه نــان  ئالدىــدا بــاش ئېگىــشكه مهجبــۇر بولــدى 

ــرى     ــۈز يىــل ئىلگى ــچه ي ــدىن نهچ ــائىرىنىڭ بۇن ــاالر جېنىڭنــى،   «: ش ــۈرمهي ئ ئۆلت
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دەپ ئېيتقـان سـۆزى ھـازىر       » بوغۇزلىماي ئىچهر قېنىڭنـى، ئـۆلچهپ بېـرەر نېنىڭنـى         
ــتى بىزنىــــڭ ئۈ ــتىمىزگه كېلىــــپ ئورناشــ ــق،  . ســ ــۈپهيلى ئوغرىلىــ دىنــــسىزلىق تــ

ــر   ــسىزلىق، بىـ ــسىزلىك،  -ئهخالقـ ــرىگه ھۆرمهتـ ــسىزلىقالر بىـ ــدىۋىجدانـ .  كۆپهيـ
» ھازىرقى مهدەنىـيهت دەۋرىـدە، دىيـانهت بىـلهن تهرەققىيـات بىـرگه ياشـىيالمايدۇ              «

ئارىـسىدا  دېگهن خاتا پىكىـر ئـاقىلالر ئالدىـدا ئهمهس، جاھـان بـويىچه ئهخمهقـلهر         
ھهقىقهتته ھازىرقى تهرەققىيات ئىسالم دىنى ئاساسىدا ئېلىپ بېرىلـسا،         . تارقالماقتا

ئىنــسان . ئىنــسانالر ئۈچــۈن ئهڭ پايــدىلىق مهدەنىــيهت بولۇشــىدا شــهك يــوق ئىــدى 
 بارلىق ھوقۇقلىرى ھهممه خهلق ئالدىدا، بولۇپمۇ ھۆكـۈمهت دائىرىلىـرى     ئالىمىنىڭ

چاغــدىال، مهدەنىــيهت پهزىلىــتىگه ئىــگه   قالنــسا، شــۇئالدىــدا قــانۇنىي رەۋىــشته سا 
  . بولغان بوالتتى

يولـدىن  ( ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقـان دىنـسىزالر مهدەنىيىتـى پاسـىق           ئۈستىمىزدە
ــقان  ــان، ئاداش ــدۇ ) چىقق ــيهت دەپ ئاتىلى ــسانالرنى   . مهدەنى ــيهت ئىن ــداق مهدەنى بۇن

ــدۇ    ــۈنلهي ئايرىي ــتىن پۈت ــانىي پهزىلهت ــي ۋە روھ ــىيىنىڭرۇ.  ئهخالقى ــتهبىت س  مۇس
ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا ياشاۋاتقان ھهممه ئىنسانالرنىڭ ئىنسانىيهت ھوقۇقلىرىدىن 

ــسىز      ــدا ئهركـ ــايۋانالر قاتارىـ ــۇپ، ھـ ــرۇم بولـ ــۈنلهي مهھـ ــشلهۋاتقانلىرىنىپۈتـ  ئىـ
ھــازىرقى دەۋردە، مهيلــى قايــسى يــول بىــلهن بولمىــسۇن، ئىلىمنىــڭ   . كــۆرۈۋاتىمىز

بۇنى كـۆرگهن بهزى ئىنـسانالر قانـداقتۇر        . كۆرۈۋاتىمىز قىلىۋاتقانلىقىنى   تهرەققىي
. دېگهن خام خىيـالالردا بولۇۋاتىـدۇ     » ؟قۇتۇالرمىزمۇكوممۇنىستالرنىڭ ئاپىتىدىن   «

 ھهممه ئىـش  تهبىقىغىچه باشالپ تۆۋەن ئهربابلىرىدىنلېكىن مهركىزى ھۆكۈمهت    
ــس   ــسىيهتچى، ۋىجدانـ ــرى، شهخـ ــۈمهت خىزمهتچىلىـ ــان ھۆكـ ــتىلىدە ئولتۇرغـ ىز ئۈسـ

چــۈنكى .  ئهمهس ئىــدىمــۇمكىن چىقىــشى ۋۇجۇدقــابولغــانلىقتىن، بــۇ ئۈمىــدنىڭ 
 ئهقىللىق كىشىلهر رەھبهرلىك قىلغان بولسا ئىـدى، ھهركىـم ئـۇنى            ئىلىمغائهگهر  

شـۇنىڭ ئۈچـۈن، ھوقـۇق      . ئۆز قابىلىيىتىگه يارىشا ھهق يولـدا ئىـشلهتكهن بـوالتتى         
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.  ھـېچ ۋاقىـت  ياخـشىلىق كهلمهيـدۇ         يامان ئادەملهر قولىدا بولغانلىقتىن ئۇالردىن    
بۇنىـــڭ يهنه بىـــر ســـهۋەبى، كـــۆپىنچه ئىـــش بېـــشىدا ئولتۇرغـــانالر، بىرىنچىـــدىن،  
يېتهكچىسى ئارقىسىدىن قارىغۇالرچه كېتىۋاتقان، قىزىل تهشۋىقاتتىن باشقىـسىنى      
ئاڭلىمىغــان، مهنــسهپپهرەس كوممۇنىــستالر؛ ئىككىنچىــدىن، ھــازىرقى مهدەنىــيهت 

لهردىن يېتهرلىك خهۋىرى يوق، ئىلمىي جهھهتتىن خهلق ئۈچـۈن  ساھهسىدىكى  پهن  
پايدىلىق ئىشنى قىلىشنى خالىمايدىغان، ئۆز نهپسى ئۈچۈن ھهممه نهرسىنى قۇربان 

 ئاشـۇ ۋىجدانـسىز     ئىگىلىـگهن قىلىدىغان ئـادەملهر، بولۇپمـۇ ئىقتىـسادىي ئـورۇننى          
ــان كىـــــشىله   ــۇرۇھتىن تهركىـــــب تاپقـــ ــارەت ئىككـــــى گـــ ر ئـــــادەملهردىن ئىبـــ

  . بولغانلىقىدىندۇر
 مهرىـــپهت راۋاجالنغانـــسېرى پىكىـــرلهر ئۆزگىرىـــپ ئـــۆز ئىچىـــدىن  - ئىلىـــم

ــه       ــقا نهرس ــدىن باش ــۇش خــام خىيال ــدته بول ــگهن ئۈمى ــاالرمىكىن دې ئوڭــشىلىپ ق
  . ئهمهس

دەپ » قىيامهت قاچان بولىدۇ؟«: ئهلهيهىسساالمدىنپهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد 
مهن . ان ئـادەملهر قولىغـا ئۆتكهنـدە بولىـدۇ    ھۆكـۈمهت ئىـشلىرى يامـ   «: سـورىغاندا 

 چهتنىگهن چاغدا، خهلق بېـشىغا      ئۈممهتلىرىمكۆرسهتكهن ئايدىڭ، يورۇق يولدىن     
شۇنداق  پىتنىلهر كېلىدۇكى، شۇ زاماننىڭ دانالىرى ھېچ چارە تاپالماي ھهيرانلىقتا         

  . دېگهن ئىدى» قالىدۇ
ۋىرىنــى ھــازىرقى  سهكــسهن يىــل ئىلگىــرى بهرگهن خهئۈچيــۈزبۇنــدىن مىــڭ 
 ئهلهيهـى قۇرئان نېمه دېـگهن بولـسا، رەسـۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ         . كۈندە كۆرۈۋاتىمىز 

 راستلىقىغا ھېچ ۋاقىت گۇمـان      -ۋەسهللهم نېمه خهۋەر بهرگهن بولسا، ئۇنىڭ ھهق        
كــۆڭلىگه گۇمــان چۈشــكهنلهر كــۆزى بىــلهن كۆرگهنــدە   . قىلماســلىقىمىز الزىــم

  .ئاندىن چۈشىنىدۇ
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 باالالرنىــڭ -ىلغانــدىن بېــرى، يهر ئۈســتىدە ھهر تۈرلــۈك ئــاپهت ئىنــسان يارىت
بولغــانلىقىنى يــالغۇز تارىختــا ئهمهس، بهلكــى ئــالالھ تهرىپىــدىن پهيغهمــبهرلهرگه  
چۈشۈپ بىزگه يهتكهن تهۋرات، ئىنجىل، قۇرئان كهبى ئىالھىي كىتابالردىمۇ خهۋەر          

يىئاپهتلهرنى بېشىدىن لېكىن بۇ دۇنيا ئهھلى قانچىلىك كۆپ باال. بېرىلگهن ئىدى
كهچۈرگهن بولسىمۇ، ئۇ كۈنلهردە بىزنىڭ بېشىمىزغا كهلگهن دىنسىزلىق باالسىنى 

بولۇپمۇ، بۇ باالالردىن باشـقىالرغا قارىغانـدا، ئهڭ قـاتتىق زىيـان           . كۆرمىگهن ئىدى 
چـۈنكى رۇس  . تۈركىـستان مۇسـۇلمانلىرى بولـدۇق   ― تارتقانالر يهنىال بىـز تـۇران     

ىڭ شــۇم قهدەملىــرى يهتــكهن كۈنــدىن باشــالپ ھۆكــۈمىتىمىزدىن  باســقۇنچىلىرىن
. ئايرىلغان بولساقمۇ، دىنىـي، مىللىـي، ۋەتهن  ھوقـۇقلىرىمىز ئـۆز قـولىمىزدا ئىـدى           

قاچانكى بـۇ مهدەنىـي ۋەھـشىيلهر قولىغـا ھۆكـۈمهت ئـۆتتى، شـۇ كۈنـدىن باشـالپ،                
 -ۇقىمىز، ئهرك    ئايرىلغاننىڭ ئۈستىگه، ئىنسانىي ھوق    ھوقۇقلىرىمىزدىنيۇقىرىقى  

نـــېمه ئۈچـــۈن بۇنـــداق بولـــدۇق؟ دېگىنىمىـــزدە،  .  ئايرىلـــدۇقئىختىيـــارىمىزدىنمۇ
قۇرئاننىڭ ئېيتىشىچه، بهنـدىگه بېـرىلگهن نېمهتلهرنىـڭ زاۋالىغـا ئـۆزى سـهۋەبچى              

ــدۇ ــدۇ    . بولى ــايتۇرۇپ ئالماي ــت ق ــېچ ۋاقى ــى ھ ــۇدا بهرگهن نېمهتلهرن ــى . خ بهرگهنن
 قىلىپ، ئۇالرغا بۇ ئىشنى اليىق نهھىيندىلهرگه قايتۇرۇپ ئېلىشتىن ئالالھ ئۆزى به    

  ! كۆرمىگهن ئىكهن، ئۆزىگه قانداق اليىق كۆرگهي؟
 قانچىلىــك شــۈكۈر  نېمهتلىــرىمگهســىلهرگه بېــرىلگهن  «: ئــالالھ قۇرئانــدا 

ــارتتۇرىمهنقىلــساڭالر، مهنمــۇ شــۇنچىلىك   ــگه . ئ ــسهڭلهرئهگهر قهدرى ــۇ يهتمى ، ئ
  .دېدى» ق ئازابلىق  جاۋابقا تارتىلىسىلهر، يهنه قاتتىئايرىلىسىلهرنېمهتتىن 

 بــويىچه ھۆكــۈمىۋەتىنىمىزنــى، دىنىمىزنــى دۈشــمهنلهردىن ســاقالش قۇرئــان   
دۈشمهنلىرىڭالرغا قارشـى   «: چۈنكى ئالالھ قۇرئاندا  . ھهممه مۇسۇلمانالرغا پهرزدۇر  

  .دېدى» !ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه قورال تهييارالڭالر
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انالرغا شـۇ زامـان قـوراللىرىنى تهييـارالش پهرز     رەسۇلۇلالھ زامانىـدىكى مۇسـۇلم   
بىزدە بولسا، ئۆز ۋەتىنىمىزنى ئازاد قىلىش ۋە ئـۇنى سـاقالش ئۈچـۈن             . بولغان ئىدى 

 - قــورال زامــانىۋى يــاراقالرنى تهييارلىــشىمىز،  -ھــازىرقى زامانغــا يارىــشا قــورال    
ر بــۇنى ئهگه.  الزىــمئېگىلىــشىمىزيــاراقالرنى ئىشلىتىــشنى بىلىــدىغان بىلىمنــى    

ۋەتىنىمىزنـى  . قىلمىساق، ئالالھنىـڭ قۇرئانـدىكى ئهمرىنـى چۈشـهنمىگهن بـولىمىز          
ساقالش، ئۆز دۆلىتىمىزنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچـۈن ھهر نهرسـىنىڭ ئـۆزىگه يارىـشا              

  .  سهۋەبلىرىنى قىلىشنى قۇرئاندا ئېيتىلغان ئالالھ ئهمرى دەپ بىلىشىمىز كېرەك
، كــاپىرالرنىڭكىبــۇ دۇنيــا «: ك، قۇرئانــدابهزى بىــر جاھىلالرنىــڭ ئېيتقىنىــدە

، يېڭىـدۇكى بهلكى ئىـسالم ھهممىنـى      «دېيىلگهن ئهمهس،   » ئاخىرەت سىلهرنىڭكى 
ھهممىنىـڭ ئۈسـتىدە بولىـدۇكى، باشـقىالرنىڭ ئاسـتىغا          . ھېچ كىمـگه يېڭىلمهيـدۇ    

دېــيىلگهن ۋە »  ســوراڭالرئــالالھتىنھهر ئىككــى دۇنيــا ياخـشىلىقىنى  . چۈشـمهيدۇ 
غا كهلتۈرۈش چـارىلىرى كۆرسـىتىلىپ، پۈتـۈن سـهۋەبلهرنى تولۇقالشـقا          بۇالرنى قول 

  .بۇيرۇغان
نـېمه بولغۇلـۇق،    . ئالالھنىڭ ۋە پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۆزىدە ھـېچ شـهك يوقتـۇر         

ــپ،      ــرەت ئېلىــ ــدىن ئىبــ ــسا، ئۇنىڭــ ــكهن بولــ ــشىمىزغا چۈشــ ــۈكلهر بېــ كۆرگۈلــ
  .  باشقا چارە يوقئوڭشىشىمىزدىنكېلهچىكىمىزنى 

   توختىتىلىشىھىجرىتىمىزنىڭ

 شــادىمان بــاتۇر يهنه ئــۆز ســۆزىمىزگه كهلــسهك،  يۇقىرىــدا ئېيتىلغىنىــدەك     
گه كهلگىنىمىـزدە، كۈتـۈپ تۇرغـان قىرغىـزالر بىزنـى           ) كهمىـن كىچىـك   (قىشلىقى  

ئـۇالر بىـلهن قېتىلىـپ تـۈن بـويى يـۈرۈپ، تاڭغـا يـېقىن بىـر يهرگه                   . قارشى ئالـدى  
دىن كېيىن، ئۇ يهردىن ئاتلىنىپ كـۈن  بىر ئاز ئۇخالپ دەم ئالغان   . كېلىپ چۈشتۇق 

بــويى يــۈرۈپ كهچــته قــېلىن قارىغــايلىق ئىچىــدىكى بىــز بىــلهن بىلــله ســهپهرگه    



 107 

ــدۇق       ــۆيىگه كهل ــايلىق ئىچىــدىكى ئ ــېلىن قارىغ ــر قىرغىزنىــڭ ق ــان بى بــۇ . چىقق
 بىزنـى بـۇ  . كىشىنىڭ ئىسمى نهزەر قـۇل بولـۇپ، بىزنىـڭ سـهپهر باشـلىقىمىز ئىـدى          

، ئۆزى ئارقىدا قالغان ئۆي ـ جايلىرىنى  كۆچۈرۈپ كـېلىش   يهرگه قوندۇرۇپ قويۇپ
ــلهن ئارقىــسىغا قايتىــپ كهتتــى  -ئۈچــۈن ئــۈچ  ــاش .  تــۆت يىگىــت بى ئهتىــسى قۇي

ــاال       ــز ب ــك قىرغى ــۈز ئائىلىلى ــرەر ي ــدا، بى ــۈرۈلگهن چاغ ــپ،  -كۆت ــاقىلىرىنى ئېلى  چ
رۇپ،  تاقلىرى بىـلهن، باشـقا مـال ـ چـارۋا، ئـۆي ـ جـايلىرىنى قالـدۇ         -يهڭگىل يۈك 

 يېرىـدە پـۇل   خىتـاي . ئۇي، كاال بىلهن، يىلقىلىرىنـى ھهيـدىگىنىچه يېتىـپ كهلـدى         
كۆپىنچىـسى  .  قاچىلىرى تولدۇرۇلغان ئىدى  - خۇرجۇنبولغۇدەك نهرسىلهر بىلهن      

  .  چاقا،  قىزلىرى ئىدى–ئۆزىنىڭ خوتۇن باال 
لتىمىز پۈتۈن يول بويى نهزەر قولنى باشلىق قىلىپ سايالپ، مهن باشلىق يهنه ئا

 كهينىمىـزگه يـاراملىق، مهرگهن      -ئالـدى   . كېڭهش ھهيئىتى بولۇپ يولغـا چىقتـۇق      
قـولىمىزدا ئىككـى دانه     . يىگىتلهردىن مۇھاپىزەتچى بهلگىلهپ يولغـا راۋان بولـدۇق       

،  قالغىنى ئوۋ مىلتىقلىـرى بولـۇپ، يىگىرمىـدىن          باردەنگى تۆت     –بهش ئاتار، ئۈچ    
 بـويالپ،   ئـۈزەنىنى  ئـويراق  كـۆك    يـۈرگىنىمىزچه ۇ  شـ .  بار ئىـدى   قورالىمىزئارتۇقراق  

ــشى ئاقــسۇ،       ــۇ دەرياســىنىڭ بې ــۈچ قونــۇپ چ ــېلهكئ ــى داۋاننىــڭ   چ  دېــگهن ئىكك
 تاشـلىق،   تـاغۇ مېڭىۋاتقـان يـولىمىز بۆرىمـۇ ماڭمايـدىغان،         .  كهلدۇق ئايرىلمىسىغا

 يـول بىلىـدىغان، پىـشقان يـول باشـچى      ئاشـىدىغانغا ئهگرى يول بولغاچقا تاغدىن    
كىــشىمىز ) يولباشــچى (قــاالۋۇزبهختىمىــزگه قارشــى ۋەدىلهشــكهن . ىــدىكېــرەك ئ

يولدا كېلىۋاتقىنىمىزدا، بىـز بىـلهن قاچقـان قىرغىزالرنىـڭ قـورۇدا            . كهلمهي قالدى 
 تــاۋارلىرىنى، تىكىلــگهن ئــۆيلىرىنى،  -ياتقــان قــويلىرىنى، ئىگىــسىز قالغــان مــال  

 ئىنـــسان ھاياتىغـــا . ئۈســـكۈنىلىرىنى كـــۆردۇقئهســـۋاب، تۆشـــهكلىرىنى -كـــۆرپه 
 كهلتۈرگىنىنى كۆرۈپ ئىچىمىز خارابىلىقكوممۇنىستالرنىڭ شۇنداق زۇلۇم سېلىپ، 

  . ئاغرىپ، كۆزلىرىمىزدىن تارامالپ ياش ئېقىشقا باشلىدى



 108 

بىزنىڭ قاچقان خهۋىرىمىـز ئهل ئىچىـگه تارقالغانـدىن كېـيىن، بىزنـى قولغـا          
ــارقىمىزدىن شــقۇزۇپتوچۈشــۈرۈش ئۈچــۈن ئالــدىمىزدىن چېگــرا ســاقچىلىرىنى    ، ئ

 قـاچقۇنچىالر بىـز   . قوراللىق قىرغىز كوممۇنىـست ئهترەتلىرىنـى ئهۋەتـكهن ئىـكهن         
 بـويالپ يـۈرۈپ ئاقـسۇ داۋىنـى ئاسـتىغا كهلگهنـدە كهينىمىـزدىن               ئـۈزەن ئۈچ كـۈن    

ئـارىمىزدا  . ئهۋەتكهن قىرغىز كوممۇنىستالرنىڭ قارىسى يىراقتىن كۆرۈنۈپ قالـدى       
ياتقـان يېرىمىـز   . ىـدى، ئـۇ كېچىنـى سـاالمهت ئۆتكـۈزدۇق     بىر ئـاز مهرگهنـلهر بـار ئ      

 داۋىنـى  چـېلهك  قولىمىز ئاقسۇ، سول قولىمىز ئۇڭئاسمان پهلهك تاغالرغا تاقالغان،     
لېكىن يولنى بىلىدىغان باشچىمىز بولمىغانلىقتىن، بۇ داۋانالردىـن ئېـشىپ          . ئىدى

پهيتته،  دەل شۇ . قايسى تهرەپكه مېڭىشىمىزنى بىلهلمهي ئارىسالدى بولۇپ قالدۇق      
ــدى  ــدۇق  -ئالـــ ــا دۇچ كهلـــ ــوغالپ كېلىۋاتقانالرغـــ ــارقىمىزدىن قـــ ــا .  ئـــ ئۇالرغـــ

ئىككى يول ئارىسىغا كىرىپ قېلىپ قايـسى تهرەپـكه مېڭىـشنى       « : رەسۇلۇلالھنىڭ
دېگهن سـۆزىنى ئېيتىـپ مهسـلىههت      » بىلمىگهن كىشى ئوڭ قول تهرەپكه ماڭسۇن     

سـول قولـدىكى    . رسىتىپ ماقۇل بولمىدى  ئهمما ئۇالر باشقا سهۋەبلهرنى كۆ    . بهردىم
 داۋىنىنى ئاشساق قازاق يېـرىگه چۈشـۈپ، بـۇالردىن قۇتۇلـۇپ كېتىـشىمىزنى           چېلهك

ئهتىسى سـهھهرلهپ ئاسـتىدىن بىـر دەريـا         . ئويالپ، شۇ يولغا مېڭىشقا قارار قىلدۇق     
 تـۆت  -سۈيى تېشىپ چىقىۋاتقان ئېگىز تاغ بهل ئۈسـتىگه چىقىـپ، ئـۇ يهرگه ئـۈچ              

  .  قويدۇققاراۋۇللۇققاقوراللىق بالىنى 
ئۆزىمىز ئۇالغلىرىمىز بىلهن بهل ئېشىپ، يالغۇز تۇياق كىيىك ماڭىدىغان يول 

 - سۇغهزنىسىبىلهن كىيىك ئىزىنى بويالپ بۇلۇتقا تاقاشقان تۆت تاغ ئارىسىدىكى 
ئۇ يهردىن ئۆتۈپ كۆك مـۇز، ئـاق   . دېگهن جايغا چۈشتۇق) كۆك كۆل(چوڭقۇر سۇ  
 ئـايىغى بۇلـۇتالر بىـلهن ئورالغـان        -ا ھېچ نېمه كۆرۈنمهيدىغان بـاش       قاردىن باشق 

كــۈز ھاۋاســى ســوغۇق، قــار ئۇچقــۇنالپ  .  داۋىنــى ئاســتىغا كېلىــپ قونــدۇق چــېلهك
قار ئوتتۇرىسىدا كۆرۈنۈپ تۇرغان قارا تاش ئارىسىدا بېشى چىقىپ تۇرغـان         . تۇراتتى
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اللىرىنىــڭ ئاشــۇنداق قىرغىــز ئاي. ئۆســۈملۈكتىن باشــقا ھــېچ نهرســه كــۆرۈنمهيتتى
ــۆرۈپ      ــانلىقىنى ك ــاق ھازىرلىغ ــدىغان يهردە تام ــه تېپىلماي ــېچ نهرس ــسچىلىق، ھ قى

  . ھهيران قالدىم
ھهر كىـم بىـر نهرسـىگه       «:  ۋەسـهللهمنىڭ  ئهلهيهـى پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ   

ھهر ئىشنى ئۆز ئىگىـسىگه    . باغلىنىپ يارىتىلغاچقا ئۇ نهرسه ئۇنىڭغا ئاسانلىشىدۇ     
دېگهن ھېكمهتلىك سۆزىنىڭ سىرىنى شۇ   » يهڭگىللىشىدۇر، ئىشىڭالر   تاپشۇرۇڭال

، ھهيدەر ئهلى ۋە بۇ ئابىشبولۇپمۇ، ئۆز دوستلىرىمىزدىن . چاغدا چۈشهنگهن ئىدىم
 -بــۇ ئهر .  ئىــدىچهبــدەسئىككىــسىنىڭ خوتــۇنلىرى تامــاق ئېتىــشكه ھهممىــدىن 

تىن بىـزگه قىلغـان    بـۇ كهبـى ئېغىـر يـولالرنى مېڭىپمـۇ ئـارام ئالماسـ          خوتۇنالرنىڭ
. شهپقىتىدىن كۆڭلۈم سۆيۈنۈپ، ھازىرغىچه ئۇالرنى ئهسلىـسهم ھـۆرمىتىم ئاشـىدۇ     

ــمهن   ــا قىلى ــپ، دۇئ ــلهر ئېيتى ــا رەھمهت ــى   . ئۇالرغ ــان يهرلىرىن ــڭ ياتق ــالالھ ئۇالرنى ئ
  ! جهننهتتىن قىلسۇن، ئامىن

قانداقال بولمىـسۇن، شـۇ كېچىنـى قـار ـ مـۇز ئۈسـتىدە يېتىـپ بولـسىمۇ، تـاڭنى            
ئهتىسى بهختىمىزگه يارىشا قار ـ مۇز ئۈستىگه يالتىراپ تۇرغـان قۇيـاش    . ئاتقۇزدۇق

يول بىلگهن، ئىز كۆرگهن يولباشچىمىز بولمىغاچ نـېمه  . نۇرى چۈشۈشكه باشلىدى  
 -قىلىشىمىزنى بىلهلـمهي، ئامالـسىزلىقتىن خوتـۇن ـ بـالىلىرىمىزدىن باشـقا يـاش        

مىڭ مۇشهققهت بىلهن   .  تاغقا ياماشتۇق  قېرى دېمهي پۈتۈن ئهر كىشىلهر ئاتلىنىپ     
تـــاغ تۆپىـــسىگه چىقىـــپ قارىـــساق، تهخمىـــنهن ئـــۈچ چـــاقىرىم كهلگـــۈدەك تـــاغ   

مانا شۇ يهردە بىز ئىلگىـرى قاچقـان   .  مۇز قاپلىغان ئىكهن- قېلىن قار  تهسكىيىنى
 دېـگهن  تېـپىالرمىكىن  ئـاتلىق كىـشىنىڭ ماڭغـان ئىـزى     -بىرەر يۈز  كىشى پىيادە   

كۈن بويى يول كۆرۈپ، ئىز ئىزدىگهن بولساقمۇ، بهختىمىزگه قارشـى          ئۈمىد بىلهن   
كهچـته بـوران ـ چاپقۇننىـڭ سـوغۇقىدا قالمـايلى       . بىرەر نېمىنىڭ ئىزىمۇ چىقمىـدى 

ــايتتۇق   ــا ق ــسىزلىقتىن ئارقىمىزغ ــى    . دەپ   ئامال ــۈكرى، كــۆك كــۆل بېل ــا ش خۇداغ
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ــۈچ   ــق ئ ــۆت -ئۈســتىگه قوراللى ــاراۋۇل ت ــۇپتىكهنمىز ق ــسقوي ــارقىمىزدىن ، بولمى ا ئ
ئىـز قـوغالپ   .  باسـار ئىـكهن    ئۈسـتىمىزدىن قوغالپ كهلگهنلهر ئىزىمىزغـا چۈشـۈپ،       

 قارشـىلىق كۆرسـىتىپ     قـاراۋۇللىرىمىز كهلگهنلهر بهل ئۈستىگه چىققانـدا، بىزنىـڭ        
شۇنىڭ بىلهن، ئىككـى كـۈنلهپ مـۇز       . ئوق ئۈزگهن بولغاچقا، ئۇالر قايتقان ئىكهن     

 ئـاۋارە بولغانـدىن كېـيىن، يهنه ئارقىمىزغـا قايتىـپ          تاغالر ئارىـسىدا يـول تاپالمـاي      
 ئۈستىگه، بهل ئۈستىدە قىينالغاننىڭ ئۇالغلىرىمىز چارچاپ ئۆزىمىز    -ئات  . كهتتۇق

 ئىككى كۈن قېلىپ، ئىككى كىشىنى چارالپ كـېلىش ئۈچـۈن ئاقـسۇ داۋىنـى       -بىر  
 ئېـسهن  -ئهۋەتكهن كىشىلىرىمىز ئىككىنچى كۈنى ئامـان    .  يولغا سالدۇق  تهرەپكه

قايتىــپ كېلىــپ، ئىككــى كــۈن يــول يۈرســهك يايالققــا چىققىلــى بولىــدىغانلىقىنى 
 ئېـسهن ئاقـسۇ داۋىنىنـى ئېـشىپ،         - يايلىقىـدىن ئۆتـۈپ، ئامـان        ئېل. مهلۇم قىلدى 

بۇ يهرگه كېلىپ خىيال قۇشـۇم مېنـى        . كهڭ كهتكهن بىر يايالققا كېلىپ چۈشتۇق     
ــۇرۇقى  ئۆتمۈشــتىكى ئهركىنلىــك ئۈچــۈن كــۈرەش قىلغــان،   ــدىقۇت ―  ئوغــۇز ئ ئى

ئېلىنــى ســهيله قىلــدۇرۇپ، ئــۇ تاغــدىن بــۇ تاغقــا، بــۇ ســايدىن ئــۇ ســايغا  كۆچــۈپ  
 ئىچىۋاتقـــان  ھىجىـــردەيـــۈرگهن تـــۈرك ئـــوغالنلىرىنى، كـــومزەك، كهڭ ســـاپال     

 قــــوزا - ئۆتۈۋاتقــــان ھــــاللىرىنى، قــــوي كېكىــــرتهكتىن قىزىــــل قىمىزلىرىنىــــڭ
يهۋاتقـان بهختىيـار ھايـاتلىرىنى كـۆز     گۆشـلىرىدىن كـاۋاپ ئېتىـپ، قۇلـۇن سـويۇپ      

  ئـالىمىگه بىر دەملىك بولسىمۇ، ئهركىنلىك  . ئالدىمغا كهلتۈرۈپ كۆڭلۈم بۇزۇلدى   
چىققاندەك بولۇپ، ھاردۇق چىقىرىش ئۈچۈن بۇ ئورۇندا ئىككـى كـۈن دەم ئېلىـپ              

 دېــگهن يــايالقالردىن ئۆتــۈپ،  ســاۋرۇن، بــاي ســاۋرۇنتوختىغانــدىن كېــيىن، تــاي  
 يۈرۈپ، تۈن قاراڭغۇسىدا جىـله قارىغـاي داۋىنـى ئاسـتىدىكى قـېلىن              كېچىلهپ يول 

  .قارىغايلىق ئىچىگه كىرىپ قوندۇق
، »تۈركىـــستان بۆشـــۈكى «تهڭرىتاغلىرىنىـــڭ يـــوللىرىمىز بىزنىـــڭ ماڭغـــان

ئاتالغان ئىسسىق كـۆل ئۆلكىـسىنىڭ شـىمالى تهرىپىـدىكى          » ئوغۇزخان پايتهختى «



 111 

لدىدا يېغىـشقا باشـلىغان قـار ـ يـامغۇر تـۈن       بۇ يهرگه كېلىش ئا. تارماقلىرى ئىدى
بويى توختىماي ياغقان بولسىمۇ، ھهر تۈپ قارىغاي بىر قىرغىزنىڭ ئۆيىدەك بولۇپ، 

 مۇسـاپىر مېهمىنىنـى   چۈشـكهن ئۇنىڭ دالدىسىدا ياتقان ھهر بىر قىرغىزنـى ئـۆيىگه          
ىـپ  ئهتىـسى ھـاۋا ئېچىل  .  ئىـدى ئاسـرىماقتا قار ـ يامغۇر ھۇجۇمىدىن سـاقلىغاندەك   

 تاغقـا   -كۈن كۆتۈرۈلگهندە، بۇ يهردىن كۆچـۈپ شـىمال تهرەپـكه قـاراپ، تاغـدىن               
ئـۇ  .  تۇمان بىـلهن قاپالنغـان ئېگىـز تـاغ تۆپىـسىگه يهتتـۇق             يۈرگىنىمىزچهئېشىپ  

يهرگه كهلگهندە ھاۋا بۇزۇلۇپ، قار كۈچىيىـپ مېڭىۋاتقـان يـولىمىزنى قـار قـاپالپ،               
ىرغىـز يىگىتلىـرى پىيـادە تـاغ ئۈسـتىگه          ق.  بىلهلـمهي قالـدۇق    يۈرىشىمىزنىقاياققا  

ھاۋانىڭ ئۆزگىرىشىگه ئهگىشىپ قار قېتىشىپ     . يامىشىپ يول ئىزدەشكه كىرىشتى   
 بىرىنـى   -ئۈستىدىن كۆتۈرۈلگهن تۇماندا يول ئىزدەپ كهتكهن يىگىتلىرىمىز بىـر          

بۇنىڭ ئۈستىگه، يـالغۇز ئايـاق يـول ئۈسـتىدە ئۇزۇنـدىن  ئـۇزۇن         . كۆرەلمهي قالدى 
. هتكهنلىكىمىــزدىن ئاتلىرىمىزنىــڭ بېلــى تېلىــپ يېتىۋېلىــشقا باشــلىدىتــۇرۇپ ك

قارىساق، كۈن چۈشتىن ئېشىپ كهتتـى، ئهگهر شـۇ ئوتتۇرىـدا كهچـلهپ قالىـدىغان               
 ئـۇالغلىرىمىز ئۈچـۈن قـاتتىق قىيىـنچىلىقالر تۇغۇلۇشـى      -بولساق، ئۆزىمىز ۋە ئـات      

ــسىزلىقتىن ئ  .  ئىــدىمــۇمكىن ــشقا  شــۇنداق ئهھــۋال ئاســتىدا ئامال ارقىمىزغــا قايتى
 بوران ئىچىدە ئـالته سـائهت       -ماڭغان ئىزىمىز بويىچه قايتىپ، قار      . مهجبۇر بولدۇق 

 چارچــاپ، ھېلىقــى قــېلىن  -ئهتراپىــدا يــول بېــسىپ، گۇگــۇم چۈشــكهندە ھېرىــپ   
  . ئېسهن كېلىۋالدۇق-قارىغايلىق ئىچىگه ئامان 

ئۈچـۈن پىشـشىق     ئۆتـۈش    بېسىپبۇنداق مۈشكۈل، خهتهرلىك داۋان يوللىرىنى      
شـۇنداق ئـادەمنى تېپىـپ كـېلىش        . يول بىلىدىغان باشالمچى بولۇشى كېرەك ئىـدى      

ئهتىسى ھـاۋا ئوچـۇق بولـۇپ،     . ئۈچۈن شۇ يهرلىك كىشىدىن بىرسىنى يولغا سالدۇق      
 شـۇ چاغـدا،     .  بىـردىن كۆرۈنۈشـكه باشـلىدى       -كۆزگه كۆرۈنمهيدىغان تاغالر بىـر      

يولباشـچىنىڭ  . كـۆڭلىمىز جايىغـا چۈشـتى      شـۇندىال . دىنـ ىيول باشچى تېپىـپ كېل    
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ــولىمىزدىن        ــقان ي ــدە ئاداش ــدا كېچى ــان ھال ــا پاتق ــزىغىچه قارغ ــات تى ــدىن ئ كهينى
شۇنداق قىلىپ، . يول باشچىغا ئىچ ـ ئىچىمدىن ئاپىرىن ئوقۇدۇم . ئايلىنىپ ئۆتتۇق

 تالغـــار ئېـــسهن ئۆتـــۈپ، -جىـــله قارىغـــاي داۋىنىـــدىكى قـــار تاغلىرىـــدىن ئامـــان 
شۇ يهرگه كهلگىنىمىـزدە، ئاتـاقلىق     . ا چۈشۈپ ئىككى كۈن دەم ئالدۇق     يايالقلىرىغ

 باتۇرنىڭ قاچاقالرغـا يـاردەم بېـرىش ئۈچـۈن     قۇرچى قىرغىز  باشچىلىرىمىزدىنيول  
 دېـــگهن يهرگه قۇدۇرغـــۇغۇلجىـــدىن چىقىـــپ، ئالـــدىمىزدىكى ئىككـــى كۈنلـــۈك  

هن يــول  ئــون قوراللىـق يىگىـت بىـل   -بـۇ كىـشى بهش    . كهلگهنلىكىنـى ئاڭلىـدۇق  
تاپالماي يۈرگهن قاچقۇنالرنى غۇلجا تهرەپكه ئۆتكۈزۈپ، شـۇ كهسـىپ بىـلهن پـۇل              

 چېگرىدىن شهھهر ساقچىلىرى خهۋەر تاپقىچه قاراقول. تاپىدىغان قارا باتۇر ئىكهن   
ــرەك ئىــدى   ــشىمىز كې ــۈپ كېتى ــۇ . ئۆت ــرى كــۆپ،  كېچىككهننىــڭ«: شــۇڭا ئ  خهتى

ــزدىن ئېلىــپ كــېلىڭالر  ــق ئىك» !تې ــكهن   دەپ، قوراللى ــزگه ئهۋەت ــى بى كــى يىگىتن
ــكهن ــانلىقىنى     . ئى ــدا كېلىۋاتق ــلىرىمىزنىڭ ئارقى ــز يولداش ــۇلغان قىرغى ــدا قوش يول

. كۈتۈشكه توغرا كهلگهنلىكتىن، ئۇ يهردە ئىككى كـۈن تۇرۇشـقا مهجبـۇر بولـدۇق           
 بـاتۇردىن بىـز بـارغۇچه كۈتـۈپ تۇرۇشـنى ئۆتۈنـۈپ، تـارتۇق               قۇرچىشۇنىڭغا قاراپ   

 تېغـى تـۈپ   قۇدۇرغۇبۇ ئىككى يىگىت   . ىر سېمىز كاال ئهۋەتتۇق    ئۇنىڭغا ب  يوسۇنىدا
قارىغاي بېلىدە، بىزنى كۈتۈۋېلىشقا قاتتىق ۋەدە بېرىپ، كـالىنى يېـتىلىگهن ھالـدا        

شۇنىڭ بىلهن ئىككى كـۈننى ئۆتكـۈزۈپ ئۇالرنىـڭ        . بىز بىلهن  خوشلىشىپ قايتتى    
  .   ئارقىسىدىن بىزمۇ يولغا چىقتۇق

ۈچلــۈك دۈشــمهنلهر چاڭگىلىغــا چۈشــۈپ قېلىــشتىن ئۆزۈمنىــڭ رەھىمــسىز، ك
ــۇم       ــان مهزل ــر يهرگه جهم بولغ ــشىپ بى ــاغالردىن ئې ــۇغ ت ــۇپ، ئۇل ــاجىزالر -قورق  ئ

 مهنزىرىـدىن قـاتتىق تهسـىرلهنگهن    خۇنـۈك قاتارىدا كېتىۋاتقانلىقىمنى كۆرۈپ، بۇ    
رى،  پۈتۈن دۇنيانى نهيزىسى ئۇچىدا ئويناتقان تۈرك ئـوغالنلى  دەۋرلهردەبىر  . ئىدىم

بۈگــۈنكى كۈنــدە بۈركــۈتتىن قاچقــان تــۈلكىگه ئوخــشاپ قېلىــپ، قاچــار يېرىنــى   
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بۇرۇن نېمه ئۈچۈن ئۇنداق ئىدۇق؟ ئهمـدى نـېمه ئۈچـۈن بـۇ ھالغـا               . تاپالمايۋاتاتتى
چۈشۈپ قالدۇق؟ مانا بۇنىڭ سهۋەبلىرىنى تهكشۈرۈپ ئېنىقالپ بىلگهندىن كېيىن، 

ىزنىـڭ ئىـشهنچىمىز بـۇ دۇنيـا، ئـۇ        ب. ئۇنىڭ چارىسىغا كىرىشىشىمىز كېرەك ئىـدى     
ئهمدى شۇنى بىلىش الزىمكى، بۇ . دۇنيا بولۇپ، ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرۈش   

ــۈنلهي     ــاال پۈت ــالالھ تائ ــشلىرىنى ئ ــا ئى ــدى ســهۋەبكهدۇني ــان ئى ــا  .  باغلىغ ــۇ دۇني ئ
. ئىشلىرى، قۇرئاننىڭ ئېيتىـشىچه، سهۋەبـسىز، خـۇدا قـۇدرىتى بىـلهن پهيـدا بولىـدۇ                

قۇياشقىچه بارلىق نهرسىلهرنىڭ بولۇشى  ۋە بولماسلىقى يهنىال سـهۋەبكه        زەررىدىن  
تهۋەككۈل قىلىش، يهنى ئالالھقا تاپشۇرۇش بولسا، ئىنـسان تاقىتىـدىن     . باغلىقتۇر

يهنى . تاشقىرى، قولدىن كهلمهيدىغان ئىشالرنىال ئالالھقا تاپشۇرۇشنى كۆرسىتىدۇ
الرنى تۈگهتكهندىن كېيىن، تۇپراققـا     دېهقان يهرنى تالالپ ھهيدەپ، پۈتۈن شارائىت     

 كۆمىدۇ، ئهممـا تـۇپراق ئىچىـدە ئـۇنى ئۈنـدۈرۈپ چىقىـرىش ئۇنىـڭ ئىـشى                ئۇرۇقنى
بىزنىــڭ بــۇ . ئهمهس، بۇنىڭغــا تهۋەككــۈل قىلىــپ تۇرۇشــتىن باشــقا چــارە يوقتــۇر  

سۆزىمىزمۇ ھهممىگه چۈشىنىـشلىك بولغـانلىقتىن، دۇنيـا ئىـشلىرىنى مۇسـۇلمانالر            
مۇســۇلمانالر «پهيغهمبىرىمىــز .  قىلىــشلىرى كېــرەكتهتــبىقالپغا ئهلــۋەتته شــۇنىڭ

ــا    ــه، ئالالھق ــادا ياخــشىلىق كۆرس ــدۇدۇني ــاناالر ئوقۇســۇن ھهم ــانلىق .  س ئهگهر يام
ئـايهت،  . دېـگهن ئىـدى   » قىلغان ئىشى ئۆزىگه قايتىـدۇ    . كۆرسه، ئۆزىدىن كۆرسۇن  
ۇسـۇلمانالر  سـۆزلىرىدىن چىقىرىلغـان ھۆكـۈم شـۇكى، م         ھهدىس، خۇدا، پهيغهمـبهر   

ئۈچۈن ئىسالمىيهت شارائىتلىرىنى تولۇق ئادا قىلىش شهرتى بىلهن دۇنيا ئىـشلىرىدا    
.  تولۇقالپ قولغا كهلتۈرۈش پهرزدۇرئهسۋابالرنى زامانىۋى تهرەپتىن مهنىۋىماددىي، 

 چىقىــرىش ئۈچــۈن يــۈز شــهرت الزىــم بولغــان بولــسا،   ۋۇجۇدقــائهگهر بىــر ئىــشنى 
 بېجىرىــپ بىرىنــى قىاللمىــسا، شــهرىئهت ئالدىــدا     ئۇنىڭــدىن توقــسان توققــۇزنى  

چـۈنكى ھايـات   . خىيانهت قىلغان بولۇپ، شۇ ئىشتا جىنايهت سـادىر قىلغـان بولىـدۇ    
ھهر بىـر  .  قۇرۇلغان ئالالھ قانۇنىنى بۇزۇپ ياخشى ئىش قىلمىغان بولىـدۇ    ئالىمىگه
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 بولـسا  نهرسىنىڭ سهلبىي ۋە ئىجابىي تهرەپلىـرى تولۇقلىنىـدىكهن، كىمنىـڭ قولىـدا     
بىز مۇسۇلمانالر بۇنىڭغا شـهك ـ   .  چىقىشى ئېنىقتۇرۋۇجۇدقابولسۇن، ئۇ نهرسىنىڭ 

  .شۈبهىسىز ئىشىنىشىمىز الزىمدۇر
چــۈنكى بىـــر ئىـــشنى قوزغـــاش ئۈچـــۈن ئۇنىـــڭ ســـهۋەبلىرىنى تولـــۇق قولغـــا  

ــات     ــڭ ھاي ــگه ئاشــۇرۇش، ئالالھنى ــۇنى ئهمهل ــۈرۈش، ئ ــالىمىگهكهلت ــۈرگهن ئ  چۈش
يهنـى ئـالالھ ئـادىتى،      » سـۇننهتۇلالھ «،  »ئـادەتۇلالھ «تىلىـدا بـۇ     قۇرئـان   . قانۇنىدۇر

پهيغهمبهرلهردىن باشالپ پۈتۈن دۇنيادا ياشايدىغانالر بۇ . ئالالھ يولى دەپ ئاتىلىدۇ  
بۇنىڭغا مىسال ئۇھۇد ئۇرۇشىدا، ئۇ قانۇن ياخشى .  قانۇنغا بويسۇنۇشقا مهجبۇردۇر
ــدى  ــۇرۇلمىغان ئىـ ــشقا ئاشـ ــدە  . ئىـ ــڭ ئىچىـ ــش  بىردەمنىـ ــپ، ئىـ ــۋال ئۆزگىرىـ ئهھـ

: بــۇنى چۈشــهنمىگهن بىــر نهچچىــسى . مۇســۇلمانالرنىڭ زىيىنىغــا قــاراپ يۈزلهنــدى 
مۇھهممهدنى خۇدا ئهۋەتكهن بولسا، بىز مۇشـۇنداق كـۈنگه قاالرمىـدۇق، ئۆزىنىـڭ             «

چىشى سۇندى، بېشى يېرىلـدى، يولداشـلىرىدىن بىـر قانچىـسى دۈشـمهنلهر قولىـدا                
ــدى ــا پىكىــ » ئۆلتۈرۈل ــدىدەپ خات ــۆزلىرى    . ردە بول ــۇالر ئ ــشقا ئ ــۇ ئى ــته ب ھهقىقهت

ــدى  ــان ئىـ ــهۋەبچى بولغـ ــۇرۇش    . سـ ــهتكهن ئـ ــدە كۆرسـ ــان كهرىمـ ــڭ قۇرئـ خۇدانىـ
 بېجىرمىگهچكه، زەپهر ئۇالردىن يۈز     بۇيرۇقىنىقانۇنلىرىنى بۇزۇپ، رەسۇلۇلالھنىڭ    

  . داۋام ئېتىدۇئاخىرالشقۇچهبۇ قانۇن دۇنيا . ئۆرىگهن ئىدى
ر، بولۇپمۇ ئىككى تۈركىستان مۇسۇلمانلىرى، ئۆزبېـك،       ئهمدى بىز مۇسۇلمانال  

 قۇرۇلغـان ئـالالھ قـانۇنىنى ياخـشى چۈشـىنىپ، دىنىمىـز،             ئالىمىگهئۇيغۇرالر ھايات   
شۇنىڭ ئۈچۈن، ھازىر دۈشمهنلهر . قۇرئانىمىزنىڭ بۇيرۇقىنى ئهمهلگه ئاشۇرالمىدۇق

 كۆتــۈرەلمهي،  ئىختىيــارىمىزدىن پۈتــۈنلهي ئايرىلىــپ، بېــشىمىزنى -قولىــدا ئهرك 
.  مهجبـۇر بولـۇۋاتىمىز  كهچۈرۈشـكه ھايۋاندەك ئىشلهپ، قۇلالردەك قىينىلىـپ كـۈن     

ــلىرىمىز      ــدا، ئاساسـ ــان ھالـ ــد باغلىغـ ــېلهچهككه ئۈمىـ ــسىمۇ، كـ ــۇنداق بولـ يهنه شـ
بهلكىـم  . يارىتىلىپ، بىر قىسىم ياشـلىرىمىز ئويغىنىـپ، يېڭـى تۇيغـۇدا بولۇۋاتىـدۇ            
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 بۇنـدىن بۇرۇنمـۇ بۇنـداق ئىـشالر تهكرارالنغـان        .ئۆزگىرىشلهر بوالر، نهتىجه بېـرەر    
تـارىختىن بېـرى    .  بۇنـداق ئىـشالر دائىمـا بولـۇپ تۇرىـدۇ          ئالىمىـدە ئىدى،  سىياسهت    

  . بۇنداق ئىشالرنى كۆپ كۆرۈپ كهلدۇق
كــاپىرلىق يامــانمۇ يــاكى بىلمهســلىك، چۈشهنمهســلىك يامــانمۇ؟ بــۇ ســوئالغا   

 باشــالپ، بــارلىق بىلىملىــك رلهردىنپهيغهمــبهدۇنيانىــڭ ئهڭ ئۇلــۇغ ئــالىملىرى ۋە 
 جـاۋاب دەپ  »  يامـانراق  كاپىرلىقتىنمۇبىلمهسلىك چۈشهنمهسلىك   «: دانىشمهنلىرى
چۈنكى ئۆز زامانىسىنى چۈشهنمىگهن مۇسۇلمانالر شهرىئهت ئالدىدا       . بهرگهن ئىدى 

ئـــۆز مىللىـــي ھۆكۈمىتىـــدىن ئايرىلغـــان . ئىـــسالم ئاساســـىنى بىلمىـــگهن بولىـــدۇ
ۋەتىنىـــدە تۇرســـىمۇ، بىـــز تۈركىـــستان خهلقـــى كهبـــى پۈتـــۈن       ئىنـــسانالر ئـــۆز  

بىز ئۆز ئاتا .  زارلىققا قېلىشى شهك ـ شۈبهىسىزدۇر-ھوقۇقلىرىدىن ئايرىلىپ، خار 
ــال   - ــاي، مـ ــزگه ئىـــگه بواللمـ ــا ۋەتىنىمىـ ــلىرىمىزغا، ئانـ ــا، مىراسـ  - بوۋىلىرىمىزغـ

  .اقتىمىزئايرىلم، باشلىرىمىزدىن، دىنىمىزدىن پۈتۈنلهي دۇنيالىرىمىزدىن
يىگىرمىنچى ئهسىرنىڭ مهدەنىيىتى ئارقىلىق پۈتۈن دۇنياغا ئىلىم تارقالغاچقا،  

 ياشـــاۋاتقان ئىنـــسانالر قۇلچىلىقتـــا ئهجـــدىهالىرىنىڭ مۇستهملىكىـــسىدە ياۋروپـــا
شـۇنىڭ  .  ئىـگه بولـدى ۋە بولۇۋاتىـدۇ   ھۆكـۈمىتىگه ئازادلىققا چىقىـپ، ئـۆز مىللىـي      

 قىلغـۇچى   غهمخورلۇقئۆزلىرىنى ئهمگهكچىلهرگه   بىلهن بىلله، يهنه بىر تهرەپتىن،      
دەپ پهردازالپ كهلگهن كوممۇنىست، قىزىل ئهجدىهاالر، چۈشهنگىلى بولمايدىغان        
ــېلىپ،      ــا سـ ــاس قۇلچىلىققـ ــى قۇتۇلمـ ــۈن خهلقنـ ــتىدا پۈتـ ــۈزۈملىرى ئاسـ ــۇزۇق تـ بـ

 ئۇيغــۇر -بولۇپمــۇ بىــز ئىككــى تۈركىــستان، ئۆزبېــك  . ھــايۋانالرچه ئىــشلهتمهكته
. نلىرى ئىككى ئهجدىها ئاغزىغا تاقىـشىپ، يۇتۇلـۇش ئالدىـدا تـۇرۇۋاتىمىز            مۇسۇلما

ئىش شۇنداق پاجىئهلىـك ھالغـا چۈشـكهندە، بۇنىڭـدىن  قۇتۇلـۇش ئۈچـۈن قانـداق            
 پۈتــۈن ئالىمىــدىكى ۋە قىلىــشىمىز الزىــم؟ چــۈنكى ھايــات كۆرۈشــىمىزچــارىلهرنى 

 تېپىلىـدىكهن، ئـۇنى   قاچـان بىـر ئىـشنىڭ سـهۋەبى    . ئىشالر سهۋەبكه باغلىق بولىدۇ  
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بــۇنى ئېنىــق . ، ئالالھنىــڭ بۇزۇلمــاس ئــادىتىھۆكــۈمى چىقىــرىش قۇرئــان ۋۇجۇدقــا
شــۇنداق ئىــكهن، بــۇ ئۇلــۇغ پۇرســهتنى غهنىــمهت بىلىــپ، يۇتۇلــۇپ   . بىلىــش الزىــم

  .  كېتىشتىن بالدۇرراق قۇتۇلۇشنىڭ چارىسىنى ئىزدىشىمىز الزىم
ــتى مهدەنلىـــر  ىگه ئوخـــشاش ھهر تۈرلـــۈك يهر يۈزىـــدىكى ئىنـــسانالر يهر ئاسـ

 -بۇالر ئىچىدە تۆمۈر . يارىتىلغاچقا، ھهر قايسىلىرى ھهر تۈرلۈك قابىلىيهتكه ئىگه
كېلهچهكته بىز .  ئالماسالر يهنىال ئاز تېپىلىدۇ-كۆمۈرلهر كۆپ بولغاندەك، ئالتۇن 

مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ياخشى كۈنلهر يارىتىلىپ، ئامهت كېلىدىكهن، تاغ باسـقاندەك      
مىزدە بېسىپ ياتقان رۇس باسقۇنچىلىرى قولىـدىن ۋەتىنىمىـز تۈركىـستاننى           ئۈستى

چۈنكى بىزلهر ھـازىرقى ھالـدا تـاغ تـېگىگه چۈشـكهن            . ئهلۋەتته قۇتقۇزۇپ ئالىمىز  
اغالرنى  ئاجىز ھالدا ياتقان بولساقمۇ، بۇنىڭغا قارشى كۆز ئالدىمىزدا تـ       چۈمۈلىدەك

ئهگهر شۇنداق . هت كۈتۈپ ياتىدۇ   پۇرس قۇۋۋەتلهر – كۈچ   دەھشهتلىك دەكقومۇرغۇ
كۈنلهر كېلىدىكهن بىز تۈركىستان خهلقـى ئـۆز ھۆكـۈمىتىمىزنى بىرىنچـى بولـۇپ              

ھهر مىللهتنىڭ ئۆز ھۆكۈمىتى ئۆز قولىـدا بولمايـدىكهن،       . قۇرۇپ چىقىشىمىز الزىم  
 ھايۋان، ئاچ بۆرىلهرگه يهم بولۇپ، ئـاخىرى        -پادىچىسى يوق قويغا ئوخشاش، ئىت      

ــا ــۇچراپ ئىنقىرازغ ــدۇ ئ ــز    .  يوقىلى ــۈن، دۆلىتىمى ــتىش ئۈچ ــسهتكه يې ــۋار مهق ئۇلۇغ
قولىمىزدىن كهتكهن بولسىمۇ، مىللىتىمىزنىڭ يۇتۇلۇپ كېتىشىدىن ساقلىنىشىمىز 

  . الزىم
بۇنىڭ بىردىنبىر چارىسى دىنىي ۋە مىللىـي ھېسـسىياتىمىزدىن ئايرىلماسـلىق           

 ئىــــستىبداتۇلــــۇم،  باســــقۇنچىالر ئۆزلىرىنىــــڭ زھىــــيلىگهربىــــراق بــــۇ . ئىــــدى
 دىنىي، مىللىي ھېسسىياتلىرىمىزنى يوقىتىش ئۈچۈن چىش ئاستىداھاكىمىيهتلىرى 

ــشىپ،  تۈركىـــــستان خهلقىنىـــــڭ دىنىـــــي     تىرنـــــاقلىرىغىچه -  قـــــاتتىق كىرىـــ
ــدى   ــۋەتكهن ئى ــدىن چىقىرى ــپ  . ھېســسىياتلىرىنى كۆڭۈللىرى ــېمه ئۈچــۈن چىقى ن

.  ئايرىــدىمهدرىــسلىرىدىنۋە  مهكـتهپ  ئالىــدىغانكهتتـى؟ دىنىــي ئىلىـم، تهربىــيه   
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ــۇ  ــدى   -ئوق ــسىزلىق ئاساســىغا قۇرۇل ــۈنلهي دىن ــۇش ئىــشلىرى پۈت ــك .  ئوقۇت ئهللى
 ئاســتىدا دىنىــي، ئىــستىبىداتىيىلــدىن بېــرى ســوۋېت ھــاكىمىيىتى كوممۇنىــستىك  

مىللىي ھېسسىياتلىرىمىزنى پۈتۈنلهي خهلق كۆڭلىدىن چىقىرىش ئۈچۈن ماددىي        
بۇنىـڭ  .  قارشـى پۈتـۈن چـارىلىرىنى ئىـشقا سـالدى           كـۈچى بىـلهن دىنغـا      مهنىۋىۋە  

تهسىرىدە ھـازىرقى ياشـلىرىمىزنىڭ دىـن ھهققىـدىكى چۈشـهنچىلىرى ئۆزگىرىـپ،             
بۇنىـڭ ئۈسـتىگه، باشـقىالرنى يۇتـۇش      . دىنىي ھېسسىياتلىرى يوقىلىـشقا باشـلىدى     

» مىللهتچىلىـك يـوق   «پهردىـسى ئاسـتىدا ئـۆزلىرىنى يوشـۇرۇپ،         » خهلقئارا«ئۈچۈن  
چىقىرىـپ، قـانۇنىنى ئهمهلـگه ئاشـۇرۇش بىـلهن بىزنـى             ئۇقـۇمنى ئوتتۇرىغـا   دېگهن  

 ئـۆزىمىزنى قۇتۇلـدۇرۇش     يۇتۇلۇشـتىن ئهمدى بۇ يالماۋۇزالرغـا     . يوقاتماقچى بولدى 
 پهن ئىلىملىرىنــى زامــانىۋىئۈچــۈن دىنىــي، مىللىــي ھېســسىياتلىرىمىزنى ســاقالپ،  

 خۇالسـه شـۇكى، مىللىـي    . ئهمهسمـۇمكىن  باشقا چارىنى تېپىش   ئىگهللىشىمىزدىن
ــي     ــساقمۇ، مىللىــــ ــان بولــــ ــپ تۇرغــــ ــازىرچه ئايرىلىــــ ــاكىمىيىتىمىزدىن ھــــ ھــــ
ھېسسىياتىمىزدىن ئايرىلماي ئۇنى ساقالپ قااللىـساق، كېلهچهكـته دۈشـمهنلهرگه          

بۇ مهقـسهتكه يېـتىش ئۈچـۈن قويۇلغـان       . قۇتقۇزۇۋاالاليمىز ئۆزىمىزنى   يۇتۇلۇشتىن
  . سىلىسىدۇرمهسىلىلهرنىڭ بىرىنچى شهرتى تىل مه

 كېڭهيتىـــپ، ئۇنىـــڭ قهدىـــر ـ     ئهدەبىيـــاتىمىزنى يېزىـــق، –ئهگهر بىـــز تىـــل 
، ئهنه شۇ ۈزىدىكهنمىزيهتكا مهدەنىي تىلالر دەرىجىسىگه قىممىتىنى ئاشۇرۇپ، باشق

.  ساقالنغۇسـىدۇر چاغدا مىللىتىمىز، مىللىي ھېسسىياتىمىز دائىمىي رەۋىشته ئۆسۈپ        
كـسىچه ئـۆز ئانـا تىلىنىـڭ قهدرىـگه يهتمهسـتىن،         ئهگهر بۇنداق بولمـاي، بهلكـى ئه      

ــۆز       ــپ، ئـ ــدا ئېيتىـ ــۆتمهي ئهلۋىـ ــۇزاق ئـ ــدىكهنمىز، ئـ ــيهت بهرمهيـ ــا ئهھمىـ ئۇنىڭغـ
دېمهك، ئۆز ئانا تىلىدىن ئايرىلىش، مىللىي . تىلىمىزدىن مهڭگۈ ئايرىلىپ قالىمىز

ــۇر  ــوقىتىش دېمهكت ــسانىيهت  . ھېســسىياتىنى ي ــۇ ئىــش ئىن ــالىمىب ــدا چــوڭ  ئ  ئالدى
ئۇلـۇغ  «دېـمهك ـ   » بۇنداق بولدى«. هت، كهچۈرگۈسىز جىنايهت ھېسابلىنىدۇخىيان
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 يېزىقىمـۇ قۇربـان   -تۈركىستان ئۇلۇسى، تۇران نهسلى، رۇس باسـقۇنچىلىرىغا تىـل          
 -تارىخ سهھىپىسىدىكى ئىنسانلىق، شـان    . دېمهكتۇر» بولۇپ، ئىنقىرازغا ئۇچرىدى  

  !ىن ئالالھ ساقلىسۇن نىشانلىرىمىزدىن ئۆچۈرۈلۈپ كېتىشت-شهرەپ، نام 
ــل،  تهختىڭــدىنخــان « ــائۇلۇســۇڭدىن ئايرىلــساڭ ئايرى ــگهن » ! ئايرىلم دې

چـۈنكى بىزنىـڭ ئىـشىمىز ۋە بىـزگه ئوخـشاش باشـقىالرنىڭ             . ھېكمهتلىك سۆز بار  
ــا  -ئىـــشلىرىمۇ، ھـــازىرقى دۇنيـــا مىقياســـىدا تـــاالش    تـــارتىش قىلىنىۋاتقـــان دۇنيـ

 يېزىقىمىـــــزدىن، مىللىـــــي -ل شـــــۇنىڭغىچه تىـــــ. سىياســـــىتىگه ئايلىنىۋاتىـــــدۇ
، كـېلهچهككه كـۆز   ئىگىـلهش  ئىلىملهرنـى    زامانىۋىھېسسىياتىمىزدىن ئايرىلماي،   

  .تۇتقان ئۇلۇغ مهقسهتلىرىمىزنىڭ بىرىنچى شهرتى بولۇشى الزىم
يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلسهك، شۇنداق قىلىپ ئىككى كۈن يـول بېـسىپ، تـاغ         

قارىــساق، بىـــز  . ن يهرگه كهلــدۇق  داۋانالردىــن  ئېــشىپ بىزنــى كۈتـــۈپ تۇرغــا    -
ۋەدىلهشكهن كىشىلهردىن ھـېچ كىمنـى كۆرمىـدۇق ۋە بـۇ ئىـشتىن گۇمانلىنىـشقا           

 تېغىغـا يېتىـپ   قودۇرغـۇ يولىمىزنى داۋامالشتۇرۇپ كـۈن چـۈش بولغانـدا      . باشلىدۇق
 ئـۇدۇلىمىزدا  باتۇرنىڭ يوشۇرۇنغان جايى قورچىبىزنى كۈتۈپ تۇرىدىغان   . كهلدۇق

ئـــــۇ يهردە ھـــــېچ كىـــــم كـــــۆزىمىزگه . كۆرۈنـــــۈپ تـــــۇراتتىدەپ » مانـــــا مهن«
كۆرۈنمىگهنلىكى ئۈچۈن ھهيران قېلىپ تۇرغىنىمىزدا، بىردىنال ئۈچ ئاتلىق  كىشى     

ــدى   ــپ كهل ــسىدىن چىقى ــاغ چوققى ــرەك دەپ   . ت ــسا كې ــشىلىرىمىز بول ــڭ كى بىزنى
ئــــويالپ، خىزىرنــــى كۆرگهنــــدەك خــــۇش بولــــۇپ، ھهممىمىــــز چۇقــــان ســــېلىپ 

بىز پهسته ئۇالر ئېگىزدە   . ، ئۇالرنى چاقىرغىلى تۇردۇق   ۇالڭلىتىپپ ياغلىقلىرىمىزنى
ئارىــدىن بىــرەر ســائهت . بولغاچقــا، ئــارىلىق ئــۇزاق ئىــدى، توۋلىــساق ئاڭالنمــايتتى

 ئـۈچ سـائهتتهك   -تاغنىڭ ئىچىگه كىرىپ، توپ  قارىغـاي ئارىـسىدا ئىككـى            . ئۆتتى
بـۇنى بىلىـپ   . يدا بولدىبۇ ئىشتىن گۇمان قىلىپ، ئىچىمىزدە قورقۇنچ په   . كۈتتۇق

كهتــكهن كىـشىلهر قايتىــپ كېلىــپ،  . كـېلىش ئۈچــۈن ئىككـى كىــشىنى ئهۋەتتـۇق   
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. بىزنى تۇتۇش ئۈچۈن ساقچىخانىدىن ئوتتۇزچه ئهسكهرنىڭ كهلگهنلىكىنى ئېيتتى 
 باتۇرنىـڭ ئـۇالر تهرىپىـدىن    قـورچى يولـدا  . بۇنى ئاڭالپ ئالدىراش ـ تېنهش قايتتۇق 

شۇنىڭ  بىلهن ئىشنىڭ قانداق . نىڭ جهسىتىنى كۆردۇقئۆلتۈرۈلگهن ئىككى يىگىتى
دەرھال قوراللىق كىشىلىرىمىزنى تاغ بېـشىدىكى      . ئىكهنلىكى بىزگه مهلۇم بولدى   

ــاتتۇق -يوشــۇرۇن جايالرغــا ئورۇنالشــتۇرۇپ، شــۇ بىــر    كهچ .  بىرىمىزنــى قوغــداپ ي
يـولىمىزنى  بىز كېلىۋاتقان   . يېقىنالشقانسېرى ھاۋا بۇزۇلۇپ، قار يېغىشقا باشلىدى     

، ئۇالر بىلهن ئېتىـشىش يـاكى بولمىـسا كهينىمىـزگه          ياتقانلىقتىندۈشمهن توسۇپ   
ــدى    ــوق ئىـ ــارىمىز يـ ــقا چـ ــشتىن باشـ ــپ كېتىـ ــڭ. قايتىـ ــۇن كۆپىنچىمىزنىـ  - خوتـ

 كۆپ بولغانلىقتىن، ئۇالرنىڭ ئالدىدىن كېـسىپ       يۈكلىرىمىز -بالىلىرىمىز، ئۇالغ   
ــىمىز تهس ئىــــدى ــار  . ئۆتۈشــ ــتىگه، قــ ــڭ ئۈســ ــدى  ئۇنىــ ــاتتىق يېغىــــپ، ئالــ  -قــ

 يـوق، يـالغۇز   باشـلىغۇچىمىز يـول  . كهينىمىزدىكى يولالر پۈتۈنلهي يوقالغان ئىـدى   
ئاياق يول بىلهن قورقۇش ئىچىدە كېلىۋاتقاندا، ھهر تهرەپ دۈشـمهن بىـلهن تولـۇپ              

ئاخىرى ئۆزئارا كېڭهشكهندىن كېـيىن،     . كېتىشى بىزنى قاتتىق ئهندىشىگه سالدى    
مهن قولىغــا چۈشــۈپ قېلىــشتىن ھهزەر ئهيــلهپ، كهينىمىــزگه   ئالــدىمىزدىكى دۈشــ

 بىـلهن   مۇشهققهتكۆز كۆرمهس قاراڭغۇ كېچىدە مىڭ      . قايتىشقا مهسلىههتلهشتۇق 
.   تاغقا ئېشىپ، تاڭ ئېتىشقا يـېقىن بىـر سـاي ئىچىـگه كېلىـپ چۈشـتۇق                -تاغدىن  

هن  دۈشــميــاۋۇزشــۇ كېچىــسى ھهرقــانچه مۇشــهققهت تارتقــان بولــساقمۇ، ۋاقتىــنچه  
ئهگهر بـۇ ۋەھـشىي دۈشـمهنلهر قولىغـا چۈشـۈپ قالغـان             . قولىدىن قۇتۇلغان ئىدۇق  

ــۇن  ــى قــارا  -بولــساق، خوت ــالىلىرىمىزدىن تارتىــپ، ھهممىمىزن ــۇق چېپىــپ  - ب  قوي
خۇدا ساقالپ شۇ كۈنى قېلىن قار ياققانلىقتىن ئـۇالر   . تاشلىشى تۇرغان گهپ ئىدى   

دەپ گۇمان قىلىپ قايتقان » ۈپ كهتتىباشقا يول بىلهن ئۆت  «: ئىزىمىزنى تاپالماي 
  .ئىكهن
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شۇنداق قىلىپ، ئۇالرنىڭ ناھهق زۇلۇملىرىدىن بىزنى ئالالھ ئۆزى قۇتقۇزغـان           
 داۋىنـى تۈۋىـدىكى قــېلىن   چـېلهك ئىككىنچـى كـۈنى، ئـۇ سـايدىن كۆچـۈپ      . ئىـدى 

 ئېسهن دەم ئالماقچى بولۇپ كېتىۋاتقىنىمىزدا،      -قارىغايلىق ئىچىگه كىرىپ، ئامان     
ىمىزدىن ئىسسىق كۆل بويىدىكى قىرغىزالرنىڭ ئاق ساقاللىرىدىن ئاق بـايراق          ئالد

ئهسـلىدە، ھۆكـۈمهت ئـۇالرنى    . كۆتۈرۈپ كېلىۋاتقان بىـر نهچـچه كىـشى كۆرۈنـدى       
 ياۋىــداق ۋەدىــلهر بىــلهن  -بىزنــى يولــدىن قــايتۇرۇش ئۈچــۈن بىــر قــانچه يالغــان   

ــكهن  ــكهن ئى ــۇنچه نهر  . ئهۋەت ــر م ــارقىتىش ئۈچــۈن بى ــزگه ت ــپ  بى ســىلهرنىمۇ ئېلى
 ئـالته ئادەمـدىن باشقىـسى تاشـقى كۆرۈنۈشـى چىرايلىـق،             -بهش  . كهلگهن ئىـكهن  

ئهممــا ئىچكــى دۇنياســى ناھــايىتى زەھهرلىــك بــۇ كىــشىلهرگه ئالــدىنىپ، قايتىــشقا  
شــۇنىڭ بىــلهن، ئــورۇق ئــاتلىرىمىزنى مىنىــپ، كهلــگهن يــولىمىزنى . مــاقۇل بولــدى

ــىســۈتتۈ«تاشــالپ،  ــارق»  بــۇالق داۋىن  ســاۋرۇنىلىق، ئىســسىق كــۆل ئۈســتى بــاي  ئ
بــــۇ يهردە ســــاياق ئــــۇرۇقى قىرغىــــزالردىن ئاتــــا  . يايلىقىغــــا قايتىــــپ كهلــــدۇق

ھهر قايـسىلىرى بىزنـى چاقىرىـپ زىيـاپهت قىلغىلـى           . قهدىردانلىرىمىز كـۆپ ئىـدى    
 - بولغــانلىقتىن، يــېمهك تىنچــسىزتېنىمىــز ســاق بولــسىمۇ، كــۆڭلىمىز  . تۇرۇشــتى

ــۆزىمئىچمىكىمىزمــۇ ــايتتى ئ ــۈچ  .  ىزگه ياقم ــۆت -شــۇ يهردە ئ ــدىن  ت  كــۈن تۇرغان
بـۇالر ئىچىـدە    . كېيىن، قىرغىز يولداشلىرىمىز ئـۆز يۇرتلىرىغـا تارقىلىـپ كېتىـشتى          

بىـــز بېـــشىمىزغا تـــاغ   .  ئـــالته كىـــشى بـــار ئىـــدى   -كـــۆزگه كـــۆرۈنگهن بهش  
ئـاخىرى مهسـلىههت بىـلهن    . ، نېمه قىلىشىمىزنى بىلهلمهي قالدۇق ئاغدۇرۇلغاندەك

توقماققا قايتماقچى بولۇپ، ئۇالر بىلهن خوشلىشىپ، پاالنى جايدا ئۇچرىشايلى دەپ  
  . ئۇالر كېچىلهپ ئۆز يوللىرىغا قايتىشتى. ۋەدىلهشتۇق

.  بــار ئىـــدى چـــاقىرىمچهبــۇ يهر بىــلهن توقماقنىـــڭ ئــارىلىقى ئىككـــى يــۈز     
ىـر  ئىشهنچلىك قىرغىزالردىن  بىر يولباشـچى ئېلىـپ، كـۆل بـويالپ، يوشـۇرۇن چىغ              

يـول بىــلهن ئــۈچ كــۈن يــۈرۈپ، ئىسـسىق كۆلــدىن ئوتتــۇز چــاقىرىم يىراقلىقتىكــى   
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 قىرغىزنىڭ ئۆيىگه كېلىـپ     ئىرىسبهگ تال دېگهن قېلىن توقاي ئىچىدىكى         مايدام
ــتۇق ــشى  . چۈشـ ــۇ كىـ ــمهت  (بـ ــۇدا رەھـ ــسۇنخـ ــڭ ئهڭ !) قىلـ ــشهنچلىكبىزنىـ  ئىـ

ق تـۆل قـويىمىز بـار    دوستلىرىمىزدىن بولۇپ، ئۇنىڭ قولىدا ئىككى يۈزدىن ئارتۇقرا      
مۇسۇلمانچىلىقتا ئىخالسلىق، خىيانىتى يوق، بىزگه مـۇھهببىتى بـار، ياخـشى           . ئىدى

ــدى  ــشى ئى ــى     . كى ــان ۋەقهن ــلىرىمىزدىن بولغ ــگهن يولداش ــرى كهل ــزدىن ئىلگى بى
ئاڭالپ، كېلىشىمىزنى كۈتۈپ، ھېچكىمگه  بىلدۈرمهي قېلىن قارىغايلىق ئىچىـدە          

 تــۆت كــۈن يېتىــپ،  -بــۇ يهردە ئــۈچ . ن ئىــكهنيــالغۇز بىــر ئــۆي ھــازىرالپ تۇرغــا  
ھاردۇقىمىزنى ئېلىپ ئاندىن كىشى ماڭمىغان مهخپىي تاغ يولى بىلهن بىر قونـۇپ            

  . ئهتىسى تاڭ ئېتىشى بىلهن توقماققا كهلدۇق
 شۇ خهتهرلىـك سـهپهرگه چىقىـپ،    بهشلىرىدە ئون سېنتهبىرنىڭ يىلى  - 1930

 مۇشـهققهتلهر  ئارىـسىدا يـۈرۈپ، مىڭبىـر       مـۇزالر  -  تاش، قار     تاغۇيىگىرمه كۈندەك   
، تهقــدىرگه يوقلۇقىــدىنبىــلهن ئــاخىرى قــازادىن قېچىــپ قۇتۇلــۇش ئىمكــانىيىتى  

  . بويسۇنۇشتىن باشقا چارە تاپالماي،  قايتىپ كېلىشكه مهجبۇر بولدۇق

  تۇتقۇنلۇق ۋە قېچىش

 قېچىـپ، ســۆيۈملۈك ئانـا ۋەتىنىمىزنــى   دىنىــزۇلۇم زالىمالرنىـڭ  رەھىمــسىزبـۇ  
ــان    ت ــۆزلىرىمىزدىن قـ ــرەتلىك كـ ــپ، ھهسـ ــائىلىمىزدىن ئايرىلىـ ــۈن ئـ ــالپ، پۈتـ اشـ

 ئـازادلىق  -ياشلىرىنى ئاققۇزغان ھالدا كهتكهن بولساقمۇ، ئالدىمىزدىكى ئهركىـن         
 چىقىش ئۈمىدى بىلهن ئۇلۇغ تاغالر ئۈستىدە كۆڭلىمىز خېلىال ئېچىلىپ، ئالىمىگه
لىپ، ھازىرچه دۈشـمهن قولىغـا      بۇ يولدىن قايتىپ كې   . كۆتۈرۈلگهن ئىدى  روھىمىز

چۈشــمىگهن بولــساقمۇ، كــۆز تىكــكهن ئۈمىــدلىرىمىز بوشــقا كهتكهنلىكــتىن، ئــۆز 
شۇنداق بولسىمۇ، باشقا چـارە تاپالمـاي،       .  كۆرۈنهتتى قهپىزىدەكۋەتىنىمىز دۈشمهن   

 تىكىســوقولۇقكېــيىن .  شــۇ يهردە تــۇردۇمكــۈنچهھــېچكىمگه تۇيــدۇرماي قىرىــق  
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 تۇڭگــان. ۋەر تېپىــپ مېنــى يوشــۇرۇنچه ئېلىــپ كهتتــى  شــاگىرتلىرىم خهتۇڭگــان
بۇنىـڭ بهدىلىـگه ئـۇالر      . خهلقىنىڭ بىزگه كۆرسهتكهن ياخشىلىقلىرى كۆپ ئىدى     

بۇالر ئىچىـدە   .  ياخشىلىق سوراشتىن باشقا ھېچنهرسه قىاللمىدىم     ئالالھتىنئۈچۈن  
ــارتۇقراق ئىككــى    ــدىنمۇ ئ ــۆز ئائىلهمــدە تۇرغان ــيىن،  -ئ ــدىن كې ــاي تۇرغان ــۈچ ئ   ئ

جــالالتلىرى مهرھــۇم ئالىمخــان تــۆرە  »  ك پ ئــو«قاياقتىنــدۇر كوممۇنىــستالرنىڭ 
ــاكىمىزنى چاقىرىــپ  ــۆتهلمهي قايتىــپ    «: ئ ــدىن ئ ــۆرە چېگرى ــۇكىڭىز ئهلىخــان ت ئ

بىزدىن قاچقان كىـشى   . لىرى ئىچىدە يوشۇرۇنۇپ يېتىپتۇ    تۇڭگان سوقولۇقكېلىپ،  
دەپ » يامـانلىق قىلمـايمىز   قۇتۇاللمايدۇ، سـىز بېرىـپ يانـدۇرۇپ كېلىـڭ، ئۇنىڭغـا            

بىــر تهرەپــكه كېتىــشنىڭ ئىمكــانىيىتى بولــسىمۇ، كهلمىــسهم ئاكامغــا    . ئهۋەتىپتــۇ
ئهتىـسى  .  كهلـدىم بىشكهككهيامانلىق قىلىپ قويمىسۇن دەپ، ئاكام بىلهن بىلله       

 بېرىـشقا مـاقۇل   رەۋىـشته  چاقىرغان ئىكهن، ئۇ يهرگه مهجبۇرىي       جالالتخانىغامېنى  
، سـىپايه گهپـلهر بىـلهن ماڭـا يۇمـشاق           ھىـيلىگهر  ياۋىـداق،    –غان  ئۇالر يال . بولدۇم

ئــــۇ ئىــــدارە .  دەســــسهتمهكچى بولۇشــــتىتۇزاققــــامۇئــــامىله قىلغــــان بولۇشــــۇپ 
 بىرســى شــۇ قېتىملىــق ســهپهردە بولغــان ئهھۋالالرنىــڭ بىرىنــى       مهككارلىرىــدىن

 دېگهن ھهدىسكه » نىجات چىنلىقتا «مهن  . قالدۇرماي سۆزلهپ بېرىشىمنى سورىدى   
بىنائهن بىر ئايلىق سهپهر جهريانىدىكى بولغـان ئىـشالرنىڭ ھهممىـسىنى يىپىـدىن             

شــۇنداق بولــسىمۇ، ئاغزىمــدىكى ســۆزلىرىمگه    .  ســۆزلهپ بهردىــم يىڭنىــسىگىچه
 بىرلهپ يېزىپ - ئىككى كۈن ئىچىدە بىر -قانائهت قىلماي، سۆزلىگهنلىرىمنى بىر 

رماي ئېيتقـان سـۆزلىرىمنىڭ     ئۇنىڭ دېگهن كۈنىـدىن قالـدۇ     . بۇيرۇدى كېلىشىمنى
 بۇيرۇدىھهممىسىنى يېزىپ كهلسهم، ئون بهش كۈن دەم ئېلىپ قايتىپ كېلىشكه        

چىــم «ۋە بىــراق مېنــى ئــۆز خىــزمىتىگه ســالماقچى بولۇشــۇپ، قىرغىــزالر قىــشلىقى   
ــوپالپ   » قورغـــان ــۇرۇن مهلۇمـــات تـ دېـــگهن يهردىكـــى كىـــشىلهر ئۈســـتىدىن يوشـ

، مــۇقهددەس بېجىرگىنىمــدەۇنالرنىــڭ ئىــشىنى ئهگهر ئــۇ مهلئ. كېلىــشىمنى ئېيتتــى
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بـــۇالردىن .  قارشـــى ئىـــشالرنى قىلغـــان بـــوالتتىمھۆكـــۈمىگهقۇرئـــان كهرىمنىـــڭ 
قۇتۇلۇش ئۈچۈن ھهرقـانچه ئېغىـرچىلىقالر بولـسىمۇ، ئىـسالم ھـۆرمىتىنى سـاقالش              

نــېمه بولــسا «: ئۈچــۈن بــۇ زالىــم ۋەھــشىيلهر تاپــشۇرۇقىنى ئورۇنالشــنىڭ ئورنىغــا  
ئـۇالر بىـلهن كۆرۈشـكىنىمدە،    .  ھېچ ئىـش قىلمـاي قايتىـپ كهلـدىم        دەپ» بولسۇن

 ئاڭلىغـان ئـۇ كاپىرنىـڭ چىرايـى     بېجىرمىگىنىمنـى ئۇالرنىڭ تاپشۇرغان خىزمىتىنى   
ماڭـا  !) خـۇدا سـاقلىدى   ( تـازا كهلـگهن بولـسىمۇ،        غهزىپى ئۆزگىرپبۇزۇلۇپ، تۈسى   

ۇنىڭ بىلهن، ئهھۋال ش.  قولالنمىدىۋاسىتىسى سېلىپ، بىرەر ئۇرۇش ـ قىيناش  ئازاب
 يۈرگۈزۈلىــدىغانئۆزگىرىـپ ئىككىنچـى بۆلـۈمگه چىقىــپ، بىزنىـڭ ئۈسـتىمىزدىن      

ــڭ ئهڭ       ــك بىنانى ــۈچ قهۋەتلى ــيىن ئ ــازدىن كې ــر ئ ــپ، بى ــارارلىرىنى بېكىتى ــۇم ق زۇل
.  سـوالپ قويـدى    كامېرغـا ئاستىنقى قهۋىتىدىكى تۆت مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى يالغۇز       

 ئۈستى مۇزدەك يـالتىراپ تۇرغـان   -قىدا ئاستى  مۇدھىش قىش كۈنىنىڭ چىلله سوغۇ    
 باشــقا بىــر دۇنياغــا  ئالىمىــدىنيهر ئاســتى زىنــدانغا كىرگىنىمــدە، ئــۆزۈمنى ھايــات  

ــدىم    ــپ قال ــېس قىلى ــدەك ھ ــپ قالغان ــش    . كېلى ــشهتلىك يهرگه قى ــى دەھ ــۇ كهب ب
شـۇ كۈنـدىن باشـالپ تـۈرمه قازىنىـدىن          . چىللىسى رامىزان ئېيىدا كىـرگهن ئىـدىم      

 ۋە ئىپتــار ۋاقتــى كهلگهنــدە قــۇرۇق نــان ســوھۇرســلىككه شــهرت قىلىــپ، ئــاش يېمه
ئوت كۆرمهي، ئىسسىق ئىچمهي .  تۇتتۇمروزامنىبىلهن قايناق سۇغا قانائهت قىلىپ   

 بىـر  لېنىنگرادلىق تۇتۇپ يالغۇز ئۆيدە ئون ئۈچ كۈننى ئۆتكۈزگهندىن كېيىن،    روزا
نىنىـڭ سـوغۇقى، ئـورۇن ـ     قىـش كۈ . ئورۇس يىگىتنى مېنىڭ يېنىمغا سـوالپ قويـدى  

. پاتمــايتتۇق ئۈســتىگه، ســوزۇلۇپ ياتــساق ئىككــى كىــشى  يوقلۇقىنىــڭكۆرپىنىــڭ 
 سـوغۇقىدا  چىللىـسىنىڭ قىـش  . توغرىسىغا ياتساق پۇتىمىز تامغا تاقىـشىپ قـاالتتى       

ئـۇ قىيىنچىلىـق كـۆرمىگهن بـاي بالىـسى          .  باشلىغىلى تۇردى  ئۈششۈشكهئايىغىمىز  
:  ئهھۋالنى كۆرۈپ، ئىچى ئاغرىغان قىياپهتته مهندىن      بولسا كېرەك، بۇ دەھشهتلىك   

ئون ئـۈچ   «: مهن. دەپ سورىدى » سىزگه بۇ يهرگه كهلگىلى نهچچه كۈن بولدى؟      «
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شـۇنىڭ بىـلهن،    . ئۇ بېشىنى چايقاپ، ماڭـا ئىچىنـى ئـاغرىتتى        . دېدىم» كۈن بولدى 
ەتلىــشىپ يــۈرۈپ،    ئىچىــدە نۆۋ كــامېر ئىككىمىــز قىــشنىڭ ئــۇزۇن كېچىلىرىنــى     

 چىدىيالمىغان بولسا كېرەك، چـاي ئورالغـان        ئازابقابۇ  . ۇزاتتۇقئاتقىماي تاڭ   ئۇخل
بۇنـداق ئېغىـر   «: ماڭـا قـاراپ   . بىر پارچه قهغهزگه خهت يېزىپ قاراۋۇلغا تاپـشۇردى       

. دېـدى » مهن ئـاچلىق ئـېالن قىلـدىم   . ئهھۋالدا قالغاندىن كۆرە، ئۆلگىنىم ياخـشى  
:  قىمىرلىتىپشاپتهكباشلىقى بۇرۇتىنى  كامېر ئۆتمهي - ئىككى سائهت ئۆته    -بىر  

: ئـۇ يىگىــت . دەپ ھهيــۋە بىـلهن كىرىـپ كهلــدى  » ئـاچلىق ئـېالن قىلغــان كىـم؟   «
ــدى  » !مهن« ــۇم قىل ــۆزىنى مهل ــۇرۇپ ئ ــدىن ت ــى باشــقا  . دەپ دەس ئورنى ــۇ يىگىتن ئ

مهن بـۇ يهردە ياتقىنىمغـا ئـون        «: مهنمـۇ ئـۇالردىن   .  ئېلىپ چىقىپ كهتتـى    كامېرغا
ــدى   ــۈن بول ــۈچ ك ــارتۇق    . ئ ــدىن ئ ــون كۈن ــۆيگه ئ ــداق ئ ــولىمايتتىبۇن ــۇ س ، مېنىم

باشـلىق  : دەپ ئىلتىماس قىلسام، ئـۇالر » !باشقىچىراق بىر ئۆيگه ئاپىرىپ سوالڭالر   
شـۇنداق قىلىـپ، مهن بىـلهن بىلـله      .  دېـدى » بىلهن سۆزلىـشىپ جـاۋابىنى بېرەيلـى      

 يهنه  كـامېردا ياتقان ۋە ئاز بولسىمۇ غهمخورلۇق قىلغان يولدىـشىمدىن ئايرىلىـپ،           
مهنمۇ بىـر باھـانه تېپىـپ بـۇ ئۆيـدىن چىقىـپ كېتىـشنىڭ ئامـالىنى               . يالغۇز قالدىم 

بـۇ يهر  .  چىقىرىپ قويدىكامېرغا - 8، ئۇالر كېلىپ مېنى ئادەملهر بار    ئىزدەۋاتسام
 مۇنچىغــا كىرىــپ قالغانــدەك مۇزخانىــدىنكــۆزۈمگه بىــر باشــقا ئــالهم كۆرۈنــۈپ،  

اڭـا يولـداش بولغـۇدەك بىـر قىرغىـز، ئىككـى رۇس بـار                م كامېردابۇ  . بولۇپ قالدىم 
ئــۇالر بىــلهن . بولــۇپ، توقمــاقلىق بولغــانلىقى ئۈچــۈن مېنــى ياخــشى تونۇيــدىكهن 

  . سۆزلىشىپ ئولتۇردۇق
 ئالـدىمغا قويـۇپ، قاينـاق سـۇ بىـلهن يۇمـشاق       بارىمنىشۇ كۈنى، ئىپتار ۋاقتىدا  

ھهتلىنىپ ئولتـۇرۇپ ئېغىـز     دەپ را » بۇنداق يهرنىمۇ كۆرىدىكهنمىز  «: ناننى يېگهچ 
 كۆچـۈرۈپ   كامېرغـا  قوشـنا بىر نهچچه كۈن ئۆتكهندىن كېيىن، مېنى يان        . ئاچتۇق

بىر . قارىسام، ئۇ يهردە مېنىڭ سهپهرداشلىرىمدىن تۆت قىرغىز ئولتۇرۇپتۇ . قويۇشتى
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 تـاغۇ چـۈنكى بـۇالر قـار ـ مۇزلـۇق      .  بىرىمىزنى كۆرۈپ ناھايىتى خۇشال بولۇشـتۇق -
 قــايغۇلۇق قېرىنداشــلىرىمىز كــۈنلىرىمىزدىكىىدا  قېچىــپ يــۈرگهن تاشــالر ئارىــس

 ھــــېچ قاچــــان، قــــايغۇلۇق كــــۈنلهردىكى ئۇنتۇمــــاسزاتــــى ياخــــشىالر «. ئىــــدى
شـۇنىڭ  . بىزنىڭ سهپهرداش ئىكهنلىكىمىزنى بۇ زالىمالر بىلمهيتتـى     » يولداشلىرىنى

باشـقا  . دۇقئۈچۈن، بۇالر بىلهن بىر ئـايغىچه بىلـله تـۇرۇپ، روزىنـى بىلـله ئۆتكـۈز               
  .  قالدۇرماي، ھهممىسىنى قولغا ئېلىپ قاماشقان ئىدىسهپهرداشلىرىمىزنىمۇ

 تهرەپلهردىكـــى  جۇمغـــالشـــۇنداق قىلىـــپ ئـــات بېـــشى، نـــارىن، قوچقـــار،      
 باھانىسى بىلهن كۆزگه كۆرۈنگهن كىـشىلهرنى قويمـاي         ماناپقىرغىزالردىن باي،   

 يىگىرمىدىن كامېرالرغاىدىغان   يهتته كىشى سىغ   -ئالته  . قاماققا ئالغىلى تۇرۇشتى  
بـۇالر ئىچىـدە ئۆمـۈر بـويى بـازار كـۆرمىگهن، ئېگىـز تـاغ         . ئارتۇق كىـشىنى قامىـدى   

ــائۈســتىدە يــۈرۈپ  ــار ئىــدى  پات ــادىچىالرمۇ ب .  بېقىــشتىن باشــقىنى بىلمهيــدىغان پ
ئۇالردىن بىرى يېشى سهكسهندىن ئاشقان قىرغىز چـال بولـۇپ، ئۇنىـڭ ئـون ئـالته                

تاغ داۋانالردا ئات چاپتۇرۇپ يۈرگهن ئويۇنغا ئامراق . ئىدى سىمۇ بارياشلىق بىر بالى
بۇ باال، مۇنداق دەھشهتلىك كۈنگه قېلىپ، قورققىنىـدىن چېچىغـا بىردەمـدىال ئـاق              

  . كىرىشكه باشلىغان ئىدى
ــۇ  ــسى    كــامېردىمۇب ــانلىقتىن، كېچى ــس بولغ ــدىغان يهر قى ــادەم كــۆپ، ياتى  ئ

ئـايىغىمىز تالغانـدا ئۇزارتـساق، يهنه    . بوالتتـۇق ئىككى باش بولۇپ يېتىشقا مهجبۇر    
بىرىمىزنىڭ پۇتى يهنه بىرىمىزنىڭ . بىرىمىزنىڭ بهدىنىگه پۇتىمىز تېگىپ كېتهتتى

ئارىمىزدا ھايات بويى بۇنـداق     .  قاچاتتى ئۇيقۇمىزقولتۇقىغا كىرىپ قالسا، شۇ زامان      
ئــۇ «: ابالردائــۇالر دىنىــي كىتــ.  خېلــى بــار ئىــدىكىــشىلهردىن كــۆرمىگهن ئــازابنى

ــادىكى ياخــشى   ــار   -دۇني ــادىمۇ ب ــۇ دۇني ــسى ب ــشالرنىڭ نۇسخى ــان ئى ــگهن »  يام دې
پهقهت ئهقىللىـق ئـادەملهرال بۇنـداق يامـان         . سۆزلهرنىڭ يېزىلغانلىقىنى بىلمهيتتـى   
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مۇئــامىلىلهرنى، ئهخالقــسىز كىــشىلهرنى كــۆرۈپ، ئــۇ دۇنيــادا بهنــدىلهر ئۈچــۈن        
  . ئېلىپ، ئىبرەت ئېلىشى الزىم ئىدىتهييارالنغان دوزاخ ئازابىنى ئېسىگه

  بېيىت

  ئاقىل ئادەم ھهر ئىشىدىن ئىبرەت ئالۇر،     
  .پايداالنۇرقايسى ھال ئىچرە تۇرسا       

 سۈپۈرۈش، خاال تـازىالش ئىـشىنى ھهر كـۈنى بىـر         كامېر بويىچه   تهرتىپىتۈرمه  
ە، ئــۇ قېــرى، ئــاجىز كىــشىلهرنىڭ نــۆۋىتى كهلگهنــد. ئــادەم نــۆۋەت بىــلهن قىالتتــى

 چىدىيالىـــسىمۇئـــادەم بالىـــسى ھهر ئىـــشقا   . ئىـــشنى ئـــۆزۈم قىلىـــپ قويـــاتتىم   
بىكـارچى سـاغالم   «: شۇنىڭ ئۈچۈنمـۇ پهيغهمبىرىمىـز  . بىكارچىلىققا چىدىيالمايدۇ 

ــدۇ       ــت كۆرىـ ــى دوسـ ــشچان قېرىالرنـ ــدۇ، ئىـ ــمهن تۇتىـ ــالالھ دۈشـ ــى ئـ . يىگىتلهرنـ
دېــگهن » دىن چىقىــدۇ پاســات ئىــشالر كــۆپىنچه بىكــارچىالر-بۇزۇقچىلىــق، پىتــنه 

 قازاقالرنىـڭ دىنىــي  - تـۈزدىن كهلــگهن قىرغىـز   -  تـاش، داال  تــاغۇبولۇپمـۇ  . ئىـدى 
 ئۆسـۈپ چـوڭ بولغـان، بۇنـداق         داالالردائېتىقادى بوش، ئۆزلىرى ئوچۇق ھـاۋا، كهڭ        

ئېغىرچىلىقالرنــى كــۆپ كــۆرمىگهن، تــۈرمه مۇشــهققهتلىرىگه كــۆپ چىــدامى يــوق   
  .ىن ھېسابلىناتتى خهلقلهردسهۋرسىزبولغاچقا، 

مهن قانداقال قىلىپ بولمىسۇن، ئىمكانىيهتنىـڭ بېـرىچه قۇتۇلـۇش چارىـسىگه           
ئۇالر بۇ خهلقنىڭ ئىچىدىكى ئوڭ ـ سولىنى بىلمهيدىغان، بىرەر ئىـشنى   . كىرىشتىم

بايقىيالمايدىغان، كۆپ كىشىلهرنى ئۆزلىرى ئۈچۈن خىـزمهت قىلىـدىغان جاسـۇس           
ــدىنال باغلىۋالغــان   ــشىنى   «. ئىــكهنقىلىــپ بۇرۇن ــلهن يىــالن بې ــولى بى دۈشــمهن ق

دېگهن ماقال بۇالرنىڭ » ، ئۆلسىمۇ سېنىڭ پايداڭ، چاقسىمۇ سېنىڭ پايداڭيانجىش
ــر  .  ئىــدىشــوئارى ــۇ ۋىجدانــسىزالرنىڭ بهزىبى ــۆز ھىمــايىلىرى  قورقۇنچــاقلىرىب  ئ

ئۈچۈن باشقىالر ئۈستىدىن ناھهق سـۆزلهر قىلىـشىپ، كـۆپ ئادەملهرنىـڭ تـۈرمىگه              
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 كهنـتلهردىال يـالغۇز شـهھهر ـ قىـشالق، يېـزا ـ       . نىـشىغا سـهۋەب بولغـان ئىـدى    تاشلى
بۇنىڭــدىن چىقىۋاتقــان . ئهمهس، بهلكــى ھهربىــر ئائىلىــدىمۇ جاسۇســالر بــار ئىــدى

ــنه  ــان جهبـــرى زۇلۇمالرنىـــڭ      -پىتـ ــمه خهلقـــقه بولۇۋاتقـ  پاســـاتالر، ھهر تهرەپلىـ
ئۈچـۈن، يهر ئاسـتى ۋە    شۇنىڭ  . ، ئۇنىڭ  ھېسابىنى ئېلىش تهس ئىدى      كۆپلۈكىدىن

يهر ئۈســــتىدىكى تۈرمىلهرنىــــڭ ھهممىــــسى تۈركىــــستان خهلقلىــــرى، بولۇپمــــۇ،  
ھـېچ بىـر دەۋردە كۆرۈلـۈپ    . كۆپچىلىكى مۇسۇلمانالر بىلهن تولۇپ كهتكهن ئىـدى  

باقمىغــان بۇنــداق ۋەھــشىي، دەھــشهتلىك ئــازابالر، ســوۋېت ھــاكىمىيىتى قۇرۇلغــان  
   . كۈندىن باشالپ داۋام قىلغان ئىدى

 يىگىرمىـدەك  كـامېردا شۇنداق قىلىپ كۆپ بولغاندا ئـالته كىـشى سـىغىدىغان           
كېـيىن تۈرمىنىـڭ ئـادىتى بـويىچه        . كىشى ئهڭ ئېغىر ئهھۋالدا بىـر ئايـدەك يـاتتۇق         

ــشى باشــالندى كــامېر ــۇزىنچى  .  ئالماشــتۇرۇش ئى ــى توقق ــابىزن ــدىكامېرغ .  يۆتكى
. غانـدا تېخىمـۇ كـۆپ ئىـدى        قارى كامېرغـا يهردىكـى ئـادەملهر بـۇرۇنقى        قارىساق، بۇ 

 بىرىنــى قالــدۇرماي ئېلىــپ كېلىــشكهن  ماناپالرنىــڭ بــاي بىــشكهكتىكىتوقمــاق، 
بۇالرنىـڭ ئىچىـدە سـاياق      .  قامىـدى  كامېرغـا بۇالرنىڭ ھهممىسىنى مهن بـار      . ئىكهن

ئۇرۇقىـــدىن يېـــشى سهكـــسهندىن ئاشـــقان تـــۈركمهن ئاقـــساقال باشـــلىق، يېـــشى 
 بولــۇپ، شــۇالرغا ئوخــشاش ھهر ئــۇرۇق  الرقۇرمــان، كۆكۈمبــاييهتمىــشكه توشــقان 

 كـامېردا بۇالر يهر ئاسـتى     .  كۆپ ئىدى  ماناپالرقىرغىزالردىن نامى چىققان ئاتاقلىق     
 كامېرغــا كۆپچىلىــك بىــلهن بىلــله بهش ـ ئــون كــۈن ياتقانــدىن كېــيىن، بــۇ            

ھېچكىمنىـڭ ئـۇالر    .  ئىـشىكىنى قـاتتىق ئۇرۇشـقا باشـلىدى        كامېرنىڭچىدىيالماي،  
 بولمىدى، ھېلىقى سهكسهن ياشلىق تـۈركمهن ئاقـساقال باشـلىق بىـر           بىلهن كارى 

ئـالالھ ئۇالرغــا  (نهچـچه كىـشى تـۈرمه ئازابىغـا بهرداشـلىق بېـرەلمهي ۋاپـات بولـدى         
شۇنچه كۆپ قىرغىزالر ئىچىدە سهكـسهن ياشـلىق بىـر قىرغىـز            !). رەھمهت قىلسۇن 
ال بېقىــشتىن ئــۇ چــال ئــات بېــشى نــارىن تهرەپــتىن كهلــگهن، مــ . قۇتۇلــۇپ قالــدى
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ئۇنىڭدىن .  قالغان بىر مۆمىن ئادەم ئىدى     ياراتقىنىچهباشقىنى بىلمهيدىغان، خۇدا    
دەپ »  بىلهتتىغــۇســوپۇمبــار ئىــشنى «: بىرســى ســوئال سورىــسا، ئــۆز تىلــى بىــلهن  

بىـر  . ئۇنىڭ بۇ سۆزىگه مهنـدىن باشـقا ئـادەم قىزىقىـپ قـۇالق سـالمايتتى              . قوياتتى
 دېگىنـى، نـېمه دېگىنىـدۇ؟ سـۇبهان         سوپۇم«: لغانداكۈنى يهنه يۇقىرىقى سۆزنى قى    

  . دەپ ئويلىنىپ قالدىم» بولمىغىيدىدېگهن 
شــلهش  ئاخــشام، ئىككــى ۋاخ ھــاۋا يهڭگۈ - ھهر كــۈنى ئهته ئــادىتىچهتــۈرمه 

 ئىــشىكلهرچىقىــش ۋاقتــى بولــۇپ، . چىقــاتتىئۈچــۈن تۈرمىنىــڭ سهيناســىغا ئېلىــپ 
ىلىـپ ياتقـان ھـايۋانالردەك ئـۆزلىرىنى      قامقـورۇدا شاراقشىپ ئېچىلىشى بىـلهن، تـار     

باشقا نېمه قىلىـش كېـرەك؟ بىـر        . ئىشىككه ئۇرۇپ، تاشقىرىغا چىقىشقا باشاليتتى    
 سېـسىقچىلىقىدىن قۇتۇلـۇپ، قۇيـاش يـۈزىنى كـۆرۈش،        كامېرنىـڭ نهپهس بولسىمۇ   

ــقا   ــاۋادا ئولتـــۇرۇپ، باشـ ــامېرالردىنســـاپ ھـ ــلىرىمىز چىققـــان كـ ــلهن مۇڭداشـ  بىـ
ــۈش، بىــز ئۈچــ   چــۈنكى كــۆپ  . ۈن ئهڭ كېرەكلىــك نهرســه ھېــسابلىناتتى  كۆرۈش

 ئهللىكتىن ئارتۇق كىشىنى سوالشقان كامېرغابولغاندا ئون بهش كىشى ياتىدىغان 
ھهممىنىــڭ يــۈرىكى غهم ـ قــايغۇ بىــلهن تولغــان، بۇنىــڭ ئۈســتىگه، تــۈرمه    . ئىــدى

ــكىنىچىلىق    ــۇپ، سېـــسىقچىلىق، پاسـ ــانلىق بولـ ــاالمهتلىككه زىيـ ــازىلىقى تهن سـ تـ
  . ۆپهيگهنلىكتىن ھهممهيلهننى پىت بېسىپ كهتكهن ئىدىك

 تاشـقىرىغا چىقىـشقا ئالـدىراپ، ھهر قايسىـسى          كـامېردىكىلهر شۇنداق قىلىپ،   
، مىـن داغـى     بالـدار ھـاي   «: ئۆزى بىلهن بولۇپ كېتىۋاتقاندا، يالغۇز قالغان ئـۇ چـال         

ــدىن ــى  جــارىغىن قوداي ــد  »تمهڭــداركې تاشــتاپ كــۆرۈن، مېن ــاتتىق توۋلى . ىدەپ ق
قارىسام، شۇنچه كۆپ قىرغىزالردىن بىرەرسى ئۇنىڭغا قاراپمۇ قويمـاي، مېڭىـشقان           

 ســـوپۇمنىڭ. مهن كېلىـــپ ئـــۇنى قولتـــۇقالپ تاشـــقىرىغا ئېلىـــپ چىقـــتىم . ئىـــدى
بۇ .  ھۆرمىتىنى قىلىپ باشقا چاغالردىمۇ قولۇمدىن كېلىشىچه ياردەم قىلىپ تۇردۇم

 -االمهتلىكى بۇزۇلـۇپ، بـاش    تـۆت كـۈن ئـۆتمهي، ئـۇ كىـشىنىڭ سـ          -ئىشتىن ئـۈچ    
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 تــــۇردى ۋە ئــــۆز ئــــايىغى بىــــلهن تاشــــقىرىغا  ئىشــــشىغىلىئــــايىغى تۇلۇمــــدەك 
  .  چىقالمايدىغان ھالغا كهلدى

، چـال   سۈپۈرۈۋاتـسام  كـامېرنى . شۇ كۈنلۈك نۆۋەتچىلىك ماڭا كهلگهن ئىـدى      
دەپ قايغۇرۇپ، كۆزلىرىدىن   » قويدىڭمى تاشتاپ مېنى   سوپۇم ئايالنايىن«: يىغالپ

 شـۇندىن .  ئـۈچ قېـتىم ئېيتتـى      -ئۇ سۆزنى تهكرار ئىككـى      .  تۇردى ئاققۇزغىلىاش  ي
. دېگهن گهپ ئىكهنلىكىنـى چۈشـهندىم     » سۇبهان« دېگىنى   سوپۇمكېيىنال، ئۇنىڭ   

 ئۆتمهي يۇقىرىدىكى جالالتالرنىڭ باشلىقىدىن بىرسـى  -ئارىدىن ئون مىنۇت ئۆته   
دىن تهكـشۈرۈپ، يهنه قايتىـپ      كىرىپ، قولىدىكى قهغهزگه قاراپ ھهممىمىزنـى بىـر       

ھايــال ئــۆتمهي، يهنه قايتىــپ كېلىــپ، ھهممىمىزنــى باشــقىدىن   .  چىقىــپ كهتتــى
دېيىـشىپ  » كىمنى پاالكهت بېسىپ، كىمنىـڭ ئىقبـالى ئـېچىالر        «. سورىغىلى تۇردى 

بۇ چالنىڭ ھېلىقى قىلغان نالىسى ئالالھقا     «: مهن كۆڭلۈمدە . تىترىشىپ تۇرۇشتى 
دەپ  ئويالپ، ھېچ ئىككىلهنمهستىن ئۇ » ! بوالمدىغاندۇ ـ يايېتىپ، بىر ياخشىلىق 

گۇندىپايـدىن ســورىدىم، باشــقىالر جــالالتتىن قورقـۇپ ئۆلــۈم ئالــدىغا كېتىۋاتقــان   
. ئــۇالر دەل ھېلىقــى چــالنى ئىزدەيــدىكهن   . كىــشىلهردەك تىترىــشىپ تۇرۇشــاتتى  

  . شۇنداق قىلىپ ئۇ تۈرمىدىن بوشىنىپ چىقىپ كهتتى
ان ئادەم شۇنى بىلىشى الزىمكى، ئالالھ ھهممىگه پهرز قىلغان    ھهر بىر مۇسۇلم  

ــشى      ــق بىلى ــى ئېنى ــي ئىمــان ئىكهنلىكىن ــدىي ئهمهس، بهلكــى ھهقىقى ئىمــان تهقلى
ھهر ئىـشقا   . ھهقىقىي ئىمانلىق ئـادەملهر ھهق يولىـدا مۇسـتهھكهم تۇرىـدۇ          . كېرەك

  .ۇھهقىقىي كۆزى بىلهن قارايدۇ ۋە شۇ يولدا ھېچ نهرسىدىن قورقمايد
ــۆتكهن    ــۆرۈپ ئــ ــلهن كــ ــۆز كــــۆزىمىز بىــ ــدە ئــ ــرىيلهر دەۋرىــ دىنــــسىز دەھــ

ــۇ ــشىغا   تهجرىبىلىرىمىزمـــ ــېچ ئىـــ ــۇلمانالرنىڭ ھـــ ــۈزەكى  مۇســـ ــدىي، يـــ  تهقلىـــ
بۇنـداق ئـادەملهر جېنىغـا ئهمهس، بهلكـى تۇرمۇشـىغا           .  يارىمىغانلىقىنى كۆرسـهتتى  

ىڭغـا قارشـى    يهتكۈدەك بىر ئىش بولۇپ قېلىش ئېهتىمـالى بولـسا، ئۇن          زەزەرئازغىنا  
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بـۇ  . دىنىي ۋە مىللىي ھېسسىياتلىرىنى پۈتۈنلهي قۇربان قىلىۋېتىشتىن تارتىنمايدۇ    
 قارشى تۇرالمىغان تهقلىـدىي ئىمـان، ئـاخىرەت شـهيتانى مهلئـۇن      شهيتانلىرىغادۇنيا  

 قانــداق بهرداشــلىق بېرەلهيــدۇ؟ شــۇنىڭغا قارىغانــدا، ھهر ئىككــى ئــالهم  ئىبلىــسكه
ش ئۈچۈن يۈزەكى ئهمهس، ھهقىقىـي ئىمانغـا ئىـگه بولـۇش     دۆلىتىنى قولغا كهلتۈرۈ  

دۇنيــا يارىتىلغانــدىن . ھهر بىـر مۇســۇلمانغا ئــالالھ تهرىپىــدىن بۇيرۇلغــان پهرزدۇر 
 يهر يۈزىنى قاپلىغان ئاپهتلىك بـاالالر  زامانىمىزدەكباشالپ ھېچبىر دەۋردە ھازىرقى    

غانــدىن بېــرى، چــۈنكى ئىنــسان نهســلى يارىتىل. خهلــق بېــشىغا چۈشــمىگهن ئىــدى
. ھېچبىر زاماندا خۇداغا ئىشهنمىگهن دىنسىزالر قولىغـا ھۆكـۈمهت ئـۆتكهن ئهمهس           

ئهمـدى بولــسا، پۈتـۈن دۇنيانىــڭ تهڭ يېـرىم خهلقــى ھـېچ نهرســىگه ئىــشهنمىگهن     
بۇالرنىــڭ ئهڭ يامــان كــۆرگهن نهرســىلىرى خۇداغــا .  ئــۆتتىھۆكــۈمىگهدەھــرىيلهر 

. بويـسۇنماسلىقتۇر ىي، ئىنسانىي قانۇنالرغا    ئىشىنىش ۋە خۇدا قانۇنى بولغان ھهقىق     
شۇنىڭ ئۈچۈن، كوممۇنىستالر ھاكىمىيهتنى قولغـا كهلتـۈرگهن بىرىنچـى كۈنـدىن      

ــي مهكــتهپ ۋە   ــسىلهرنىباشــالپ دىنى ــاتتى مهدرى ــۈنلهي يوق ــىنىپ  .  پۈت بىرىنچــى س
بالىلىرىــدىن تارتىــپ، ئــالىي مهكــتهپلهرگىچه دىنغــا قارشــى تهشــۋىقات دەرســلىرى  

ــۈزۈلمهي ــۈپ كېلىنمهكــته ئ ــشىش ۋە باشــقىالرنى   .  ئۆتۈل ــسهتلىرىگه ئېرى ــۆز مهق ئ
قـانۇنى قازاقىـستان، قىرغىزىـستان،      » خهلقئارا«رۇسالشتۇرۇش ئۈچۈن چىقىرىلغان    

ئۆزبېكىــستان ۋە ئومــۇمهن ئوتتــۇرا ئاســىيا خهلقلىــرى ئۈســتىدە يــۈزدە يــۈز ئىــشقا    
رى ئــۆز دۆلىتىنــى   بۇنىــڭ بىردىنبىــر ســهۋەبى، موســكۋا مهككــارلى     . ئاشــۇرۇلماقتا

چىڭىــتىش ئۈچــۈن  بــۇ ئۆلكىلهرنىــڭ، بولۇپمــۇ، ئۆزبېكىــستاننىڭ نهقهدەر  مــۇھىم 
 قاراشـــلىق پۈتـــۈن ئـــۆلكىلهر دۆلهت ســـوۋېتقا. ئىكهنلىكىنـــى ياخـــشى چۈشـــىنىدۇ

تهركىبىدە بىـر گهۋدە ھېسابالنـسىمۇ، ئۇالرنىـڭ نهزىرىـدە ئۆزبېكىـستان ھايـاتلىق              
 بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىن نـېمىلهر چىقمايـدۇ؟ بـۇ    .بهرگۈچى بىر جان بولۇپ سانىلىدۇ  

بىرنى بېرىپ مىڭنى   . بايلىقالرنىڭ قاياققا كېتىۋاتقانلىقىنى ھهممه ياخشى بىلىدۇ     
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 تارتىـــپ  ھۆكۈمىتىـــدىنشـــۇنىڭدىن قارىغانـــدا، ئـــۆتكهنكى چـــار    . ئېلىۋاتىـــدۇ
ــى      ــلىقنى، بهلكـ ــدىن چىقارماسـ ــشته قولـ ــي رەۋىـ ــسىنى دائىمىـ ــستان ئۆلكىـ تۈركىـ

 تېپىلسا، بۇ ئـۆلكىلهرنى پۈتـۈنلهي رۇسالشـتۇرۇش سىياسـىتىنى ئىـشقا             ئىمكانىيهت
  . ئاشۇرۇشنى ئاللىبۇرۇن بېكىتكهن ئىكهن

بىرىنچى دۇنيا ئۇرۇشى پارتلىـشى بىـلهن ئـالهم سىياسـىتىدە زور ئۆزگىرىـشلهر            
ــدى ــشاھلىرى  . بول ــڭ پادى ــۇ زاماننى ــدىنش ــلهن  تهختلىرى ــايرىلىش بى ــىيىدە ئ  رۇس

بۇنىـڭ نهتىجىـسىدە، سـوۋېت ھۆكـۈمىتى قۇرۇلـۇپ،          . قازاندىكوممۇنىستالر غهلىبه   
بــۇ «. بۇنىڭغــا قاراشــلىق پۈتــۈن ئــۆلكىلهردە دىنــسىزلىق، خۇداســىزلىق  باشــالندى 

دېــگهن » ئهجــدىها ئاغزىــدىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن قانــداق چــارە قــوللىنىش كېــرەك؟
.  يوقمهسىلىنىڭ ۋاقتى ئۆتكهنلىكتىن، بۇ مهسىله ھهققىدە باش قاتۇرۇشنىڭ ئورنى

 خهۋەر بهرگهن مــۆجىزە ســۆزىگه قارىغانــدا ۋە غــايىبتىنبىــراق پهيغهمبىرىمىزنىــڭ 
ھازىرقى جاھان سىياسىتىنىڭ يۈزلىنىشىدىن، ئالدىمىزدا ئۇلۇغ ۋەقهلهرنىڭ بولۇشى        

مانـا شـۇنداق بۈيـۈك ۋەقهلهر بولىـدىكهن، دۇنيـادا ئومـۇمىي             .  شۈبهىـسىزدۇر  -شهك  
داق ئۆزگىرىـــــشلهر بولغانـــــدا، رۇس شـــــۇن. تهبىئىـــــيئۆزگىرىـــــشنىڭ بولۇشـــــى 

باسـقۇنچىلىرىنىڭ تۆمـۈر قورغــانلىرى يىمىرىلىـپ، ئهسـىر بــويى زالىمـالر ئاســارىتى      
ئاستىدا ياتقان بىچارە ۋەتهن ئهھلى ئۆزلىرىنىڭ ھاالل مىراسى،  ئانا ۋەتىنى بولغـان           

ــشهلهيدۇ   ــسىگه ئېرى ــستان ئۆلكى ــۈچه    . تۈركى ــۈنگه يهتك ــارەك ك ــۇ مۇب ــېكىن ش ل
 قۇتۇلــۇش ئهمهس، بهلكــى ئۇنىڭغــا يۇتۇلــۇپ كېتىــشتىن ســاقلىنىش  ئهجــدىهادىن

بولمىـسا،  .  چارىلىرىنى ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه قىلىپ تۇرۇشىمىز ئهلۋەتته الزىمدۇر   
 شهۋكهتلىك خاقانالر مهملىكىتى شانۇپۈتۈن دۇنيانى تىترەتكهن ئهمىر تۆمۈر كهبى 

ڭ يۇتۇپ كېتىشى كۆپ ئـۇزاق      بولغان ئۇلۇغ تۈركىستان ئۆلكىلىرىنى بۇ يالماۋۇزنى     
 دۆلهتلىرى تهرىپىدىن ئهسىرلهر بويى پۈتۈن دۇنيـا بـويىچه          ياۋروپاچۈنكى  . ئهمهس

قولالپ كهلگهن مۇستهملىكىچىلىك سىياسىتى ئىككىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـى تۈگىـشى         
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بىـلهن ئۆزگىرىــپ، ھهر مىلــلهت ئــۆز ۋەتىـنىگه ئىــگه بولــۇپ، ئــۆز ھۆكــۈمهتلىرىنى   
 ئافرىقىـدىكى  -ندىن باشالپ، يالغۇز ئهنگلىيه دۆلىتى ئاسىيا      شۇ كۈ . قولىغا ئالدى 

 ئازادلىق بېرىپ، يېڭى خهلقىگهمۇستهملىكىلىرىدىن ئوتتۇزدىن ئارتۇق مهملىكهت   
ــشۇردى    ــۆزلىرىگه تاپــ ــۇرۇپ ئــ ــۈمهتلىرىنى قــ ــۇلدا ھۆكــ ــدە  . ئۇســ ــۈن ئالهمــ پۈتــ

ۇنىــست ، ئـازادلىق دەۋرى باشلىنىــشقا قارىمـاي، كومم  يوقىلىــپمۇسـتهملىكىچىلىك  
ھۆكۈمىتى بىر تهرەپتىن ئۆز قول ئاسـتىدىكى ئـون ئـالته ئۆلكىنىـڭ خهلقىـگه تىـل         
ئۇچىدا، قهغهز ئۈستىدە ئازادلىق بهرگهن بولۇپ، يهنه بىر تهرەپتىن شهرمهندىلهرچه          

ــۇ،    مۇســتهملىكىچىلىكتىن ــى، بولۇپم ــۈن خهلقن ــپ، پۈت ــانراق سىياســهت قوللىنى  يام
بۇنىڭغىمـۇ قانـائهت    . نـدەك ئىـشلهتمهكته   تۈركىستان خهلقىنـى قـۇل قىلىـپ ھايۋا       

، ۋەتىنىنـى  تامـامهن رۇسالشـتۇرۇش        سـىڭىرىش قىلماستىن يهرلىك خهلقنـى يۇتـۇپ       
 رۇسالرنى ئېلىپ كېلىپ، رۇسىيىدىن بىلهن باھانىلهرتۈرلۈك . قهستىگه چۈشمهكته

قىرغىزىــستان، . تولــدۇرۇۋەتتىمىزنىــڭ ئهڭ گــۈزەل جــايلىرىنى ئــۇالر بىــلهن نىۋەتى
ستان ئۆلكىلىرىدىكى يهرلىك مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان سىياسهت مۇشۇ پېتـى   قازاقى

داۋاملىشىۋەرسه، ئۇزاققا بارماي بۇ ئىككى تۈرك ئۇرۇقى ئۆز تىلىدىن ۋە ۋەتىنىدىن           
چۈنكى ئىككىنچـى   . ئايرىلىپ، ھهممىدىن بۇرۇن رۇسلىشىپ، يۇتۇلۇشقا يۈزلىنىدۇ     

 يىلىغـا قهدەر، رۇس  - 1968ىرقى  دۇنيا ئۇرۇشـى توختىغـان كۈنـدىن باشـالپ ھـاز       
باسقۇنچىلىرىنىڭ سانى بۇ ئۆلكىدە ياشاۋاتقان يهرلىك خهلقلهرگه سېلىـشتۇرغاندا         

.   ئهمهس مـۇمكىن ھازىرچه بۇالردىن قۇتۇلۇش      .  تۆت ھهسسه ئېشىپ كهتتى    -ئۈچ  
قايـسى  .  ئـۆزىمىزنى ئۇالرنىـڭ يۇتـۇپ كېتىـشىدىن ساقلىـشىمىز الزىـم            شۇنىڭغىچه

ى ساقالپ قااللىسا، ۋاقتى كهلگهندە ئۇنىڭ سهۋەبىنى قىلىپ، كېمىنـى          مىللهت ئۆزىن 
دۈشــمهننىڭ يۇتۇۋېلىــشىدىن قــاتتىق . تولۇقلىــسا، ئهلــۋەتته مهقــسهتكه يېتهلهيــدۇ

بىرىنچىـسى،  . ساقلىنىشنىڭ يهنه بىر كۈچلۈك قورالى، ئىككـى نهرسـىدىن ئىبـارەت          
ــسىيات  ــي ھېسـ ــسىيات . دىنىـ ــي ھېسـ ــسى، مىللىـ ــسى . ئىككىنچىـ ــۇ  قايـ ــلهت بـ مىلـ
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ــاقالپ       ــشى سـ ــى ياخـ ــڭ كىملىكىنـ ــاي، ئۆزىنىـ ــپ قالمـ ــسىياتالردىن ئايرىلىـ ھېسـ
سـوۋېت  . قاالاليدىكهن، ئۇ مىللهتنى دۈشـمهننىڭ يۇتـۇپ كېتىـشى مـۇمكىن ئهمهس     

ــپ،      ــۇملۇق قىلىـ ــۇن شـ ــا قارشـــى نۇرغـ ــدىن بېـــرى، دىنغـ ــۈمىتى ئهللىـــك يىلـ ھۆكـ
قۇتقــۇچىالرنى دىنــدىن  ئۆزبېكىــستان مۇســۇلمانلىرىنى، بولۇپمــۇ، ئوقۇغــۇچى ۋە ئو 

يىراقالشــتۇرۇپ، دىنىــي ھېســسىياتىنى خېلــى يوقاتقــان بولــسىمۇ، لــېكىن بۇالرنىــڭ 
 -، ھـازىرقى كـۈنگه قهدەر ئـازدۇر      ئاستىدىمۇمىللىي ھېسسىياتلىرى شۇنداق بېسىم     

بۇ ھېسسىياتىمىزنى دائىمىـي رەۋىـشته سـاقالپ قـېلىش          . كۆپتۇر  ساقلىنىپ كهلدى   
 سىرتىدا، ئـۆز ئانـا تىلىمىزغـا        ئۆزلهشتۈرگهننىڭ تىلالرنى   زۆرۈرئۈچۈن، كېرەكلىك   

 - يـۇقىرى كۆتـۈرۈپ، ئىلىـم      ئهدەبىياتىمىزنىقاتتىق ئهھمىيهت بېرىشىمىز، مىللىي     
مانــا شــۇنداق قىلغانــدىال، . مهدەنىـيهت تىللىــرى دەرىجىــسىگه كۆتۈرۈشــىمىز الزىـم  

ۇتـۇپ كېتىـشىدىن   بىزنى يۇتماقچى بولۇپ، ئېغىزىنى ئېچىپ تۇرغان ئهجدىهانىڭ ي     
 ئهدەبىياتىمىز قانچىلىك يـۇقىرى كۆتۈرۈلـسه،       -تىل  . ئۆزىمىزنى ساقالپ قاالاليمىز  

ئــۇ چاغــدا، قــۇرۇق .  مهرىــپهت دائىرىلىرىمــۇ شــۇنچىلىك كېڭىيىــپ بارىــدۇ-ئىلىــم 
ئهمهس، بهلكى تىلىمىـز چهتـئهل تىلـى قاتارىغـا كىـرگهن،           » ئۆزبېكىستان«ئاتلىق  

 باشــقىالر قاتارىــدىن ئۆســۈپا ئهدەبىياتىــدىن، ئــابرۇيى  ئهدەبىيــاتىمىز دۇنيــ-تىــل 
مانا بۇ، مىللىـي ھېسـسىياتىمىزنى سـاقالپ        . ئورۇن ئالغان بىر مىللهتكه ئايلىنىمىز    

ئهگهر ئۇنـداق بولمـاي،    . قالغانلىقنىڭ كۈچلۈك بىر ئىپادىسى بولۇپ ھېـسابلىنىدۇ      
ىدىغان بولساق، ئـۇ     ئايرىل ھېسسىياتتىنمۇ ئايرىلىپ، مىللىي    ھېسسىياتتىنمۇدىنىي  

چاغــدا يىگىرمىنچـــى ئهســـىرنىڭ مهدەنىــيهت ئهجـــدىهالىرىنىڭ ئاغزىغـــا چۈشـــۈپ،   
 قېـرى دېـمهي،  ۋەتهنـپهرۋەر،    -شۇنىڭ ئۈچۈن ياش   . يوقالغان مىللهتكه ئايلىنىمىز  

مىللهتــپهرۋەر ئۆزبېــك ئــالىملىرى ئۆزلىرىنىــڭ كــېلهچهك ئهۋالدلىــرى ئۈچــۈن ئهڭ 
  .ياخشى ئىشلىشى الزىممۇقهددەس بولغان بۇ خىزمهتنى 
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ــا        ــلهن قولغ ــارائىتى بى ــك ش ــۇقلىرىنى كېرەكلى ــات ھوق ــۆز ھاي ــلهت ئ ــر مىل بى
 -كهلتۈرۈش ئۈچۈن ئۇ مىللهتنىڭ ئالىي ھىممهتلىك ئوغۇللىرى پىدائىيالرچه، مال        

ــى        ــا قارش ــسىمۇ، ئۇنىڭغ ــق تارت ــانچه قىيىنچىلى ــدا ھهر ق ــۇ يول ــاي، ب ــى ئايىم جېنىن
 بىلهن ئىش ئېلىپ بارىدىكهن، ئهنه شۇ چاغـدا  كۆكرەك كېرىپ چىقىپ، چىداملىق   

  ! چىقىرىپ، ئۆز مهقسهتلىرىگه ئېرىشهلهيدۇ،  ئىنشا ئالالھۋۇجۇدقاھهقىقهتنى 
ــرى      ــان ھهرىكهتلى ــۈن قىلغ ــڭ پۈت ــمىغان ئادەملهرنى ــدىن ئاش ــى ئۆزى ھىممىت
ھايۋانالرچه قارنىنى تويغۇزۇش ئۈچۈنال بولۇپ، ئۇالر ئىرادىسىز، ئىنسان سـۈرەتلىك      

ئۆز تىلىنى ئۇنتۇپ مۇقهددەس دىنىنى ھهممىدىن ئىلگىرى تاشـلىغان           . ۋارالردۇرجان
  .بۇ مهلئۇنالر بۆرە ئاغزىغا كهلگهن قويدەك يۇتۇلۇشقا يېقىن تۇرىدۇ

كىـشى قايـسى   تىلنـى ئۆگىنىـپ          «: ئهلهيهىسـساالم پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد   
 قۇتقـۇزۇپ  ئـۆزىنى  زەخمىتىـدىن  - چۈشـمهي، زىيـان     تۇزىقىغـا ئىلىم ئالسا، ئۇنىـڭ     

  .دېگهن ئىدى» قاالاليدۇ
 ئوقۇتۇشتىن كۈتكهن بىزنىـڭ بىرىنچـى       -شۇنىڭ ئۈچۈن تىل ئۆگىنىپ، ئوقۇ      

تۈركىـستان تـارىخىنى    ― مهقسىتىمىز، پۈتـۈن دۇنياغـا تونۇلغـان ۋەتىنىمىـز تـۇران            
قارىالشتىن ساقالپ، كېلهچهكتىكى ئهۋالدالر نهسلىنى سهلدەك ئېقىـپ كېلىۋاتقـان       

ئهگهر . ســقۇنچىلىرىنىڭ يۇتۇۋېلىــشىدىن قۇتقــۇزۇپ قېلىــشتىن ئىبــارەت     رۇس با
ئۇنداق قىلمايدىكهنمىز، ئىمانى بـار كىـشىلهر خـۇدا ئالدىـدا جاۋابقـا تارتىلىـشتىن               

ــا    ــڭ تاپ ــي   -باشــقا، كېيىنكــى ئهۋالدالرنى ــسىدىن مهڭگــۈ قۇتۇاللمــاي ئهبهدى  تهنى
  .لهنىتىگه قالىمىز

الر تهرىپىـدىن نـاھهق قاماققـا ئېلىنغـان         يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلـسهك، زالىمـ      
.  باشــقا ھــېچكىم قۇتۇلــۇپ قالمىــدىچالــدىنشــۇنچه كــۆپ قىرغىــزالردىن يــالغۇز 

ــالىالردىن تارتىــپ، تــاكى چــوڭ      -بولۇپمــۇ كېــسهللىككه مــۇپتىال بولغــان يــاش ب
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، ئــۇالر گۇمــان . كىچىــك ھــېچكىم بــۇ تۈرمىــدىن ســاق چىقمىــدى
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ــ ــتى قىلغـــان، ئـــۇزاقتىن بېـ  قامىلىـــپ ياتقـــان مهزلۇمالرنىـــڭ  كـــامېردارى يهر ئاسـ
ھهممىسىنى، ئاللىبۇرۇن ئالدىن كوالنغان چوڭقۇر ئازگالغا ئېلىپ كېلىپ ئېتىـپ،          

شــۇنداق ئېغىــر كــۈنلهر بېــشىغا چۈشــكهندە  . چېپىــپ ئۆلتــۈرۈپ كۆمــۈپ تاشــلىدى
 دۈشـــمهن ئېنىـــق ئايرىلىـــپ، ھهر كىمنىـــڭ ئۆزىنىـــڭ - يامـــان، دوســـت -ياخـــشى 

  . نۇلىدىكهنتواللماسلىقى باشقىالر تهرىپىدىن  قا-ىكىنى ساقالپ قېلىش كىمل

  بېيىت

  ياخشىلىق كۈنلهردە بارچه دوست بولۇر،     
  .ئايرىلۇرقارا كۈن چۈشكهندە بهزىلهر      

  
 ياتقىنىمــدا، تۈرمىــسىدە يهر ئاســتى بىــشكهكشــۇنداق قىيىنچىلىــق كــۈنلهردە، 

 مهسئۇت ھاجى، مهسئۇت ئاخۇن باشلىق ئـۆز        ھاجى، داۋۇدلىرىدىن  تۇڭگان سوقولۇق
. شاگىرتلىرىم ماڭا جان كۆيدۈرۈپ، ۋاپادارلىق بىلهن خىزمهت كۆرسـهتكهن ئىـدى        

ــى     ــدە، يهن ــان بۈگــۈنكى كۈن ــارىخنى يېزىۋاتق ــۇ ت ــۇ  - 1968ب ــسام، ش ــدا قارى  يىلى
ــتلىرىم ۋە     ــان دوســ ــزمهت قىلغــ ــلهن خىــ ــاداقهتمهنلىك بىــ ــا ســ ــى ماڭــ ۋاقىتتىكــ

 ئالهمدىن ئۆتـۈپ  پانى ئۈچ كىشىال قېلىپ، قالغانلىرى  -ككى  شاگىرتلىرىمدىن ئى 
 دۇنيا، جانلىرىنى ئايىماي، ئالالھ ئۈچۈن      -بىز ئۈچۈن مال    . مهرھۇم بولۇپ كېتىپتۇ  

!) ئـالالھ ئـۇالردىن رازى بولـسۇن   . (دوست تۇتۇشقان، ۋاپالىق شاگىرتلىرىمىز ئىدى 
ۈنـدە بىـر قېـتىم ئۆيـدىن        ئاشۇ ۋاقىتتىكى تۈرمه بهلگىلىمىسى بـويىچه، ھهر ئـون ك         

شـۇ كۈننىـڭ كېلىـشىنى تهقهززالىـق بىـلهن      . كهلگهن  يېمهكلىكنى ئېلىپ بېرەتتى    
 تۆت يهردىن يېمهكلىك كهلسه، ھهر ئۆيدىن كهلـگهن         -شۇ كۈنى ئۈچ    . كۈتهتتۇق

.  قىلىـپ ھـازىرالپ كىرگـۈزەتتى   يهتكۈدەكيېمهكلىكنى ئاز دېگهندە ئون كىشىگه     
 كهبـــى باشـــقىالرنىڭكىدىن ســـۇيقاش، لهڭـــمهنا، نىـــڭ مانتـــتۇڭگانالربولۇپمـــۇ 
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شــۇ كىــرگهن تامــاقنى پۈتــۈن . ئــارتۇقچه تهملىــك، لهززەتلىــك تائــاملىرى كىرەتتــى
 تهقهززالىـق   كـامېردىكىلهر شۇ كۈننىـڭ كېلىـشىنى پۈتـۈن        .  يهيتتۇق كامېردىكىلهر

 قېچىپ كهلـگهن    رۇسىيىدىنبىزنىڭ ئىچىمىزدە ئىچكى    . بىلهن كۈتۈپ تۇرار ئىدى   
 بىر پوپ رۇھانىلىرىدىن خرىستىئان چۈشىدىغانر ئىچىدە ساقىلى كۆكسىگه  رۇسال

شۇنچه كۆپ رۇسـالر ئىچىـدىن      . ئۇنىڭغا ھېچ كىم تاماق كىرگۈزمهيتتى    . بار ئىدى 
  . بىرەرسىمۇ ئۇنىڭغا ياخشى كۆز بىلهن قارىمايتتى
ــم   «: پهيغهمبىرىمىــز مــۇھهممهد ئهلهيهىســساالم  ــۈك كىــشىگه رەھى ــۈچ تۈرل ئ

 ھۆرمهتلىـك كىـشىلىرىدىن بولـۇپ،     قوۋمنىـڭ بىرسى، ئاۋۋالـدا بىـر      . ەكقىلىش كېر 
ــايلىق . كېــيىن خارلىققــا قالغــان كىــشىگه  ــدىن ―  ئىككىنچىــسى، ب دۆلىتــى قول

 ئـالىم   بىلىمـى كـۆپ  -ئۈچىنچىسى،  ئىلىـم  . كېتىپ نامرات بولۇپ قالغان كىشىگه   
ســىلهر مانــا . بولــۇپ، ئــۇنى قهدىرلىمهيــدىغان، جــاھىلالر ئىچىــدە قالغــان كىــشىگه 

شۇنىڭ ئۈچـۈن، ھهر قېـتىم   . دېگهن ئىدى » مۇشۇنداق كىشىلهرگه رەھىم قىلىڭالر   
يهرلىـك نېمىـسالردىن   .  تاماق كىرگهندە، ئالدى بىـلهن شـۇ پوپقـا تامـاق بېـرەتتىم      

تۈرمىدە شۇنچه كۆپ كىشىنىڭ .  بار ئىدى يىگىتئىنژېنېر بىر نېمىس ئوقۇمۇشلۇق
ــال سۆزلىــشهتتى    ــا قارىمــاي، مهن بىلهن ــشىچه، ئــۇ پــارىژ    . بولغىنىغ ئۆزىنىــڭ ئېيتى

 ئۈچ تىلنىمۇ   - تىللىرىدىن ئىككى    ياۋروپا پۈتتۈرگهن بولۇپ، باشقا     دارىلفۇنۇنىنى
 - ئاخشام تاشـقىرىغا چىققانـدا     -ئهته  .  كىشى ئىكهن  مهلۇماتلىقبىلىدىغان ئالىي   

: بىـر كـۈنى ماڭـا قـاراپ    . كىرگهندە قولتۇقۇمدىن ئايرىلمـاي مهن بىلهنـال بـوالتتى        
ــتۇم« ــۇ ! ھهي دوس ــۇچالردىنب ــىنى    يىرتق ــادەم گۆش ــسا، ئ ــش بول ــدىغان ئى  قۇتۇلى

 شـۇم  قهدەملىـرى يهتمىـگهن        ۋەھـشىيلهرنىڭ يهيدىغان يهر بولسىمۇ كېتهتتىم، بۇ      
ــشىپ ي    ــز مۇشــۇنداق قولتۇقلى ــاك جــايالردا ئىككىمى ــى ۋىجــدان   پ ــۇ كهب ۈرســهك، ب

. دەپ ئـاھ تـارتتى    » ئازابىدىن قۇتۇلـۇپ، ئهڭ ئۇلـۇغ دۆلهتـكه ئېرىـشكهن بوالتتـۇق           
 يىـل  38بۇنىڭ سۆزىدىن قـاتتىق تهسـىرلهنگهن بولـسام كېـرەك، گهرچه ئارىـدىن            
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 - 1931شـۇنداق قىلىـپ،   . ئۆتكهن بولسىمۇ، ئۇ سۆز ھېلىمۇ ئېسىمدىن چىقمايدۇ     
  . ر ئاستى زىنداندا ئۆتكۈزدۈميىلى پۈتۈن قىشنى مۇشۇ يه

 ئـاران زورىغـا يازغـا ئۇلىـشىپ         -ئۆلۈمدىن، سۈرگۈندىن قالغـانلىرىمىز ئـاران       
ھهپته، ئون كـۈن بىـر قېـتىم        . يازدا قۇرۇلۇش ئىشلىرى باشلىنىپ كهتتى    . ئااللىدۇق

سىرتتىن كىرگهن ھاالل تاماققا قانائهت قىلىـپ باشـقا كـۈنلىرى تۈرمىنىـڭ ھـارام               
ئۇنىـڭ  . يېمهي قۇرۇق نان بىلهن چايغا قانائهت قىلىپ جان ساقلىدىم        تاماقلىرىنى  

 كۈندۈزلهپ يهر ئاستىنىڭ بۇزۇق ھاۋاسـىدا كـۈن نـۇرى كـۆرمهي             -ئۈستىگه، كېچه   
.  كــۈنگه ئــاجىزالپ كهتــكهن ئىــدى   -، تېــنىم كۈنــدىن  ياتقانلىقىمــدىنئــۇزاق 

ــلىدى  ــشقا باش ــاالمهتلىكىممۇ ناچارلىشى ــشلهش . س ــپ ئى نى تهلهپ تاشــقىرىغا چىقى
باھـار كـۈنلىرى قـاراڭغۇ      . قىلغان ئىدىم، خـۇدا ئوڭـشاپ ئىـشقا رۇخـسهت قىلـدى           

 تاشقىرىغا چىقىپ، ئوچۇق ھـاۋادىن سـاپ نهپهس ئېلىـپ، كهڭ مهيدانـدا        كامېردىن
  .  قالغاندەك ھېس قىلدىمكېلىپتۇرغىنىمدا ئۆزۈمنى يېڭىدىن  باشقا بىر ئالهمگه 

ــاناپ  ســــــىلهرگه بهرگهن ئالالھ«: قۇرئانــــــدىكى نىــــــڭ نېمهتلىرىنــــــى ســــ
ــسىلهر ــلى      » تۈگىتهلمهي ــڭ ئهس ــساممۇ، ئۇنى ــان بول ــۆپ ئوقۇغ ــايىتىنى ك ــگهن ئ دې

 نهپهسـىدە شـۇنداقكى، ئىنـساننىڭ ھهر بىـر    . مهنىسىنى شۇ چاغدا چۈشهنگهن ئىدىم  
. بىرسـى تـازا ھاۋانىـڭ كىرىـپ، بـۇزۇق ھاۋانىـڭ چىقىـشىدۇر        . ئىككى نېمهت باردۇر  

هرنىـڭ ھېـسابىغا قانـداق يهتكىلـى بولـسۇن؟ شـۇنىڭ           شۇنداق بولغاچ باشـقا نېمهتل    
ئىـشقا چىقىـش   . بىلهن قۇرۇلۇش ئىشلىرىدا بىـر قـانچه ۋاقىـت ئىـشلىگهن بولـدۇم          

 بولــۇپ، ئاڭلىغــان ئــاغىنىلهر ھهر كــۈنى     قۇتۇلغــانلىق تــۈرمه ئازابىــدىن يېــرىم   
ئـۆلگهن  (بولۇپمۇ، ئۇيغۇر ئىبراھىم ئـاخۇن نـاۋاي      . دېگۈدەك كېلىپ يوقالپ تۇردى   

نىڭ ھهپتىلىك بىـر سـېۋەت يـاغلىق تـوقىچى بىـلهن       !)لسا خۇدا رەھمهت قىلسۇن  بو
  . بىر چارىدا مانتىسى، بىر تاۋاقتا پولۇسى ئۈزۈلمهي كېلىپ تۇردى
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بىر كۈنى كهچقۇرۇن ئىشتىن قايتىپ كېلىۋاتسام، تۈرمىدىكى بىرسى قولۇمنى 
ا ئون يىللىـق    سېنىڭ پاالنى نېمىس دوستۇڭ سوت قىلىنىپ ئۇنىڭغ      «: تۇتۇپ تۇرۇپ 

ــ مېنىـڭ    : ئـۇ ماڭـا   . قىلىنىپتـۇ قاماق جازاسى بېرىلىـپ، ئـۇزاق بىـر يهرگه سـۈرگۈن            
ــۇرۇپ، مېنىــڭ ئوتلــۇق      ــۇپ ت ــولىنى تۇت  ســالىمىمنىئۆزبېــك دوســتۇمنى كۆرســهڭ ق

: ئـۇ يهنه  . دېـدى » ، دۈشمهن قولىدا ئۇزاق سهپهرگه كهتتىم،  دەپ قـوي         يهتكۈزگىن
سـهپهرگه كېتىـۋاتىمهن، قـايغۇلۇق كـۈنلهردە        مهن دۈشمهننىڭ قولى بىلهن ئـۇزاق       «

گهرچه بـۇ   .  دەپـتىمىش » ئۇنتۇمـايمهن ئۇنىڭ ماڭا بولغان مۇھهببىتىنى بىر ئۆمـۈر        
ــسىمۇ، بۈگــۈن   37ئىــشقا  ــۆتكهن بول ــل ئ ــڭ   - 1968 يى ــدە، ئۇنى  يىلىغــا كهلگهن

سۆزىنى ئېسىمگه ئېلىپ تارىخ قىلىـپ قالـدۇرۇش ھېسـسىياتىم بىـلهن، مـۇھهببهت        
 بولسا بولسۇن، مېنىڭ ئالدىمدا ئۇنىڭ  نهقهدەر ئۇلۇغ ھۆرمهتكه ئىـگه      ئهھلى كىم 

  .ئىكهنلىكىنى ئوچۇق كۆرسهتتىم

  بېيىت

  مۇھهببهتتىن كۆڭۈللهر نۇرغا تولغاي،     
  !سهككىز جهننهت ئۇنىڭدىن ھاسىل بولغاي     

  
 تــۆت ئــايالپ ئــۆز ئــادىتىم بــويىچه  -ئۇنىڭــدىن ئايرىلغانــدىن كېــيىن، ئــۈچ 

قامالغــان كۈنۈمــدىن باشــالپ، مېنــى . ن ئىــشلىرىمنى بېجىــرگهچ تــۇردۇمقىلىــدىغا
  .بىرەر قېتىم بولسىمۇ سوراققا چاقىرمىدى

 ئۇرۇپ، سوقۇپ تازا قىينىغـان بولـسىمۇ،        يولداشلىرىمنىبىرگه قامالغان سهپهر    
 ئاسـرىغان  ئازابتىنئالالھ مېنى باشتىن ـ ئاخىرىغىچه ئۆز پاناھىدا ساقالپ،  ئۇنداق   

لېكىن ئىش ئېغىر بولۇپ، ھهپتىدە بىر كۈن دەم ئېلىشتىن باشقا كـۈنلىرى          . ئىدى
 شــۇنداق ئېغىــر ئهمــگهك. مهس ئىــدىئىــش ۋاقتــى ئــون ئىككــى ســائهتتىن كهم ئه 
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كۈننىــڭ ئىچىــدىال بىزنــى    بهش ئــاي ئىــشلىگهندىن كېــيىن، بىــر - تــۆت ئاســتىدا
ز ئىـشقا چىققـان     بى.  جىنايهتچىلهر قارمىقىدىكى كاتتا تۈرمىگه يۆتكىدى     سىياسىي

يهنه شـۇالرنى  .  ئىچىـگه تىكىلـگهن كىگىـز ئۆيـدە ياتـاتتۇق     قـورۇ كۈندىن باشالپ،  
 رغىمۇكــــامېتىكتــــۈرۈپ، بىزنــــى  قورۇســــىغائــــۆزىمىزگه كۆتۈرگــــۈزۈپ، تــــۈرمه 

ــدى   ــپ ماڭ ــتىن ئېلى ــپ بهردى  . كىرگۈزمهس ــا قىلى ــۇالرنى ياتاقخان ــۇ. ئ ــڭ  ب يهرنى
ــيىن، ئى   ــدىن كېـ ــۋالىنى كۆرگهنـ ــق ئهھـ ــنهت  قىيىنچىلىـ ــۆرگهن مېهـ ــرى كـ  -لگىـ

كىمـگه  «: چـۈنكى پهيغهمبىرىمىـز   .  بىز ئۈچۈن راھهت كۆرۈندى    مۇشهققهتلىرىمىز
ــشى ۋە ئۇنىڭــدىن     ــا ســهۋر قىلى ــسه، ئۇنىڭغ ــا يامانراقىغــامۇســىبهت يهت  قالمىغانغ

  . دېگهن ئىدى» شۈكرى قىلىشى الزىم
 ئاينى  ئىككى- كېلىپ يۈرۈپ، بىر -شۇنىڭ بىلهن، بۇ جايدىمۇ ئىشقا بېرىپ 

.  كۆپ قىيىنچىلىقمۇ تارتقان ئىدۇقكۆپلۈكىدىنئۆتكۈزگهن بولساقمۇ، ئادەمنىڭ   
مهن بىلهن بىلله سهپهر قىلغـان    . شۇ ئارىدا بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن ھۆكۈم چىقاردى     

 باشلىقىمىز نهزەر قۇل ئىككىمىزنى ئون يىل، يهنه بىرسىنى يهتـته           سهپهرداشالردىن
ــان   ــسىپ، قالغــ ــل كېــ ــدىلهريىــ ــۇۋەتتىنىچۈپرەنــ ــرىلگهنلهر  .   قويــ ــۇپ بېــ قويــ

 قېنىغـا پاتمـاي كۆرەڭلىـسه، ئېغىـر كېـسىلگهنلهر ئىچىـدە             - قـېن خۇشاللىقىدىن  
كېـسىم قهغىزىنـى بېرىۋىـدى، ئوقۇتـۇپ باقـساق، بىزنىـڭ            . يىغلىغانالرمۇ بار ئىدى  

ئـۇ يهردە   .   ئىختىيارىغـا تاپـشۇرۇلۇپتۇ    الگېر كونتىس تاشكهنتتىكىئىجرا ئىشىمىز   
كېسىلگهن ھهر . هش مىڭدىن ئارتۇق جىنايهتچى بار دەپ ئاڭلىغان ئىدۇق     قىرىق ب 

 توپالنغانــدىن كېــيىن، ئانــدىن باشــقا جايغــا الگېرغــاقانــداق بىــر جىنــايهتچى شــۇ 
ئهڭ ســوغۇق يهرلىــرى بولغــان،  ئهڭ يىــراق، ســىبىرىيىنىڭ. ســۈرگۈن قىلىنىــدىكهن

ان كىــشىلهر شــۇ  ئوخــشاش جايالرغــا ســۈرگۈن بولغــئارخانلىگىــسكىگه، هســىالۋك
  .جايدىن يولغا سېلىنىدىكهن
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كـۈنى   ، كۆڭلـۈمگه ھهر ئـاڭلىنىۋەرگهچ بۇ جايالرنىڭ ھهيۋىتى قۇالققـا كـۆپ      
  . يهردىن قۇتۇلۇشنىڭ چارىسىنى ئىزدەشكه كىرىشتىم تۈرلۈك خىيالالر كېلىپ، ئۇ

تاقهت قىلغىلى بولمايـدىغان ئىـشالردىن ئـۆزىنى تـارتىش پهيغهمبىرىمىزنىـڭ            
لغان بولسىمۇ، قۇتۇلۇپ كېتىش بىـر قهدەر قىـيىن بولغـانلىقتىن ئـۇزاق             سۈننىتى بو 

نېمه گۇناھ قىلغانلىقىم ئۈچۈن ماڭا «: ئۆز   ئۆزۈمدىن  . ئويلىنىشقا توغرا كهلدى  
 ياشـاۋاتقان   ئالىمىـدە ھايـات   . دەپ سـورايتتىم  » ئون يىللىق قاماق جازاسـى بېرىـدۇ؟      

ــۈ    ــى كۆت ــگهن ئېغىرچىلىقن ــشىغا كهل ــشى بې ــر كى ــاچچىقىنى  ھهر بى ــڭ ئ رۈپ، ئۇنى
ــدى   ــوق ئى ــالى ي ــاي ئام ــم «. تارتم ــان كهرى ــپ،   «: دە»قۇرئ ــۈكرى قىلى ــېمهتكه ش ن

»  ســهۋر قىلىــش ۋە ئۇنىڭــدىن قۇتۇلــۇش چارىــسىنى ئىــزدەش الزىمــدۇر  مېهــنهتكه
تۈرمىنىـــڭ تـــۈزۈمى بـــويىچه ھۆكـــۈم قىلىنغـــان كىـــشىلهرنى  .  دېـــيىلگهن ئىـــدى

ــى كهلگۈ  ــدىغان ۋاقت مهن .  ســاقاليتتىكــامېرداچىلىــك تاشــقىرىغا چىقارمــاي ماڭى
 كىيىپ قاراپ تۇرسام، گۇندىپايالر دەپتىرىنى كىيمىمنىئهتىسى سهھهر تۇرۇپ ئىش     

ــى    ــا قىلغىل ــۈك يوقلىم ــۈرۈپ كۈنل ــاكۆت ــدى كامېرغ ــپ كهل ــپ  .  كىرى ــشقا ئېلى ئى
» مانـا مهن  «: چىقىدىغانالرنى چاقىرغاندا مېنىڭ ئىسمىممۇ چىقىپ قالدى، دەرھال      

 سوالپ كامېرغاقانۇنى جهھهتته مېنى . غانالر قاتارىغا كىرىۋالدىمدەپ ئىشقا بارىدى  
قويـۇپ تـۇرۇپ، ۋاقتـى كهلگهنـدە قوراللىــق سـاقچىلىرى بىـلهن تاشـكهنتكه ئېلىــپ        

ئۇنداق بولماي شۇ كـۈنى ئىـشقا چىقىـش باھانىـسى بىـلهن          . كېتىشى كېرەك ئىدى  
 ئىـش ئۈسـتىدە   . سىرتىغا چىقىش پۇرسىتىگه ئىـگه بولـۇپ قالـدىم     قهپهسنىڭتۆمۈر  

چاي ئىچىش ۋاقتـى بولغـان ئىـدى، قارىـسام سـاماۋەر قاينـاپ چـاي تېـشىپ كېـتهي                    
دەپتۇ، مهن چايغا قاراش باھانىسى بىلهن چاينىڭ قېشىغا كېلىپ قارىسام، ئهتراپتـا         

بــۇ پۇرســهتنى غهنىــمهت بىلىــپ، دەرھــال ســىم   .  ساقچىــسى كۆرۈنمهيــدۇقوراللىــق
بىـراق قانـداق قىلىـشىمنى،    . بهدەر تىكىۋەتتىمتىكهننىڭ ئاستىدىن ئۆمىلهپ ئۆتۈپ    

ئــادەم يــوق كــوچىالردا بىــر پهس ئايلىنىــپ     .  زادىــال بىلمىــدىم بېرىــشىمنىنهگه 
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 ئاغىنىلىرىمــدىن بىرســىنىڭ ئىــشىكىگه  تۇڭگــانيۈرگهنــدىن كېــيىن، قهدىــردان  
 بوشــىنىپتۈرمىــدىن « چىقىــپ مېنــى يۈگــۈرۈپبىرســى . بېرىــپ، ئــۇنى چــاقىردىم 

مهن ئۇنىــڭ .   قىلغىلــى تــۇردىزارە -الپ، خۇشــاللىقىدىن يىغــا دەپ ئــوي» چىقتــى
قورقمـاڭ، خـۇدا ئـۆزى ھهمـمه        «: دېگىنىمـدە، ئـۇ   » مهن قېچىپ چىقتىم  «: قۇلىقىغا

ئـۇ  .  قـۇۋۋەت بهردى  - كۈچ   تىنچىتىپدەپ كۆڭلۈمنى   » ئىشىمىزنى ئاسانالشتۇرىدۇ 
ــويى      ــشىنىڭ قىلغــان ياخــشىلىقىنى ئۆمــۈر ب  ئۆلــۈپ ئاڭلىــسام. ئۇنتۇمــايمهنكى

ئېهتىيـات يۈزىـسىدىن    ! كېتىپتۇ، ئالالھ ئۇنىڭ ياتقان يېرىنى جهننهتـتىن قىلـسۇن        
 ئىچىـگه بىـر     بېـدىنىڭ  بار ئىكهن، شـۇ      بېدىسىئۆينىڭ سىرتىدا بېسىلغان بىر توپ      

 تۇڭگــان. شــۇ يهردە بىــر كــېچه يــاتتىم .  ياتىــدىغان يهر راســالپ بهردىكىــشىلىك
ئــاتلىق بىــر ئىــشهنچلىك  دوســتۇم بــار   ئىــسخازا دىنتۇڭگــانالرمهھهللىــسىدىكى 

 بويىچه، ئاخشام قاراڭغۇسىدا ئۇنىڭ ئۆيىگه مهسلىههتىمئهتىسى كهچته ئۆز . ئىدى
ــشى   . كهلـــدىم ــۆتكهن مهرد كىـ ــىناقتىن ئـ ــلىق، سـ ــانى ئىخالسـ ــۇ ئادەمنىـــڭ ئىمـ بـ

بولغانلىقتىن جان كۆيدۈرۈپ، دوسـتلۇق ھهققىنـى كۆرسـىتىپ، ئۆيىـدە ئـۈچ كـۈن               
شـــۇنچىلىك تىـــنچ تۇرغـــان بولـــساممۇ، تۇتۇلـــۇپ . قلىدىســـهگهكلىك بىـــلهن ســـا

 تهرەپــكه ســوقولۇق مهھهللىــسى تۇڭگــانالرقالماســلىق ئۈچــۈن شــام ۋاقتــى بىــلهن  
 دېـگهن شـاگىرتلىرىم    مامـازا ،  ماگـار مهنـدىن خهۋەر ئـالغىلى كېتىۋاتقـان        . كهتتۇق

ــاردۇق   ــۆيىگه ب ــۇچراپ، ئ ــدا ئ ــيىن  . يول ــدىن كې ــۇ يهرگه كهلگهن ــاگىرتلىرىمالب  ش
مېنىڭ بۇ . گانالر ماڭا قاراۋۇل بولۇپ، مۇھاپىزەت قىلدىمهس، بهلكى پۈتۈن تۇڭئه

ھۆكۈمهت . يهرگه كهلگهنلىكىمنى ئۆز شاگىرتلىرىمدىن باشقا بىرەرسى بىلمهيتتى
  .ئىچىدىكى خىزمهتچىلهرمۇ ماڭا  خهيرخاھلىق كۆرسهتتى

ئـۇ  «: شۇنىڭ ئۈچۈن، نهچچه قېتىم ئىزدەپ كهلگهن ھۆكۈمهت جاسۇسـلىرىغا        
يىــالن چاققــان كىــشى «شــۇنداق بولــسىمۇ، . دەپ يانــدۇردى» بــۇ يهرگه كهلمىــدى

دېگهندەك، ئۆزۈممـۇ ئـۇ يهردە كـۆپ تۇرۇشـنى بىـئهپ      »  كۆرسه قورقىدۇ  ئارغامچىنى



 142 

 كۈندۈز ماڭا كۆز -شۇنىڭ بىلهن،  شاگىرتلىرىمدىن بىر قانچىسى كېچه . كۆردۈم
 زېرىكىـپ بولسا، ئاخـشىمى مېنـى   قۇالق بولۇپ، كۈندۈزى ئۆز تىرىكچىلىكى بىلهن   

رەســـۇلۇلالھ ســـهللهلالھۇ ئهلهيهـــى . قالمىـــسۇن دەپ، مهن بىـــلهن بىلـــله بـــوالتتى 
 دوستالرنى كۆپهيتىڭالر، چـۈنكى ئـۇالر ياخـشىلىق كـۈنلهردە          ھهقىقىي«: ۋەسهللهم

  . دېگهن ئىدى» باال كهلگهندە پانا بولىدۇ. زىننهت بولىدۇ

  شهرقىي تۈركىستانغا ھىجرەت

 كـۈنگه   -دە ھهر قانچه خاتىرجهم تۇرغـان بولـساممۇ، ئىـشىم كۈنـدىن             يهر بۇ
ئهگهر يهنه زالىمالر قولىغا چۈشىدىغان بولسام، ئۇ چاغدا مېنـى          . قورقۇنچلۇق ئىدى 

مېنىـڭ سـاالر مىللىتىـدىن يۇسـۇف قـارى      .  ئېنىـق ئىـدى  قىلىۋېتىـشى ئۇالرنىڭ نـېمه    
ىللىك بىلهن تاشـكهنتتىكى  شۇ كۈنلهردە، ئۇ ئهپچ  . دېگهن بىر شاگىرتىم بار ئىدى    

دېگهن نامدا بىر يالغان پاسپورت ئېلىپ      » ئىسمائىل ئاخۇن « كونسۇلىدىن     خىتاي
ئـۇ پاسـپورت كهلگۈچىلىـك توقمـاقتىكى ئـائىلهم          . كېلىپ ماڭا بهرمهكچـى بولـدى     

ــشتىم     ــشقا كىرى ــارلىقىنى قىلى ــهپهر تهيي ــۈپ، س ــلهن كۆرۈش ــېقىن قهدىــردان  . بى ي
ئۇزۇنــدىن .  بىــلهن كۆرۈشــۈپ خوشالشــتىم شــنىلىرىمقو - خۇلــۇمئــاغىنىلىرىم ۋە 

شــاھ «بېــرى توقماقتــا ياشــاۋاتقان، ئهســلى تاشــكهنتلىك، غۇلجىــدا ۋاپــات بولغــان،   
دېگهن بىر كىشى بار ئىدى، ئۇ كىشى ناھايىتى باي بولۇپ، پۈتۈن » ھىدايهت قارىم

قان  قېچىپ كېلىپ ئورۇنالشقاسوقولۇقبايلىقىدىن ئايرىلىپ ھېچ يهرگه سىغماي،  
ئۇ كىشى بىلهن ئۆزۈمنىڭ بار يېرىنى بىلدۈرمهي، باشقىالر ئـارقىلىق          . كىشى ئىدى 

  .كۆرۈشۈپ ياردىمىمنى يهتكۈزۈپ تۇردۇم
 ئالته كۈندىن تۇرغـان بولـساممۇ، كېـيىن ياتقـان        -ھهر ياتقان يېرىمدە بهش     

ئۇنـدىن  .  ئىچىدە، ئهللىك ئىككى كۈن يـاتتىم  قومۇشلۇقنىڭ باسقان   بېدەيېرىمدە  
يىن، كۆڭلۈمگه بىر تهشۋىش چۈشۈپ، ئۇ جايـدىن باشـقا  بىـر جايغـا كۆچـۈش                 كې
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خۇدا ساقلىغان ئىكهن، مهن كېتىپ ئهتىسى بىـر سـاقچى بىـلهن     .  خىيالىغا كهلدىم 
 بېـسىلغان يهرنىـڭ   بېـدە ، قومۇشئىككى كىشى كېلىپ تامدىن ئارتىلىپ چۈشۈپ،   

  .ھهممه تهرىپىنى ئاختۇرۇپتۇ

  بېيىت

  ا ئۇ خهلقى پاك،كىشىنى ساقلىس     
  .تهرياقزەھهر ئاغزىدا بولغاي مىسالى      

  
 يۆتكىلىـشىم الزىــم  تېـزرەك بـۇ ئىـش يـۈز بهرگهنــدىن كېـيىن، بـۇ جايــدىنمۇ      

 ئۆتــۈپ كېـتىش نىيىتــى  غـا »شــهرقىي تۈركىـستان «شــۇنىڭ ئۈچـۈن،  . بولـۇپ قالـدى  
ئــــۆز . بىــــلهن ئىككىنچــــى قېــــتىم ســــهپهر تهييــــارلىقىنى قىلىــــشقا كىرىــــشتىم 

 مۇتىـۋەللى دېـگهن كىـشىنى تېپىـپ، ئۇنىـڭ بىـلهن             خىيـاز  تۇڭگانرىمدىن  دوستلى
يولغـا  . ئۇمۇ ماڭـا ئوخـشاش قاچـاق كىـشى ئىـدى          . بىلله ماڭىدىغانغا ۋەدىلهشتۇق  

چىقىدىغان كۈننى بهلگىلهپ، كۆرۈشىدىغان ئاغىنه ـ بۇرادەرلهر بىـلهن كۆرۈشـۈپ،    
ھلى ئادىتى بـويىچه خهتـمه       خوشلىشىپ بولۇپ، تهرىقهت ئه    چىيا -، قىيا   زارە -يىغا  

ــۇپ،  ــىئوق ــا    دۇئاس ــيىن،  ئالالھق ــدىن كې ــاتىهه ئۆتكۈزگهن ــۈل پ ــپ، تهۋەكك  قىلى
ئهتىسى چـۇ  .  تۆتىنچى چۇ ئىستانسىسىغا قاراپ ھارۋا بىلهن يولغا چىقتۇق    سوقولۇق

 بىــلهن ئۆتــۈپ كېتىــۋاتقىنىمىزدا، قوراللىــق رۇســالردىن بىــر      كــېمهدەرياســىدىن 
ــدىمىزغا چىق  ــسى ئالــ ــۇردى  قانچىــ ــشۈرگىلى تــ ــى تهكــ ــپ بىزنــ ــۇن. ىــ  - خۇرجــ

خــالتىلىرىمىزنى ئــاختۇرۇپ، ھهممىنــى بىــر قېتىمــدىن كــۆرۈپ بولغانــدىن كېــيىن  
 پاسـپورتىنى كـۆرۈپ     خىتـاي پاسپورت سورىدى، خۇدا ئىشىمىزنى ئوڭشىدى بولغاي،       

 بـۇ .  قىلىپ بىـر ئـۇزۇن توختىتىـپ قويـدى       تاما، ئهمما بىر نېمه     دېمىدىيۇبىر نهرسه   
 ھهيــران قــاالرلىق ئىـش شــۇ بولــدىكى، مېنىـڭ باشــقا سهپهرداشــلىرىمدىن   يهردىكـى 
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ــر ئېغىزمــۇ گهپ ســورىمىدى     ــدىن بى ــسىمۇ، مهن .  شــۇنچه كــۆپ گهپ ســورىغان بول
بىــز . ئــاخىرى ئالــدىرىغان پېتــى ئاتلىرىغــا مىنىــپ باشــقا تهرەپــكه كېتىــپ قالــدى  

 -بهش  . كهلـدۇق يولىمىزنى داۋامالشتۇرۇپ خۇپتهن ۋاقتى بىلهن چۇ ئىستانسىسىغا        
 ئــۆزەكپويىزغــا چۈشــۈپ ســارى . ئــالته ســائهت ئۆتكهنــدە، ئالمۇتــا پــويىزى كهلــدى

كـېچه  . پـكه كهتتـى  دېگهن يهرگه كهلگهندە چۈشۈپ قالدۇق، پـويىز سـىبىرىيه تهرە      
ــى ســوغۇق، قــا   پــويىزدىن چۈشــكهن كىــشىلهرنىڭ   . ر ـ شــىۋىرغانلىق ئىــدى     ۋاقت

ئىچى بهك سـوغۇق، ئـوت يېقىلمىغـان        ئۆينىڭ  . ھهممىسى بىر ئۆيگه كىرىپ ياتتۇق    
ــسام، تهرەپ . ئىــدى ــى  -قارى ــتىن جېنىن ــشىلهرنىڭ  قۇتقــۇزغىلى تهرەپ  چىققــان كى

بۇالرنىـڭ كـۆپى بىـزگه ئوخـشاش زالىمـالر          . يهرگه يىغىلغـان ئىـكهن     ھهممىسى بۇ 
ــكهن     ــشىلهر ئىــ ــان دەردمهن كىــ ــا تولغــ ــۈرىكى قانغــ ــدىن يــ ــۇ يهرگه . دەردىــ بــ

قۇرغــان چــوڭ بىــر توســۇق بــار  ›  گ پ ئــۇ‹ يولــدا ئالــدىمىزدىكى«: كهلگىنىمىــزدە
 قاتتىق تهكـشۈرۈش بولىـدىكهن، ئهگهر بىـرەر گۇمـانلىق ئـادەم      توسۇقتائىكهن، ئۇ  

.  دېــگهن گهپ چىقتــى» سېزىلــسه، دەرھــال قولغــا ئېلىــپ تــۈرمىگه تاشــاليدىكهن  
ــارىمىزدىكى  ــايئ ــسۇللىرىدىن خىت ــپ    كون ــى چىقى ــشىنىڭ جېن ــمه كى ــقا ھهم  باش
 بىـــرىگه -كىـــشىلهرنىڭ رەڭگـــى ئۆڭــۈپ، بىـــر  . مـــاقچى بولۇشــتى كهيــنىگه قايت 

 ئهلهمـگه چۈشـۈپ، ئىچىـدىن ھهقىقىـي گېپىنـى بىـر كىـشىگه        -ئىـشهنمهي، قـايغۇ   
بـۇ ئىـشقا ھهممىـدىن      .  قايغۇ بىـلهن بېـشى ساڭگىالشـقان ئىـدى         -دېيهلمهي غهم   

ــدىم   ــكهن ئى ــدىن   . بهكــرەك مهن جىددىيلهش ــمهن تهرىپى ــم دۈش ــۈنكى مهن زالى چ
ئهگهر ئــۇالر مېنــى بىلىــپ قالــسا، نــېمه قىلىــشىم «. گهن بىــر ئــادەم ئىــدىمكېــسىل

دېـــگهن ســـوئالالر كۆڭلۈمـــدىن » كېـــرەك؟ قارشـــىلىق كۆرسىتىـــشىم كېرەكمـــۇ؟
 تهۋەككـۈل نـېمه بولـسا بولـسۇن، ئالالھقـا         «: ئـاخىرى . كېچىشكه باشلىغان ئىدى  

ــپ ماڭــاي  ــتۈم   » قىلى ــا چۈش ــلهن يولغ ــد بى ــگهن ئۈمى ــدە قــ  . دې ــۆمرۈم ئىچى انچه ئ
 ئېتىقـادىم،   –ئېغىرچىلىقالرنى تارتقان بولساممۇ، ئۇ چاغدا كۆڭلۈمـدىكى ئىمـان          
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ــۇھهببىتىم      ــساالمغا  م ــۇھهممهد ئهلهيهىس ــرى م ــڭ ھهق پهيغهمبى ــا ۋە ئۇنى ئالالھق
ــر ئالالھقــا     ــدىن قورقمــاي، بى ــپ  تهۋەككــۈلكۈچلــۈك بولغاچقــا، ھــېچ نېمى  قىلى

ئىمانلىق ‹ى بىلمىگهن ئۇ كىشىلهر     دىنىي ئىشالر سىرىن  . مېڭىش نىيىتىگه كهلدىم  
 ـ   تونــۇش! بــۇ ئۇلــۇغ نېمهتنــى نهدىــن بىلــسۇن› كىــشىلهرگه نېــسىپ  بولىــدىغان

دېسهم، ئۇالر زادى   » !بىلله ماڭايلى «: بىلىش بهزى كىشىلهرگه مهسلىههت بېرىپ    
  . ئۇنىمىدى

 تـۆت ھـارۋا     -ئۇالردىن ئايرىلىپ خىيال سۈرۈپ يولغا چىقـسام، تـاراقالپ ئـۈچ            
 بارىـــدىغان يېزىغـــاتوختىتىـــپ سورىـــسام، ئۇالرمـــۇ بىـــز بارىـــدىغان . اتىـــدۇكېتىۋ

ئۇالر بىلهن كېلىـشىپ بىلـله يـول مېڭىـپ ئاخـشىمى      . رۇسالرنىڭ ھارۋىسى ئىكهن  
چه تهرەپــتىن كهلــگهن يولنىــڭ بــۇ يهر نهچــ.  چۈشــتۇقكېلىــپبىــر كاتتــا ســارايغا 

غان كىـشىلهرمۇ مۇشـۇ     بارىـدى  ئالمۇتىغـا .  بولۇپ، ئاۋات بىر يهر ئىـكهن      شىداقوشۇلۇ
يهرنـى تاشـالپ قېچىـپ      ئىگىسى ئىـنقىالب مهزگىلىـدە، بـۇ      . يول بىلهن ماڭىدىكهن  

، چـارىن ،  چـېلهك ئالمۇتـا،   . كېتىپ ئازراق خارابلىشىـشقا قـاراپ يـۈزلهنگهن ئىـكهن         
 ماكــانلىرىنى تاشــالپ كهلــگهن مۇســۇلمان  -، قــورام قىــشالقلىرىدىن ئــۆي  تالغــار

 چـاقىلىرى بىـلهن كۆچـۈپ چىققـان         -بـاال   .  ئىـكهن  يهرگه توپالشـقان   كىشىلهر بۇ 
كۆچمهنلهرنىـڭ كۆپىنچىـسى ئېغىـر يـۈك ـ تـاقلىرىنى تاشـالپ ھـارۋا بىـلهن يولغـا           

خىتايغــا )  كونــسۇلىدىن ئالغـان خىتـاي (چىققـان بولــۇپ، ئۇالرنىـڭ كۆپىنچىــسىدە   
، كېـيىن بۇ سـاراي ئىچىـگه كىرگهنـدىن        . بارىدىغان پاسپورتى بار كىشىلهر ئىكهن    

كۈننىـڭ قـاتتىق سـوغۇقىدا سـاراي        .  ئېچىنارلىق بىر مهنزىرە كـۆزۈمگه چۈشـتى       ئهڭ
ئـۆي  . ئىچىگه ئوت ياقىـدىغان، سـارايغا مهسـئۇل بولغـان بىرمـۇ كىـشى يـوق ئىـدى                 

شــۇنداق ئۆيــدە  .  ئهمهس ئىــدىمــۇمكىنئىچــى تۈتــۈنگه تولــۇپ نهپهس ئــېلىش    
. رەپ ئولتۇرۇپتـۇ  كېسهلمهن بىر ئايال ئىككـى بالىـسى بىـلهن ئوتنىـڭ ئالدىـدا تىتـ              

ــدى     ــر ئى ــى ئېغى ــالى خېل ــۇپ، ھ ــسهلمهن بول ــسىمۇ كې ــاتتىق   . بالى ــۆرۈپ ق ــۇنى ك ب
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بېــشىغا بــاال كهلگهنــدە، ھهممىــسى ئــۆز ئىــشى  بىــلهن بولــۇپ، ھــېچ    . قــايغۇردۇم
 شـهپقهت، پهزىـلهت  كىـشىلهر        -رەھىـم   . كىمنىڭ ئۇنىڭ بىـلهن كـارى يـوق ئىـدى         

ۈرگۈچى قـاراۋۇلالر ئالــدىمىزدا  يـول تهكــش . قهلبىـدىن كۆتۈرۈلــۈپ كهتـكهن ئىــدى  
ــول بىــلهن ئۆتــۈش    ھهممىمىــز قورقــۇنچ .  ئهمهس ئىــدىمــۇمكىنبولــۇپ، باشــقا ي

ــۈرۈپ تۇرۇشــتۇق  ــدە تهلم ــايتۇرار، تهۋبه  «: رەســۇلۇلالھنىڭ. ئىچى ــاالنى ق ســهدىقه ب
دېگهن سۆزى دەرھال يادىمغا كېلىـپ، ھېلىقـى ئىككـى بالىـسى بىـلهن              » گۇناھنى

 تامــاق ۋە ســهدىقه بېرىــپ، ئــۇنى خــۇش قىلىــپ كوچىغــا  ئــاچ ياتقــان يــاش ئايالغــا 
بىزنـى پـاالنى يهرگىـچه    «: ئۇنىڭغـا .  ماشىنا ئـۇچراپ قالـدى  گورزىۋايچىقسام، بىر  
مېنىڭ بىر شهرتىم بار، يولدا ئىككى تاي مېلىم ھاڭغـا          «: دېسهم، ئۇ » ئالغاچ كهت 

. دېـدى » ئېلىـۋالىمهن چۈشۈپ كهتكهن، شۇ مېلىمنى ئېلىـشىپ بهرسـهڭ ماشـىنامغا     
ــىنىغا چىقتــــۇق      ــڭ شــــهرتىگه مــــاقۇل بولــــۇپ، ماشــ بىــــراق ئــــۆزىمىزنى  . ئۇنىــ

.  كېــرەك ئىــدىيوشۇرۇشــىمىز خــالتىمىزنى - خۇرجــۇنئاشكارىلىماســلىق ئۈچــۈن 
شۇنىڭ ئۈچۈن، ئالمۇتا ئهتراپىدىن ھارۋا بىلهن يولغا چىققان، قولىدا يول خېتى بار 

لـدىن ئۆتـۈپ بولغانـدىن كېـيىن     قاراۋۇ«:  تاقلىرىمىزنى بېرىـپ -تارانچىالرغا يۈك  
ئـــاخىرى ئـــۇ تهرەپـــكه كېتىۋاتقـــان    . دېـــسهك، ئـــۇالر ئۇنىمىـــدى  » ئېلىـــۋااليلى

  مـاللىرىمىزنى بېرىــپ، ئۇيـاقتىن تاپــشۇرۇپ   ھارۋىكهشــلىرىگهھۆكۈمهتنىـڭ رۇس  
شــۇنىڭ بىـلهن، ئــۆزىمىز  .  ئـالته ســوم پـۇل بهردۇق  -ئالىـدىغانغا سۆزلىــشىپ، بهش  

 ئالدىـدىن  توسـاقتىكىلهرنىڭ ئـۇ ماشـىنا بىزنـى    . چىقتـۇق ماشىنىغا ئولتۇرۇپ يولغـا    
ئـون چـاقىرىم يـۈرۈپ تـاغ قاپتىلىغـا          .  ئېلىپ مېڭىپ ئۆتكۈزۈپ كهتتى    تاراقشىتىپ

كهلگهنـدە، ماشــىنا توختىــدى، ۋەدىمىــز بــويىچه ســاي ئىچىــدە ياتقــان ئىككــى تــاي  
. يـۈكنى مىڭبىـر مۇشــهققهت بىـلهن يۇقىرىغـا چىقىرىــپ، ماشـىنىغا بېــسىپ بهردۇق     

 ئىـمهل ئالالھنىڭ ياردىمى، سهدىقىنىڭ شاراپىتى بىلهن بۇ باالدىن قۇتۇلۇپ، ئالتۇن          
 ســوقولۇقبــۇ يهرگه . داۋىنىــدىن  ئاشــقاندىن كېــيىن باشــچى ســارايغا چۈشــتۇق     
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 چـاقىلىرى بىـلهن   - خهلىپه دېگهن كىشى ئات، ھارۋا، بـاال       خانجازلىرىدىن  تۇڭگان
 بوراندا قېلىپ، ئىككى قولى سـوغۇقتا  -ر ئالتۇن ئهمهل داۋىنىدا قا   . كهلگهن ئىكهن 
مهن ئۇنىـڭ قـولىنى كـۆرۈپ، دەرھـال ئامـالىنى قىلىـپ ساقايتىـشقا               . ئۈششۈپ قاپتۇ 

چــۈنكى بــۇ ئىــش مېنىــڭ قولۇمــدىن كېلهتتــى ھهم ئۇالرمــۇ  ئــۇ خىــل  . كىرىــشتىم
ئۇنىڭ قـولىنى ئوڭـشاپ، ھهممىمىـز       .  بىلهتتى داۋااليدىغانلىقىمنىكېسهللىكلهرنى  

 غوجـۇر  بـۆرە ئارىـدىن ئىككـى قونـۇپ،       .  ھارۋىغا ئولتۇرۇپ يولغا چۈشتۇق    بىرلىكته
يهردە ئۇنىڭدىنمۇ يامانراق بىـر توسـۇق بـار          قىشلىقىغا كهلگىنىمىزدە، قارىساق، بۇ   

ــكهن ــا   . ئىــ ــاي، كونــ ــسهنت قىلمــ ــا پىــ ــلهردەكئۇنىڭغــ ــر  ھارۋىكهشــ ــېچ بىــ  ھــ
. ۆتـۈپ كهتتـۇق  ئىككىلهنمهستىن قامچىنى بولۇشىغا ئۇرۇپ، توسۇقنىڭ ئالدىدىن ئ     

بـۇ يهردىـن   . ئون بهش چاقىرىم يول بېسىپ ساالمهت ياركهنت شهھىرىگه كهلـدۇق   
شــهرقىي «. قورغاســقا قىرىــق ئــالته چــاقىرىم يــول ئىــدى     ―  چېگرىــسى خىتــاي

نىڭ جۇڭغارىيه ئۆلكىسىنىڭ غهربىي چېگرىـسى ھېـسابالنغانلىقتىن        » تۈركىستان
ۈمىتى دەۋرىــدە ئاۋاتلىــشىپ،  كېــيىن، بولۇپمــۇ، چــار ھۆكــ –بــۇ شــهھهر ئىلگىــرى  

ــكهن    ــان ئى ــى ياخــشى تۇرغ ــۇ خېل ــىي   . ھېلىم ــارىخىي ۋە سىياس ــدىن ت ــۇ يهر ئهزەل ب
  .جهھهتتىن كاتتا ئهھمىيهتكه ئىگه ئىدى

بۇ يهردىكى كۆپچىلىك خهلق بۇندىن تهخمىـنهن ئىككـى يـۈز يىـل ئىلگىـرى               
ر  كۆچــۈپ كهلــگهن ئۇيغــۇرالر بولــۇپ، ئهســلى مىللىتــى ئۇيغــۇ      ئالتىــشهھهردىن

ــارا   ــسىمۇ ئۆزئ ــارانچىالر«بول ــشىدۇ» ت ــپ  . دەپ تهرىپلى ــڭ كېلى ــش -بۇالرنى  چىقى
بۇ شهھهر چار ھۆكـۈمىتى زامانىـسىدا       . تارىخىنى ۋاقتى كهلگهندە تهپسىلىي يازىمىز    

بولۇپمـۇ مهرھـۇم ۋەلـى بـاي بۇالرنىـڭ ئهڭ       . ئاۋات بولـۇپ، ياخـشى ياسـالغان ئىـدى        
ــرى    ــى ۋە خهي ــابرۇيلۇق بېي ــۈك، ئ ــاخاۋە-بۈي ــدى  س ــسى ئى ئهڭ . تلىك دۆلهت ئىگى

ئاخىرقى ئاق پادىشاھ ئۇ كىشىنى چاقىرغاندا، ئۇنىڭغا ھۆرمهت لىباس كىيـدۈرگهن   
 پــايتهختى بېيجىــڭ شــهھىرىدىكى خىتــايبــۇ كىــشى ياركهنــت شــهھىرىدە  .  ئىــدى
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 بىنـا قىلغـان   مهسـچىت ئهجدىها سۈرىتىدە ياسـالغان خـان سـارىيى نۇسخىـسىدا بىـر            
 يىلـى،   – 1931.  ئېلىۋالـدى  قارمىقىغـا ئۇنى ھۆكۈمهت ئـۆز     ھازىرقى كۈندە   . ئىدى

 قالغــان ئىــدىكى، ھوقــۇق خارابىلىقتــابىــز بــۇ يهردىــن ئــۆتكىنىمىزدە شــۇنداق بىــر  
ئىگىلىرى بولغان ئهڭ تۆۋەنكى بهزى ئىـشچىالردىن باشـقا پۈتـۈن شـهھهر خهلقـى               

ىـز   بوسـتانلىق جـايالر ب    بـاغۇ ئىلگىرىكـى كهڭ    . قېچىپ چېگرىدىن ئۆتكهن ئىـدى    
كهلگهن كۈنلهردە، بهختسىز مهزلۇمالرنىڭ سۇنغان كۆڭۈللىرىگه ئوخشاپ قالغان  

.  ئۆيلهرنىڭ بىرسـىگه چۈشـۈپ جايالشـتۇق    خارابهبىز باي ئوغۇللىرىدەك شۇ     . ئىدى
 ئىككـى ئاخـشام     لىغۇلـدا دېسـېغىنىپ،   يهردە مىڭ تهشۋىش ئاستىدا خۇداغـا        مانا شۇ 

 تـارانچى بـالىنى يـول باشـچى قىلىـپ،            مۇسـلىم دېـگهن بىـر      ئاباتۇرغاندىن كېيىن،   
ئۆز ئىشىغا ماھىر بولغانلىقى ئۈچۈن ھهممىنىڭ تاماق يېـيىش     . شهھهردىن چىقتۇق 

شهھهر چېتىگه چىقىـپ، مـازار   . ۋاقتى دەل چۈش ۋاقتىدا بىزنى ئېلىپ چىقىپ كهتتى 
قاراڭغۇ چۈشكهندە، .  كهچكىچه ياتتۇقيۆگىنىپ ئىچىدە قومۇشئالدىدىكى قېلىن 

چېگرىغـا يهتكۈچىلىـك قىـشالق    .  چىمىز پىيادە بىز ئاتلىق يولغـا چۈشـتۇق  يول باش 
ئارىالپ يوشۇرۇن يول بىلهن مېڭىپ، ئاق تام قىـشلىقى سـىرتىدىكى بىـر چـاقىرىم               

 بــۇ.  بىــر ئىتنىــڭ ئــاۋازى ئاڭلىنىــپ قالــدى ھــۈركىگهن ئۆتــۈۋاتقىنىمىزدايهردىــن 
چوڭقـۇر بىـر سـايغا دۇچ    يهردىن ئون بهش چـاقىرىم ئهتراپىـدا يـول يـۈرگىنىمىزدە           

ئۇ يهردە بىر پهس دەم ئېلىپ، يهنه يول باشـچىنىڭ يـول باشلىـشى بىـلهن          . كهلدۇق
ــدى    . ماڭــدۇق ــشالق كۆرۈن ــانلىق قى ــر ئورم ــېلىن بى ــراقتىن ق ــائهت  . يى ئىككــى س

يولـدىن ئاداشـقان    «.  باشـلىدى  ئاڭلىنىـشقا ئىلگىرى قاۋىغان ئىتنىڭ ئـاۋازى يهنه       
 توختىتىپ، سـىنچىالپ قارىـساق، يولـدىن ئادىـشىپ     باشچىنىدەپ يول   » ئوخشايمىز

بــۇنى كــۆرۈپ يــول  .  قايتقــان ئىكهنمىــزتهرەپــكهكهينىمىــزگه قايتىــپ، ياركهنــت 
 ئىچى بىلهن يۈرۈپ، قۇم تاغ      توقايالرنىڭيولسىز  . باشچىمىز قاتتىق قورقۇپ كهتتى   

قۇمــدىن قۇمغــا ئېــشىپ تــۆت تهرىپــى تاغــدەك قــۇمالر بىــلهن  . ئېــتىكىگه كهلــدۇق
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. شامال چىقىـپ، قـار يـاققىلى باشـلىدى        . رالغان، سۆكسۆك بىر ئازگالغا كهلدۇق    ئو
 ئــوت ئوتۇنىــدىنسۆكــسۆك .   قــار ئېرىتىــپ ئىچتــۇقيوقلۇقىــدىنئىچىــدىغان ســۇ 

  بولغــان كىيىملىرىمىزنــى قۇرۇتــۇپ، ئۈســتى باشــلىرىمىزنى ئوڭــشاپ، يــۆليېقىــپ 
خانلىرىـدىن ئېـشىپ    شـۇ ئهشـمه قـۇم بار   كېچىـسى . قىزىغان قـۇم ئۈسـتىدە يـاتتۇق      

 يىلـى   – 1931بـۇ دەل    . ئهتىسى شام ۋاقتـى بىـلهن قورغـاس چېگرىـسىغا كهلـدۇق           
قوراللىـق سـاقچىالر ھهر   . بولۇپ، تىكهنلىـك سـىم تـور قۇرۇلمىغـان بىـر دەۋر ئىـدى             

 بىـر  دالـدىراق ئـاتلىرىمىزنى  . سائهتته بىر قېـتىم ئـارىالپ تهكـشۈرۈپ تـۇرار ئىـكهن          
ئۇالرنىڭ . ىز بۇالرنىڭ ئۆتۈپ كېتىشنى كۈتۈپ تۇردۇقيهرگه ئورۇنالشتۇرۇپ، ئۆزىم

ئۆتۈپ كېتىـشى بىـلهن توختىمـاي يۈگـۈرگىنىمىزچه قورغـاس دەرياسـىدىن ئۆتـۈپ               
ــلهن بــۇ يىرتقــۇچالردىن   .  چېگرىــسىغا ئۆتىۋالــدۇقخىتــاي ــاردىمى بى ئالالھنىــڭ ي

  .ۋاقتىنچه بولسىمۇ قۇتۇلدۇق
چۈشـــۈپ قالماســـلىق  قولىغـــا يىرتقۇچلىرىنىـــڭ خىتـــايئهمـــدى، ئىككىنچـــى 

يول باشچىمىز  يوشۇرۇن يولالر بىلهن يۈرۈپ، . چارىسىنى ئىزدىشىمىز كېرەك ئىدى
شــۇنىڭ بىــلهن ھايــات . تــۈن يېــرىم بولغانــدا بهلگىلهنــگهن يهرگه ئېلىــپ كهلــدى

  ۋاقىتلىـق بولـسىمۇ      زۇلۇمدىن زىندانىغا ئايالندۇرغان، كوممۇنىست     ئازاب ئالىمىنى
. زگه بۇ يهرلهر باشقا بىر جاھانـدەك كـۆرۈنمهكته ئىـدى         كۆزىمى. قۇتۇلۇپ چىقتۇق 
 ئـۇخالپ  قاڭقىتىـپ  ئۈچۈن ھېچنېمىنى سهزمهي     چارچىغانلىقىمىزتۈن بويى يۈرۈپ    

 ھۆكـــــۈمهت مېهمـــــانالرھهي «:  كىـــــشىســـــارايچىئويغانـــــساق، . كېتىپتىمىـــــز
ــۇ كۆزەتكــۈچىلىرى ــا ب ــتىڭالر   كهلگۈچىلىــك ئارىلىقت دەپ » !يهردىــن چىقىــپ كې

ــولىمىزنى داۋامالشــتۇردۇق   . ردىئاگاھالنــدۇ ــۇ يهردىــن چىقىــپ ي ــراق . دەرھــال ئ يى
يهردىن كهلگهن كىشى ئىكهنلىكىمىزنى بىلدۈرىدىغان بىرەر نهرسىمىز بولمىغاچ،        

ــۋەردۇق     ــلهن مېڭى ــول بى ــولنى تاشــالپ بىمــاالل چــوڭ ي ــر ـ ئىككــى     . ئهگــرى ي بى
كىتىنىــڭ  ئهسـكىرىي پون خىتــاي يـول يۈرگهنــدىن كېـيىن يــول بويىغـا    چـاقىرىمچه 
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 ئهللىـك قهدەم يىراقلىقتـا بىـر مۇنـار          -ئۇنىڭدىن قىرىـق    . قۇرۇلغانلىقىنى سهزدۇق 
.  ئهســكىرى تۇرۇپتــۇخىتــايقۇرۇۋالغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ ئۈســتىدىمۇ بىــر قوراللىــق  

ئۇنىڭ ئالدىدىن .  كېتىۋاتقانالرنى تهكشۈرگىلى تۇرغان ئىكهن   -قارىساق، كېلىپ   
 ئۇنىڭ ئالدىدىن ئۆتمىـسهك باشـقا يـول يـوق           ئۆتۈش گهرچه تهس بولسىمۇ، يهنىال    

بىــز ئۇنىــڭ ئالـدىغا يېقىنالشــقاندا نــېمه بولـدىكىن ئــۇ ئهســكهر مۇنــاردىن   . ئىـدى 
شـۇ پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ، ئـاتنى        . چۈشۈپ ئهسكىرى پونكىتىغـا كىرىـپ كهتتـى       

قانــداقتۇر . بولۇشـىغا قويۇۋېتىــپ، ھــېچ نــېمه ئاڭلىمىغـان كىــشىدەك مېڭىــۋەردۇق  
ــۇققىرغــان ئىــدى، ئۇنىــڭ ئاۋازىغــا قــۇالق ســالماي   بىرســى چا ، ئۇنىــڭ مېڭىۋېرىپت

يهردىنمـۇ سـاق     خۇدا ئىشىمىزنى ئوڭ قىلىپ ئـۇ     . ئاۋازىمۇ پهسلهپ قايتا چاقىرمىدى   
 ئۆتۈپ بىـر توقـايلىق ئىچىـدە كېتىـۋاتقىنىمىزدا، چېگـرا            ئۇ يهردىن . ئۆتۈپ كهتتۇق 

نهدىن كهلـدىڭ؟ نهگه  ! ھهي توختاش«: ساقچىلىرىدىن بىر ئاتلىق كىشى چىقىپ    
 ئاخۇن خىياز. يول خېتىمىزنى سورىدى. دەپ سوراق قىلغىلى تۇردى» كېتىۋاتىسهن؟
: ئۇنىڭغىمۇ پىسهنت قىلمـاي .  پاسپورتىنى چىقىرىپ كۆرسهتتىخىتاييانچۇقىدىن  

دوسـتۇم ئۇنىـڭ بىـلهن ئـۇنى دەپ     . دەپ بىزنى يامۇلغا ئېلىپ ماڭـدى  » !يۈرۈڭالر«
مهن .  تۇرىــدۇئاۋۇيدىغانــدەكقارىــسام، ئىــش . لى تــۇردىبــۇنى دەپ گهپ تاالشــقى

 تاھـارەتنى بىزنىڭ تاھارىتىمىز قىستاپ كهتتـى، بىـز        ! لوياھهي  «: ھېلىقى كىشىگه 
شـۇ پۇرسـهتتىن پايـدىلىنىپ ئـۇنى بىـر          . دېـسهم، مـاقۇل بولـدى     » يهڭگۈشلىۋااليلى
ــپ  ــكه تارتى ــار     «: چهت ــپورتى ب ــدا كۈچلــۈك پاس ــشىنىڭ قولى  نهگه ئېلىــپ. ئــۇ كى

، بېرەيلـى ئۇنىڭدىن كۆرە سىزگه چاي پـۇلى       . بارسىڭىز، يهنىال ئۇنى قويۇپ بېرىدۇ    
، مـاخو «: كىـشىمۇ پۇلنىـڭ گېپىنـى ئـاڭالپ        دېـسهم، ئـۇ   » !بىزنى يولـدىن توسـماڭ    

 ئۇنىڭغــا ئۇنىمىغانــدەك، مهن زورلىغانــدەك ھهمــراھىم. دەپ مــاقۇل بولــدى» مـاخو 
ىـسىغا قارىمـاي ئېتىنـى چـاپتۇرۇپ     قىلىپ،  يىگىرمه تهنگه بېرىشىم بىـلهن ئـۇ ئارق   

  . كهتتى
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  بېيىت

   سۆزۈڭ پهسكهش كىشىلهر ئالدىدا،گهۋھهرقهدرى يوق      
  . نه بىلۇر ئىت ئاغزىغا تاشال سۆڭهكتاقساڭ دورنى     

  
شــۇنداق قىلىــپ، ئۇنىڭمــۇ ئــاغزى بېــسىلىپ كېتىــشى بىــلهن بىزمــۇ دەرھــال    

ــتۇرۇپ،   ــولىمىزنى داۋامالشـ ــۈيدۈڭيـ ــد سـ ــهھىرىگه كهلـ ــى   . ۇق شـ ــهھهر ئىلـ ــۇ شـ بـ
يولـۇچىالر سـارىيىدا بىـر كـېچه يېتىـپ،         . ئۆلكىسىنىڭ شـهھهرلىرىدىن بىـرى ئىـدى      

بىر سائهت يۈرگهندىن كېـيىن، كـۈرە       . ئهتىسى غۇلجا شهھىرىگه قاراپ يول ئالدۇق     
كـۈرە شـهھىرى ئىلـى ئۆلكىـسىدىكى توققـۇز قورغـان ئىچىـدە              . شهھىرىگه كهلدۇق 

ــهھهر ھېــسابلى   ــك ش ــي جهھهتــتىن    . ناتتىئهڭ ئهھمىيهتلى ــۇ، بــۇ يهر ھهربى بولۇپم
بـۇ يهرگه كېلىـپ ئهركىـن ھاياتتـا ياشـاۋاتقان           . ئۆلكىنىڭ مهركىزى ھېسابلىناتتى  

  . بهختلىك كىشىلهرنى كۆرۈپ قاتتىق تهسىرلهنگهن ئىدىم
ــان كۈنــدىن       ــشىغا چىقق ــسى ھــاكىمىيهت بې ــستالر پارتىيى ــۈنكى كوممۇنى چ

 كۆتۈرۈلـۈپ،  نهرخـى لهرنىڭ ھهممىـسىنىڭ  باشـالپ، ئىنـسانالرغا كېرەكلىـك نهرسـى    
دۇكاندىن ئۆتـسهك ھهمـمه نهرسـىلهر       . ھهممه يهردە قهھهتچىلىك باشالنغان ئىدى    

ــپ يېتىپتـــۇ،   دەپ » نهرســـىلهرمىدۇباشـــقا دۆلهتلهردىـــن كهلتـــۈرۈلگهن   «تىقىلىـ
ــسى   ــساق، ھهممى ــوۋېتالرسورى ــكهن  س ــالالر ئى ــۈرۈلگهن م ــدىن كهلت ــۇ .  ئىتتىپاقى ب

هر قانـــداق قىيىنچىلىقىغـــا قارىمـــاي، پۈتـــۈن نهرســـىلهرنى ھۆكــۈمهت خهلقنىـــڭ ھ 
ئىقتىــسادىي توســۇق قىلىــپ، باشــقىالرنى بــۇ يولغــا تــارتىش ئۈچــۈن چهتــئهلگه        

ــكهن    ــۆزىگه سىياســهت قىلىۋالغــان ئى ســوۋېت . چىقىرىــپ، باشــقىالرنى ئالداشــنى ئ
ىل ھاكىمىيىتى ئاستىدا ئېزىلىپ ياشاۋاتقان يهرلىك خهلق پۈتۈن ئائىلىسى بىلهن ي          

 ئىگه بواللمىغان   دانىسىغىمۇبويى ئىشلهپچىقارغان ھاالل ئهمگهك مېۋىسىنىڭ بىر       
يــالغۇز ئۆزىنىــڭ ئىــشلهپچىقارغان ئهمــگهك مهھــسۇالتىغا ئهمهس، بهلكــى   . ئىــدى
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پۈتـــۈن .   ئۆزىنىـــڭ ياشـــاش ئهركىنلىكىگىمـــۇ ئىـــگه ئهمهس ئىـــدى ئهقهللىيـــسى
دۇنيـا  . ن باشـقىنى بىلمهيتتـى  ھوقۇقلىرىدىن ئايرىلىپ، ھايۋان قاتارىـدا ئىـشلهشتى    

يارىتىلىپ، ئىنسان يهر ئۈستىگه ئاپىرىدە بولغان كۈندىن باشالپ، ھېچبىـر زامانـدا            
بۇنداق ئهقىلـدىن تاشـقىرى بـۇزۇق مهسـلهك، پهسـكهش ئـادەملهر، خهلـق ئۈسـتىدە                 

ئهڭ ئېغىـر   «: رەسـۇلۇلالھتىن شـۇنىڭ ئۈچـۈن، بىرسـى       . ھۆكۈمران بولمىغان ئىدى  
ھـارامزادە ئـوغلى ھـارامزادىلهر خهلـق        «: دەپ سورىغاندا » يسى؟دەھشهتلىك كۈن قا  

يهنه رەسـۇلۇلالھنىڭ   . دېگهن ئىدى » ئۈستىدىن ئىختىيارسىز ھۆكۈم يۈرگۈزگهندە   
ــشىچه ــۆمرى  «: ئېيتىـ ــسان ئـ ــر ئىنـ ــۈزۈلگىچهھهر بىـ ــالىي  ئـ ــاپهتلهردىن خـ  بااليىئـ

 ۋە زىيــانلىقى  بــارلىق  بــاالالر ئىچىــدە ئهڭ يــامىنى ئالىمىــدىكىبواللمايــدۇ، ھايــات 
ــۇق  ــىدۇركورل ــلهپ     .  »باالس ــا تى ــدىن پان ــۇ  ئۇنىڭ ــز ئۆزىم ــۈنكى پهيغهمبىرىمى چ

  .بۇيرۇغانساقلىنىشنى 
دەپ ســورىغاندا، ئــۆزى بىلمىــگهن، بىــر نهرســىنى  » كورلــۇق باالســى قايــسى؟«

ــادەملهر بــاركى، ئــۇالر ئىلىــم ئهھلــى،      چۈشــهنمىگهن بىــر مــۇنچه جاھىــل، نــادان ئ
. ە پۈتۈن خهلـق ئۈسـتىدىن قوراللىـق ھۆكۈمرانلىـق يۈرگۈزىـدۇ     ئهقىللىق ئالىمالر ۋ  

خهلق تهقدىرى پۈتۈنلهي شۇالرنىڭ قولىدا بولغـاچ، ئۇالرنىـڭ قولىـدىن ھهرقانـداق             
شۇنىڭ ئۈچۈن، ھهر ئىـشتا تـوغرا بىـلهن خاتـانى، ياخـشى      . زىيانلىق ئىشالر كېلىدۇ  

هقىـل ـ پاراسهتـسىز    بىلهن ياماننى پهرق ئهتمهيدۇ، كۆرۈش ئىقتىدارىـدىن قالغـان ئ  
ــمه      ــق بېــشىغا ھهم كىــشىلهر، ھۆكــۈمهت بېــشىدا بولغــانلىقى ئۈچــۈن بىچــارە خهل

مانــا بــۇالر، خهلــق بېــشىغا كهلــگهن كورلــۇق      . ئىپالســلىقالرنى ئېلىــپ كېلىــدۇ  
  . باالسىدۇر

ئۇ . مهن ئالالھ تائاال تهرىپىدىن بىر يول كهلتۈردۈم      «: پهيغهمبىرىمىز ئېيتىدۇ 
ئۇنىڭ بېشى بۇ دۇنيـادا بولـۇپ، يهنه بىـر بېـشى         .  توغرا يولدۇر  يورۇق، يۇمشاق، تۈز،  

بۇ يولنىڭ  يـول باشچىـسى مـۇھهممهد ئهلهيهىسـساالمدۇر،           . ئۇ دۇنيادا جهننهتتىدۇر  
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دۇر، ئهگهر ئۈممهتلىرىم ئۇنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه      ›قۇرئانى كهرىم ‹قولالنمىسى  
امـان قالىـدۇ، ئـالالھ      مېڭىپ، ئۇ يولـدىن چىقىـپ كهتمىـسه، پۈتـۈن ئـاپهتلهردىن ئ            

ئهگهر ئۇنــداق قىلمايــدىكهن، ئـالالھ ئۇالرنىــڭ بېــشىغا بىــر بــاال  . رىزاسـىنى تاپىــدۇ 
بېرىــدۇكى، ھهر قانــداق بىلىملىــك كىــشىلهرمۇ ئــۇنى توســۇپ قااللمايــدۇ، بهلكــى    

  .»پۇشايماندا قالىدۇ
ــارلىق       ــا بــويىچه ب ــدەك، پۈتــۈن دۇني ــا رەســۇلۇلالھنىڭ ئېيتقىنى  سىياســىيمان

 ھهيــرەتكه قويــۇپ، چارىــسىز قالــدۇرغان نهرســه، ئاشــۇ ئۈســتىمىزدىكى  الرنىئهربــاب
ــتۇر   ــه ئهمهسـ ــقا نهرسـ ــىدىن باشـ ــۇنىزم باالسـ ــپ  .  كوممـ ــدا ئېيتىـ ــۈنكى يۇقىرىـ چـ

 نهقئۆتۈلگىنىــــدەك، پهيغهمبىرىمىزنىــــڭ مــــۆجىزە ســــۆزلىرىنىڭ مۇشــــۇ كۈنــــدە 
داق بـاالدىن   ئهمـدى بۇنـ  .  ئۆز كۆزىمىز بىلهن كـۆرۈپ تـۇرۇپتىمىز       بولۇۋاتقانلىقىنى

» قۇرئــان« ئىــسالمىيهتكه ۋە ھهقىقىــيقۇتۇلــۇش ئۈچــۈن رەســۇلۇلالھ كۆرســهتكهن 
  . باشقا چارە يوقتۇرقايتىشىمىزدىنكۆرسهتكهن يولغا 

 چىقىـپ غۇلجـا چېگرىـسىغا       ئـۈزەكتىن يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلـسهك، سـارى        
ه، كۆچمهن   نهرس ئېچىندۇرغانقاراپ مېڭىۋاتقان ئالته كۈنلۈك يولدىكى مېنى ئهڭ        

چۈنكى پۈتـۈن سـوۋېت تۇپرىقىـدا    . قازاق قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئېغىر ئهھۋالى ئىدى  
بــۇ مىللهتــتهك ۋەيرانچىلىققــا ئــۇچراپ، قــاتتىق زىيــان تارتقــان مىلــلهت بولمىــسا    

 ھېـسابالنغان قـازاق     مىليـون بۇنىـڭ مىـسالى، ئىـنقىالب ئالدىـدا  سـهككىز            . كېرەك
 يىلىدا ئېلىنغان مهلۇماتقـا قارىغانـدا، ئـۈچ         - 1968خهلقى ھازىرقى تارىختا، يهنى     

، قـاراتكۆل بولۇپمـۇ، بالقـاش كـۆلى ئهتراپىـدىن باشـالپ،      . مىليونغا چۈشكهن ئىدى  
 چۆللىرىــدە ياشــاۋاتقان،   قــاراقۇم  شــهھهرلىرىگىچه سۇســىز، ئېكىنــسىز   قىزىلجــار

 چارۋىچىلىقتىن باشقىنى بىلمهيدىغان، ئۆزلىرى ئۈچۈن، خهلـق ئۈچـۈن بىـر ئۆمـۈر             
ــارلىق        ــدىكى ب ــڭ قولى ــك خهلقنى ــارە كــۆچمهن يهرلى ــدىغان بىچ ــپ يۈرى ــال بېقى م

. ماللىرىنى بۇ رەھىمـسىز، تـاش يـۈرەك مهلئـۇنالر بىـر يـولىال تارتىـپ ئالغـان ئىـدى          
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ــى     ــازاق خهلقـ ــان قـ ــا تايانغـ ــالغۇز چارۋىغـ ــى يـ بۇنىـــڭ نهتىجىـــسىدە، تىرىكچىلىكـ
 ئۈچـۈن، ئـۆزلىرىنى     بۇنىـڭ ئالـدىنى ئـېلىش     . ئاچلىقتىن قىرىلىـپ كهتـكهن ئىـدى      

، كوممۇنىـست رەھبهرلىــرى  ئهربـابلىرى دەپ ئاتىۋالغـان دۆلهت  » خهلـق غهمخـورى  «
 يىللىرى ئهۋجىگه   - 33 يىلى باشلىنىپ،    - 31. ھېچقانداق چارە كۆرمىگهن ئىدى   
بهرگهن ئاچـارچىلىقتىن قـازاق خهلقـى پۈتـۈنلهي          چىققان، پۈتۈن قازاقىستاندا يـۈز    

، ئىسـسىق كـۆل     قاراقول قىرغىزىستاننىڭشۇ كۈنلىرى   . قىرىلىشقا باشلىغان ئىدى  
 بۇغـداي  - قويۇلغان ھېسابسىز ئارپـا  تهقلهپئهتراپىدىن كهلتۈرۈلۈپ، كۆل بويىغا     

 گهز قېلىنلىقتــا سېــسىپ كهتــكهن يېــرىمئاشــلىقلىرى يېيىــشكه نــۆۋىتى كهلــمهي 
 - درى  تىرىكى بۇ دىنسىزالر ئالدىدا ھېچبىر قه-يهرلىك خهلقلهرنىڭ ئۆلۈك . ئىدى

خهلــق ئــاچلىقتىن ئۆلـۈپ كهتــسه مهيلــى ئىكهنكــى، ئۇالرغــا  .  يــوق ئىــدىقىممىتـى 
ئهڭ ھهيـران قـاالرلىق ئىـش شـۇ         . سېسىپ ياتقان ئاشلىقتىن بىر سـهرمۇ بهرمهيتتـى       

 قۇرغـان تـۇران     خانىـدانلىقالرنى ئىدىكى، شۇنچه قۇربانالرنى بېرىپ، سـهلتهنهتلىك       
ان قــازاق، قىرغىــز قېرىنداشــلىرىمىز،  ئۇلۇســى ۋە ئۇنىــڭ ئېــسىل ئــوغالنلىرى بولغــ  

بۈگۈنكى كۈندە دىنىي، مىللىي ھېسسىياتلىرىنى يوقىتىپ، ئهسىرلهر بـويى سـاقالپ           
دېمهك » ئانا تىلدىن ئايرىلدى«. تۇرۇۋاتىدۇكهلگهن ئانا تىلىنى يوقىتىش ئالدىدا    

ىراز  ياشاپ،  ئىنق ھېسابىغا باشقىالر   ئالىمىدەئىنسانىي ھهققىنى ساقلىماي، ھايات     «
ــدى    ــۈنلهي ئۆچۈرۈل ــدىن پۈت ــارىخ يۈزى ــۇپ، ت ــۇر» بول ــر  . دېمهكت ــڭ بىردىنبى بۇنى

چارىــسى دىنىــي ھېــسلىرى يوقالغــان بولــسىمۇ، مىللىــي ھېســسىياتىنى يوقاتمــاي،    
ھهرخىــل تىلالرنــى ئۆگىنىــپ، ئۆزىنىــڭ ئانــا تىــل ئهدەبىيــاتىنى يــۇقىرى كۆتــۈرۈپ، 

 يالىڭـاچ  -شۇ سـهپىرىمدە ئـاچ   . دۇردۇنيادا ئىلمىي تىلالر قاتارىغا يهتكۈزۈش الزىم 
يۈرگهن بـالىالرنى، بـالىلىرىنى ئـورۇق، يـاداڭغۇ تـۆگىلهرگه مىنـدۈرگهن، ئـۆزلىرى               

ئـۇ  .  ئـانىالرنى كـۆردۈم  -ماڭالماي تىلى سـاڭگىالپ كېتىۋاتقـان تـاالي قېـرى ئاتـا            
ئهھۋالالرنى كۆرۈپ، قاتتىق قايغۇرغان ئىدىم، مهن چېگرىدىن ئۆتۈپمـۇ خېلـى بىـر     
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الرغىچه ئاشۇ قېرىنداشلىرىمنى ئېسىمدىن چىقىرالمىدىم، شۇ سهۋەبتىن ھازىر        زامان
  . بۇ يهردە ئۇنى ئهسلهپ يېزىۋاتىمهن

ــلهن،   ــۇنىڭ بى ــپ غۇلجــا  كــۈرەدىنش ــكه چىقى ــا چىقتــۇق  تهرەپ .  قــاراپ يولغ
 يــۈرۈپ، غۇلجىغــا يېقىنلىــشىپ كهلگهنــدە،  چــاقىرىمچهتهخمىــنهن يىگىــرمه بهش 

 يىلىـدا   - 1270 ھىجـرىيه . ىدىن ئۆتۈشكه توغرا كهلدى    شهھىرى خارابىس  بايانداي
 باســقۇنچىلىرى قولىــدىن تارتىــپ خىتــايپۈتــۈن شــهرقىي تۈركىــستان ئۆلكىــسىنى 

ئون ئىككى يىل   خانلىق قۇرغان ۋەكاشغهردەئېلىپ، ئۇيغۇر تۈركلىرى تهرىپىدىن 
.  بولغــان ئىــدىخــارابھۆكــۈم ســۈرگهن يــاقۇپ بهگ ئــاتىلىق دەۋرىــدە بــۇ شــهھهر  

 ئىلـى ئۆلكىـسىگه ئهسـكهرلىك خىزمىتـى         ئالتىشهھهردىنۇنداقكى، ئۇيغۇرىستان   ش
 بىـلهن مهجبـۇرىي رەۋىـشته كۆچـۈرۈپ كهلتـۈرۈلگهن           بۇيرۇقى خانى   خىتايئۈچۈن  

 مۇسـۇلمانلىرى بىـلهن   تۇڭگـان  چىـدىماي  زۇلۇمىغائۇيغۇر تارانچىلىرى، خىتاينىڭ   
ئاخىرىـدا بىرلىـشىپ جهڭ     .  قارشـى قوزغالغـان ئىـدى      زالىملىرىغا خىتايبىرلىشىپ،  

 باســقۇنچىلىرىنى خىتــايقىلغــان مۇســۇلمانالر ئىتتىپــاقلىق شــاراپىتىدىن، زالىــم     
ھهيدەپ چىقىرىپ ۋە پاكىز تازىالپ تارمار قىلىپ، مىللىي ھۆكۈمهتلىرىنى قۇرغـان           

 خىتـــاي ئالتىـــشهھهرنىيـــاقۇپ بهگ ئـــاتىلىق غـــازى جهنـــۇبىي تهرەپـــتىن  .  ئىـــدى
پ، شىمالىي تهرەپتىن جۇڭغـارىيه مهركىـزى ھېـسابالنغان         باسقۇنچىلىرىدىن تازىال 

 تۇڭگـانالر  ئۇنىمىغان جاھىـل  سۇلهىگهئۈرۈمچى شهھىرىنى ئىتتىپاققا كهلمىگهن،     
ئانـدىن شـىمالىي   . بىلهن ئۇرۇشـۇپ غهلىـبه قازانغانـدىن كېـيىن  قولغـا كهلتـۈردى           

لىرىغا تهرەپــتىن كېلىــپ پۈتــۈن غهربــى تۈركىــستاننى بېــسىۋالغان رۇس باســقۇنچى 
ــۇلتاننى بىرلىــك         ــارا س ــاكىمى تــارانچى ق ــا ھ ــهت قوللىنىــپ، غۇلج ــى سىياس  -قارش

ــكهن    ــكهن ئى ــدەپ ئهلچــى ئهۋەت ــا ئۈن ــڭ   . ئىتتىپاقلىقق ــل باشــلىق ئۆزىنى ــۇ جاھى ب
 قىلىــپ قــۇرۇق رەتئاڭــسىزلىقىدىن ئاساســى مهقــسهتنى چۈشهنمهســتىن، ئــۇالرنى  

تتىكــى تــۈركىيه ســۇلتانى    بىــلهن شــۇ ۋاقى تهلىپــىبولمىــسا، ئــاتىلىق  . قــايتۇردى
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 خهلىپه تهرىپىدىن ئهۋەتىلگهن ئالته نهپهر تۈرك ئهپهندىلىرى، ئۇيغـۇر     ئابدۇلئهزىز
 ئۆزبېك ئوغۇللىرىدىن تۈزۈلگهن ئاتلىق ئهسكهرلهرنى پۈتۈنلهي يېڭـى ئىنتىـزام           -

ياقۇپ بهگ ئاتىلىق غازى، ھىندىستان مهلىكىسى، ئهنگلىيه . ئاساسىغا ئالغان ئىدى
 ھهزرەتلىــرىگه ئابــدۇلئهزىزا ئىككــى قېــتىم، تــۈركىيه ســۇلتانى خهلىــپه پادىــشاھىغ

بۇنىڭ ئۈنۈمى بولـۇپ، ئـۇالر      . ئىتائهت بىلدۈرۈپ، بىر قېتىم ئهلچى ئهۋەتكهن ئىدى      
 ياراغ تهرەپتىن بىرىنچى قېتىم ئون مىـڭ دانه، ئىككىنچـى قېـتىم يىگىـرمه               -قورال  

ئۇنـدىن باشـقا، خهلىـپه      .  ئىـدى  تۆت مىڭ  دانه پىستانلىق مىلتىـق ھهدىـيه قىلغـان          
  كۆپتۇر ئـۇرۇش قـوراللىرى بىـلهن ئهسـكىرىي مهشـقاۋۇللىرىنى ئهۋەتىـپ،           -ئازدۇر  

  . ھهربىي خىزمهت ئۈچۈن ئهسكهر تهربىيىلهپ خېلى ياخشى ئىشالرنى قىلغان ئىدى
شۇنىڭ بىـلهن، پۈتـۈن ئـاتلىق ۋە پىيـادە ئهسـكهرلهر ۋە باشـقا پۈتـۈن ھهربىـي                   

شـۇ  .  بويىچه يولغا قويۇلغـان ئىـدى  تهرتىپىر تۈرك ئهسكىرىنىڭ    جهھهتتىكى ئىشال 
سهۋەبتىن، ئۆزىدىن نهچچه ھهسسه ئارتۇق دۈشمهن ئهسكىرىنى يېڭىـپ، ئـۈرۈمچى         

ئـۇ يهردىـن ئۆتـۈپ قۇتـۇبى، سـانجى، مانـاس،            . شهھىرىنى قولغـا كهلتـۈرگهن ئىـدى      
 گوبىرنـــــاتۇرى يېقىنالشـــــقاندا، بۇنىڭـــــدىن ئهنـــــسىرىگهن ئالمۇتـــــا  شـــــىخۇغا

شـــۇنىڭ بىـــلهن، . قوماندانلىقىـــدىكى رۇس باســـقۇنچىلىرى غـــۇلجىنى بېـــسىۋالدى
قانچىلىك مۇسۇلمانالر بهدىلىـگه يېڭـى قۇرۇلغـان قـارا سـۇلتان دۆلىتـى ئاساسـسىز                 
ــلىق    ــقا  بهرداشـ ــلهن بولغـــان توقۇنۇشـ ــاپىتىدىن رۇســـالر بىـ ئىتتىپاقـــسىزلىق كاسـ

  .بېرەلمهي زاۋاللىققا يۈز تۇتتى
ــارىخىي ۋەقهلىك  خارابىــسىدىن بايانــداينــى يېزىــشىمغا ســهۋەب بولغــان  بــۇ ت

ئۆتكهندىن كېيىن، غۇلجا شهھىرىگه قاراشلىق دۆڭ مهھهلله بىلهن قورغـان تېگـى     
خىتاينىڭ ئۇرۇشتىن قوغدىنىش  ئادىتى بويىچه شـهھهر      .  كهلدۇق دەرۋازىسىغاكۆرە  

 شـهھهرنىڭ    ئالته مېتىر ئېگىزلىكته  الي بىلهن سېپىلالر سـوقۇلۇپ،         -ئهتراپى بهش   
تـــۆت تهرىـــپىگه تـــۆت دەرۋازا ئورنىتىلغـــان بـــۇ شـــهھهر بىـــزگه ئوتتـــۇرا ئهســـىرنى  
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 تېـشىدىكى ئاتنىـڭ تىزىـدىن ئاشـقۇدەك قـارا پاتقـاقنى كېچىـپ               دەرۋازا. ئهسلىتىدۇ
قماقتـا ئـۆز مهھهللىمىـزدە تۇغۇلـۇپ        سۈرۈشـته قىلىـپ، تو    . ئىچىـگه كىـردۇق   شهھهر  

گهن ئۇيغۇر ئالماس بهگ ھاجى ئوغلى،      يهرگه كۆچۈپ كهل   چوڭ بولغان، كېيىن بۇ   
ئـۆي  .  بهگ، قۇربان تاي قارى دېگهن كىـشىنىڭ ئـۆيىگه كېلىـپ چۈشـتۇق           تۇداخۇن

. ئىگىلىرى باشلىق زالغا لىق تولغان ئادەملهر كېلىپ بىزنى قىـزغىن قارشـى ئالـدى    
ھهممىـسى  . قارىسام، شۇنچه كـۆپ كىـشىلهر ئىچىـدە بىرەرسـى يـات ئهمهس ئىـكهن          

  .  بىز بىلهن تونۇشىدىغان ئاغىنىلىرىمىز ئىكهنقاراقوللۇقق، دېگۈدەك توقما
 تاڭ قالىدىغان ئىش شـۇ ئىـدىكى، ئـۇالر مهن كېلىـشتىن بـۇرۇن              -ئادەم ھاڭ   

.  ئولتۇرۇشــقان ئىــكهنقايغۇرۇشــۇپدەل مېنىــڭ گېپىمنــى قىلىــشىپ، مهن ئۈچــۈن  
ــا   ــلهن ئات ــگهن كىــشىلهرنى قارشــى   -مېنىــڭ كېلىــشىم بى  ئانىــسى ھهجــدىن كهل

 ئۇيغۇر ئىبراھىم   قاراقوللۇقبولۇپمۇ،  . الغاندەك قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈپ كېتىشتى   ئ
ئىسمى يادىمدىن چىقىـپ كېتىپتـۇ،      (ئاخۇن ئاق تاسما، ئاتۇشلۇق سودىگهر يىگىت       

مېنىـڭ  .  كېـسىلى بولـۇپ قالغـان ئىـدى        كېزىـك بۇ يىگىت توقماقتا تۇرغـان چاغـدا        
ىقالر مېنىـڭ بېـشىمدىكى ئهسـكى      قاتـارل )  بىـلهن شـىپالىق تاپقـان ئىـدى        داۋالىشىم

 ئهســـكى كىيىملىرىمنــى، پۇتۇمـــدىكى مهدىكـــار  بېــشىمدىكى ، ئۈســـتى قــۇالقچىنى 
. ئۆتۈكۈمنى كۆرۈپ، ئىچى ئاغرىپ كهتكهنلىكتىن كۆزلىرىگه يـاش ئالغـان ئىـدى          
 -ھهتتا مېنى كـۆرۈپ باقمىغـان بولـسىمۇ، نـامىمنى ئاڭلىغـان كىـشىلهرمۇ كهينـى                 

.  كۆرۈشـۈپ، ئـۆيىمىز بـايرام تۈسـىنى ئالغـان ئىـدى           كهينىدىن كېلىـپ مهن بىـلهن     
 ئـون   - يېقىندىن، ھهپـته     - بىلمىگهن كىشىلهر يىراق     - تۇغقان، بىلگهن    -ئۇرۇق  

ئۈچ كۈن ئۆتمهي ئۈستى بېـشىم يېڭىلىنىـپ،        . كۈنلهپ ئۈزۈلمهي كهلگىلى تۇردى   
شـۇ  .  بۇرادەرلىرىم تهرىپىدىن ھهر كـۈنى زىيـاپهتلهرگه چاقىرىلىـپ تـۇردۇم           -يارى  

ــۈن      ــۆرمىتىمىزگه پۈتـ ــڭ ھـ ــاخۇن بهگ بىزنىـ ــۇردى ئـ ــويىچه، تـ ــادىتى بـ ــڭ ئـ يهرنىـ
 سـودىگهرلهرنى، قـازى، مـۇپتى، ئهلهم ئـاخۇنالر باشـلىق كـۆزگه              –غۇلجىدىكى باي   
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 تۈگهنچىـسىدە بۇنىـڭ  . كۆرۈنگهن كىشىلهرنى چاقىرىپ كاتتا بىـر زىيـاپهت بهردى    
ئىــشتان، توققــۇز   -ئالــدى كىمخــاپ تــون، ئــاخىرى ئېــسىل رەختــتىن كــۆينهك       

 يـامبۇ قويۇلغـان تـارتۇقنى خهلـق ئالدىـدا           تـۇيىقى  ئۈسـتىگه ئـات      بوغچـا كىيىملىك  
شۇنىڭ بىلهن بىـرگه، بـايالر ئارىـسىدا زىيـاپهت باشـلىنىپ       . مېنىڭ ئالدىمغا قويدى  

 تــارتۇقالر ئالــدىمغا توققۇزالنغــان ئىككــى يهردە يــامبۇ بىــلهن -كېتىــپ، يهنه بىــر 
ــاپهتته   لــېكىن ئــايالرچ. قويۇلــدى ــا زىي ه، بهلكــى يىلــالرچه داۋام قىلغــان شــۇ كاتت

 جـــاراھهتلىرىمگه دەردلىـــك كۆڭلۈمـــدىكى كۈتۈۋېلىـــشالركـــۆرگهن ھـــۆرمهت ۋە 
چـۈنكى چـوڭ   . شىپالىق ئهمهس، بهلكى يارامغا تۇز سهپكهندەك سېزىلمهكته ئىـدى      

 كىچىك باي، سودىگهر، مۇپتى، ئهلهم ئـاخۇنلىرى باشـلىق پۈتـۈن خهلـق غهپـلهت                -
ئۇنىــڭ . يقۇســىدا يېتىــپ، جاھــالهت پاتقىقىغــا پۈتــۈنلهي پاتقــان ھــالهتته ئىــدى ئۇ

 - قاپقـانلىرى ھهر قهدەمـدە قۇرۇلغـان بولـۇپ، مـاددىي         تۇزاقئۈستىگه، ئىقتىسادىي   
 تهرەپتىن ھاالكهت گىردابىغا يېقىنلىشىپ، قهدەمدە بىر چوڭقۇر ئازگـالالر           مهنىۋى

ــدا  ھــېچ قايــسىلىرى ئۇنىڭغــا پ . قېزىلغــان ئىــدى هرۋا قىلماســتىن، ئۇنىــڭ ئهتراپى
بولۇپمــۇ، . پهرۋانىـدەك ئايلىنىـپ يـۈرۈپ، ئـۆز جېنـى بىـلهن بولـۇپ كهتـكهن ئىـدى         

 ســـودىگهرلهرنىڭ - چۈشـــكهن بـــاي تۇزاققـــائۇالرنىـــڭ ئىچىـــدىكى كـــۆپ قېـــتىم 
 تۇرۇپمـۇ، ئۇنىڭغـا    بىلىـپ قاپقاندىن قېچىـپ چىقىـپ تارتقـان ئهلهملىرىنـى ئـۆزى            

بۇالرنىــڭ كــۆزىنى ئــالالھ كــور  «:  يــۈرگىنىگه قــاراپانبهخىرامــپىــسهنت قىلمــاي 
لېكىن ئېغىر كۈنلهردە كۆڭلۈمنى ياساپ، . دېگۈم كېلهتتى» قىلغان بولسا كېرەك

ئالـدىراپ بىـر    ! مهن ئۈچۈن خىزمهت قىلغان دوستلىرىمغا ئالالھ رەھمهت قىلـسۇن        
ۋاتقــان  يىــل بولغــان بولــسىمۇ، بــۇ تــارىخ يېزىلى37بــۇ ۋەقهگه . نــېمه دېيهلمىــدىم

 ئۈچى قېلىپ، قالغـانلىرى ئالهمـدىن ئـۆتكهن        -بۈگۈنكى كۈندە ئۇالردىن ئىككى     
ئۆز ۋاقتىدا ئۇالرغا ياردىمىم يهتمىگهن بولسىمۇ، ھـازىرمۇ ئـۇالرنى ئهسـلهپ،     . ئىدى

  . پات پاتىهه ئوقۇپ دۇئادا يات ئېتىۋاتىمهن-روھىغا پات 
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  غۇلجا ۋە ئىلى ھهققىدىكى خاتىرىلىرىم

ــالر  ــۈمھۆكزالىم ــزگه   دىنى ــدە، بى ــپ كهلگهن ــاھلىق قېچى ــا پان  بهرگهن غۇلج
 توال تارىخىي مهلۇمات بېرىپ ئۆتۈشنى اليىق -شهھىرى ئىلى ئۆلكىسى ھهققىدە ئاز 

  .كۆردۈم
 خـانلىقى مانجۇالرنىـڭ بېـسىپ      خىتـاي شۇ دەۋردە ھهممه ياقتا ئاتىقى چىققان       

ئــۇچراش دەۋرى كهلــگهن دەۋرىــدىن باشــالپ، غۇلجــا شــهھىرىنىڭ باســقۇنچىلىققا  
 يىلـچه چىڭگىزخـان چىقىـشتىن تهخمىـنهن يـۈز      (ئۇنىڭدىن ئىلگىـرى    . باشلىنىدۇ
 ئىنقىالب قىلىـپ قـوزغىالڭ كۆتـۈرگهن قـوزغىالڭچىالر     خىتايداشىمالىي  ) ئىلگىرى

ــڭ     ــلىقى ئۆزىنىـ ــگهن باشـ ــان دېـ ــدا، گورخـ ــۇبىيهتكه ئۇچرىغانـ ــۇرتلىرىنىمهغلـ  مـ
ئۆلكىــسىگه كېلىــپ، بــۇ يهردىكــى ئىلــى . ئهگهشــتۈرۈپ غهربــكه قــاراپ چېكىنىــدۇ

 مهھلىيـا   زېمىنالرغـا ئهلۋەك سۇغا، كېلىشكهن ھاۋاغا، ئهتراپتىكى بىپايان كهتكهن        
 بىلهن ئوتتۇرا ئاسـىيانى تۇتاشـتۇرىدىغان چـوڭ         خىتايبولغاندىن سىرت، مهركىزى    

يولنىـڭ تۈگــۈنى بولغـانلىقىنى كــۆرۈپ، ئۇنىــڭ ئهھمىيىتىنـى چۈشــىنىپ، شــۇ يهردە    
 دەرياسـىنىڭ بويىـدىن باشـالپ       ئـامۇ ئانـدىن   . نى قۇرۇشـقا كىرىـشىدۇ    ئىلى شهھىرى 

غهربىي، شـهرقىي تۈركىـستان، پهرغـانه مهملىكهتلىرىنـى قولغـا كهلتـۈرۈپ، ئوتتـۇرا               
. ئاسـىياغا پادىـشاھ بولــۇپ، بـۇ يهرلهردە سهكــسهن نهچـچه يىــل سـهلتهنهت ســۈرىدۇ     

 بولۇش ۋەقهلىرى بۇ    رابخائۇنىڭ دۆلىتى زاۋال تېپىپ، ئىلى، باالساغۇن شهھىرىنىڭ        
شـۇنىڭ ئۈچـۈن، بـۇ ئورۇنـدا قايتـا يېزىـشنى           . كىتابىمنىڭ بېـشىدا يېزىلغـان ئىـدى      

ــدىم  ــق كۆرمى ــل    . اليى ــق نهچــچه يى ــنهن قىرى ــپ تهخمى ــى زاۋال تېپى گورخــان دۆلىت
ئۆتكهندىن كېيىن، دۇنيـانى تىتـرەتكهن چىڭگىزخـان تـارىخى باشـلىنىپ، جاھـان              

ا كهلتـۈرگهن دۆلهتلىرىنـى تـۆت ئوغلىغـا تهقـسىم         قىرغىنچىلىقى نهتىجىسىدە قولغ  
نى ئوتتۇرانچى »شهرقىي تۈركىستان«ھازىرقى ئۆزبېكىستان بىلهن . قىلىپ بهرگهن

ئىلگىرىكى تۈركىستان ئادىتى بويىچه، چاغاتـاي  . ئوغلى چاغاتاي باھادىرغا بېرىدۇ  
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يتهختى  پـا قاراخـانىيالر باھادىر سهلتهنهت تهختىگه چىققـان دەسـلهپكى مهزگىلـدە،        
ئۇ يهردىـن ئىلـى ئۆلكىـسىگه       . شهھىرىدە ئولتۇرغان ئىدى  ) جامبۇل (تاالس - تىراز

كۆچۈپ كېلىپ، بۈگـۈنكى غۇلجـا شـهھىرىدىن سهكـسهن چـاقىرىم يىراقلىقتىكـى              
مانـا شـۇ   . قورغاس مازار دەپ ئاتالغان ئالمىلىق شـهھىرىنى پايتهخـت قىلغـان ئىـدى         

 پــايتهختى بولــۇپ خانىــدانلىقىنىڭكۈنــدىن باشــالپ ئــالمىلىق شــهھىرى چاغاتــاي  
بـۇ ئــائىله ھۆكۈمـدارلىرىنىڭ ئىككىنچىــسى ۋە تۆمـۈر ســۇلتاننىڭ    . كهلـگهن ئىــدى 

. قېيناتىسى تۇغلۇق تۆمۈر خان ۋاپات بولغاندا، ئۇنى شۇ يهرگه دەپنه قىلغـان ئىـدى       
لېكىن ئۇ كۈنلهردىكى ئالمىلىق دېگهن كونا ئېتىنى ئۇنتۇپ، ھازىر قورغـاس مـازار             

 كۈمـۈش، تهنـگه   - يىلـى تېپىلغـان ئـالتۇن    - 1945. امى بىلهن ئاتىشىدۇ  دېگهن ن 
دەپ يېزىلغـان سـۆزلهرنى ئـۆزۈم    » زەرب ئـالمىلىق «پۇلالردىن ئهرەب ھهرپى بىـلهن     

 يهتته يۈز ئاتمىش ئىككىنچى يىلىدا، چىڭگىزخاننىڭ ھىجرىيىنىڭ. ئوقۇغان ئىدىم
ستان ئۆلكىـسىنى ئـۆزىگه     ئالمىلىقتىكى نهۋرىسى تۇغلۇق تۆمۈرخان پۈتـۈن تۈركىـ       

قاراتقاندىن كېيىن، ئوغلى ئىلياس خوجىنى ئۇالرغا خان، تۆمۈر سـۇلتاننى ئۇنىڭغـا        
  .ۋەزىر قىلىپ بېرىپ، ئۆزى پايتهخت ئالمىلىققا قايتقان ئىدى

شهھهر نـازۇ نېمهتلىرىنـى ئهزەلـدىن تېتىـپ كـۆرمىگهن، مهدەنىـي تۇرمۇشـتىن            
 ئهمهلـــدارلىرى، تـــۇران كهبـــى ايخىتـــئهمـــدىال كـــۆزى ئېچىلغـــان خـــان باشـــلىق  

جهننهتتهك جايالرغـا ئىـگه بولغانـدىن كېـيىن، ئـۆزىنى بىلهلـمهي، ھهر تهرەپلىـمه                
ئۇنىـڭ  . مهئىشهتكه بېرىلىپ، ھـاكىمىيهت باشقۇرۇشـنىڭ تـوغرا يـولىنى تاپالمىـدى          

ئۈستىگه، خان بولغان ئىلياس خوجا بىر مهملىكهتنى باشقۇرالىغۇدەك ئىقتىدارلىق،         
ئۇنىـڭ  .  ياراملىق  كىـشى ئهمهس ئىـدى       ئىشقاسىياسهتتىن خهۋىرى بار،    ئهقىللىق،  
 بىلمهيدىغان كىشىلىرىمۇ ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ، كىشى ئېغىزغا ھېيىقىشنىيېنىدىكى 

، پهســكهش ئىــشالرنى قىلىـپ، زالىــم سىياســهت  يىرگىنچلىـك ئـالغىلى بولمايــدىغان  
ــ    . يۈرگۈزۈشــكه كىرىــشتى  ك مهنــسىپىگه بىــراق ئۇلــۇغ خــان تهرىپىــدىن ۋەزىرلى
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، ئـادالهت يـاقلىغۇچى     دىيـانهتپهرۋەر قويۇلغان سـۇلتان تۆمـۈر، ياشـلىقىدىن تارتىـپ          
ــۇالرنى زالىملىــق قىلىــشتىن      كىــشى بولغــانلىقى ئۈچــۈن قــاتتىق قوللــۇق بىــلهن ئ

  . قايتۇرۇشقا باشلىدى
ئۇ زالىمالر تۆمۈر سۇلتاننىڭ ئىنسانپهرۋەرلىك بىلهن ئېلىپ بارغان ئىـشلىرىغا    

: اي، ئۇنىـڭ ئۈســتىدىن يـوق تـۆھمهتلهرنى قىلىــپ، ئـالمىلىقتىكى خانغــا    چىـدىيالم 
 بـار، پۈتـۈن     تامـايى  كهلمىدى، ئۇنىڭ خان بولـۇش       بويسۇنغۇسىتۆمۈرنىڭ بىزگه   «

، ئۇلۇغ خان، كىچىك خان يارلىقلىرىنى      كۆرۈۋاتىدۇمهملىكهت خهلقى ئۇنى ياخشى     
ۇنلۇق قىلىۋاتىــدۇ، كــۆزگه ئىلمايــدىغان بولۇۋالــدى، كــۆپ ئىــشالردا بىــزگه توســق  

. دەپ خاننىڭ غهزىپىنى قوزغايدىغان خهت يېزىـپ ئهۋەتىـدۇ        » ئىشىمىز يۈرۈشمىدى 
تۇغلۇق تۆمـۈر خـان  چىڭگىزخـان ئهۋالدلىـرى ئىچىـدە بىرىنچـى بولـۇپ ئىـسالمنى           

شـۇنداق بولـسىمۇ، ئوتتـۇرا ئاسـىيا خـانلىقىنى          . قوبۇل قىلغان دىنـدار كىـشى ئىـدى       
ئۇالرنىڭ يازغان خېتىنىڭ جاۋابىغـا تۆمـۈر سـۇلتاننى      قولىدىن چىقارماسلىق ئۈچۈن    

بۇيرۇق ئهمدى ئىش باشلىغان تۆمۈر سۇلتاننىڭ قولىغا چۈشۈپ  . ئۆلۈمگه بۇيرۇيدۇ 
ئۇ ۋاقىتتا ۋەھشىيانه رەۋىشته خهلققه قىلىنىۋاتقان زۇلۇمغـا چىـدىيالمىغان          . قالىدۇ

ئهگهر باھــادىر  «: ماشــايىخلىرى– پۈتــۈن ئۆلىمــا پهرغانىنىــڭبۇخــارا، ســهمهرقهند، 
 قۇتقۇزۇپ قاالاليدىكهن، بىز    زۇلۇمدىنتۆمۈر سۇلتان بىزنى موڭغۇل زالىملىرىنىڭ      

، ئـالتۇن تهخـتكه ئولتۇرغـۇزۇپ، ئـۇنى ئـۆزىمىزگه           كىيـدۈرۈپ ئۇنىڭغا ئـالتۇن تـاج      
  .  پهتىۋا چىقىرىپ تۆمۈر سۇلتانغا تاپشۇرىدۇشهرئىيدەپ » شهرئى شاھ قىلىمىز

منىڭ ئۇلۇغ قوماندانى، پۈتكـۈل   ىمانى، ئىسالم ئالى  گهن جاھان قهھر  بۇنى كۆر 
ئالالھقــا ۋە ئۇنىــڭ «:  بۈيــۈك ســۇلتانى، قۇرئانــدىكىپهخىرلىــكتــۈرك ئۇلۇســىنىڭ 

پهيغهمبىـــرى مـــۇھهممهدكه ۋە ئـــۆزۈڭالردىن چىققـــان پادىـــشاھالرغا ئىتـــائهت      
 بـويىچه تۈركىـستان ۋە باشـقا بويـسۇنغان          ھۆكـۈمى دېـگهن ئالالھنىـڭ     » قىلىڭالر

  . ۋە قانۇنىي پادىشاھ بولغان ئىدىشهرئىيكهتلهرگه ھهقىقىي مهملى
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بۈيۈك تارىخىي ۋەقهلهر ئارقىلىق داڭق چىققان بۇ قهھرىماننىـڭ نـامى پۈتـۈن            
تــۈرك . ئــالهمگه تارقىلىــپ، دۇنيــا خهلقــى ئارىــسىدا تىلــالردا داســتان بولغــان ئىــدى

ۋە باشـقا   » رىتۆمـۈر تـۈزۈكلى   «تىلىدا  ئۆزىنىـڭ كىملىكىنـى تونۇشـتۇرۇپ يازغـان           
قانۇننامه ئهسهرلىرى، بۇ قهھرىماننىڭ قانچىلىك ئۇلـۇغ داھـى ئىكهنلىكـى ئۈچـۈن             

  .ئهڭ كۈچلۈك گۇۋاھ بوالاليدۇ
ــۇنداق بولغــاچ، قايــسى بىــر كىــشىلىكى يــوق، ئــۆز شــهرىپىنى بىلمىــگهن         ش
پهسـكهش ئـادەملهر، ئهسـلى گـۆھهرنى قـارا تاشـتىن ئاجرىتالمىغـان مهدەنىيهتــسىز،        

ئىنساپسىز، يالغانچى، ياالقچىالر ئۆزلىرىنىڭ ئىـپالس قهبىـه تىللىرىنـى          تاشالندۇق،  
  ! ئۇنىڭغا قانچه زىيانالرنى سالمىدى؟تهگكۈزۈپبۇ قهھرىمانغا 

  بېيىت

    قۇياشنىڭ نۇرىنى،ياغدۇدەر ئىكهن »  يوققهناق جهر«     
  .قانچه كۆپ ئېيتقانلىرىدىن نۇرى كهم بولماس قۇياش     
  ،سۈرمهنى سوراقچى يوقدۇر دابازارى رلهركۆ     
  . تامچى ياشكۆزلهرىدەدەردى يوقالردىن تېپىلماس      
   ھهر كىشى،ئىكهندۇرئهسلىدە، جهۋھهر كۆرگهن ئهمهس      
   يا قارا تاش؟گۆھهرمىدۇرقايدا بىلگهي پهرقىنى      
   ناكهس ئالدىدا،ساچما ھېكمهت دۇرلىرىنى ئىلمۇ     
  .م ئىپالس ئاياغالر بولسا باشكىرمه ئول مهجلىسكه كى     
  گۈل ھىدى سېسىق ئىمىش، سېسىق قوڭغۇزالر بۇرنىغا،     
  .سۆزى سېسىقتىن يىراق يۈر يا قېرىدۇر ياكى ياش     
   سېنى،تهڭرىڭ ئۈمىدىڭ يهتكۈزەر ساغۇنىيئۈزمه      
  . ئالهم ئارا بىر كۈن ھهقىقهت بولسا پاشتارقىلۇر     
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، بولغــايكى كېــيىن ئوقۇغۇچىالرغــا مهلــۇم -ىــرى مېنىــڭ بــۇ كىتــابىمنى ئىلگ

ــۇكى،      ــهۋەبى شـ ــشىمنىڭ سـ ــۆزلهرنى يېزىـ ــۇقىرىقى سـ ــاقالپ يـ ــۇلتاننى يـ ــۈر سـ تۆمـ
جاھانگىرالر باشلىقى قهھرىمان تۆمۈر سۇلتان، ئوتتۇز ئـالته يىللىـق سـهلتهنهتلىك            

 ئـۆز تهرجىمىهـالىنى يازغـان       قانـدۇرغۇدەك  بولـسىمۇ باشـقىالرنى      قىـسقىچه دەۋرىدە  
 -، ئهســكىرىي قــانۇن تهرتىپــىئۇنىڭغــا قوشــۇمچه قىلىــپ دۆلهت تۇتــۇش  . هنئىــك

تۆمــۈر «ئىنتىزاملىــرى ھهققىــدە قــانۇنالر يېزىــپ قالــدۇرغان بولــۇپ، ئــۇ ئهســهرنى   
تۆمۈر تهرىپىدىن يېزىلغان بۇ ئهسهر ئهسلىدە      . دەپ نام قويغان ئىدى   » تۈزۈكلىرى

نى بـابۇر ئهۋالدلىـرى زامانىـدا       ئۆز تىلى تۈركچه يېزىلغان بولسىمۇ، ئهڭ ئاخىرقىسى      
بـۇ ئـالتۇن كىتـاب ئـۆز زامانىـسىدا          .  تهرجىمه قىلىپ ئېالن قىلغـان ئىـدى       پارسچىغا
ــامه بولغــانلىقتىن تۆمــۈر  -سىياســىي  ــي قانۇنن ــۇنى قوغــداپ  شــاھزادىلىرى ھهربى  ب

 تۆمــۈرنى يهڭگهنــدىن شــهيبانىالرتهخــت تاالشــقان . يوشــۇرۇن ســاقلىغان ئىــكهن 
ئۇ (ر پادىشاھلىقىدىن ئايرىلىپ، خهزىنىلىرىنى تاشالپ قاچقاندا       كېيىن، مىرزا بابۇ  

بـۇ كىتـابنى دۈشـمهن قولىغـا قالـدۇرماي ئېلىـپ            !) كىشىگه خۇدا رەھمهت قىلسۇن   
بىراق ھىندىستاندا ئۇزۇن يىلالر دۆلهت تۇتقان ئۇنىڭ نهۋرىلىرى        . كهتكهن ئىكهن 

رىنـى ئىـشلهتكهنلىكى   تۈرك تىلىنى ئۇنتۇپ مهجبۇرىي رەۋىشته ئـوردۇ، پـارس تىللى     
دىـن پايـدىلىنالمىغان   »تۆمـۈر تـۈزۈكلىرى  «ئۈچۈن بوۋىسى تۆمۈر سۇلتان ئهسىرى  

كېيىنكــى كـۈنلهرگه كهلگهنــدە، قايــسى بىرسـى ئــۇ كىتـابنى پــارس تىلىغــا    . ئىـدى 
  . ئىكهنبۇيرۇغانتهرجىمه قىلىشقا 

 پارسـچىغا بۇ گۆھهر كىتاب دەسلهپته يوشۇرۇن ساقلىنىپ، كېيىنكى كۈنلهردە         
ــمه  ــۆز مىراســخورلىرى    . قىلىنغــانتهرجى ــۆز ئۇلۇســى، ئ ــېكىن شــۇ كــۈنلهرگىچه ئ ل

ئۇنىڭـــدىن پايـــدىلىنىش ئۇياقتـــا تۇرســـۇن، بهلكـــى تۆمۈرنىـــڭ  بۇنـــداق كىتـــاب   
مانا . يازغانلىقىنى بهزى ھهقىقىي تارىخچىالردىن باشقا ھېچ كىم بىلمىگهن ئىدى        
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رى بـۇ جاھـان قهھرىمـانى       شۇنىڭدىن پايدىالنغان دۈشمهنلهر ۋە ئۇنىـڭ يـاالقچىلى       
ھهققىدە ھهر تۈرلۈك ئهقىلـدىن تاشـقىرى نـاھهق تـۆھمهتلهرنى يېزىـپ، مهتبۇئـات            

 مىغـانلىقتىن تونۇئـۆز تـارىخىنى     . ارقاتقـان ئىـدى   ئارقىلىق پۈتۈن خهلـق ئىچىـگه ت      
بۇالرغا قوشۇلغانالر، ئۆز شهرىپىنى بىلمىـگهن ئـالىم سـۈپهت يهرلىـك ئهخمهقلهرمـۇ          

» تۆمـۈر تـۈزۈكلىرى  «يىنكى كۈنلهردە، مهن بۇ قهھرىماننىـڭ  كې. ئاز ئهمهس ئىدى 
ــۈرۈپ،    ــا كهلت ــىرىنى قولغ ــاملىق ئهس ــى   – 1962ن ــۆز تىل ــچىدىن ئ ــى پارس ―   يىل

 يىلى ئۆزبېكىستاندا يېڭىـدىن چىقىۋاتقـان       – 1967. تۈركچىگه تهرجىمه قىلدىم  
 ئـۆز   .ژۇرنىلىدا بېسىلىپ، پۈتۈن ئۆزبېكىستان خهلقىـگه تارقىتىلـدى       » گۈلىستان«

تــارىخىنى چۈشــهنمىگهن تاجىكىــستان ئــالىملىرى ئاتــالمىش كىــشىلهر تهرىپىــدىن 
  .تهرجىمه ئۈستىدە ۋە تۆمۈر سۇلتان ھهققىدە ناھهق ھۇجۇمالر باشلىدى

ــۇ ئۇال ــپ   بىزم ــا قارشــى ســۆڭهككه بېرى ــانجىلغۇرغ ــي ۋە دەكس ــي ئهقلى  نهقلى
ىن كېيىن، ئۇالرنىـڭ  دەلىللهر بىلهن جاۋاب قايتۇرۇپ، ھهممىنى قانائهتلهندۈرگهند     

مهن تۆمۈر سۇلتانغا قارشى چىققـان بهزى     . ئېشهكلىرى اليغا پېتىپ تهسلىم بولدى    
ئهخمهق كىشىلهرنىڭ ناھهق بايانلىرىنى رەت قىلىـش ھهمـدە ئوقۇغۇچىالرنىـڭ بـۇ             

» تۈركىـستان قايغۇسـى  «ھهقته توغرا چۈشهنچه ھاسىل قىلىشى ئۈچۈن، بۇ ۋەقهنـى    
 -تـارىخ يازغۇچىلىرىنىــڭ ياخــشى  . ا تهكىــتلهپ ئۆتتــۈمنـاملىق بــۇ كىتابىمــدا قايتـ  

يامان ئـۆتكهن ۋەقهلهرنـى ئـۆز ھهقىقىتـى بىـلهن يېزىـپ قالدۇرۇشـى ئۇالرنىـڭ ئـۆز                
ۋەزىپىسى بولغـانلىقتىن، بـۇنى يېزىـپ قالـدۇرۇش پايدىـسىز بولمىـسا كېـرەك دەپ          

  . ئويلىدىم
ــۇلتاننىڭ      ــۈر س ــۇپ، تۆم ــۇنداق بول ــسهك، ش ــۆزىمىزگه كهل ــۆز س ــۇغ يهنه ئ  ئۇل

تۈركىــستان ― ھىممىتــى ئۇنىــڭ چېكىــنمهس چىــداملىقى ئــارقىلىق پۈتــۈن تــۇران  
 قۇتۇلـۇپ چىققـان بولـسىمۇ، ئىككىنچـى بىـر           زۇلۇمـدىن مۇسۇلمانلىرى موڭغۇلالر   

تهرەپتىن ئۈمىدلىرى ئـۈزۈلگهنلىكى ئۈچـۈن، قاچقـانالر ئارقىـسىدىن ئىـز قـوغالپ              
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ــۇردى  ــاڭغىلى ت ــاالس. م ــشمارە، مىركــى، ت ــارقىلئى ــۇ   ئ ــۈپ، ش ــوغلىغىنىچهىق ئۆت  ق
بــۇ يهردىــن .  چۈشـتى تېكهســكه يـوللىرى بىــلهن  قارقــارائىسـسىق كــۆل، قـارا قــول،   

 داۋانلىرىدىن ئېشىپ موڭغـۇلالر ئارقىـسىدىن       ئاغياز ئاقسۇ، كۆكسۇ،    قوغلىغىنىچه
قارىـسا، قاچقـان موڭغـۇلالر بـۇ     .  يايلىقىغـا بېرىـپ توختىـدى      يۇلدۇزيۈرۈپ، ئۇلۇغ   

ــاي  ــۇ تۇرالمـ ــكهرلىرى تهرەپ   يهردىمـ ــا ئهسـ ــاس خوجـ ــۈپ  -، ئىليـ ــكه بۆلۈنـ  تهرەپـ
بۇنى ئاڭلىغان نهۋرىسى مىرزا ئۇلـۇغبهگ ئـون مىـڭ ئهسـكهر            . تارقىلىشقان ئىكهن 

ــسىدىن      ــوغلى ئوغالنخــان ئارقى ــاس خوجــا ئ ــان ئىلي ــكه قاچق ــاي تهرەپ ــلهن ئالت بى
ــدى ــانالر. قوغلىـ ــشكه  قاچقـ ــات مىنىـ ــداز، ئـ ــان، چهۋەنـ ــشىلهر   چېنىققـ ــتا كىـ  ئۇسـ

.  يهتكــۈزمهي، ئېــرتىش دەرياســىدىن ئۆتــۈپ كهتتــى قوغلىغــانالرنىانلىقتىن بولغــ
ئۇالرنىــڭ ئارقىــسىدىن داۋاملىــق قــوغالپ مــېڭىش خهتهرلىــك بولغــانلىقتىن مىــرزا  
ئۇلۇغبهگ شۇ يهردىن قايتىپ يۇلدۇزغا كهلدى ۋە بۇ ئۇلۇغ يايالقتا قىرىق كۈن دەم 

ــدى ــۇ جهريانــدا،  . ئال ــراپب ــكهن موڭغــۇلالر  پىتى ــتىن قايتىــپ  -تهرەپ  كهت  تهرەپ
كېلىــشىپ، ئــۆز ئــادەتلىرى بــويىچه بــاش قويــۇپ، تىــز پۈكــۈپ ھهممىــسى قۇللــۇق   

شۇنىڭ بىلهن، دۈشمهننى يېڭىپ پۈتۈن ئىـشلىرىنى ئـۆز رېتـى بىـلهن          . بىلدۈرۈشتى
 شـهرەپ  - كېيىن زەپهر بايرىقىنى كۆتۈرۈپ، شـان        تىنجىغاندىنبېجىرىپ،  كۆڭلى    

. ق تۆمــۈر خــان پــايتهختى ئالمىلىققــا قــاراپ قــايتتى بىــلهن خــان ئوردىــسى، تۇغلــۇ 
 پـايتهختى   موڭغۇلىـستان جاھانگىر چىڭگىز ئوردىسى، بىرىنچى قۇرۇلۇشىدا قىزىل       

كېيىن .   يېقىن قاراقۇرۇم دېگهن جايدا قۇرۇلغان ئىكهن      ئوالنباتۇرغاھېسابالنغان  
ىكى بـۇ ئهۋالدتىـن قايـسى بىرسـى ئـۇ يهردىـن كۆچـۈپ غۇلجـا شـهھىرىنىڭ غهربىــد         

شــۇ كۈنــدىن باشــالپ، تۆمــۈر  . كهلــگهن ئىــكهن)  ھــازىرقى قورغــاس(ئالمىلىققــا 
ــۇران    ــۈن ت ــچه پۈت ــۇلتان دەۋرىگى ــزى   ― س ــڭ مهركى ــستان مهملىكهتلىرىنى تۈركى

 ئۇالغلىــق چاپــارمهنلىرى -بولــۇپ، موڭغــۇل خــانلىرى بــۇيرۇق يــارلىقلىرىنى ئــات  
  .ئارقىلىق شۇ يهردىن ئهۋەتىپ تۇراتتى
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 ئايمـاقلىرى، ئۇالرنىـڭ ئهڭ ئاخىرقىـسى تۇغلـۇق          -ىڭ ئۇرۇق   ئۆتكهن خانالرن 
تۆمۈرخان ئائىلىسى بىـلهن پۈتـۈن دۆلهت ئهربابلىرىنىـڭ قاچمـاي قالغـانلىرى شـۇ               

 ئۈسـكۈنىلهر، ئـۆز ۋاقتىـدا مهركىـزى         –خهزىنه، دەپنه، تۈرلۈك ئهسۋاب     . يهردە ئىدى 
ڭغــۇل   كهلتــۈرۈلگهن ئــاق تــاش، كــۆك تــاش قاتــارلىق خىتــاي ـ مو          خىتايــدىن

خاقانلىرىدىن قالغان تهخت تاشلىرى، بۇالردىن باشقا، جاھانگىر چىڭگىز دەۋرىدە 
 تارتىـپ كهلتـۈرۈلگهن   -ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكىلهر پۈتۈن مهملىكهتلهردىـن تـاالپ         

تۈرلۈك نهرسىلهرنىڭ قالـدۇقلىرى شـۇ ئـالمىلىقتىكى خـان سـاراينىڭ خهزىنىـسىگه           
  . توپالنغان ئىدى

ــايرىقىنى كــۆككه   تۆمــۈر ســۇلتان دۈشــمهن  ــپ، غــالىبىيهت ب ــار قىلى لهرنى تارم
.   شهرەپ بىلهن ئـالمىلىق خـان ئوردىـسىغا كېلىـپ چۈشـتى        -كۆتۈرگهن ھالدا شان    

بــۇ يهرگه كېلىــپ، بىرىنچىـــدىن، موڭغــۇلالر ئىچىــدە ئـــۆز ئــورنىنى چىڭىـــتىش،      
دېــگهن پهتىــۋانى پۈتــۈن » خــانالر چىڭگىــز ئهۋالدىــدىن بولىــدۇ«ئىككىنچىــدىن، 

ۇلۇســلىرى ئالدىــدا بۇزۇلمــاس قــانۇنىي ھۆكــۈم قىلىــپ، ئۆزىنىــڭ ســۆزىنى   تــۈرك ئ
 تاماشـاالر  -ئهمهلدە كۆرسىتىش ئۈچۈن، تۇغلۇق تۆمۈرخاننىڭ قىزىنى شانلىق تـوي     

  . ئۆتكۈزۈپ ئۆز نىكاھىغا ئالدى
ئۇنىڭ بۇ تهدبىرى بىلهن ئـۇزۇن يىلالردىـن بىـرى موڭغـۇلالر بىـلهن بولغـان                

ستلۇققا ئايلىنىپ، خان قىزىنى ئالغىنى ئۈچۈن تۆمـۈر        دۈشمهنلىكلىرى تۈگهپ،  دو   
ــدۇ  (» كوراگــان«ســۇلتاننى  ــى بىلدۈرى ــگهن مهنىن دەپ ) موڭغــۇلچه كۈيئوغــۇل دې

  . ئاتاشتى
شۇنىڭ بىلهن، ئۇزۇن يىلالردىن بېرى ئالمىلىق خهزىنىسىگه يىغىلىپ قالغان         

هتكه يـۆگهپ،   ـ زىنـن  زىبـۇ  ئـاغىچىنى  تۈركـان  ئېلىپ، خانىمى لۇقىنى -ھهممه الققا 
پۈتـۈن دۇنياغـا ئـاتىقى چىققـان        . پايتهخت سهمهر قهنتكه ئېلىپ قايتماقچى بولىدۇ     

جاھــانگىر چىڭگىزخاننىــڭ نهۋرىــسى، ئۇلــۇغ خاقــان تۇغلــۇق تۆمۈرخاننىــڭ قىــزى 
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ــڭ رەســىم    ــولغىنى ئۈچــۈن موڭغۇلالرنى ــۈك ھهشــهمهت   -ب ــويىچه بۈي ــادەتلىرى ب  ئ
 ئـــالتۇن تـــاغىقى ۋە سۆكىـــسىنىۇنداقكى، خانىمنىـــڭ شـــ. كۆرســـهتمهكچى بولـــدى

 سېلىپ، ھۆرمهت ئـاتىقىنى چىقىـرىش ئۈچـۈن ئـوردا سـاندۇقلىرىدىن             ئۆكهكلهرگه
 ســـهمهرقهنتكه كۆتـــۈرگهن ھالـــدا جۈپلىـــشىپھهر بىرىنـــى ئىككـــى يـــۈز قالمـــاق 

، سـىرغا  »تـاراقچى «شۇ كۈنـدىن باشـالپ تاغـاق كۆتـۈرگهنلهر          . كهلتۈرگهن ئىكهن 
مۇشـۇ كۈنلهردىمـۇ   . ئاتىلىدىغان بولغان ئىكهندەپ » ئىسسىرغالى«كۆتۈرگهنلهر  

نامىدا ئىككى ئـۇرۇق    » ئىسسسىرغالى«،  »تاراقچى«سهمهر قهنت شهھىرى ئهتراپىدا     
  .ئۆزبېكلهر ياشاپ كهلمهكته

يهنه چىڭگىزخان زامانىسىدا ئۈستىگه تهخت ئورنىتىلغـان، خهلـق ئاغزىـدىكى     
 ياســاتقان اليىقــالپتــارىخىي ئــاق تــاش، كــۆك تاشــالرنىڭ ھهر بىرىنــى ئــۆزىگه       

ئاڭلىـشىمىزچه، ئـاق تـاش      .  كهلتـۈرگهن ئىـكهن    سـهمهرقهنتكه ھارۋىالرغا سـېلىپ،    
 تۆمۈر ئوردىسىدا ھازىرغىچه ساقلىنىپ كهلـگهن بولـسىمۇ، كـۆك تـاش             سهمهرقهنت

 رۇسالر بېسىپ ئالغاندا، ئۇنى تۆمۈر سۇلتاننىڭ تهختى ئورنىدا كۆرۈپ، سهمهرقهنتنى
 - ئاســارەقانــداقال بولمىــسۇن، بــۇ  . پ كهتــكهن ئىــكهن ئېلىــمۇزېيىغــا پېتىربــۇرگ
لـېكىن ئـۇالر ئېلىـپ    .  بولۇشـى كېـرەك ئىـدى     مۇزېيىـدا  ئۆزبېكىـستاننىڭ    ئهتىقىلهر

  . يوقئۇچىرىكهتكهنچه 
يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلسهك، غۇلجىغا كهلگهن كۈنى بىزنىـڭ بىـر يۇرتلـۇق             

ــ      ــقا ئـ ــۇ باشـ ــكهنىدۇق، ئـ ــۆيىگه چۈشـ ــڭ ئـ ــردان ئاغىنىمىزنىـ ــۈپ قهدىـ ۆيگه كۆچـ
ئۇالرنىڭ تهلىپى بويىچه شـۇ ئۆيـدە يېـرىم يىلـدەك      . كېتىشىمىزگه زادىال ئۇنىمىدى  

ئۇ كۈنلهردە، سوۋېت رۇسىيه تهرەپتىن بـۇ تهرەپـكه ھهر تهرەپلىـمه         .  تۇرۇپ قالدۇق 
ــسادىي  ــوزاقالرئىقتى ــانالر    ت ــان قاپق ــنى ئالغ ــىي تۈس ــدە سىياس ــۇپ، ھهر قهدەم  قۇرۇل

ر دۆلىتــى قۇرۇلغــان كۈنــدىن باشــالپ، مهن غۇلجىغــا  دەھــرىيله. قۇرۇلغــان ئىــكهن
 يىلىغا  قهدەر، خهلـق مهيلـى سىياسـىي تهرەپـتىن بولـسۇن يـاكى                - 1931كهلگهن  
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ئىقتىــسادىي جهھهتــتىن بولــسۇن، چهكــسىز ئېغىــر ئهھۋالغــا دۇچ كهلــگهن پهيــت   
شۇنداق بولـسىمۇ، سـوۋېت كوممۇنىـستلىرى ھـېچ نهرسـىگه قارىمـاي خهلـق         . ئىدى

.  ، ئىقتىسادىي جهھهتتىن ھهممه نهرسىنى غۇلجىغا چىقارغان ئىـكهن        ياپبوكۆزىنى  
بــۇ يهردە ياشــاۋاتقانالرنىڭ كــۆپچىلىكى ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرى بولــۇپ، ئــۇالردىن  

، سـولۇن، ئـاز بولـسىمۇ، بـۇ تهرەپـتىن كهلـگهن             شـېۋە باشقا خىتـاي، قالمـاق، قـازاق،        
 نوغايالرنىـڭ ۇلمانالر ئىچىـدە  بۇ مۇسـ . ئۆزبېك، ئورۇس، نوغاي قاچاقلىرى بار ئىدى  

 چۈشهنچىگه زامانىۋى يوقنىڭ ئارىسىدا بولسىمۇ، -كۆپچىلىكى دىنىي تهرەپتىن بار 
 -قالغـانلىرى چهكلىـك مهلۇماتقـا ئىـگه ئـۈچ      . ئىگه كىشىلىرى ئـاز ئهمهس ئىـدى     

تــۆت كىــشىدىن باشقىــسىنى ھېــسابقا ئالمىغانــدا، قــارا پاتقاققــا پاتقــان كىــشىلهر  
، ئــۇ تهرەپــتىن كهلــگهن كــۆڭلى قــارا ئۆزبېــك ســودىگهرلهر ھــېچ   بولۇپمــۇ. ئىــدى

، پــۇل تېپىــشنىڭ كويىــدا، نهدە ئــازراق كېرىۋېلىــپنهرســىنى كــۆرمىگهن قىيــاپهتكه 
شـۇنداقكى، ئىـسالم    . پايدا بولسا، شۇ يهرگه قـاتراپ پهرۋانىـدەك ئايلىنىـپ يـۈرەتتى           

ان بولسا، ئۇنى سېتىپ،  شهرىئىتىدە،  مۇسۇلمانالرغا ھاراق ئىچىش قانداق ھارام بولغ    
غۇلجىغــــا . تىجـــارىتى بىــــلهن شـــۇغۇلالنغانالرغا تېخىمــــۇ ھـــارام ھېــــسابلىناتتى   

ــگهن       ــوۋېتتىن كهل ــا س ــسى، غۇلجىغ ــهمنىڭ بىرىنچى ــان نهرس ــدە ئاڭلىغ كهلگىنىم
مالالرنىـڭ ئىچىــدە پايدىـسى ئهڭ كــۆپ چىقىـدىغان نهرســىنىڭ ھـاراق ئىكهنلىكــى     

 سـودىگهرلهر بـۇنى ئـاڭالپ، كـۆپ پايـدىنى        رھارامخوشۇنىڭ ئۈچۈن،   . مهلۇم بولدى 
دەپ، ھه دېــسه ســـوۋېتتىن ھــاراق توشـــۇپ كېلىـــپ ســېتىپ، تاپقـــان پۇللىرىنىـــڭ    

ھارامـدىن تاپقـان   «: ئـاخىرى، قۇرئاننىـڭ  . ھهممىسىنى ھارامغا ئايالندۇرغان ئىـدى   
دېـگهن  »  ئاغزىغـا چۈشـىدۇ    ھـارامخورالر نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى پهيتـى كهلگهنـدە       

: قۇرئانـدا .   ئاغزىغـا چۈشـۈپ تۈگىـدى      ھارامخورالرنىڭچه  ھهممىسى     بويى ھۆكۈمى
ــۆزىگه يــۈكلهنگهن ئــالالھ   «  ئۆزگهرتمىگــۈچه، ئۇالرغــا ھۆكــۈمىنىبىــر مىلــلهت ئ

ــدۇ    ــۇالردىن ئالماي ــالالھ ئ ــى ئ ــدۇر» بهرگهن نېمىتىن ــا  . دېيىلگهن ــسى، قىلم قىسقى
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ــڭ     ــانالر ئالالھنىـ ــى قىلمىغـ ــل دېگهننـ ــپ، قىـ ــى قىلىـ ــۈمىنىدېگهننـ ــۇزۇپ  ھۆكـ بـ
  .ئۆزگهرتكۈچىلهردۇر

ــدىن    ــسهك، ئىلــــى ئۆلكىــــسىنىڭ چىڭگىزخانــ ــۆزىمىزگه كهلــ ــۆز ســ يهنه ئــ
ئىلگىرىكى گورخـان دەۋرىـدە كـۆپ ئـاۋات بولغـانلىقىنى تـارىخىي كىتـابالردىن ۋە           

ــان  ــۆرۈۋالغىلى ئابىدىلىرىــدىن خارابىالرنىــڭبۇزۇلغ غۇلجــا شــهھىرى  .  بولىــدۇك
ــا    ــارابىلهر ب ــر نهچــچه خ ــدا بى ــالتۇن    ئهتراپلىرى ــان ئ ــدىن قالغ ــا زامان ــۇپ، كون ر بول

ــۋابالر ــۇ        ئهس ــق ئ ــك خهل ــانلىقتىن، يهرلى ــۆپ تېپىلغ ــالالر ك ــگه ـ تىل ــى  ، تهڭ يهرن
ــاز كــۈنلىرى ھهر تهرەپــتىن، بولۇپمــۇ ئىچكىــرى   . دەپ ئاتىــشىدۇ» ئــالتۇنلۇقۇم« ي

ئارىـدىن  .  كېلىدىغانالر بۇ يهرنى قېزىپ، نۇرغۇن نهرسىلهرنى تېپىۋالىدۇ       خىتايدىن
 بولغـان  خـاراب هن نهچچه يىل ئۆتۈپ، گورخـان دۆلىتـى يىقىلىـپ، بـۇ يهرلهر           سهكس

پايتهخــت ―  دەۋرىــگه كهلگۈچىلىــك ئــۇزۇن يىلــالر مهركهز  تۆمــۈرىلهربولــسىمۇ، 
بىراق بۇ تهخت ئىگىلىرى چىڭگىز ئهۋالدى بىرىنچى خاقان چاغاتاي . بولغان ئىدى

ــدىن  باھــادىر باشــلىق ئهڭ ئــاخىرقى تۇغلــۇق تۆمــۈرگه كهلگۈچى   لىــك، شــۇ ئائىلى
ئۆتكهن خاقانالر باشقىالرغا ئوخشاش ئـاق سـاراي، كـۆك سـاراي ياسـىتىپ ئۇنىڭـدا                 
تهخــت قىلىــپ ئولتۇرماســتىن، ئىلگىرىكــى كــۆچمهن تــۈركلهر ئــادىتى بــويىچه        

يـاز كـۈنلىرى   .  ئـوردا قـۇرۇپ ئـۆتكهن ئىـدى       چېـدىرالردا  ياسـالغان ئـاق      كىگىزدىن
 تهڭرىتاغلىرىنىڭ ئوردىلىرىنىمهتلىك ئاق    چاغلىرىدا، خان ھهشه   ئىسسىقكۈننىڭ  

كهڭ يايالقلىرىغىچه كۆچۈرگهن بولـسا، قىـش كـۈنلىرى پايتهخـت ئـالمىلىقتىكى             
شۇنىڭ ئۈچۈن، قورغانـدىكى    .   ئۆيلىرىدە ئۆتكۈزۈش ئۇالرنىڭ ئادىتى ئىدى     ئاددىي

 ئۈســـتىگه ياســـالغان پهشـــتاقتىن باشـــقا قهدىمىـــي قهبرىـــسىتۇغلـــۇق تۆمۈرخـــان 
غۇلجىــدىن يىگىــرمه .  بىــر نهرســه تېپىلمايــدۇكۆرۈنگــۈدەك كــۆزگه ئهســهرلهردىن

 توقـاي ئىچىـدە،   قومۇشـلۇق ) شـهرقىي جهنـۇبىي تهرەپتىكـى     (چاقىرىم يىراقلىقتىكى   
 كۆلنىڭ ئورنى   سۈنئىي 6 - 5 يىگىرمه گېكتار كهلگۈدەك     -ئايالنمىسى ئون بهش    
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ۇل خــانلىرى بــۇ كـۆللهرنى شــۇ دەۋردە ئــۆتكهن تـۈرك ـ موڭغــ    .  كۆرۈنـۈپ تۇرىــدۇ 
 ئوخــشاش تۈرلــۈك ئۇچــار قۇشــالر بــۇ كــۆلگه  ئــۆردەككهغــاز، . قازدۇرغــان ئىــكهن

  . چۈشكهندە  خان جهمهتىدىكىلهر شۇڭقار ئوۋى قىلىشىدىكهن
غۇلجىدا مهرھۇم سـىدىق ھـاجى ئـاغىنىمىز بىزنـى مېهمانغـا چاقىرىـپ ئـۆيىگه                

ق خـارابىلىرىنى،   تهرەپتىكـى بۇرۇنـدىن قالغـان ئـالتۇنلۇ     قـاينۇق تهكلىپ قىلغانـدا،    
. قېزىلغــان كــۆللهرنى كــۆرۈپ، بهزى تــارىخىي مهلۇماتالرغــا ئىــگه بولغــان ئىــدىم   

ــرەت    «: قۇرئاننىــڭ يهر ئايلىنىــپ ســاياھهت قىلىڭــالر، ئۇچرىغــان نهرســىلهرگه ئىب
 بويىچه، ھىممهتلىك ئىلىم    ھۆكۈمىدېگهن  »  بىلهن قاراپ پايدىلىنىڭالر   كۆزۈڭالر

ن ئـوغالنلىرى، ئىمكانىيهتنىـڭ بېـرىچه  ئىچكـى ـ      ئىگىلىـرى، مىلـلهت سـۆيهر ۋەته   
تاشقى دۆلهتلهرنى، بولۇپمۇ،  تاشقى مهملىكهتلهرنى ساياھهت قىلىپ، ئۇالردىن ھهر 

باشقىالرنى كـۆرۈپ ئـويغىنىش، ئـۇالردىن ئـۈلگه     . ياقلىما ئىبرەت ئېلىشى الزىمدۇر   
ېلىـدىغان   مـاس ك   ئـالىمىگه ئېلىپ ئۆزىنىڭ دۆلىتىنـى راۋاجالنـدۇرۇش ئىنـسانىيهت         

ئهپسۇس، سوۋېت تۇپرىقىدا ياشاۋاتقان ھهرقانداق بىـر ئىنـسان بۇنـداق           . ئىشالردۇر
  .  ئىشالردىن بهكمۇ خالىيدۇربهھرلىك

بــۇ ئۆلكىنىــڭ چــوڭ دەرياســى ھېــسابالنغان ئىلــى دەرياســى ســۇنىڭ تاشــقىن    
پهيتلىرىدە سىر دەرياسىدەك چوڭلۇقتا بولۇپ، باشقا ۋاقىتالردىمۇ كېمىسىز ئۆتۈش         

  .   ئهمهسۇمكىنم
 تاغلىرىـدىن   تېكهسئۇچى   بۇ سۇنىڭ باش ئۇچى ئارالغا بۆلۈنگهن بولۇپ، بىر       

، ئىككىنچى ئۇچى كۈنهسنىڭ  شهرقىدىن، ئـۈچىنچى        )غۇلجىنىڭ جهنۇبى تهرىپىدە  (
شـۇ ئـۈچ ئـارال تـاغالردىن ئېقىـپ          . ئۇچى قاشـنىڭ شـهرقىي شـىمالىدىن باشـلىناتتى        

بـۇ دەريـا ئهڭ     . ى دەرياسـىنى ھاسـىل قىلىـدۇ      كهلگهن ئۈچ تارماق سۇ قوشۇلۇپ، ئىل     
جاھـانگىر چىڭگىـز دەۋرىـدىن باشـالنغان        . ئاخىرىسىدا بالقاش كـۆلىگه قۇيۇلىـدۇ     

 پايتهخـــت قىلغـــان شـــهھىرىنىدۆلهت ئىگىلىـــرى، ئىلـــى ئۆلكىـــسىنىڭ ئـــالمىلىق  
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ــاز ئهمهس ئىــدى    . دەۋرىــدىن باشــالپ، ئــۇ يهرگه كهلــگهن ئىــسالم ئۆلىمــالىرىمۇ ئ
تاي باھادىر ئۆزى ئىسالم دىنىغا كىـرمىگهن بولـسىمۇ، ئـۇنى ياخـشى       بولۇپمۇ، چاغا 

ــاي، يىــراق      ــقىالرغا توســقۇنلۇق قىلم ــۆرگهنلىكتىن باش ــدىن كهلــگهن  -ك  يېقىن
شـۇنىڭ ئۈچـۈن، ئـالمىلىق ھهر تهرەپـتىن         . ئۆلىماالرغا خىزمهت كۆرسـهتكهن ئىـدى     

بىي جهنۇبىدا  غۇلجىنىڭ غهر . كېلىدىغان ئالىمالرنىڭ ئۇچرىشىش پايتهختى بولغان    
 قهبرىسى شـۇ يهردە  سهككاكى مازار دېگهن قىشالق بولۇپ، مهشهۇر ئىمام    خۇناخاي

ــدىم  ــان ئىــ ــاتى  . دەپ ئاڭلىغــ ــشىنىڭ ۋاپــ ــۇ كىــ ــڭبــ ــى - 626 ھىجرىيىنىــ  يىلــ
 سـۇراھ «يهنه باالسـاغۇنلۇق    . بولغانلىقتىن، دەل چاغاتاي زامانىسىغا توغرا كېلهتتى     

نـاملىق كىتابىـدا ئۆزىنىـڭ      » سـاياھهتنامه «،  كىتابىنى يازغان جامال قارشى   » لۇغهت
ئىلىنىـڭ تـۇپرىقى   . ئالمىلىق خان سارىيىدا ئىلمىـي خىـزمهت قىلغـانلىقىنى يازغـان         

ناھــايىتى ياخــشى بولــۇپ، بۇغــداي تېرىلغۇســىغا بهك مــاس كېلهتتــى، ئــۇ يهردە        
بۇغدايــدىن كــۆپ ھوســۇل ئــالغىلى بولىــدىغانلىقىنى ئــۆز كــۆزۈم بىــلهن كــۆرگهن 

  . ئىدىم
ــا تــاغلىرى بىــلهن تۇتاشــقان بولــۇپ، ئــاخىرقى    ئ المىلىقنىــڭ ئهتراپــى ھىماالي

، خــانتهڭرى ئۇلــۇغ تــاغلىرى بىــلهن ئورالغــانلىقتىن دۇنيــا تهڭرىتــاغلىرىقىــسمى 
 ئۇنىـڭ  كۈنهسـلهر ، قۇنـدۇز،  يۇلـدۇز بويىچه كهڭلىكى تهرەپتىن بىرىنچى ئاتالغـان       

، جىرغـاالڭ ،  موقـۇر ققۇزتـارا،   ، تو تـېكهس . ئۇزاققا كهتكهن يايالقلىرى ھېسابلىنىدۇ   
يـايالقالر،  ) كۆرسه ئادەمنىـڭ زوقـى كېلىـدىغان      (كۆك يايالق، تۆرە يايالق قاتارلىق      

  .ئالمىلىق ئهتراپىنى  ئوراپ تۇرىدىغان مۇنبهت تاغ يايالقلىرى ھېسابلىنىدۇ
دەپ ئاتالغـان باالسـاغۇن، ئىسـسىق كـۆل تاغلىرىـدا           » تۈرك بۆشۈكى «تارىختا  

 دېـــگهن يـــايالقلىرىنى ئـــالمىلىق سۇســـامىر، ماخمـــالهلـــدى، ســـوڭ كـــۆل، مانـــا ك
يايالقلىرىغا قارىغانـدا تـار كـۆرگهن ۋە باشـقا سىياسـىي ئىـشالرنى نهزەرگه ئالغـان              
ــسابالنغان    ــزى ھېـ ــارىيه مهركىـ ــايتهختىنى جۇڭغـ ــۈمهت پـ ــز ئهۋالدى ھۆكـ چىڭگىـ
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 چۆلى، ىگۇببۇ ئۆلكىنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنى، شهرقتىن . ئالمىلىققا قۇرغان ئىدى
 تاغلىرى، جهنۇبتىن تهڭرىتاغ مۇز داۋىنى، شىمالدىن ئالتاي       ئىمهلغهربتىن ئالتۇن   

سىياسـىي جهھهتـتىن ئېلىـپ ئېيتـساق، خىتـاي          .  تاغلىرى بىلهن قورشىلىپ تۇرىـدۇ    
 باشقا، تۈرك ئۇلۇسىنىڭ بىرىنچى خاقانى ئوغۇزخان دەۋرىدىن باشالپ،         گورخاندىن

ىلىك تۈركىستان خاقانلىرى شهرقتىن خىتاي، ئون سهككىزىنچى ئهسىرگه كهلگۈچ
، شىمال جهنۇبتىن قازان، بۇلغـار، ئافغانىـستان،   باغدادقىچه ئىران، -غهربتىن تۇران  

ــۈپ،  . ھىندىــستان مهملىكهتلىــرىگه ھۆكــۈمران بولغــان ئىــدى   ــۇرا ئهســىر ئۆت ئوتت
چه  بـويى  ھۆكـۈمى  مهدەنىـيهت كۆتۈرۈلۈشـكه باشـلىغاندا، قۇرئـان          - ئىلىم   ياۋروپادا

ئۇنـداق قىلمـاي ئۇنىڭغـا قارشـى     . ئۇالردىن ئۈلگه ئېلىپ ئۆگىنىشىمىز الزىم ئىدى   
 مهرىپهتــته ئارقىــدا قالغــانلىقىمىز ئۈچــۈن، پۈتــۈن  -تــۇرۇپ، ھهر تهرەپــتىن ئىلىــم 

مهملىكهتلىرىمىــز، جهنــنهت مىــسالى ئانــا ۋەتىنىمىــزگه، دىنــى باشــقا، تىلــى باشــقا،  
ۋەتىنىمىـــز، ھـــاكىمىيىتىمىز،  . الـــدىباســـقۇنچى ئورۇســـالر كېلىـــپ ئىـــگه بولىۋ   

ــدىن       ــز ھهممى ــالپ، بى ــدىن باش ــۆتكهن كۈن ــا ئ ــستالر قولىغ ــدىرىمىز كوممۇنى تهق
 چاقىلىرى، ھهتتا ئۆزىمىزدىنمـۇ خهۋەر ئااللمايـدىغان   –ئايرىلىپ، ئۆزىمىزنىڭ باال    

 پهنلهرنى تولۇق - ئىلىم زامانىۋىبۇنىڭ بىردىنبىر قۇتۇلۇش يولى،  . ھالغا چۈشتۇق
نىــپ، تولــۇق قورالالنغــان ھالــدا، قۇرئاننىــڭ كۆرسهتمىــسى بــويىچه قۇتۇلــۇش   ئۆگى

ــدى    ــم ئى ــشى الزى ــپ بېرى ــى ئېلى ــاالدىن   . ھهرىكهتلىرىن ــۆزىنى ب ــا ئ ــۇ ۋاقىتت ئهنه ش
بۇنىڭ بىرىنچى يولى قۇرئان كۆرسهتكهن يول، بىرلىك       . قۇتقۇزۇپ قالغىلى بوالتتى  

ــاقلىقتۇر - ــمهنگه ق  . ئىتتىپ ــسا، دۈش ــسى بول ــدىن   ئىككىنچى ــدا ئۆلۈم ــى تۇرغان ارش
  . ھېچ بىر ئىنسان دۇنيادا ئهبهدىي ياشىمايدۇ. قورقماسلىق
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  قۇمۇل ئىنقىالبى

مهن غۇلجىغا كهلگهندە، قۇمۇل ۋەقهسى يېڭىـدىن باشـلىنىپ خهلـق ئارىـسىدا         
  .    ئىكهنبولۇۋاتقانھهر تۈرلۈك پاراڭالر 

ىكــى بىــر  ئــون كۈنلـۈك شــهرق تهرەپت -قۇمـۇل ئۈرۈمچىــدىن تهخمىــنهن بهش  
ئۇنىـڭ ئهتراپىـدىكى ئـون ئىككـى تاغـدا          . قهدىمىي، مهشهۇر تارىخىي شـهھهر ئىـدى      

يهردە ياشــاۋاتقان يېــرىم كــۆچمهن خهلــق قۇمــۇل   ئــون ئىككــى كهنــت بولــۇپ، ئــۇ 
بىلىــشىمىزچه، يهرلىـــك خهلـــق ۋاڭ  . ھــاكىمى ۋاڭ غوجامنىـــڭ مــالچىلىرى ئىـــدى  

 -ۈن تـــاغلىقالر ئاتـــا پۈتـــ. غوجامنىـــڭ يۈزمىڭـــدىن ئـــارتۇق مېلىنـــى باقىـــدىكهن
بوۋىلىرىدىن تارتىپ ۋاڭ غوجامنىـڭ مـاللىرىنى بېقىـپ، بـاقمىچىلىق بىـلهن كـۈن                

  .كهچۈرىدىكهن
دېگهن سۆز بولـۇپ، بهزى كىـشىلهرگه خـان         » بهگ«ۋاڭ دېمهك خىتاي تىلىدا     

ــۇغ       ــى ئۇل ــپ، ئېت ــام بېرىلى ــان ن ــۇ يالغ ــتىن ب ــسىتهرەپ ــۇرۇق مهنــسهپكه  سۇپرى  ق
الردىن بىر قانچىسى بار بولۇپ، بۇالر خېلى ئاتىقى چىققـان        غۇلجىدا ۋاڭ . ئايالنغان

. لـېكىن باشـقا شـهھهرلهردە بۇنـداق يالغـان ۋاڭـالر كـۆپ ئىـدى               . ۋاڭالردىن ئىـدى  
»  مهدەنىيهت تهرەققىياتىنىـڭ نهتىجىـسى    ― كوممۇنىزم مهسلىكى   «: ماركس كارل

ــدى  ــگهن ئىـ ــقان  . دېـ ــۇ ئاداشـ ــهتخورنىڭبـ ــۆزىگه ھهسـ ــورالرچه سـ ــشهنگهن كـ  ئىـ
 بولغــان ســـوۋېت رۇســـىيه  ئهشهددىيـــسىوممۇنىــستالر، بولۇپمـــۇ، بۇالرنىــڭ ئهڭ   ك

ــاي       ــۈن خىت ــگه، بهلكــى پۈت ــستان خهلقى ــۇ مهســلهكنى شــهرقىي تۈركى ــاقى ب ئىتتىپ
: ئۆز شـهھهرلىرىدە  . مهملىكىتىگه قايسى يوسۇندا بولمىسۇن، سىڭدۈرمهكچى ئىدى     

 جار سـالغان بولـسىمۇ،      دەپ» پۈتۈن دۇنيادا ئېزىلگهن خهلقلهرگه ياردەم بېرىمىز     «
ئهسلىدە بۇ مهزلـۇم شـهرقىي تۈركىـستان خهلقلىرىنىـڭ ئازادلىقىغـا ھـېچ رازىلىقـى                
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ــدى  ــوق ئى ــۇپ،      . ي ــگه بول ــا ئى ــي ھوقۇقىغ ــۆز مىللى ــستان ئ چــۈنكى شــهرقىي تۈركى
  .  ئېرىشسه، غهربىي تۈركىستانغا تهسىر قىلىشىدىن قورقاتتىمۇستهقىللىققا

چ نهرسىــسىنى ئويلىمىغــان تىللىــق ھــايۋان قۇمــۇل ۋاڭنىــڭ بــايلىقىنى ۋە  ھــې
كهبـــى قـــارا مـــالچىلىرى ۋە ئۇالرنىـــڭ كـــۆپچىلىكى خىتاينىـــڭ تهســـىرىگه خېلـــى  

شـــۇنىڭغا قارىتـــا ئـــۆلكه مهركىـــزى ھېـــسابالنغان ئـــۈرۈمچى  . ئۇچرىغـــان ئىـــدى
شــهھىرىدىكى ســوۋېت رۇســىيه ئهلچىخانىـــسىدا قۇمۇلــدىكى ئىــشالرنىڭ قانـــداق      

زى ئىشالر  سېزىلگهندىن كېـيىن، تېگىـشلىك پىالنـالر      ھهققىدە به  بولۇۋاتقانلىقى
 ئـادەملهر ئهۋەتىـپ،     ئاسـتىرىتتىن  ئـارقىلىق ئۇالرغـا      ئىبلىـسلىرى تۈزۈلۈپ، ئىنـسان    

قۇمۇل ۋاڭنىڭ مالچىلىرى تهييار بولغانـدىن كېـيىن، ئۇالرغـا خوجـا نىيـاز ھـاجىنى             
ــلهن     ــولى بى ــڭ ق ــپ، ئۇنى ــوزغ  - 1931باشــلىق قىلى ــى ق ــا قارش ــى خىتايغ ىالڭ  يىل

 يىلى غۇلجىغا ئۆتكهندە، خهلـق ئاغزىـدا بـۇ ۋەقه           - 1931مهن  .  ئىدى كۆتۈرتكهن
بـۇ  . توغرۇلۇق ھهرخىل خۇراپىي سۆزلهر تۈرلۈك ئۇسۇلالر بىـلهن تارقىلىـپ يـۈرەتتى    

، ئۇنىــڭ ئارقىــسىدىن قانــداق ئىــشنىڭ  بولۇۋاتقــانلىقىئىــشنىڭ كىــم تهرىپىــدىن  
ىمۇ، باشــقا ھــېچ بىــر كىــشىنىڭ كېلىــپ چىقىــشى بىــزگه كۆرۈنــۈپ تۇرغــان بولــس 

ئــۇزاق ئهمهس، . خىيـالىغىمۇ كهلمهيۋاتقـانلىقى مېنـى قـاتتىق ھهسـرەتته قالـدۇراتتى      
تېخى تۈنۈگۈن ئۆلۈم ئاغزىدىن قېچىپ چىقىپ، مىڭ مۇشهققهت بىلهن سـوۋېتتىن           
قۇتۇلـۇپ كهلــگهن، نهچــچه مىــڭ نــادان ســودىگهرلهر ۋە باشــقا يهرلىــك خهلقلهرمــۇ  

ــا  ــۇزاقن ھهرخىــل خىتايالرنىــڭ قۇرغ ــا  قاپقــانلىرىنى - ت ــپ تۇرۇپمــۇ، ئۇنىڭغ  بىلى
بۇ قارا . دەسسهپ، ئاچ قالغان بۆرىلهردەك يهنه ئۇالرنىڭ ئهتراپىدا ئايلىنىپ يۈرەتتى  

 كـۆزى   دوزىخىنىدۇنيا  . قايغۇرمايتتىباسقانالر مىللهت، ۋەتهن ئۈچۈن ھېچ قانداق       
بهلكــى . نتۇغــان ئىــدىبىـلهن كــۆرۈپ كهلــگهن بولــسىمۇ، ئــۇنى ھايـال ئــۆتمهي ئۇ  

ســوۋېت مهككــارلىرى .  يــۈرەتتىپىتىــراپھېــرىس بىــلهن دۇنيــا تــوپالش غهرىزىــدە  
دەپ خـام   » شىلىۋالـسام پاتراق بـايلىق توپلىـسا، يهنه بىـر قېـتىم           «: بۇالرنى كۆرۈپ 
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ئاخىرقى زاماندا ئهڭ پهسـكهش يامـان       « : پهيغهمبىرىمىزنىڭ. چوت سوقۇپ يۈرەتتى  
ــم؟  ــادەملهر كى ــو » ئ ــگهن س ــالىمالر   «: ئالغادې ــل ئ ــاتقان جاھى ــن س ــى، دى .  بىرىنچ

دەپ جـــاۋاب »  بـــاي ۋە ســـودىگهرلهرھـــارامخورئىككىنچـــى، ئـــاچ كـــۆز، پىخـــسىق، 
بهرگهنلىكىنى كىتابالردا ئوقۇغان بولساقمۇ، ئۇنىـڭ ئېنىقلىقىنـى كـۆزىمىز بىـلهن        

دۇنيــادا كىــم ياخـشىلىق كۆرســه، ئۆزىنىــڭ ياخـشى مېهنىتــى ســهۋەبىدىن   . كـۆردۇق 
ئهگهر يامـانلىق كۆرسـه، ئهلـۋەتته ئۆزىـدىن بىلـسۇن، ئۆزىـدىن             . ھتىن بولىدۇ ئالال

 ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     سـهللهلالھۇ چۈنكى ئالالھ قۇرئاندا، پهيغهمبىرىمىز     . ئىزلىسۇن
ــولىنى ئېنىــق كۆرســىتىپ     ــا ۋە ئــاخىرەت ي ھهدىــسلىرىدە مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن دۇني

ھهقىقىـي  . رئانـدا ۋەدە بهرگهن ئىـدى     شۇ يولدا تۇرغانالرغا ئالالھ قۇ    . بهرگهن ئىدى 
جاھـالهت بولـسا، ئىـسالمىيهتته ئهڭ       . تهرەپتارىـدۇر  مهدەنىيهت   -ئىسالمىيهت ئىلىم   

 مهدەنىيىتىنىڭ راۋاجلىنىشى، ئىسالم مهدەنىيىتىنىـڭ   ياۋروپا. ئېغىر، قهبىه گۇناھتۇر  
  . نهتىجىسى بولغانلىقىدا ھېچ بىر شۈبهه يوقتۇرخارابالشقانلىقىنىڭ

يىگىرمىنچـــى ئهســـىردە بولۇۋاتقـــان ۋە پۈتـــۈن يهر يـــۈزىنى قاپلىغـــان ئۇشـــبۇ 
، كهلتۈرۈۋاتقــانلىقىھهقىقىــي دىنــسىزلىق باالســى ئىنــسانىيهت ھهققىــگه خــارابلىق 

دىنــسىزلىق تــۈپهيلى پۈتــۈن ئىنــسانىي ئهخالقنىــڭ بۇزۇلغــانلىقى كــۆز ئالــدىمىزدا   
تلهرنىڭ قول ئاستىدا   بولۇپمۇ، بۇ كهبى دەھشهتلىك دىنسىز دۆله     . كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ 

ــۈن        ــى پۈت ــي، بهلك ــي، مىللى ــۇلمانلىرى دىنى ــستان مۇس ــى تۈركى ــاۋاتقان ئىكك ياش
  .ئىنسانىي ھوقۇقلىرىدىن ئايرىلىپ، يۇتۇلۇش ئالدىدا تۇرۇۋاتىدۇ

تۇپرىقىــدا » ئۇيغۇرىــستان«يهنه ئــۆز ســۆزىمىزگه كهلــسهك، شــۇنداق بولــۇپ، 
 كـۈنگه  -چقۇن تاشـالپ، كۈنـدىن      ئوتى ئهتراپقا ئۇ   بۇزغۇنلۇقبىرىنچى باشالنغان   

 ئىـسالم ئىـسالم ئىلىـم بىـلهن،  ئىلىـم     «. كۆتۈرۈلۈپ، ئهۋج ئالغىلى تۇرغـان ئىـدى   
دېــگهن ســۆزنىڭ ھهقىقىتــى شــۇ » بىــلهن ياشىــسا، شــۇ چاغــدىال ئــالهم ئوڭــشىلىدۇ
چۈنكى بىز ئىككـى تۈركىـستان      . كۈنلهردە بىزگه گهۋدىلىنىپ كۆرۈنمهكته ئىدى    
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 نهچچه يۈز يىلـدىن بېـرى باسـقۇنچىالر         شۇملۇقىدىنزلىك  مۇسۇلمانلىرى ئىلىمسى 
ــقىرى    ــۆلچهردىن تاشـ ــان مـ ــدىن قىلىنىۋاتقـ ــازابتهرىپىـ ــدا  - ئـ ــۇبهت دېڭىزىـ  ئوقـ

ــدۇق  ــۆيمهكته ئىــ ــسىزلىق،    .  كــ ــى ئاڭــ ــستان خهلقــ ــهرقىي تۈركىــ ــۇ، شــ بولۇپمــ
ــسىزلىقتا ــدى   ئىلىم شــۇنىڭ ئۈچــۈن، زامــانىمىز   .  ھهممىــدىن ئېغىــر دەرىجىــدە ئى
يهردە باشـقىالرغا قارىغانـدا بهكـرەك         كـۆز بويـاپ  ئالداشـلىرى بـۇ         مهككارلىرىنىڭ

ئهسـلىدە ئـۈرۈمچى سـوۋېت ئهلچىخانىـسىدىن ئىلهـام ئالغـان قۇمـۇل              . يامان ئىدى 
 تارقىلىشى ئۈچۈن بـۇ مهككـارالر       تېزرەكقوزغىلىڭىغا يهرلىك مۇسۇلمانالر ئىچىدە     

نـى قۇربـان بېرىـشكه      ئىـسالم يولىـدا جېنى    . تهرىپىدىن دىنىي تۈس بېرىلگهن ئىدى    
ــۇ       ــسىمۇ، بـ ــىنى چۈشهنمىـ ــقا نهرسـ ــۇلمانالر باشـ ــارە مۇسـ ــۇ بىچـ ــان بـ ــار تۇرغـ تهييـ
قوزغىالڭچىالرنى ئىسالم ئۈچۈن چىققان غازىالرغـا ئوخـشىتىپ، ھهر يهردىـن بـاش          

بۇنىڭ ئۈستىگه، شهرقىي تۈركىـستاننى     . كۆتۈرۈپ بۇالرغا قوشۇلغىلى تۇرغان ئىدى    
، پۈتۈن ئىدارە سىياسىي، ئىقتىسادىي، ئهسكىرىي      بېسىپ ياتقان مۇستهبىت جاڭجۈن   

ــى      ــۆزىگه قارشـ ــپ، ئـ ــۇل قوللىنىـ ــا  ئۇسـ ــان كونـ ــدىن قالغـ ــان زامانىـ ــشالردا خـ ئىـ
ــوۋېت      ــى سـ ــنىڭ تهدبىرلىرىنـ ــداق باستۇرۇشـ ــوزغىالڭچىالرنى قانـ ــۈرۈلگهن قـ كۆتـ

ــۇراتتى   ــوراپ تـ ــسىدىن سـ ــورالى   . كونسۇلخانىـ ــتۇرغىدەك قـ ــوزغىالڭچىالرنى باسـ قـ
 ئارىغا سـېلىپ سـوۋېت كونسۇلخانىـسىدىن قـورال          قوشنىدارلىقنى بولمىغانلىقتىن،

جــــاڭجۈن بــــۇ قــــورالالرنى ئــــالته ھارۋىغــــا يــــۈكلهپ  . ســــوراپ ئالغــــان ئىــــدى
. قوزغىالڭچىالرغا قارشى ئالدىنقى سهپتىكى خىتاي ئهسكهرلىرىگه ئهۋەتكهن ئىدى   

 ئۇنىــڭ خهۋىــرى ئــاللىبۇرۇن ئــۇ ياققــا بېرىــپ، كېرەكلىــك چارىــسىمۇ كــۆرۈلگهن 
قـوزغىالڭچىالر مهرگهنلىرىـدىن تـاغ بېـشىغا ئالـدىن يوشـۇرۇنغان قىـسىم،              . ئىدى

قورال بېسىلغان ھارۋا تاغنىڭ تار يېرىگه كهلگهندە ئىككى تهرەپتىن ئوققا تۇتۇپ           
. خىتاي ئهسكهرلىرىنى قالدۇرماي قىرىپ، پۈتۈن قورالالرنى قولغا چۈشۈرگهن ئىدى     

ڭ قولغا كىرگهنلىكى قوزغىالڭچىالرنىڭ ھېچ كۈتۈلمىگهن يهردىن بۇنداق قورالنى    
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ــدى  ــان ئىـ ــهۋەب بولغـ ــاتتىق  . كۈچىيىـــشىگه سـ ــدىن قـ ــۈمىتى بۇنىڭـ ــاي ھۆكـ خىتـ
ــلىدى  ــشكه باش ــلهن     . تهشۋىشلىنى ــسى بى ــوۋېت رۇسىيى ــۇرۇن س ــۈن، ب ــۇنىڭ ئۈچ ش

 ئـاننىكوپ ، دوتـۇپ  گېنېرالىـدىن ئۇرۇشۇپ بۇ تهرەپكه قېچىپ كهلـگهن چاررۇسـىيه     
هسكهر تهشكىللهپ، شـۇالر ئـارقىلىق قـوزغىالڭچىالرنى        قاتارلىق ئاق ئورۇسالردىن ئ   

خىتايالرنىــڭ قىلغــان بــۇ ئىــشلىرى ئــۆزى ئۈچــۈن پايــدا       . باســتۇرماقچى بولــدى 
چۈنكى سوۋېت رۇسـىيه كونسۇلخانىـسى  بـۇ ئىـشنىڭ بولۇشـىنى بالـدۇر          .  بهرمىدى

بۇ ئورۇس ئهسكهرلىرى ئهتراپتىكى  . بىلىپ، كېرەكلىك چارىلىرىنى كۆرگهن ئىدى    
.  بىـلهن كـۆپ زىيـانالر يهتكـۈزدى        باھـانىلهر  ياتقان مۇسۇلمانالرغا ھېچ يـوق       نچتى

ئۇالرنىڭ شۇ قهدەر قهبىه ھهرىكهتلهردە بولۇشىنى ئالدىن بىلىـدىغان كونـسۇلخانا            
بـۇ ھهقـته قولالنغـان سىياسـهتلىرىنىڭ نـېمه          . ئۇنىڭ نهتىجىسىنى كۈتمهكته ئىدى   

سۇلمانالر بۇ ئىشنىڭ ئارقىسىنىڭ     چۈشهنمىگهن يهرلىك مۇ   -بولۇشىنى چۈشهنگهن   
نېمه بولۇشـى بىـلهن كـارى يـوق، ھهر تهرەپـتىن خىتايغـا قارشـى بـاش كۆتـۈرگىلى                    

 تـۆت كۈنلـۈك يىراقلىقتىكـى شـهرقىي         -بولۇپمۇ، ئۈرۈمچىدىن ئـۈچ     . تۇرغان ئىدى 
 مۇسـۇلمانلىرى قىزغىنلىـق بىـلهن       كهھـف  ئهسـهابى ،  وجـا اخقارجهنۇبتىكى تۇرپـان،    

  . زغالماقتا ئىدىخىتايغا قارشى قو
 تهشــكىلى تــۈزۈمى، خــان دەۋرىــدىن قالغــان  جــاڭجۈن ھۆكۈمىتىنىــڭ ئىــدارى

 تهرەپـتىن   ئهربابلىرىئهسكى چېرىك ئاساسىغا قۇرۇلغان، قالدۇق خىتاي ھۆكۈمهت  
 تهلهپلهردىن ئـاجىز كېلىۋاتقـانلىقىنى   زامانىۋىتهركىب تاپقان بولغاچقا، ئۆزىنىڭ   

ئـۆز ھـاكىمىيىتىنى سـاقالپ قېلىـشنى مهقـسهت         . ىسـهزدۈرمهيتت ئۆز دۈشـمهنلىرىگه    
قىلغــان خىتــاي جــاڭجۈن ھۆكــۈمىتى، ســوۋېت  كونــسۇلىنىڭ مهســلىههتى بىــلهن    

  ئوتتۇز– يىگىرمه دوبهنگه مانجۇرىيه ئارقىلىق قېچىپ كهلگهن، شىڭ ياپونىيىدىن
. مىڭ ئهسكهرنى بېرىپ، ئۇنى جاڭجۈن ھۆكۈمىتىنىڭ ئهسكىرىي قوماندانى قىلدى        

  . ھۆكۈمىتىنىڭ بۇنداق قىلىشتىكى مهقسىتى ئىككى ئىدىسوۋېت 
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ــى ــتۇرۇپ،      : بىرس ــوزغىالڭچىالرنى باس ــك ق ــلهن يهرلى ــۈچ بى ــكىرىي ك ــۇ ئهس ب
  .قوزغىالڭچىالرنىڭ يهرلىك ھاكىمىيهت تىكلىشىگه يول قويماسلىق

ــيىن جــاڭجۈن   :  ئىككىنچىــسى يهرلىــك قــوزغىالڭچىالرنى باســتۇرغاندىن كې
  .ھۆكۈمىتىنىمۇ يوق قىلىش

ــي     ــۇپ، غهربى ــته خىتاينىــڭ مۇستهملىكىــسى بول شــهرقىي تۈركىــستان ھهقىقهت
ياسـهت تۇتقـان بولـسا،      تۈركىستاندىكى مهزلـۇم خهلقـلهرگه چاررۇسـىيه قانـداق سى         

 شــهرقىي تۈركىــستان خهلقىــگه شــۇنداق سىياســهت تۇتمــاقچى سىمۇرۇسىيىــســوۋېت 
ــدى ــۇقلىرىنى    .  ئىـ ــانى ھوقـ ــۆز ھهققـ ــڭ ئـ ــستان خهلقىنىـ ــهرقىي تۈركىـ ــا شـ  قولغـ

 - ياردەم بېرىش ئۇياقتا تۇرسۇن، بهلكى ئۇالرنى باستۇرۇشتا باشـتىن           كهلتۈرۈشىگه
  .  ئاخىر خىتاي ھۆكۈمىتىگه ياردەم بېرىپ كهلدى

 جــاڭجۈن ھۆكــۈمىتىگه بــاش قومانــدان بولــۇپ كېلىــشى،      دوبهننىــڭشــىڭ 
موســكۋانىڭ پىالنــى بىــلهن بولغــانلىقى ئۈچــۈن، شــۇ كۈنــدىن باشــالپ جــاڭجۈن     

 ھازىرلىقى پـۈتكهن   ئۆلۈم،  كولىنىلىپتىنىڭ زاۋاللىققا يۈز تۇتۇش ئورىسى      ھۆكۈمى
. شىڭ دوبهن ئۈرۈمچىگه كېلىپ، ئۆزىگه تېگىشلىك ئىشالرنى قولغا ئالـدى         . ئىدى

 يىلى،  سوۋېت ھۆكۈمىتى يىگىـرمه مىڭـدىن ئـارتۇق خىتـاي ئهسـكىرىنى             – 1932
ي ئــۈرۈمچى ســوۋېت بــۇ مهككــار خىتــا.   باشقۇرۇشــىغا تاپــشۇردىدوبهننىــڭشــىڭ 

كونسۇلخانىسىدىن مهدەت تىلهپ، بىر تهرەپتىن قوزغىالڭچىالرغا قارشى ھهرىـكهت   
ــويىچه،      ــشۇرۇقى ب ــسۇلىنىڭ ئاساســى تاپ ــتىن  ســوۋېت كون ــر تهرەپ قىلــسا،  يهنه بى
ــاي        ــا خىت ــڭ ئورنىغ ــپ، ئۇنى ــلهن يوقىتى ــزى بى ــۈپ يىلتى ــۈمىتىنى ت ــاڭجۈن ھۆك ج

قۇرمـاقچى  » ئۇيغۇرىستان«)  ت –ۇنىست  كومم(رەھبهرلىكىدىكى يوشۇرۇن قىزىل    
شــۇ ئاساســتا ئىككــى تهرەپــتىن ئىــش ئېلىــپ بېرىــپ، ھۆكــۈمهت مهركىــزى  . ئىــدى

ئىدارىــسى ئهتراپىــدا يوشــۇرۇن ئىنقىالبىــي سىياســهت يۈرگــۈزگهن بولــسا، ئۇنىڭغــا  
ــشىپ  ــازاكماسلى ــۇن     - ك ــاق قوش ــۈك قاچ ــا تهۋە كۈچل ــارىالش خىتايغ ــالر ئ  ئورۇس
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لـېكىن  بولۇۋاتقـان   . ىالرغا قارشى تۇرۇش ئۈچـۈن ئهۋەتتـى  تهشكىللهپ، قوزغىالڭچ 
خىتـاي ئهسـكهرلىرى، بولۇپمـۇ      .  خهلق چۈشـهنمهيتتى   نېگىزىنىبۇ  ئىشالرنىڭ تۈپ     

ئاقالردىن تهركىب تاپقان ئورۇس ئهسـكهرلىرى بىگۇنـاھ خهلقنـى قىرىـپ، ئۇالرغـا              
ئوچـۇق بىـر    تهشـكىلىي رەۋىـشته     .  زۇلۇم سالماقتا ئىدى   - جهبرىھهددىدىن زىيادە   

مهقسهت  قويۇلمىغاچقا، بۇ قوزغىالڭـدا بىـر كۆڭۈلـسىز ئىـشنىڭ بولۇشـى تهبىئىـي              
  .ئىدى

   سىلىڭنىڭ ئوتتۇرىغا كىرىشىاگ

تۇرپانــدىن ئهلهم ئــاخۇن، مــامۇت ئــاخۇن، ھــېلىم ھــاجى باشــلىق بىــر نهچــچه  
ئابرۇيلۇق ئادەملهر مۇسـۇلمانالر تهرىپىـدىن ئهلچـى بولـۇپ، شـهرقىي تۈركىـستانغا              

رىــداش گهنــسۇ ئۆلكىــسىنىڭ ھــاكىمى، خىتــاي مۇســۇلمانلىرىنىڭ ئهڭ ئۇلــۇغ  چېگ
.  ياردەم سوراپ باردىجانابلىرىدىن مابۇفاڭ ساالر ۋالىسى سۇجۇنىڭرەئىسلىرىدىن 

ــۇالر ــا    «: ئـ ــان زوراۋانلىقىغـ ــڭ قىلغـ ــۇلمان، كاپىرالرنىـ ــر مۇسـ ــز بىـ ــز ھهممىمىـ بىـ
ــدۇق   ــوراپ كهلـ ــاردەم سـ ــىلهردىن يـ ــدىيالماي سـ ــان . چىـ ــدەھۆقۇرئـ ــۈن كۈمىـ  پۈتـ

ــدا،       ــانلىقتىن ھهر توغرى ــر تهن بولغ ــان، بى ــر ج ــداش، بى ــي قېرىن ــۇلمانالر دىنى مۇس
ــر     ــۈن بىـ ــۇش ئۈچـ ــدىن قۇتۇلـ ــڭ زۇلۇمىـ ــۇ، كاپىرالرنىـ ــاردەم  -بولۇپمـ ــرىگه يـ  بىـ

ــان  ــهرىئهتته پهرز قىلىنغــ ــى شــ ــۇ   . يهتكۈزۈشــ ــپ شــ ــاردەم بېرىــ ــزگه يــ ئهگهر بىــ
دەپ » سـىلهرگه بهيـئهت قىلىمىـز     باسقۇنچىالردىن قۇتۇلساق، ئهلۋەتته كهلگۈسىدە     

 كېيىن، ئۆز ئۆتكۈزگهندىنبۇالرنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ ئۆز ئارا كېڭهش . ۋەدە قىلدى
، يىگىرمه بهش ياكى ئوتتـۇز ياشـتىن ئاشـمىغان          )ياكى ئاكىسىنىڭ ئوغلى  (ئىنىسى  
 بهش مىـڭ ئهسـكهر بىـلهن        - ئهسكىرىي قوماندان قىلىـپ تـۆت        گاسىلىڭنىيىگىت  

 ئاز بولسىمۇ تهربىيه    ياپونىيىدەبۇ قهھرىمان قوماندان    .   قىلدى ئهۋەتىشكه توختام 
بولغاچقا، پۈتۈن ئهسكهرلهرنى   » سىلىڭ«كۆرگهن، ھهربىي تۈزۈمدىن خهۋىرى بار      
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ئۇنىڭ ئۈستىگه، بۇ ئهسكىرىي قوشۇن خىتاي      .  تۈزۈمىدە تهييارلىغان ئىدى   ياپونىيه
 سـاالر ـ   سـۇجۇ  چىققـان  تىقىئـا مۇسۇلمانلىرى ئىچىدە دىندارلىق ۋە قهھرىمانلىقتـا  

 يىگىتلىرىـدىن قۇرۇلغـان ئىـدى ۋە ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ بـۇ              پىـدائىي لىرىنىڭ  تۇڭگان
دەپ چۈشــهنگهنلىكتىن، بــۇ قهھرىمــان ئهســكهرلهرگه » دىنىــي جىهــاد«ســهپىرىنى 

.  نامى بېرىلگهن ئىـدى   » خۇدا يولىدىكى پىدائىيالر  «پۈتۈن مۇسۇلمانالر تهرىپىدىن    
لــسۇن دەپ ھهر بىــر ئهســكهرنىڭ كــۆكرىكىگه ئــۆچمهس ســىيا  ئۇنىڭغــا بهلــگه بو

بـــۇ . دېـــگهن خهت يېزىلغـــان ئىـــدى) ئـــالالھ يولىـــدا(» ســـهبىلىلالھ فـــى«بىـــلهن
 جىــسمانىيقهھرىمـانالر روھـانىي، دىنىـي تهرەپـتىن قانـداق تهربىـيه ئالغـان بولـسا،         

ئـــۇ ۋاقىـــت، دەل جـــاڭ . تهرەپتىنمـــۇ شـــۇنداق تهربىـــيه ئالغـــان جهڭچىـــلهر ئىـــدى
 ئهســـكهرلىرى تهرىپىـــدىن يـــاپون زېمىنىــدا  ئهســـكهرلىرى مـــانجۇرىيه يــشىنىڭ كه

 ئهســكهرلىرى ئــۆز تۇڭگــان. مهغلــۇبىيهتكه ئــۇچراپ، چېكىنىۋاتقــان ۋاقىــت ئىــدى 
 قارشـى ئهڭ قاقـشاتقۇچ زەربه بېرىـپ شـانلىق           ياپونالرغـا ئىسالم ئهقىدىسى بىـلهن     

ن تۇرغان بۇ قهھرىمانغـا،     مانا شۇنداق كۆتۈرەڭگۈ روھ بىله    . غهلىبه قازانغان ئىدى  
ــاڭ ــابلىرى مابۇف ــۇم كــۆرگهن    جان ــستاندىكى زۇل ــپ، شــهرقىي تۈركى ــان بېرى  پهرم

  .مۇسۇلمان دىنىي قېرىنداشالرغا ياردەم بېرىشكه ئهۋەتكهن ئىدى
ــۈك      ــهككىز كۈنلـ ــاجىمالر سـ ــېلىم ھـ ــاخۇن، ھـ ــلىقى ئهلهم ئـ ــلهر باشـ ئهلچىـ

 ئىـشىدىن خهۋەر تاپقـان     ئۆتۈشىدە، ئۇالرنىـڭ   شىڭشىڭشىيادىنسهپهردىن كېيىن،   
ــدى   ــارار گاھىغــا دۇچ كهل ئــۆزىنى ئالالھنىــڭ . شــىڭ دۇبهننىــڭ ئهســكهرلىرىنىڭ ق

 ئهسكهرلىرى دوبهننىڭئهسكىرى ھېسابلىغان بۇ پىدائىي قهھرىمانالر ئالدىدا شىڭ 
ھېچقانداق قارشىلىققا بهرداشلىق بېرەلمهي، چېكىنىشكه باشلىدى، شۇ قاچقىنىچه        

پ بىرەر جايدىمۇ قارشـىلىق كۆرسـىتهلمهي گۇچۇڭغـا بېرىـپ     يولدا توختىماي قېچى  
 يـول بـويى غهلىـبه قىلىـپ ئۇچرىغـان خىتـاي       گاسـىلىڭ توختام بـويىچه   .  توختىدى

ئهسكىرىنىڭ ئهدىپىنى بېرىپ، خوجا نىياز ھاجى بىلهن كۆرۈشۈش ۋە ئۇنىڭ بىلهن           
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ــدى    ــرگهن ئى ــا كى ــش ئۈچــۈن قۇمۇلغ ــام قىلى ــشىمىزچه، . توخت ــيلهن ئاڭلى ئىككى
 كېـيىن، بىرلىـك ـ ئىتتىپـاقلىق     تۇرۇشـقاندىن ئۇقكۆرۈشۈپ، ئهسلى مهقـسهتلىرىنى  

تۈزۈشۈپ، ئۆز ئارا ۋەدە بېرىپ، ۋەدىنىڭ بۇزۇلماسلىقى ئۈچۈن قۇرئان تۇتۇپ قهسهم 
ــكهن  ــشكهن ئى ــىلىڭنىڭ. ئىچى ــق  گاس ــداق ئىنتىزاملى ــانىۋى بۇن  ئهســكىرىنىڭ زام

بولۇپمـۇ،  . سېلىپ قويغان ئىدى   ئهندىشىگه   كىرىمىلنىتوساتتىن چىقىپ قېلىشى،    
بـۇ ئىككـى قومانـداننىڭ ئىتتىپـاق بولۇشـى پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرنىڭ ئىـسالم يولىـدا          

 بهكمـۇ قورقۇتقـان     كىرىمىلنـى ئېلىپ بارغان چـوڭ بىرلىكـى بولغـانلىقى ئۈچـۈن،           
ــۈرۈپ،     . ئىــدى ــۇ مهككــار ھهمــمه ئىــشنى ســهپهرۋەرلىككه كهلت شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ب

ــا قارشــى چــارە   ــشتىدەشــكهئىزئۇنىڭغ ــشى،   .  كىرى ــڭ بىرىنچــى قىلغــان ئى ئۇالرنى
 بىـرىگه قـارىمۇ قارشـى قىلىـپ،         -مۇسۇلمانالرنى قايسى يول بىلهن بولمىسۇن، بىر       

ھهر ئىككى تهرەپنىڭ قارا نادانلىقىدىن پايدىلىنىپ كۆپ كۈچ سهرپ قىلمايال ئـۆز            
كـى  يهنـى ئىـسالم روھىـدا بىـرلىككه كهلـگهن بـۇ ئىك      .  مهقـسىتىگه يېـتىش ئىـدى   

 ئىتتىپــاقلىق ئاساســىدىكى ئىككــى قومانــداننىڭ باشــالمچىلىقى -قوشــۇن، بىرلىــك 
 تۆت كۈنلـۈك يىراقلىقتىكـى خىتـاي        -بىلهن قۇمۇلدىن چىقىپ، ئۈرۈمچىدىن ئۈچ      

. ئهسكهرلىرىنىڭ  سېپىل بىلهن مۇداپىئهلهنگهن  گۇچۇڭ شهھىرىنى قامـال قىلـدى           
هىدلىك ئىــشقىدا ئۆلــۈمنى يۈكــسهك ئىــسالم روھــى بىــلهن تهربىــيه كــۆرگهن، شــې  

 گاسـىلىڭنىڭ ئويلىمىغان بۇ جان پىدا مۇسۇلمان ئهسكهرلىرى، ئۇرۇشتا چېنىققـان        
 توپ قوراللىرى بولمىسىمۇ، سېپىل ئۈستىگه بۇزىدىغان ئهسكهرلىرى قهلئه تۇڭگان

ــازىرالپ،      ــوتا ھ ــۈز ش ــر نهچــچه ي ــۇقتىكى بى ــالالھۇ«يهتكــۈدەك ئۇزۇنل ــبهرئ »  ئهك
ــوۋالپ، دۈشــ   ــىنى ت ــىگه ساداس ــشقىلىمهن قهلئهس ــۇردىيېپى ــتىدىكى  .  ت ــئه ئۈس قهل

دۈشمهن ئهسكهرلىرى تهرىپىدىن ئېتىلغان توپ، زەمبىرەك ئوقلىرىغا قارىماي، تۆت    
قوزغىالڭچىالرنىـڭ بـۇ   .  بهش سائهت ئىچىـدىال گۇچـۇڭ شـهھىرىنى قولغـا ئالـدى      -

، بـۇ  ئۇنىـڭ ئۈسـتىگه  . غهلىبه ساداسى پۈتۈن ئۆلكه خهلقىـگه روھىـي مهدەت بولـدى       
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 بىــلهن خوجـا نىيــاز ھاجىنىــڭ قهھرىمــانلىقى ئهل  گاســىلىڭ― ئىككـى قومانــدان  
بــۇ خهۋەر خىتــاي دائىرىلىرىنــى .  ئاغزىــدا داســتانغا ئايلىنىــپ جاھــاننى بىــر ئالــدى 

ئهمهلىيهتــته، بــۇ ئۇرۇشــتا خىــزمهت كۆرســىتىپ، قهھرىمــانلىق . ئــاالقزادە قىلىــۋەتتى
 ســـىلىڭنىڭ قوماندانلىقىـــدىكى شـــو ۋە ئۇنىـــڭ ئىنىـــسى گاســـىلىڭكۆرســـهتكهن 

خىتـاي جـاڭجۈن ھۆكۈمىتىنىـڭ گۇچۇڭـدا        .   پىدائىي ئهسـكهرلىرى ئىـدى      تۇڭگان
 يېڭـى  - ئهكهلـدۈرگهن كونـا   رۇسىيىدىنبۇرۇندىن ساقالپ كېلىۋاتقان ۋە يېقىندا     

ــرمه بهش ــڭ       يىگى ــۇ قورالالرنى ــۇپ، ب ــۇ يهردە بول ــسى ش ــڭ ھهممى ــدەك قورالنى مىڭ
 ئۇرۇشـتا ھۇجـۇمچى     زامانىۋى.  قولىغا چۈشكهن ئىدى   ھهممىسى قوزغىالڭچىالرنىڭ 

شـۇ قېتىمقـى ئۇرۇشـتا سـېپىل     . تهبىئىيـدۇر ئهسكهرلهردىن كۆپرەك چىقىم بولۇشـى     
ــدە     ــۆتكهن ئهســكهرلهر ئىچى  تۇڭگــان ســىلىڭنىڭ شــوئۈســتىگه ھۇجــۇم قىلىــپ ئ

ھــېچ . پىــدائىي ئهســكهرلىرى ۋە قوماندانلىرىــدىن كــۆپرەك چىقىــم بولغــان ئىــدى 
ــان     نهرســىنى چ ــۇل، تۇرپ ــان قۇم ــۈنلهي پاتق ــا پۈت ــالهت پاتقىقىغ ۈشــهنمىگهن، جاھ

ــىجاڭالر     ــۇد سـ ــاز، مهھمـ ــا نىيـ ــلىقى خوجـ ــوزغىالڭچىلىرى باشـ دۈشـــمهننىڭ «: قـ
ــاراپ    ) جاڭجۈننىــڭ( ــار، ئۇنىــڭ ئارقىــسىدا  كىمــلهر م ــايرىقى ئاســتىدا كىمــلهر ب ب

شـتۇرۇلغان  مهككارالر تهرىپىدىن ئالدىن ئورۇنال   . دېگهنلهرنى بىلمهيتتى » ياتىدۇ؟
گۇچـــۇڭ ئۇرۇشـــىدا ئېلىنغـــان «:  ســـۆزىگه ئالـــدىنىپئىغۋاگهرلهرنىـــڭپىتنىچـــى، 

ئولجىالرنى تهڭ تهقـسىم قىلمىـدى، ئهسـكىنى بىـزگه بېرىـپ، يېڭىـسىنى ئـۆزلىرى            
ــدى ــنه  » ئىلىۋال ــدەك پىت  تۇڭگــان كاســاپىتىدىن ئۇيغــۇر ـ     ئېغىۋاالرنىــڭ -دېگهن

ــلى   ــقا باش ــاقى بۇزۇلۇش ــۇلمانلىرىنىڭ ئىتتىپ ــدىن  . دىمۇس ــالىنى دادى ــته ب ئهمهلىيهت
 بۇزغــۇنچى، ســېهىرگهرلهرنىڭ بۇزغــۇنچىلىقى تــۈپهيلى، خوجــا   ئايرىۋېتهلهيــدىغان

نىيــاز ھــاجى بىــلهن مهھمــۇد ســىلىڭنىڭ مېڭىــسىگه مهنــسهپپهرەسلىك ئورنىــشىپ  
بىرلىــك، ئىتتىپــاقلىق توغرىــسىدا ئىچــكهن قهســهملىرى، تۇتقــان  . كهتــكهن ئىــدى

ئاڭلىشىمىزچه، .  تۈگهتكهن ئىدىھۆرمىتىنىمۇالدى؟ ئۇنىڭ قۇرئانلىرى  قهيهردە ق
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زلىــشهيلى، ئــۇالر كهلـسۇن سۆ «: ئوتتۇرىغـا كىــشى قويـۇپ  ) ماجۇڭيىــڭ (گاسـىلىڭ 
ــارىمىز   ــزدىن ئ ــۇبى ــوق  دەكبۇزۇلغ ــۆتكىنى ي ــش ئ ــرەر ئى ــى شــۇنچه  .  بى ئهتراپىمىزن

ــاقىمى     ــز مۇســۇلمانالر ئىتتىپ ــر كــۈنلهردە بى زنى كــاپىرالر قورشــاپ تۇرغــان بــۇ ئېغى
 بــۇزۇپ،  دىنىمىزغــا خىيــانهت قىلىــپ، ئــۆز قــولىمىز  ھۆكــۈمىنىيوقاتــساق، قۇرئــان 

ــولىمىز    ــا تاشــلىغان ب ــاالكهت ئاغزىغ ــۆزىمىزنى ھ ــلهن ئ ــكهن » بى ــگهن ئى يهنه . دې
شۇنىڭغا ئوخشاش سۆزلهر بىلهن ئارىدىكى قهسهم ئىچىـپ قىلىـشقان ۋەدىلىرىنـى،          

لۇپ كهتمهسلىكىنى ئهسـكهرتىپ،     بۇزۇ ئهھدىنامىلىرىنىڭقۇرئان تۇتۇپ قىلىشقان    
ــېلىپ       ــهمىگه س ــشىنىمۇ س ــۈز بېرى ــشالرنىڭ ي ــداق ئى ــسىدىن يهنه قان ــڭ ئارقى ئۇنى

 يـاكى  مهقبۇلمـۇ تهقلىـدىي ئىمـان ئـالالھ ئالدىـدا     «. چاقىرسىمۇ كهلمىگهن ئىـكهن   
دېـگهن سـۆز ئۈسـتىدە توختىلىـپ، بـۇ ھهقـته كـۆپ مۇنـازىرىلهر               » مهقبۇل ئهمهسمۇ 

ــكهن  ــشقان ئى ــ. قىلى ــشىدىمۇ    تهقلى ــالالھ قې ــانلىقتىن ئ ــان بولمىغ ــان ئىم دىي ئىم
 ئوتتۇرىغـا  رەسـۇلۇلالھنى ھهقىقىي ئىمـانلىق ئـادەم خـۇدا ۋە    .  مهقبۇل ئهمهس ئىدى 

قويۇپ قهسهم ئىچىپ، قۇرئان تۇتقان، ۋەدە بهرگهن بولسا، بۇنداق ئۇلـۇغ ئهھـدىنى         
ــدى     ــرەك ئىـ ــلىقى كېـ ــدىردىمۇ بۇزماسـ ــگهن تهقـ ــچ تهڭلهنـ ــشىغا قىلىـ ر ئهگه. بېـ

بۇزىدىكهن، ئۇنداق ئادەمنىڭ ئىمانى يۈزەكى، تېخى كـۆڭلىگه تولـۇق كىـرمىگهن،            
ئهگهر ھهقلىــق  كىــشى .  تىــل ئۇچىــدا بولــۇپ، مۇنــاپىقلىق ئــاالمىتى ھېــسابلىنىدۇ 

كۆڭلىگه كىرگىنى راست بولىدىكهن، باتىللىق بهلگىلىرى ئۇ ئادەمـدىن ئهلـۋەتته           
ــۇرى يورۇتقـــ . يوقالغـــان بولىـــدۇ ــۇران، ئهممـــا كۆڭلىـــدە چـــۈنكى ئىمـــان نـ  كۇپـ

ــرگه        ــىنىڭ بى ــېچه قاراڭغۇس ــلهن ك ــورۇقى  بى ــدۈز ي ــى، كۈن ــىنىڭ بولۇش قاراڭغۇس
، كۇپۇرلـــۇقئاشـــۇنداق . بولغىنىغـــا ئوخـــشاش ئىمكـــانىيهتتىن تاشـــقىرى ئىـــشتۇر 

 كاســاپىتىدىن دۈشــمهنگه ئالــدىنىپ،  ئهرزىمىــگهن،  جاھالهتلىكنىــڭناپــاكلىق ۋە 
شــۇنىڭ . ئــۆز ئــارا بىرلىــك، ئىتتىپــاقىنى بــۇزدى يــوقىالڭ ئىــشالر باھانىــسى بىــلهن 

نهتىجىسىدە، مۇقىم قهدەم بىـلهن ئېلىـپ بېرىلىۋاتقـان ئـازادلىق ئىنقىالبـى قـاتتىق               
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 سـۇغا  ئۈمىـدلىرىمۇ خهلقنىڭ ئۇالردىن كۈتكهن تاتلىق ئـارزۇ ـ   . زەربىگه ئۇچرىدى
  .چىالشتى

ئـۈچ چـوڭ    يىللىرى ئارىـسىدا يهنه  – 1932 - 1931   شۇ ۋەقهدىن كېيىن،    
ئۇ كۈنلهردە، مهن غۇلجـا شـهھىرىدە بولـۇپ،  بـۇ ھهقـته تولـۇق           . ھادىسه يۈز بهردى  

 بــويىچه ئــايرىم ـ ئــايرىم    تهرتىپــىمهلۇمــاتىم بولمىغــانلىقى ئۈچــۈن، ھهر بىرىنــى  
شۇنداق بولسىمۇ، ئۇ ۋەقهلهر ھهققىدە ئـاز     . يېزىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بواللمىدىم   

  .بۇر بولدۇمـ توال توختىلىپ ئۆتۈشكه مهج
 تۇتقان سىياسىتى رۇسىيىنىڭبىرىنچى، يۇقىرىدا ئېيتىپ ئۆتكىنىمدەك، سوۋېت 

 ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۆزبېكىـستان ۋە باشـقا        ئۇيغۇرىستاننى― شهرقىي تۈركىستان   
بىـراق بـۇ   . الرغا ئوخشاش ئۆزىگه قوشۇپ ئالماقچى ئىـدى »ئىستانياسالما «يالغان  

ئهڭ ئاۋۋال ئۇزۇن يىلالردىـن بېـرى داۋام قىلىـپ          ئىشنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن     
. كېلىۋاتقان خان دەۋرىنىڭ قالدۇقى جاڭ جۈن ھۆكۈمىتىنى يوقىتىش كېرەك ئىدى

 مهككــارلىرى ھهممىــدىن ئــاۋۋال بــۇ ئىــشنى ئهمهلــگه   كىرىمىــلشــۇنىڭ ئۈچــۈن، 
ــشتى  ــقا كىرى ــاي     . ئاشۇرۇش ــقان خىت ــشقا يېقىنالش ــپ، يىقىلى ــدىن چىرى ــۆز  ئۆزى ئ

 ھۆكۈمىتى بۇالرغا قارشىلىق كۆرسىتىشى ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۆز جانلىرىنى ئىستىبدات
قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئۈرۈمچىدىكى سـوۋېت كونسۇلخانىـسىغا بـاش ئـۇرۇپ ئامـانلىق          

  . تىلىگىلى تۇرغان ئىدى
 تهرىپىدىن ھۇجۇمغا ئۇچراپ، مانجۇرىيه ئۆلكىسىدە ۋەيران       ياپونىيهئۇ ۋاقىتتا   

ىيىتىــدىن يــاردەم ســوراش ئۈمىــدلىرى پۈتــۈنلهي    ھاكىمكهيــشىبولۇۋاتقــان جــاڭ 
  .     ئۈزۈلگهن ئىدى

 ئىشى ئوڭ كېلىپ، جاڭجۈن مهككارلىرىنىڭبۇنى پهيت بىلگهن كونسۇلخانا    
 يىلــى تــازا – 1933يهنــى . ھۆكــۈمىتىنى ئــۆز قــولى بىــلهن قېچىــشقا مهجبۇرلىــدى 
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ــارقىلىق     ــدە چــۆچهك ئ ــاتتىق قىــش كۈنلىرىنىــڭ بىرى ــۇ   ئۆتكــۈزۈپ،رۇســىيىگهق ئ
  .   مهركىزى خىتايغا يولغا سالدىيهردىن

ــبه قازانغــان    ــلهن مهھمــۇد   گاســىلىڭگۇچــۇڭ ئۇرۇشــىدا غهلى ــاز بى  خوجــا نىي
 ئۆزگىرىــــشتىن بولۇۋاتقــــان كهلتــــۈرەلمهي، ئۈرۈمچىــــدە ئۈنــــدەككهســــىجاڭنى 

. پايــدىلىنىپ، مهركهزنــى قولغــا كهلتــۈرۈش ئۈچــۈن ئــۈرۈمچىگه ھۇجــۇم باشــلىدى 
 - ھىـيله نا مهككارلىرى بۇنى كۆرۈپ، قىلماقچى بولغـان  سوۋېت رۇسىيه كونسۇلخا 

چـــۈنكى .  مىكىرلىرىنىـــڭ بۇزۇلۇشـــىدىن قورقـــۇپ، قـــاتتىق ساراســـىمىگه چۈشـــتى 
ــدىن      ــلهن يېڭىـ ــاردىمى بىـ ــسۇلى يـ ــوۋېت كونـ ــيىن سـ ــدىن كېـ ــاڭجۈن قاچقانـ جـ

 كـۈچكه   قـايتۇرغۇدەك  ھۇجـۇمىنى    گاسىلىڭھۆكۈمهتنى قولغا ئالغان شىڭ دوبهن،      
ــگه ئهمهس ئىــ  ــن      . دىئى ــۈن مهركهزدى ــۈرۈش ئۈچ ــا كهلت ــۇقىنى قولغ ــۆز ھوق ــۇ ئ ئ

ــدا  ســوۋېت     ــاردەم ســوراپ، چېگرى ــدا ي ــييوشــۇرۇن ھال ــدىن  ھهربى  كــۈچلىرىنى ئال
 ھۇجۇمىغا تاقابىـل تـۇرۇش ئۈچـۈن سـوۋېت         گاسىلىڭنىڭ.  تهييارالپ تۇرغان ئىدى  

ــلىدى   ــشكه باش ــىيه ئهســكهرلىرى كىرى ــان  . رۇس ــادەتتىكىچه قورالالنغ ــىلىڭئ  گاس
 قــورالالر بىـلهن قورالالنغــان رۇس ئهســكهرلىرىگه قانــداقمۇ  زامــانىۋىهسـكهرلىرى  ئ

 كىـپهن سـۆزى يېزىلغـان،     » سـهبىلىلالھ  فـى «تهڭ كېلهلىسۇن؟ شـۇنداق بولـسىمۇ،       
 پىـــدائىي مۇســـۇلمان ئهســـكهرلىرى، قهھرىمـــان    گاســـىلىڭلىباســـىنى كىـــيگهن  

 كۈچلـۈك   ياغاچلىقىـدا   قوماندانلىقىدا، ئۈرۈمچى، سانجى، قۇتۇبى قارا     گاسىلىڭنىڭ
ــۇرۇش قىلىــپ، كۆرســهتكهن      ــق كــۈن ئ ــلهن قىرى ــداملىق بى دۈشــمهنگه قارشــى چى

  . قهھرىمانلىقلىرى تىلالردا داستان بولغان ئىدى
ــرىچه، كــۈچ   ــڭ بې ــى   -ئىمكانىيهتنى ــشىچه دۈشــمهنگه قارش ــڭ يېتى  قۇدرىتىنى

  ! ئۇرۇش قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالردىن ئالالھ رازى بولسۇن
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 قانۇنىغا مۇۋاپىـق ئـۇرۇش قىلىـشتىكى بىـر          ئالىمىنىڭالر تهبىئهت   بۇ قهھرىمان 
 شــــارائىتلىرى يېتىــــشمىگهنلىكتىن، ئهڭ ئاخىرىــــدا، ئــــۇرۇش -يــــۈرۈش شــــهرت 

  .مهيدانىدىن  چېكىنىشكه مهجبۇر بولدى
 ئــون مىــڭ ئهســكىرىي كــۈچنى تۇتــۇپ تۇرغــان - بهش كــۈرەدىكىشــۇ ئارىــدا، 
ئۈرۈمچىدىكى جـاڭ جـۈن   ) اڭ پى يۈەن توغرىسى ج  (شۇرىن جېڭخىتاي قوماندانى   

ــاردەم بېــرىش ئۈچــۈن، سىياســىي        ــڭ قامالــدا قالغــانلىقىنى ئــاڭالپ ي ھۆكۈمىتىنى
كورلۇقىدىن يولدا ساقالپ ياتقـان كۈچلـۈك دۈشـمهندىن ھـېچ قانـداق خهۋەرسـىز،        

 -، جىڭـــدىن ئـــۆتهر داخىيهنـــزە. بهش مىـــڭ ئهســـكىرىنى ئېلىـــپ يولغـــا چىقىـــدۇ 
ۆچهك ئـارقىلىق قېچىـپ كهتـكهن خهۋىرىنـى ئـاڭالپ،      ئۆتمهستىن جاڭ جۈننىڭ  چ  

بـۇالر قايتىـپ   .  ئون كۈن سهرسان بولۇپ، ئـاخىرى يولـدىن قايتىـپ كېتىـدۇ    -بهش  
كهلگــۈچه قورغــاس چېگرىــسىدىكى قىزىــل ســېهىرگهرلهر قىلىــدىغان ئىــشلىرىنى   

  . ئاللىبۇرۇن بېجىرىپ بولغان ئىدى
القىــسى ئــاللىبۇرۇن   ئــۈرۈمچى ـ غۇلجــا ئارىــسىدىكى ئىككــى تهرەپنىــڭ ئا        

 غهلىـــبه قىلىـــپ، ئـــۈرۈمچىنى ئالغـــانلىقىنى  گاســـىلىڭنىڭئـــۈزۈلگهنلىكتىن، ئـــۇ 
ــى ــى   «. بىلمهيتت ــدا ئىل ــېقىن ئارى ــسىگىمۇي ــدىكهنئۆلكى ــدەك ھهر »  كېلى دېگهن

گاسـىلىڭغا  .   ياۋىـداق تهشـۋىقات خهۋەرلىـرى كـۆپهيگهن ئىـدى     -تۈرلـۈك يالغـان   
ــى     ــۈن ھهر يهردىك ــرىش ئۈچ ــاردەم بې ــاي ــپ، ھهر   نتۇڭگ ــاتۇرلىرى قوزغىلى ــارا ب  ق

 قېچىــپ ئــۆتكهن زۇلۇمــدىنســوۋېت رۇســىيه . تهرەپــتىن بــاش كۆتــۈرگىلى تــۇردى
  .  ئۇالرغا قوشۇلغان ئىدىمۇتۇڭگانالر

 پاسـاتالرنى تارقىتىـپ، ئـۆز سىياسـىتىنى ئـورۇنالش ئۈچـۈن ھهر              -ھهممه پىتنه   
، پــايالپ ياتقــان  قــۇرۇپ، پهيــت كۈتــۈپزاقالرنىتــۇ مىكىــر -ھىــيله تهرەپلىمىلىــك 

سوۋېت رۇسىيىسى ئۆز مهقسهتلىرىنى تېزدىن ئىشقا ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن كېرەكلىـك           
  .  تهييارلىغان ئىدىئهسۋابالرنى
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ئۇندىن باشقا، تارباغاتايدا ياسىما ئاق ئورۇسالردىن تهشكىللهنگهن بهش يـۈز       
 شــىڭ ئىگىلىــگهنئهتراپىــدىكى قىزىــل ئهســكهر، ئۈرۈمچىــدە جــاڭ جــۈن ئــورنىنى  

ــدىن دوبه ــدى كــۈرەگهن تهرىپى ــۈرۈلگهن ئى ــق   .  كهلت ــرگه، قىرى ــلهن بى شــۇنىڭ بى
ســانى مهلــۇم (ئىككىنچـى پــوس چېگرىــسى ئــارقىلىق ئــۆتكهن  قىزىــل ئهســكهرلهر  

ــشىپ،     ) ئهمهس ــلهن ئاالقىلىـ ــمه تهرەپ بىـ ــپ، ھهمـ ــىملىرىنى ئورنىتىـ ــون سـ تېلېفـ
ــان ئىــدى      ــۇرۇش ھالىتىــدە تۇرغ ــى رەســمىي ئ ــمهنگه قارش ــڭ ئهســ . دۈش لى بۇالرنى
ــى     ــسىدە بىرىنچــى ئهســكىرى مهركىزىن ــى ئۆلكى ــسىتى، ئىل ــگهنمهق  كــۈرە ئىگىلى

 قولغـا   شۇرىننى، ئهسكهر باشلىقى جىڭ     تايانچىسىقهلئهسىنى بۇزۇپ، جاڭ جۈننىڭ     
شــۇڭا، خىتايالرنىــڭ بــۇ كۈچلــۈك قهلئهســىنى بــۇزۇش ئۈچــۈن   . چۈشــۈرۈش ئىــدى

. چ بومبـا قويۇلغـان ئىـدى      قهلئهنىڭ شىمالىي دەرۋازىسىغا يوشۇرۇن ھالدا پـارتالتقۇ      
ئۈستىدە ھارۋا يۈرگىلى بولىـدىغان سـېپىل دەرۋازىـسى بومبىنىـڭ زەربىـسىدىن ھهر              

 ئايلىنىـپ  توزاڭغـا   بىلهن قوشۇلۇپ، چـاڭ  توپخانىلىرىئىككى تهرىپىگه ياسالغان  
 زەمبىرىكىدىنئۇنىڭ ئۈستىگه، ھهيۋەت كۆرسىتىش ئۈچۈن سوۋېت رۇسىيه . كهتتى

 تــۆت ئورۇنغــا چۈشــۈپ ھــاۋا گۈلــدۈرلهپ،   - ئىچىــدىن ئــۈچ ئېتىلغــان ئــوق قهلــئه 
ھــاۋادا گــۈركىرەپ ئۇچقــان . چاقمــاق چاققانغــا ئوخــشاش يــورۇپ كهتــكهن ئىــدى 

خـان دەۋرى   .  تـۆت قېـتىم ئايالنغانىـدى      - كـۈرە شـهھىرىنى ئـۈچ        ئايروپىالنيالغۇز  
رنى  قالغـان ئهسـكى قـورالال      تهيپۇنهمـدىن ،  خىتـايالر  ئهپيۇنچىقالدۇقلىرى بولغان     

! كۆتۈرۈشۈپ پىل ئالدىـدىكى پاشـىدەك كـۈچى بىـلهن قانـداق قارشـى تۇرالىـسۇن؟               
 قـانۇنى بـويىچه، ئىنـسان ئىـشلىرى پۈتـۈنلهي سـهۋەبكه             ئالىمىنىـڭ چۈنكى ھايـات    
، مهيلى كىم بولۇشىدىن    كهلتۈرمىگهنلهربۇنى تولۇقى بىلهن قولغا     . باغلىق بولىدۇ 

  .ردۇر مهجبۇئېگىشكهقهتئىينهزەر باشقىالرغا باش 
 كۈچلۈك دۈشمهنگه قارشى تۇرۇشـنىڭ چارىـسىنى        شۇرىن جېڭبۇنى كۆرگهن   

 ئامالىغـا تاپالماي، ئاجىزلىقىدىن قانداق قىلىشىنى بىلهلـمهي، جـان قۇتقۇزۇشـنىڭ           
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 زېمىننـى قـار قاپلىغـان قهھرىتـان         - يىلى يـانۋار ئـايلىرى، يهر        - 1934. كىرىشتى
 – مۈلـۈك، بـاال   -ايـدىلىنىپ، مـال   قىش كۈنلىرىنىڭ بىرىدە، تۈن قاراڭغۇسـىدىن پ   

 تاشالپ، ئۆز جېنىنى قۇتقـۇزۇش ئۈچـۈن كـۈرە    بىساتىنىچاقا ۋە خهزىنىدىكى پۇل ـ  
 جېڭ«: ئهتىسى ھهممه ئادەمنىڭ ئاغزىدا   .  غۇلجا تهرەپكه قاراپ قاچتى    قهلئهسىدىن

 كېچىسى الۋا لهشـكهرلىرىنى ئېلىـپ غۇلجىنىـڭ شـهرقىي تهرىپىـدىكى تاغقـا         شۇرىن
  . دېگهن خهۋەر تارقالدى» تىپتۇقېچىپ كې

 ئهســكىرىي ســانى شــىڭ دوبهن نامىــدا كهلــگهن رۇســىيه قىزىــل  گاســىلىڭنىڭ
ئهســكهرلىرىنىڭ ســانىدىن نهچــچه ھهســسه ئــاز بولــسىمۇ، ئهممــا بــاتۇرلۇق بىــلهن   

. قىرىق نهچچه كۈن ئۇرۇش قىلىپ، خهلق ئاغزىدا داستان بولغۇدەك نـام قالـدۇردى            
خىتاي پۈتۈن ئىلى ئۆلكىسى بويىچه باش قوماندان بولۇپ    ئهمما ئۇ نامرات، ئىپالس     

ئاتىقى چىققان، ئۇزۇن يىلالردىـن بېـرى خهلـق تـۇزىنى تېتىـپ، نـازۇ  نېمهتلىرىنـى           
 تــۆت كــۈن بولــسىمۇ  - ئىچىــپ كهلــگهن تۇرۇقلــۇق، دۈشــمهن بىــلهن ئــۈچ   -يهپ 

ۇش ئۇرۇش قىلماي، قوينى بۆرىگه تاپشۇرۇپ بېرىـپ ئۆزىنىـڭ قـارا بېـشىنى قۇتقـۇز       
ــى  ــپ كهتت ــوللىرى    . ئۈچــۈن قېچى ــاش ي ــپ، قاتن ــلهن قاپلىنى ــار بى ــوللىرى ق داۋان ي

ئۇ، قىشنىڭ سوغۇق كېچىسىدە تۈن بـويى يـول يـۈرۈپ،          . پۈتۈنلهي ئۈزۈلگهن ئىدى  
» قورققانغــا قــوش كــۆرۈنهر  «. ئهتىــسى بىــر تــارانچى قىــشلىقىغا كېلىــپ قــاپتۇ     

ئارقىغــا . ك كۆرۈنۈپتــۇدېگهنــدەك، ئۇنىڭغــا ھهمــمه يهرنــى دۈشــمهن ئورىۋالغانــدە 
 تاشـالرنىڭ ھهممىـسىنى قـېلىن قـار         تـاغۇ قايتاي دېسه، قايتىش ئىمكـانىيىتى يـوق،        

شۇنىڭ بىلهن، چىقىش يولى . ئالدىغا يۈرەي دېسه، كۈچلۈك دۈشمهن بار. قاپلىغان
ئهتىـسى، نـېمه بولـسا      . تاپالمىغان بۇ ئاتاقلىق قوماندان ئهقلىدىن ئادىـشىپ قـاپتۇ        

. يولى بىلهن كېتىۋاتسا، ئالدىدىن بىر بىكار يولچى چىقىپ قـاپتۇ         بولسۇن دەپ تاغ    
ئىكهن دەپ قورقۇپ كېتىپ، كېچىسى ياتقـان   بۇنى كۆرۈپ، ئالدىمىزدا دۈشمهن بار    

» قـاراس «ئـۆيگه كىرىـپ  ھايـال ئـۆتمهي، ئـۆي ئىچىـدىن       . ئۆيىگه قايتىـپ كهپتـۇ    
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ىپ قارىسا، ئۆلىـدىغان  ئهتراپتىكى ئادەملهر كىر. قىلغان ئوقنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىپتۇ   
 جان بويىلىپيېرىگه قارىتىپ ئوق ئاتقان ئىكهن، چاال بوغۇزالنغان توخۇدەك قانغا 

 كهينىـدىن   -قورقـۇپ كېتىـپ، كهينـى        بۇنى كۆرگهن ئهسكهرلهر  . تالىشىپ يېتىپتۇ 
 سـىلىڭلىرى لېكىن قهيهردىندۇر جاڭ جۈننىڭ ئهسكهرلىرىدىن   . قېچىشقا باشالپتۇ 

رى  كېلىــپ، بۇالرغــا قوشــۇلغاندىن كېــيىن غۇلجىغــا قــاراپ  باشــلىق بىــر مــۇنچىلى
 ئهســكهرلىرى بىــلهن تۇڭگــانغۇلجىغــا كهلگهنــدە، قورالالنغــان . يــۈرۈش قىلىــدۇ

قوشۇلۇپ، شىڭ دوبهن تهرەپدارلىرى بولغان خىتـاي قـانخور ئهسـكهرلىرىگه قارشـى             
ــدۇ    ــوپىالڭ ئــۇرۇش قىلى ــاال ت ــكهرلىرى باشــلىقى  تۇڭگــان. ئ ــۇجۇلۇق ئهس  قــارا س

 ئـاخۇن بـاي دەرۋازىـسى ئالـدىغا ئـاق      تـۇدى .  دېگهن كىشى ئىدىمادىباتۇرالردىن  
ــدۇ      ــپ بېرى ــا قىلى ــكهرلهرگه ياتاقخان ــۆيىنى ئهس ــپ، ئ ــايراقنى چىقىرى ــۇنىڭغا . ب ش

ــڭ رازى     ــڭ بايلىرىنى ــڭ ئهســكهر باشــلىقلىرى غۇلجىنى ئوخــشاش قوزغىالڭچىالرنى
ه كىرىـپ ئورۇنالشـقان     بولۇش بولماسلىقى بىلهن كارى يـوق، كۆپلىرىنىـڭ ئـۆيىگ         

غۇلجا .    قارىغاندا، ئۇالرنىڭ ئۇنداق قىلىشى زۆرۈر ئىدىشارائىتىگهئۇ ۋاقىت . ئىدى
شهھىرىنىڭ يهرلىك بولسۇن ياكى بولمىـسۇن، كـۆزگه كۆرۈنهرلىـك بـايلىرى ھـېچ         

كېيىن، سوۋېت . قان ئىدىيهرگه سىغماي، باشپاناھ بولغۇدەك جاي تاپالماي قېلىش
 ئۇالرنى تورغا چۈشۈرۈش قهستىدە خهلقپهرۋەرلىـك قىيـاپىتىگه         رىزاقچىلىتۇرۇسىيه  

 ھــۆرمىتىنى ســاقالش نىقــابى بىــلهن ئــۇالرنى ھىمايىــسىگه  قوشــنىلىق، كېرىۋېلىــپ
تۇردى ئاخۇن باشلىق بىر نهچچه بايالر .   ئۇالرنى ئالدىغا تارتتىباھانىسىدەئېلىش 

قاپقانغـا دەسـسهپ، ئـۆز       ئىچىـگه تاشـلىغان دان زەھىرىنـى بىلـمهي           تۇزاقئۇالرنىڭ  
يوشــۇرۇن ھالــدا . تهقــدىرىنى، كېلهچىكىنــى ئــۆز جالالتلىرىنىــڭ قولىغــا تاپــشۇردى

شــهھهر «: ســوۋېت رۇســىيه كونسۇلخانىــسىغا كىرىــپ، ئــۇالردىن يــاردەم ســوراپ      
 تـاالش ھهمـمه يهردە كۆپهيـدى، پۈتـۈن     -، ئـۇرۇش  تـاراج  –ئىگىسىز قالـدى، تـاالن    

  .دېدى» تىنىڭ ياردەم قىلىشىنى ئۈمىد قىلىدۇخهلق خهلقپهرۋەر سوۋېت ھۆكۈمى
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خهلقنىڭ رايىنى ئۇتۇۋالغان بۇ ئورۇسالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىـپالس نىيىتىنـى ئىـشقا             
قـول   ئاشۇرۇش ئۈچۈن خهلق نامىدىن تهلهپنامه شـهكلىدە تىلـخهت يازدۇرۇۋېلىـپ،          

، ئــۇنى قانۇنالشــتۇرۇپ، شــهرقىي تۈركىــستان خهلقىــگه يــاردەم قىلىــش   قويــدۇرۇپ
  .ى بىلهن چېگرىدىن ئۈسۈپ كىردىنىقاب

بىچارە خهلق، بولۇپمۇ، جانىجان ۋەتهننىـڭ ئىگىلىـرى بولغـان يهرلىـك خهلـق،              
ــاۋۇز    ــىرتىدا سىياســـىي جهھهتتىنمـــۇ بـــۇ يـ جـــاي ماكانلىرىـــدىن ئايرىلغاننىـــڭ سـ

ــدى  ــان ئى ــستالرغا باغالنغ ــال    . كوممۇنى ــق يهنى ــسىمۇ، خهل ــانچه ئاڭــسىز بول ھهر ق
ۇرغــان قىزىــل ئهجــدىهانىڭ يۇتــۇۋېلىش خهۋپىــدىن     قورغاســنىڭ ئــۇ تهرىپىــدە ت  

ــاتتى ــدى   . قورقــ ــشىمىزغا كهلــ ــۈن بېــ ــۇق كــ ــۇ قورقۇنچلــ ــۆتمهي، شــ ــال ئــ . ھايــ
دېگهن باھانه بىلهن چېگرىدا كۈتۈپ ياتقان، تولۇق »  قوغدايمىزقوشنىلىرىمىزنى«

 يىلــى يانۋارنىــڭ ئاخىرلىرىــدا كىرىــشكه  - 1934قوراللىــق ســوۋېت ئهســكهرلىرى 
، بىردەمـدىال   يانجىـپ  بويى قارشـىلىق كۆرسـهتكهنلهرنى دەسـسهپ ـ     يول.  باشلىدى

  . غۇلجا شهھىرىگه كىرىپ، ئۈچ دەرۋازا ئهتراپىغا ئورۇنلىشىۋالدى
 قالـدۇق   شـۇرىننىڭ  جېـڭ  ۋە   تۇڭگانالر تهرەپدارلىرىدىن   گاسىلىڭبۇ تهرەپته،   

 انالرتۇڭگچېرىكلىرى ئىككىگه بۆلۈنۈپ، يېرىمى ھهرەم باغدا، قالغان كۆپچىلىك 
ــلهن           ــورۇس ئهســكهرلىرى بى ــاق ئ ــاي ـ ئ ــگه قارشــى خىت ــا دەڭــدە شــىڭ دۇبهن توپ

ــماقتا ئىـــدى  ــاراق يېتىشمىـــسىمۇ،  -قـــورال . ئۇرۇشـ  پىـــدائىيلىرىنىڭ تۇڭگـــان يـ
 بىلهن ئۇرۇش قىلىش تاكتىكىـسى تۈرتكىـسىدە ۋاقىتلىـق بولـسىمۇ            جانبازلىقلىرى

  . ئۈمىدى تۇغۇلغان ئىدىقازىنىشغهلىبه 
 بـاغلىق بولغـانلىقتىن كۈچلـۈك       سـهۋەبكه  ھهمـمه ئىـشالر      ىكىئالىمىدھايات  

 ئىنتىزاملىق سوۋېت ئهسكهرلىرىنىڭ كىرىشى بىـلهن پۈتـۈن        -قورالالنغان، تهرتىپ   
سوۋېت ئهسكهرلىرىنىڭ توپلىرى دەسـلهپته بىرلهشـكهن    . ئىشالر ئۆزگهرگهن ئىدى  
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ــا دەڭ ئۈســ      تۇڭگــان ــزى ھېــسابالنغان توپ ــاي ئهســكهرلىرىنىڭ مهركى تىگه  ـ خىت
  . توختىماي ئېتىلغىلى تۇردى

.  قالغان ئهسكى قورالالرنىڭ ھېچ قايسىسى كارغا كهلمىگهن ئىدىخىتايدىن 
 ۋە ئۇالرغا تهۋە ئهسـكهرلهرنىڭ ھهممىـسى   تۇڭگانشۇنىڭ بىلهن، پۈتۈن يهردىكى       

قىزىل ئهسكهرلهر كىـرىش بىـلهن تهڭ، ئۆزىنىـڭ يـان تـايىقى             .  قېچىشقا باشلىدى 
ئىلگىــرى .  ئهســكهرلهرگىمۇ قــورالالر تارقىتىلىــپ بهرگهن ئىــدى بولغــان يهرلىــك 

 يېڭىلىپ قېچىپ يۈرگهن خىتاي ئهسـكهرلىرى ۋە كىـم ھـاكىمىيهت      دىنتۇڭگانالر
ــالپ يهپ ئۆگىنىــپ قالغــان   يۈندىــسىگهبېــشىغا چىقــسا شــۇنىڭ   ــان چى ــۇپ ن ، دۇت

 كېـيىن،   قالدۇقلىرى بولغان ئاق ئورۇسالرمۇ قورالغا ئىگه بولغانـدىن       ئاننىكوپنىڭ
 ئهسـكهرلىرىنى كـۆرگهن يهردە ئۆلتـۈرۈپ قىرغىلـى          تۇڭگـان  ئۆي كىرىـپ     -ئۆيمۇ  
 يېزىلىۋاتقـان   كىتابدېگهندەك، ھازىرقى يهنى بۇ     » سۆزدىن سۆز چىقىپتۇ  «. تۇردى
 قىـشلىقى قـارا     تۇڭگـان ،  )بۇندىن قىرىق سهككىز يىل ئىلگىرى    ( يىلىدا   – 1969

 قارشى قوزغالغان   سوۋېتقاىنىلىرىمدىن،   تۇرغىنىمدا تۇتقان ئاغ   مهسچىتىدەقوڭغۇز  
. ، ئاقسۇ ۋەقهسى سهۋەبىدىن بىـر قـانچه كىـشىلهر قېچىـپ كهلـگهن ئىـدى               قاراپالتا

ــان     ــۇالرنى زىي ــاقالپ ئ ــۇدا س ــان  -خ ــسىز ئام ــسهن - زەخمهت ــپ ئې  قويغــان ئۇزىتى
بۇ ئىككى ئارىـدىن    .  بولغان ۋەقه بۇ كىتابنىڭ بېشىدا يېزىلغان ئىدى      . ئىكهنمهن

ر ئۇزۇن يىلـالر ئۆتكهنـدىن كېـيىن، بىـز بىـلهن بىـرگه غۇلجىغـا ئـۆتكهن                  شۇ قهدە 
 ئاغىنىلىرىمىزنىڭ بېـشىغا يهنه شـۇنىڭغا ئوخـشاش قورقۇنچلـۇق كـۈنلهر          تۇڭگان

ــى غۇلجىنىــڭ تــۆرەم مهھهللىــسىدىكى  . كهلگىلــى تــۇردى  تۇرغــان مهســچىتىدەيهن
مه نهچــچه  ئاغىنىلىرىمــدىن يىگىـر تۇڭگـان  بىــشكهكلىك، سـوقولۇق كۈنلىرىمـدە،  

دېگهنــدەك، ئــاق ئــورۇس » خــۇدا ساقلىــسا بــاال يــوق «. كىــشىنى ســاقلىغان ئىــدىم
ئهسكهرلىرى بىر قانچه قېتىم بىزنىڭ ئىـشىكنىڭ ئالـدىغا كېلىـپ، ھهتتـا تامـدىن               
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 باھــانهدېگهنــدە، مهلــۇم بىــر ســهۋەبلهر » ئــۆينى ئــاختۇرىمىز«: ئارتىلىــپ چۈشــۈپ
  . ئۇالرنى خۇدا ساقالپ قالغان ئىدىبولۇپ، ئۆيگه كىرەلمهي كېتىپ قالغاچقا،  

 ياتقـانلىقىنى سـېزىپ قالغـانلىقتىن،       ھىمايهمـدە دۈشمهنلهر ئۇالرنىـڭ مېنىـڭ      
كۆز ئالدىمىزدا بىرەر كېلىشمهسلىكنىڭ يۈز بېرىـشىنىڭ ئالـدىنى ئـېلىش ئۈچـۈن،             

ــشتىم   ــشقا كىرى ــسىنى قىلى ــڭ چارى ــڭ. ئۇنى ــۆمىنگه  «: پهيغهمبىرىمىزنى ــۆمىن م م
ن يــاردەم بېرىــشكه نىــيهت قىلــسا، ئــالالھ ئۇنىــڭ ياردىمىــدە  خــالىس ئــالالھ ئۈچــۈ

ــۆزىگه   » !بولغــاي ــشىنىپ، ئالالھنىــڭ ئ ــگهن  ســۆزىگه ئى ــدىمتهۋەككــۈلدې .  قىل
 بېشىدا ئۆلۈم ئويناپ يۈرگهن شۇنداق قورقۇنچلۇق چاغدا، ئهجهل ھىدى          تۇڭگانالر

ۈم تۇرغـان   نى چاقىرىپ، ئـۆز   تۇڭگانالر قاراشلىق   ئۆزۈمگهبۇراپ تۇرغان جايالردىن    
ــدىم  ــا يىغـ ــلهن    . قورۇغـ ــاردىمى بىـ ــالالھ يـ ــدا، ئـ ــۆگىگهن ھالـ ــهللىنى يـ ــان سـ يوغـ

دەپ، ئۇالرنىــڭ ئالدىــدا ئوتنىــڭ ئىچىــدىن كېــسىپ ئۆتــۈپ، يېڭــى    » بىــسمىلالھ«
بــۇ ئىــشقا ھهمــمه  .   ســاالمهت يېتىــپ كهلــدىم ئىدارىــسىگهقۇرۇلغــان ھۆكــۈمهت  

 ئـۆز كـۆزى     خىتـايالر پ تۇرغـان     قېنىغا تهشنا بولۇ   تۇڭگانبولۇپمۇ،  . ھهيران قالدى 
بىلهن بىزنى كۆرۈپ تۇرغان بولسىمۇ، ھېچ قايسىسى بىـر نـېمه دېيىـشكه جـۈرئهت             

قىسقىسى، بۇنداق قورقۇنچلۇق ئورۇنالردا نهچچه قېتىم بۇ ئاجىز قۇلنى  . قىاللمىدى
  . ئاسرىغان ئۇلۇغ ئالالھ، بۇ قېتىممۇ يهنه ئۆز پاناھىدا ئاسراپ قالغان ئىدى

بهنــدەم مېنــى قانــداق ئويلىــسا، ئۇنىــڭ ئويلىغىنىــدەك ئىــش        «:ئالالھنىــڭ
دېــگهن ســۆزىنىڭ ھهقلىقىنــى شــۇ كــۈنى ئــۆز كــۆزۈم بىــلهن كــۆرگهن   » قىلىــمهن

 سىياسىي تۇداخۇننىڭ يۇرتلۇقىمىزدىنبهختىمىزگه يارىشا، ئۇ كۈنلهردە ئۆز . ئىدىم
بولغـان  . ئابرۇيى ھۆكۈمهت ئالدىـدا ۋاقىتلىـق بولـسىمۇ خېلـى كۆتـۈرۈلگهن ئىـدى             

ئـۇ  . ۋەقهنى بايـان قىلىـپ، ئـۆز يېقىنلىرىمـدىن بىـر كىـشىنى كىرگـۈزگهن ئىـدىم                
 بىـلهن كۆرۈشـۈپ، مهن ئېلىـپ بارغـان كىـشىلهرنىڭ ھهممىـسىگه              تۇداخۇنكىشى  

ئـۇ خهتنـى ئېلىـپ، مهن ئېلىـپ بارغـان يىگىـرمه         . ئامانلىق خېتى يـازدۇرۇپ چىقتـى     
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شـۇنىڭ بىـلهن، ئـۇالر      . ردۇمنهچچه كىـشىنىڭ كـۆكرىكىگه تاقـاپ ھهممىنـى قـايتۇ          
بىـراق ئهتراپتـا قېچىـپ    .  ماڭغان ھالدا ئۆز ئـۆيلىرىگه تارقاشـتى    بهخىرامانكوچىدا  

  ئـاغىنىلىرىمىزدىن  تۇڭگـان يۈرگهن، ئۆيىدە يوشۇرۇنۇپ ياتقان، بىز تونۇمايدىغان  
  .  ئاز ئهمهس ئىدىئۆلتۈرۈلگهنلهرمۇزالىم قولىغا چۈشۈپ ناھهق 

ۇسـلىرى باشـلىق ئـون سـهككىز         يىلى ئاقـسۇ ئۇل    - 1920غا ئوخشاش،   شۇنىڭ
، سـوقولۇق .  قارشـى قـوزغىالڭ كۆتـۈرگهن ئىـدى     بولـشېۋىكالرغا قىشالق خهلقلىرى   

 شــۇالر ئىچىــدە بولغــانلىقتىن پۈتــۈن پــاجىئه باشــقىالرغا  لىرىمۇتۇڭگــان بىــشكهك
ــدا  ــاتۇڭگانالرقارىغان ــدى  غ ــگهن ئى ــۆپرەك كهل ــۈنلىرى   .  ك ــا شــۇ ك ــوقولۇقمان  س

  بايلىرىـدىن يۇسـۇف ھـاجى، ياركهنـت          بىشكهك بولۇس ۋە    مىسىزىن  لىرىدتۇڭگان
 كېتىۋاتقاندا تهرەپكهئۇيغۇرلىرىدىن ئهختهم باي ئهۋالدى قاتارلىق كىشىلهر غۇلجا 

. جالالتلىرىنىڭ قولىغا چۈشۈپ، بىر قانچه ۋاقىت تۈرمىدە ياتقـان ئىـدى     » پ ك ئو  «
ىڭ تۈرلۈك نهيـرەڭ،  يالغـان   كېيىن ئۇالرنى ئۆز خىزمهتلىرىگه سالماقچى بولۇپ، م      

ئۇالرمـۇ جېنىنـى قۇتقـۇزۇش    .  ياۋىداق ۋەدىلهر بىلهن ئۆزىگه باغالپ ئالغان ئىدى   -
ئۈچـــۈن، نـــېمه دېـــسه مـــاقۇل بولـــۇپ، تاپـــشۇرۇقالرنى بېجىرىـــشكه ۋەدە بهرگهن   
بولــسىمۇ، بۇياققــا ئۆتــۈپ ئــۆزلىرىنى ئۇالرنىــڭ قولىــدىن قۇتۇلغــان ھېسابلىــشىپ،  

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئوتتۇز تۆتىنچى يىلى، بۇ      . غا بارمىغان ئىدى  سوۋېت كونسۇلخانىسى 
قانخور زالىمالر يۇقىرىدىكى شىڭ دوبهن ۋەقهسى ئارقىلىق غۇلجىغا ئۆتكهنـدە، شـۇ            

  . يىلى بولغان ئىشنى ئهسلهپ ئۇالرنىڭ قهستىگه چۈشىدۇ
 بولـۇس كۆزىـدىن يىـراق تـۇرۇش ئۈچـۈن باشـقىالردىن خادىـك              مىـسىز بىچارە  

ــد  ــوراپ، غۇلجى ــكهن    س ــان ئى ــا قاچق ــۈك يىراقلىقتىكــى توققۇزتاراغ ــۈچ كۈنل .  ىن ئ
 يـۈرۈپ قولغـا چۈشـۈرۈپ، ئـون سـهككىز، يىگىـرمه           ئىـزدەپ ئارقىدىن ئـۇ جـالالتالر      

ياشــلىق ئىككــى ئــوغلى بىــلهن قېتىــپ نهيــزىلهپ ئۆلتــۈرۈپ، ئۆلــۈكىنى خهلــق ســۇ  
غ سـېلىش   ئۇالر ئاتىسىنىڭ يـۈرىكىگه دا    . ئىچىدىغان قۇدۇققا تاشلىۋەتكهن ئىكهن   
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ــلهن     ئۈچـــۈن، ئالـــدى بىـــلهن ئىككـــى ئـــوغلىنى ئۇنىـــڭ كـــۆز ئالدىـــدا نهيـــزە بىـ
بۇنــداق پاجىئهلىــك . ئۆلتۈرگهنــدىن كېــيىن، ئانــدىن ئــۆزىنى ئۆلتــۈرگهن ئىــكهن  

باشــقا ئىنــسانالرنىڭ  .  قىلىــدۇۋەھــشىيلهرالئىــشالرنى پهقهت دىنــسىز، خۇداســىز   
  !كۆڭلى  بۇنداق ئىشقا قانداقمۇ  چىدىيالىسۇن؟

ئىنـسانىيهت  . كىنچى، بۇنىڭدىنمۇ يامانراق يهنه بىر ئىش يۈز بهرگهنىـدى         ئىك
ــدە ــشىي    ئالىمى ــر ۋەھ ــدىغان بى ــدىمۇ كهم ئۇچراي  كــۆرۈلمىگهن ۋەھــشىيلىك ئىچى
.  يۇسـۇف ھـاجى ئاغزىـدىن ئـاڭاليمىز      تۇڭگـان  قېچىپ بارغان    بىشكهكتىنۋەقهنى  

غا كۈپكۈنـدۈزدە   دىكى قورۇسـى  » ئۈچ دەرۋازا «شۇنداقكى، ئۇرۇش كۈنلىرى، ئۇنىڭ     
 چاقىلىرى قاتارلىق ئـون     - كىچىك باال    - مۈلكىنى، چوڭ    -ئوت قويۇپ، پۈتۈن مال     

ــلىغانىكهن   ــدۈرۈپ تاش ــاننى كۆي ــۈچ نهپهر ج ــويالردا       . ئ ــا ـ ك ــۈنلىرى، كوچ ــۇ ك ئ
 قىلىنغـان بولغاچقـا،    مهنئـى ئهسكهرلهردىن باشقا كىـشىلهرنىڭ كوچىغـا چىقىـشى         

شۇ ۋەھشىيلىكلهرنىڭ ئىجراچىلىرى، . س ئىدى ئهمهمۇمكىنئۇالرغا ياردەم قىلىش 
 ئىـسپات كۆرسـىتىش ئۈچـۈن، الۋۇلـداپ يېنىۋاتقـان ئوتنىـڭ             تاپـشۇرۇقچىلىرىغا ئۆز  

ــر     ــسىنى ۋە ھهربىـ ــارلىق مهنزىرىـ ــساننىڭ ئېچىنـ ــات ئىنـ ــان ھايـ ــدە كۆيۈۋاتقـ ئىچىـ
ئهپسۇس،  يۇسۇف ھـاجى بىـلهن ئـون بىـر     ..... كۆرۈنۈشىنى رەسىمگه ئالماقتا ئىدى   

ئهجىلـى يهتمىـگهن بولۇشـى      . ى ئـوغلى ئـۇ كـۈنى ئـۆزى ئۆيـدە يـوق ئىـكهن              ياشتىك
بىراق بۇ . ، بۇنداق كۆرۈلمىگهن ئېچىنارلىق پاجىئهدىن ئامان قالغان ئىدىمۇمكىن

دەھشهتلىك خهۋەرنى ئاڭالپ،  يۈگـۈرگىنىچه يېتىـپ كهلگهنـدە، پۈتـۈن ئائىلىـسى          
نىــڭ نهدىــن كهلگهنلىكىنــى  قازا-بــۇ بــاال .  ئوتنىــڭ ئىچىــدە يېنىۋاتــاتتىقىپقىزىــل

چۈشــىنىپ، تـــېگىگه يهتكهنــدىن كېـــيىن، ئېـــسىنى يىغىــپ، يىغـــالپ قـــايغۇرۇپ،    
 ھهســرەت بىــلهن - يېــتىلهپ بىــر ئۆمــۈر قــايغۇ  بالىــسىنىئۆلۈمــدىن ســاق قالغــان  

بۇ ئېغىـر مۇسـىبهتكه چىـدىيالماي، ئـاخىرى شـىڭ دوبهن دەۋرىـگه          .  ئۆتكهن ئىدى 
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، ئۆلمهي قالغان بالىسىنى ئېلىپ     )ئېچىلغاندا يىلى ھهج يولى     - 1935(كهلگهندە  
  .ھهجگه كهتتى

ــى    ــڭ پاجىئهسـ ــاي ئهۋالدىنىـ ــتهم بـ ــسى، ئهخـ ــوۋېت   . ئۈچىنچىـ ــائىله سـ ــۇ ئـ بـ
قىزىــل ئهســكهرلهر شــهھهرگه . كونسۇلخانىــسىنىڭ يېنىــدىكى قــورۇدا تۇرىــدىكهن 

 بىــر نهچچىــسى يېــرىم كېچىــدە تامــدىن   گىالۋخــۇيچىالردىنكىــرگهن كــۈنلىرى 
 كىچىــك  بىرىنــى قويمــاي ئېتىــپ، -شــۈپ، ئــائىله ئهزالىرىــدىن چــوڭ ئارتىلىــپ چۈ

قانداق بولغان، ئون ئىككى ياشتىكى بىر ئوغـۇل        . چېپىپ ئۆلتۈرۈپ چىقىپ كېتىدۇ   
مانـا بـۇ    . ، بۇ ۋەھشىي قانخورالر قولىـدىن سـاق قالغـان ئىـكهن           يوشۇرۇنۇۋېلىپباال  

 ۋەھــشىيلهرنىڭ  دىنــسىز، خۇداغــا ئىــشهنمهيدىغان ئىنــسان ســۈرەتلىك يىرتقــۇچ     
زالىملىقىدىن  مىسال قىلىپ كۆرسىتىش مهقسىتىدە، بىر قىسمىنى، بهلكى يـۈزدىن           

  . بىرىنى،  مىڭدىن بىرىنى ئىبرەت بولسۇن ئۈچۈن، بۇ يهردە يېزىپ قالدۇردۇم
شۇنداق قىلىـپ، قـوزغىالڭچىالر ئۆزىـدىن ئـون بىـر ھهسـسه ئـارتۇق كهلـگهن                 

 -شـلىق بېـرەلمهي، ئۈمىدسـىزلىنىپ تهرەپ        سوۋېت رۇسىيه دۈشمىنىگه قارشـى بهردا     
قىش كۈنى ھـاۋا سـوغۇق      . تهرەپكه قېچىپ، ئۆزىنىڭ جېنىنى  قۇتقۇزۇشقا كىرىشتى      

بولغـانلىقتىن، جهنــۇبى تهرەپـتىن باشــقا ھهمـمه يهر دۈشــمهن تهرىپىـدىن ئىــشغال     
 داۋىنىــدىن يۇلــدۇزپهقهت تـاغ يــولى بىــلهن قـار ـ مــۇز قاپلىغـان      . قىلىنغـان ئىــدى 

ــېكىن .  تهرەپــكه قېچىــشتىن باشــقا يــول يــوق ئىــدى  قاراشــهھهر، كوچــا ئېــشىپ، ل
ئۇالرنىڭ بۇ قېچىشى پهقهت بېشىغا تهڭلهپ تۇرغان قىلىچـتىن قاچقانـدىن باشـقا              

ئاڭلىشىمىزچه، بۇ كهتكهنلهر قىش كـۈنى بولغـانلىقتىن تـاغ          . ئىش ئهمهس ئىدى  
  .  كېتىپتۇتاش، قار مۇزالرنىڭ ئارىسىدا سوغۇقتا قېلىپ، كۆپلىرى ئۆلۈپ
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شىڭ دوبهننىڭ كىرىملىن تهرىپىدىن ۋەزىپىگه تهيىنلىنىشى ۋە 
  خوتهن ئىنقىالبى

ــكى     ــدارلىرى ئهسـ ــاڭجۈن تهرەپـ ــلهن، جـ ــۇنىڭ بىـ ــايالرشـ ــىلىڭ ۋە خىتـ  گاسـ
تهرەپدارلىرى تارمـار بولـۇپ، سـوۋېت رۇسـىيه سىياسـىتىگه ماسالشـقان شـىڭ دوبهن                

 پۈتۈنلهي ئاياق ئاستى قىلىنىـپ،      يهرلىك خهلقنىڭ ھوقۇقى  . ھۆكۈمىتى ئورنىتىلدى 
ــشۇرۇلدى    ــا تاپ ــڭ قولىغ ــشالر خىتايالرنى ــۈن ئى ــشلىرى   . يهنه پۈت ــدارە ئى ــۈن ئى پۈت

غۇلجا شهھىرى بولسا، بۇالر ئالدىدا سىياسـىي جىنـايهتچىلهر         .  يۈرگۈزۈلدى خىتايچه
ھازىرچه بۇ جـالالتالر  . ھېسابالنغان بىزگه ئوخشاش كىشىلهر بىلهن تولغان ئىدى   

ــڭ    زۆھــرە ئۆزىنىــڭ ــۇرغىنى ئۈچــۈن، باشــقىالر بۇالرنى ــشلىرىدىن بوشــىنالماي ت  ئى
قانلىق قوراللىرىدىن ۋاقتىنچه ئامـان قېلىـپ تۇرغـان بولـسىمۇ، نـۆۋىتى كهلگهنـدە              

بېـشىمىزدىن مىـڭ    . بۇالرنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتۇلۇشـنىڭ ئىمكـانىيىتى يـوق ئىـدى         
 قۇتۇلـۇپ چېگرىـدىن   تۈرلۈك جاپا ـ مۇشهققهتلهر كېچىـپ، بـۇ جـالالتالر قولىـدىن     

بۇالرنىــڭ قولىغــا قايتــا چۈشــىدىغان بولــساق، ھالىمىزنىــڭ نــېمه  . ئــۆتكهن ئىــدۇق
يهردىـن   بېشىمىزغا بۇ ئىشنىڭ كېلىشىدىن بـۇرۇن بـۇ     . بولۇشىنى ياخشى بىلهتتۇق  
شۇنداق قىلىپ، مهرھۇم ئىلياس دامولالم ئوغلى مهرھۇم       . كېتىش نىيىتىگه كهلدىم  

مىــز ئــاتچى، ئېــشهكچىلهرگه قوشــۇلۇپ، مــۇز داۋان      ئىككىمهخــدۇم ئابدۇســاتتار 
 باشــقا تهرەپــكه ئۆتــۈپ كېتىــشنىڭ ئــۇ يهردىــنئــارقىلىق ئــالته شــهھهرگه ئۆتــۈپ، 

 بۇرادەرلهر -، باشقا يار پۈتكۈچهلېكىن سهپهر تهييارلىقىمىز . مهسلىههتىنى قىلدۇق
 يولغــا چىقىــشتىن.   بــۇ ئىــشتىن خهۋىــرى يــوق ئىــدىئىچىــدىكىلهرنىڭمۇۋە ئــۆي 
 ئۈچ كۈن بۇرۇن ئائىلىمىزدىكى ۋە باشقا ئاغىنه، ئـۇرۇق ـ تۇغقـانلىرىمىز    -ئىككى 

كىچىككىـنه سـۆيۈملۈك   .  قىلىـشقىلى تـۇردى    زارە -بۇ ئىشتىن خهۋەر تېپىپ، يىغـا       
 يـــۇرتتىن مهجبـــۇرىي ئايرىلىـــپ، -ئانـــا ۋەتىنىمىـــزدىن، ئـــۇرۇق ـ تۇغقـــان، ئهل      
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ئۆز يېرىمىزدىن . گه كهلگهن ئىدۇقتۆكۈلگهن، چېچىلغان ھالدا يات ئهل، يات يهر
ــرىئالغــان  ــدىن خــاتىرە قالغــان كۆڭــۈل    - جهب ــراق كۈنلىرى  جــاراھهتلىرىمىز، پى

 ئالىمىـدىكى بۇنىڭ ئۈسـتىگه، ھايـات      . داغلىرىمىز تېخى ساقىيىپ كهتمىگهن ئىدى    
خـۇدا  . ئهڭ ئاز ئۇچرايدىغان بۇ كهبى چـوڭ ۋەقه يهنه بېـشىمىزغا چۈشـكهن ئىـدى               

سـىزنى قـاراپ تـۇرۇپ دۈشـمهنلهر        «: مـۇھهممهد يارنىـڭ ئانىـسى     ! رەھمهت قىلـسۇن  
ــۇدا    قولىـــدا كۆرگىىنىمـــدىن ئالالھنىـــڭ ئامـــانىتىگه تاپـــشۇرغىنىم ياخـــشىراق، خـ

قىزىمىز ئهزىز پاشـا كىچىككىـنه تـۇرۇپ سـىزدىن          .  كۈنىمىزنى كۆرەرمىز  بۇيرۇغان
ز قانـداق   كىچىـك بـالىالرنى بىـ   چۈجىـدەك ئايرىلسا، بۇنىڭغا قانداق چىدارسىز؟ بـۇ      

 تۇرغانــدىن كېــيىن، ئــاتىلىق مېهــرى بىــلهن قىلغىلــىدەپ كــۆز يېــشى » باقــارمىز؟
ــڭ كۆڭـــۈللىرىنى      ــپ، ئۇالرنىـ ــلىككه ۋەدە بېرىـ ــدىيالماي، كهتمهسـ ــا چىـ ئۇنىڭغـ

  .  تىنجىتتىم
  . ئهمدى، ئىككىنچى سۆزنى گاسىلىڭ تهرەپتىن ئاڭاليمىز

 قىرىق كۈنگه اچلىقىداياغقارىرۈمچىگه يېقىن قۇتۇبى، سانجى بۇ قهھرىمان ئۈ
يېقىن جان پىدالىق بىلهن سوۋېت ئهسكهرلىرىگه قارشى ئۇرۇش قىلغـان بولـسىمۇ،      
ــشكه       ــا چېكىنى ــسىزلىقتىن ئارقىغ ــاچ ئامال ــدا بولغ ــمهن قولى ــۋابى دۈش ــبه ئهس غهلى

قۇرئان تۇتۇپ تۇرۇپ بهرگهن ۋەدىسىگه ۋاپا قىلمىغان، قارا جاھىل    . مهجبۇر بولدى 
ش ئۈچـــۈن يهنه بىـــر قېـــتىم ئهلچـــى ئهۋەتـــسىمۇ، قوبـــۇل  خوجـــا نىيازغـــا يارىـــشى
دەپ ئۇنىڭغــا قارشــى ھۇجــۇم  » بــۇ ئــادەم كــاپىر ئىــكهن «: قىلمىغانــدىن كېــيىن

 - خوجا نىياز، مهھمـۇد سـىلىڭ ئهسـكهرلىرى بـاش            ھۇجۇمدىالبىرىنچى  .  قوزغايدۇ
ــاي،   ــا قارىمـ ــائايىغىغـ ــدۇ  كوچـ ــاچقىلى تۇرىـ ــاراپ قـ ــكه قـ ــۆز  .  تهرەپـ ــىلىڭ ئـ گاسـ

ــكهرلى ــۈرۈپ    ئهسـ ــسىپ يـ ــز بېـ ــوغالپ ئىـ ــدىن قـ ــپ، ئارقىـ ــدانلىق قىلىـ رىگه قومانـ
ئهمـدى پهيـت پىـشىپ      «: بۇنى كـۆرگهن قىزىـل سـېهىرگهرلهر      . ئۆلتۈرگىلى تۇرىدۇ 

دەپ، ئۆزىنىڭ ئالدىنئاال خوجا نىياز ئهسـكىرى ئىچىـگه ئورۇنالشـتۇرغان           » يېتىلدى
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ىنىـڭ كـۆزلىگهن    تىلى بىر، دىلـى باشـقا ۋىجدانـسىز مۇنـاپىقلىرى ئـارقىلىق ئۆزلىر            
  .مهقسهتلىرىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا كىرىشىدۇ

ــارا جــاھىلالر   ــۇ ق ــۇ  كوچــاب ــرى ئ ــدىن بې ــدە، ئۇزۇن يهردە   شــهھىرىگه كىرگهن
ــالالتالر قولىــدىن قېچىــپ پىنهــان يــۈرگهن، ۋەتهن ئىــشقىدا ھــېچ  نېمىــسىنى        ج

 كىـشى   ئوقۇمۇشلۇقئۇ،  .  مهخدۇم  بار ئىدى    مۇھهممهدخانئايىمايدىغان دوستىمىز   
 ئىتتىپاقلىقىنىڭ بۇزۇلغانلىقىنى كۆرۈپ،   -بولۇپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئارا بىرلىك      

بىلگىــنىچه . بــۇنى ئىــسالھ قىلىــش مهقــسىتىدە مهھمــۇد ســىلىڭ ئالــدىغا كېلىــدۇ  
 مۇسـۇلمانالرغا   ھۆكۈمىدەقۇرئان  «: نهسىههت قىلىپ، ھهر تهرەپتىن سۆز كهلتۈرۈپ     

ركىـــستان مۇســـۇلمانلىرىنىڭ بېـــشىغا تۈ.  ئىتتىپـــاقلىق پهرز قىلىنغـــان-بىرلىـــك 
ئىلگىرىـدىن  . كهلگهن بـارلىق بـاالالر ئاشـۇ ئىتتىپاقـسىزلىق شـۇملۇقىدىن كهلـدى       

تارتىــپ ئۇيغــۇر ـ ئۆزبېــك مۇســۇلمانلىرى قــان ـ قېرىنــداش ۋە دىنىــي قېرىنــداش         
 مۇشـهققىتىنى  - چۈچـۈكىنى، جاپـا   -بولغانلىقىمىز ئۈچۈن، ھهر دەۋرنىـڭ ئـاچچىق    

دەپ ›  ئىـسالم قـۇۋۋىتى ‹ئۆز ۋاقتىدا ئىلىم مهركىزى بولـۇپ    . هلدۇقبىرگه تارتىپ ك  
 ۋە سـهمهرقهنت ئاتالغان بۇخارا، يهتته ئىقلىمغا ئىگه بولغان ئهمىر تۆمۈر پايتهختى        

ــسىز رۇس       ــۇلمانلىرى دىنـ ــستان مۇسـ ــۈن تۈركىـ ــانه ۋە پۈتـ ــقا پهرغـ ــدىن باشـ ئۇنـ
 ئايرىلىـپ، كۆيـۈپ      مۈلكىـدىن، دىنىـدىن    - ئاستىدا مـال     زۇلۇمىباسقۇنچىلىرىنىڭ  

بــۇ دىــن دۈشــمهنلىرى كــاپىرالر، بولۇپمــۇ، ئىنــسان  .  ســورۇلدىكــۆككهكــۈللىرى 
ــڭ ــار،        ئالىمىنى ــي مهكك ــانى، مهدەنى ــاتنىڭ ماك ــنه ـ پاس ــسى، پىت ــيلىگهر ئوغرى  ھى

ــشېۋىكالر ــسانىي   بول ــۇلمانلىرىنى ئىن ــستان مۇس ــدىن تۈركى ــۈنلهي ھوقۇقلىرى  پۈت
 - مهجبـۇرىي ئىـشلىتىۋاتقانلىقىنى كـۆرگهن        ئايرىپ، ھـايۋانالر قاتارىـدا ئهركـسىز،      

سـىز، بىـزگه ئوخـشاش ئـۆز ۋەتىنىـدىن جـۇدا بولغـان        . بىلگهنلهردىن ئاڭلىغانسىز 
قاچقۇنالر ئهتراپىڭىزدا چۆرىـدەپ سـىزدىن بىـرەر ياخـشىلىق چىقـارمىكىن دېـگهن          

ئهمدى بۇ ئىشنىڭ بىردىنبىـر چارىـسى شـۇكى،         . ئۈمىد بىلهن تهلمۈرۈپ تۇرۇپتىمىز   
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ىڭ بىلهن كېلىشىپ، پۈتـۈن مۇسـۇلمانالر بىـر ئىتتىپاقتـا بولـۇپ، دۈشـمهنگه        گاسىل
قارشــى بىــرلىكته ھهرىــكهت قىلــساق، شــۇ چاغــدىال بىــز ئۈچــۈن ياخــشىلىق يــولى     

  . دەپتۇ» ئېچىالرمىكىن
ھهي بـۇ  «: بۇ سۆزنى ئاڭلىغان مهھمۇد سىلىڭنىڭ بىردىنال غهزىپى قوزغىلىپ     

 بولۇپ، بىزنى ئـۇ جاھىلالرغـا يهم قىلمـاقچى    تهرەپدارى تۇڭگانئهنجانلىق ئۆزىچه   
دەپ » !بۇ نىيىتىدىن يانغىچه قۇلىقىدىن تۈۋرۈككه مىخالپ قويـۇڭالر       . بولۇۋاتىدۇ
 مهخـدۇم بـۇ قـارا نادانالرغـا        مۇھهممهدخانشۇنىڭ بىلهن، بىچارە    .  ئىكهن بۇيرۇغان

ن  چهكـكه ئـازاب نهسىههت قىلىمهن دەپ، قۇلىقىدىن مىخلىنىپ بىر نهچـچه سـائهت     
  . ئىكهن

بۇالرنىڭ ئارقىسىدىن قوغالپ كېلىۋاتقـان گاسـىلىڭ ئهسـكهرلىرىنىڭ يېتىـپ           
يهردىمۇ تۇرالماي ئاقـسۇ    سىلىڭالر بۇمهھمۇدكېلىشى بىلهن، خوجا نىياز ھاجى ۋە   

  .تهرەپكه قاچقان ئىدى
ئۈرۈمچىدە جاڭجۈن ھۆكۈمىتى يىقىلىپ، ئورنىغا سوۋېت ياردىمى بىلهن شىڭ 

ــدىدوبهن ھۆكــۈمىتى قۇ ــشهھهر   . رۇل ــشىپ بولغــۇچه، ئالتى ــۇ ھۆكــۈمهت مۇقىملى ب
. ئۇيغۇرىستان ئۆلكىسىنىڭ ھهر تهرىپىدە قوزغىالڭچىالر بـاش كۆتـۈرگىلى تـۇردى          

سوۋېت رۇسىيه بىر تهرەپتىن، ئىلى ئۆلكىسىدە ئۆز سىياسىتىگه ماسالشتۇرۇپ شـىڭ           
بىـــر دوبهن ھۆكــۈمىتىنى قۇرۇشـــقا كىرىــشكهن بولـــسا، نهق شــۇ پۇرســـهتته، يهنه    

ــۇننى     ــان قوشـ ــدىن  تهييارلىغـ ــدىن ئالـ ــان قىرغىزلىرىـ ــۆزلىرى ئهنجـ ــتىن، ئـ تهرەپـ
  . ئىسهاقبېك قوماندانلىقىدا كاشغهر تهرەپكه كىرگۈزدى

ئهتراپىـدا قـوزغىالڭ    )  يىلى – 1932توغرىسى  ( يىلى   - 1933خوتهن خهلقى   
 كۆتۈرۈپ، خىتاي باشـلىقلىرىنى قالـدۇرماي ئۆلتۈرگهنـدىن كېـيىن، ئـۆز ئىچىـدىن        

شـۇ  .  بېرىـپ، ئـۇنى ئهسـكهر باشـلىقى قىلـدى     ئۇنـۋانى » شاھ مهنسۇر «بىر كىشىگه   
ئارىــدا ھهج ســهپىرىدىن كهلــگهن ســابىت دامــولالمنى ھۆكــۈمهت رەئىــسى قىلىــپ    
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ــايلىدى ــرى    . سـ ــدىن بېـ ــكهرلهر، ئىلگىرىـ ــارلىق ئهسـ ــلىق بـ ــولالم باشـ ــابىت دامـ سـ
 رەسـمىي ئىـسالم   ئالتىشهھهر پايتهختى بولۇپ كهلگهن كاشغهر شهھىرىگه كېلىـپ،    

ئىسالم ئاشىقلىرى، سـاددا، ئـاق كۆڭـۈل         . ھۆكۈمىتى قۇرۇش تهييارلىقىغا كىرىشتى   
ــۇرالر  ــۇردۇق   «: مۇســۇلمان بىچــارە ئۇيغ ــى ق ــسالم دۆلىتىن ــسىمۇ ئى ــدا بول ــز نام » بى

 دۇمبــاقالر - ســۇنايالر، نــاغرا -دېيىــشىپ، پايتهخــت قــۇرۇش مهســلىههتىدە كانــاي  
ئىـسالم  «: رلهرنى كۆرگهندە خۇشالالنغانلىقىدىن  چېلىشىپ، يولغا چىققان ئهسكه   

ــلهن يهر تېپىــپ ئۇســسۇلغا چۈشــتى  » ئېچىلــدى، ئىــسالم ئېچىلــدى  . ســادالىرى  بى
ــۈممهتلىرى      ــمهن ئ ــۇھهممهد ئهلهيهىســساالمنىڭ ئىخالس ــدىلىرى، م ــڭ بهن ئالالھنى
بولغــــان بــــۇ كىــــشىلهرنىڭ ئىخــــالس، ئېتىقــــادلىرى كۆڭۈللىرىــــدە كۆمۈلــــۈپ   

گهر ئۇ گـۆھهر ئـېچىلىش بىـلهن ھهر ياخـشىلىققا يـاراملىقلىرى،             ياتقانلىقتىن، ئه 
بىـراق بـۇ بىچارىلهرنىـڭ دىنىـي ۋە     . ھهر ئىشتا قابىلىيهتلىرى بـارلىقى شهكـسىزدۇر      

شۇنىڭ . سىياسىي ئىشالردا زاماننى چۈشىنىدىغان ھهقىقىي يولباشچىلىرى يوق ئىدى
نچىالرغا ئهســىرلهر ئۈچــۈن، شــهرقىي ۋە غهربىــي تۈركىــستان مۇســۇلمانلىرى باســقۇ 

بولۇپمۇ، بۇ كېيىنكى يېرىم ئهسىر ئىچىدە      . بويالپ ئاياق ئاستى بولۇپ كېلىۋاتىمىز    
 زۇلۇملىرى ئاستىدا   - جهبرىسوۋېت رۇسىيه دىنسىز، كوممۇنىست ۋەھشىيلىرىنىڭ      

 قارىغانــدا، ھۆكــۈمىگهئهمــدى قۇرئــان . ئهڭ ھاقارەتلىــك ھايــات كهچــۈرمهكتىمىز
، گهنلىكــتىنلدېيى» قويۇلغـان بولــسىمۇ، ھـېچ قويۇلمايــدۇ   كهچ زۇلــۇمىزالىمـالر  «

ۋاقتــى كهلــسه، ئۈســتىمىزدە تۇرغــان تاغــدەك قــارا بۇلۇتالرمــۇ ئــاخىرى توختاۋســىز    
  . رەۋىشته تارقىلىپ كېتىدۇ

يهنه ئـــۆز ســـۆزىمىزگه كهلـــسهك، خـــوتهن ئهســـكهرلىرى شـــۇ يـــۈرگىنىچه        
 - 1934ئېلىـپ،   كهلگۈچىلىك ھېسابـسىز كىـشىلهرنى ئهسـكهرلىككه     كاشغهرگه

ــردى   ــدا كاشــغهر شــهھىرىگه كى ــۈرۈمچى ھۆكــۈمىتى يىقىلغــان  . يىلــى ئاخىرلىرى ئ
 ھهر رەۋىـشته كۈندىن باشالپ، پۈتـۈن ئۇيغۇرىـستان ئۆلكىـسى بـويىچه تهرتىپـسىز           
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يهنه بىــر تهرەپــتىن .  جايــدىن مهسلهكــسىز تــوپىالڭچىالر بــاش كۆتــۈرگهن ئىــدى 
هن سوۋېت رۇسـىيه بـۇالڭچىلىرى ئـوت         ئادەتلهنگ قا»سۇنى لېيىتىپ بېلىق تۇتۇش   «

مهقـسهتلىرى ئۇلـۇغ، ئهممـا ئـۆز      . قۇيرۇقلۇق قىلىـپ ئـۆز تهييـارلىقىنى قىلىۋاتـاتتى        
 يىـراق، قــولى قــۇرۇق، بىــرەر ئىــش  ئالىمىــدىنزامانىـسىنى چۈشــهنمىگهن، سىياســهت  

ــپ        ــا ئېلى ــر ياقق ــى بى ــۇغ ئىنقىالبن ــداق ئۇل ــادەملهر بۇن ــسىز ئ ــۆرمىگهن تهجرىبى ك
، زامـانىۋى چـۈنكى مـاددىي ۋە سىياسـىي تهرەپـتىن        .  ئهمهس ئىـدى   ىنمۇمكچىقىشى  

 ئۇالرغا قارشـى تـۇرۇپ،   ھۆكۈمىتىكۈچلۈك ھۆكۈمهت ھېسابالنغان سوۋېت رۇسىيه   
ئۇالرنىڭ سىياسىتىگه توغرا كهلمىـگهن ئىـسالم ھۆكۈمىتىنىـڭ قۇرۇلـۇپ قېلىـشىغا        

ــز «چـــۈنكى ئـــۇالر . ھـــېچ قاچـــان يـــول قويمـــايتتى  ىلگهن پۈتـــۈن دۇنيـــادىكى ئېـ
 يولىـدا يهرلىـك     مهنپهئهتى ئاستىدا، ئۆز    شوئاردېگهن  » مىللهتلهرگه ياردەم بېرىمىز  

  . خهلقنى دائىم قۇربان قىلىپ كهلگهن ئىدى
بىردىنبىر يول ـ ئهگهر مهن ئويلىغاندەك ـ پۈتـۈن خهلقـقه سـۆزى ئۆتىـدىغان،       

تهدبىرلىـك  ئابرۇيلۇق، داھىلىـق شـاراپىتىگه ئىـگه بولغـان، زامـاننى چۈشـىنىدىغان،             
كىشى باشچىلىقىدا، جان پىدا، ۋەتهنـپهرۋەر كىـشىلهردىن بىـر سىياسـىي جهمئىـيهت             
قۇرۇلغان بولسا، ئاندىن شۇ جهمئىيهت ئارقىلىق كاشغهردىكى باشقا بىر كۈچلـۈك           

 ئىـش ئېلىـپ بېرىـپ، پۈتـۈن     رەۋىـشته  تهرتىپلىـك دۆلهت ۋەكىلى بىلهن كېلىشىپ،    
ىــپىگه ماسالشــقان، ھهقىقىــي ئىــسالمىيهت نامىــدىن خهلقنىــڭ تهل» ئۇيغۇرىــستان«

ئاساســــىدا ھۆكــــۈمهت قۇرۇلــــسا، ۋەتهن بالىلىرىنىــــڭ ئــــۆز ئــــارا ئىتتىپــــاقىنى       
 مۇمكىنقهدەرمۇستهھكهملهپ، كۈچلۈك بىر ئهسكىرىي قوماندانلىق تهشكىللهپ ۋە 

ياخشى قـورالالر بىـلهن قورالالنـدۇرۇپ، ئېهتىيـاتلىق بىـلهن ئىـش ئېلىـپ بارغانـدا،                 
  . ئىدىمۇمكىن ھوقۇقىنى قولغا كهلتۈرۈش ئاندىن ئۆز

يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلسهك، شۇ چاغدا گاسىلىڭ قوراللىـق كـۈچ، مـۇنتىزىم              
ــىلىڭ        ــۇد سـ ــاز، مهھمـ ــا نىيـ ــپ خوجـ ــوپىالڭ قىلىـ ــدەك تـ ــلهن قۇيۇنـ ــكهر بىـ ئهسـ
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بۇالرنىـڭ ئـۆز    . ئهسكهرلىرىنى سـۈرۈپ كاشـغهر تهرەپـكه كېلىۋاتقـان ۋاقىـت ئىـدى            
ۋىـاليهت  . ىاليىتىدىن چىققـانلىقىنى ئېيتىـپ ئـۆتكهن ئىـدۇق        ، ساالر ۋ  سۇجۇۋەتىنى  

 كىـشى بولغـانلىقى     ئىـسالمپهرۋەر دىندار،  )  تاغىسى گاسىلىڭنىڭ (مابۇفاڭھاكىمى  
ــڭ    ــى ماجۇڭيى ــۆز جىيهن ــۈن ئ ــىلىڭ(ئۈچ ــاردەمگه   ) گاس ــۇلمانالرغا ي ــز مۇس ــى بى ن

. ئىـدى بۇالرنىڭ دىنىي روھى كۈچلۈك، ئهسكىرىي نىزامى ياخشى        . ئهۋەتكهن ئىدى 
 قىلىــپ ئهرەبــچه خهت كۆرۈنگــۈدەك ئارقىــسىغا يىــراقتىن -كىيىملىرىنىــڭ ئالــدى 

. يهنى ئـالالھ يولىـدا غـازات دېـگهن سـۆز يېزىلغـان ئىـدى              »  سهبىلىلالھ فى«بىلهن  
دۈشمهنلهر بىز مۇسۇلمانالرنىڭ ئاڭسىزلىقىدىن پايدىلىنىپ نىـزا چىقىرىـپ، ئـۇالر           

ــۇزدى    ــان ئىتتىپــاقلىقنى ب ــلهن بولغ ــادان ئوســمان    ھــ. بى ــه كــۆرمىگهن ن ېچ نهرس
قىرغىزنىــڭ ئورنىغــا گاســىلىڭنى بــاش قومانــدان قىلىــپ ســايالپ قويغــان بولــسا،    

ئـۇ كـۈنلهردە،    .  ئىـدى  مـۇمكىن ئهركىن تۈركىستان ھۆكۈمىتى ساقلىنىپ قېلىـشى       
ــۇ ئويلىغــان         ــۈن، ب ــهھىرىدە تۇرغــانلىقىم ئۈچ ــا ش ــن يىــراق غۇلج ــۇ ۋەقهدى مهن ب

شـۇنداق بولـسىمۇ، قـاراپ      . ۇشـنىڭ چارىـسىنى قىاللمىـدىم     مهقسهتنى ئهمهلگه ئاشۇر  
تۇرۇشـقا چىـداپ بواللمـاي، يـاقۇپ بهگ زامانىـسىدىكى ئىككـى ئاتۇشـنىڭ ھـاكىمى         

ــزدىن      ــپ، تې ــاجىمنى تېپى ــرجىس ھ ــسى جى ــڭ نهۋرى ــۇد ھهكىمنى ــغهرگهمهھم  كاش
  .ئهۋەتمهكچى بولدۇم

ــارەت ئىكهنكــى،      ــۇنىڭدىن ئىب ــالى ش ــسقىچه تهرجىمىه ــشىنىڭ قى ــۇ كى مهن ب
كوممۇنىــست ۋەھــشىيلىرىنىڭ قــانلىق چاڭگىلىــدىن قۇتۇلــۇپ، ئىلــى ئۆلكىــسىگه 
كېلىـــپ، قـــانخور دۈشـــمهنلهرنىڭ شـــۇم قولىـــدا قالغـــان قېرىنـــداش ئهل يۇرتـــۇم،  

بۇنىـڭ ئۈسـتىگه، بـۇ      . سۆيۈملۈك ئانـا ۋەتىـنىم ئۈچـۈن قـاتتىق قايغۇرماقتـا ئىـدىم            
، بۇالرنىڭ ھايـات    شكۈنلۈكىچۈيهرلىك مۇسۇلمانالر تۇرمۇشىنىڭ ھهممه تهرەپلىمه      

ئــاز .  خهۋەرســىز قېلىــشلىرى مېنــى بهك ھهيــرەتته قالــدۇرغان ئىــدى     ئالىمىــدىن
بۇ .   ، مهسلهكداش، ۋەتهنپهرۋەر دوستلىرىمدىن ئايرىلغان ئىدىمھهمدەردبولسىمۇ، 
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، ئاڭسىزلىقى، قاالقلىقى، ھهممىنى    ھېسسىياتسىزلىقىيهرلىك قاتمال كىشىلهرنىڭ    
، كورلـۇقى ۆرۈپ كهلـگهن قاچاقالرنىـڭ كۆڭلىنىـڭ قـارىلىقى،        ئۆز كۆزى بىـلهن كـ     

 كـۆرۈپ، كۆڭلۈمـدە جـۇش ئـۇرۇپ         راھهتپهرەسلىكلىرىنى،  دۇنياپهرەسلىكئۇالرنىڭ  
ــدى     ــكه باشــلىغان ئى ــوتلىرى ئۆچۈش ــمهت ئ ــان ھىم ــدىم   . تۇرغ ــۇنداق ئۈمى ــا ش مان

. كېــسىلگهن كۈنلهرنىــڭ بىرىــدە، بــۇ كىــشى بىــلهن تونۇشــۇپ قالغــان ئىــدىم        
بـۇ كىـشى بۇرۇنـدىن تارتىـپ     . هن ئۈمىدىم قايتىدىن قوزغىلىشقا باشـلىدى   ئۈزۈلگ

ــر   ــشىپ، ئېغىـ ــي ئىـــشالرغا قاتنىـ ــشىدىن  -ئىنقىالبىـ ــى بېـ ــل تهجرىبىلهرنـ  يهڭگىـ
ئۆتكۈزگهن، كۆزى ئوچۇق، كۆڭلى ئويغاق، ۋەتهنپهرۋەر، مىللهت سۆيهر بىر ئۇيغۇر 

 ئۈسـتىدە ئىككىمىـز     شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۆزۈم ئويلىغان يۇقىرىقى ئىـش      . ئوغلى ئىدى 
بىـراق  . ، بۇ كىشىنى ئهۋەتمهكچى بولغان ئىدىم     كېيىنئۇزۇن مۇزاكىرە قىلغاندىن    

ــۇ ئىــشقا تهشــكىلىي جهھهتــتىن  تهييــارلىق كــۆرمىگهنلىكتىن  ئىقتىــسادىمىز        ب
شـۇنداق بولـسىمۇ، بىـر نهچـچه     .   كهلتـۈردى  ئېغىرچىلىـق يېتىشمهي، بىـزگه خېلـى      

 يـاردەم سـوراپ، سـهپهر تهييـارلىقىنى قىلىـشقا       دوست كىشىلىرىمىزدىن يوشـۇرۇنچه   
ئۇزاتماقچى بولۇپ تۇرغىنىمىزدا، بهختىمىزگه قارشى بـۇ كىـشى بهزگهك     . تىرىشتۇق

ــار بولــۇپ، يولغــا چىقالمىــدى   دەرمهك ـ بۇنىڭغــا قارشــى دورا    . كېــسىلىگه گىرىپت
تهييــارالپ ســهۋەبلىرىنى قىلغانــدىن كېــيىن، ئهتىــسى يولداشــالر بىــلهن بىــرلىكته   

بىـراق بهخـتكه قارشـى كۈچلـۈك ئىرادىلىـك، قهھرىمـان، دىنـدار،            . ئۇزىتىپ قويدۇق 
 جىــرجىس ھــاجىم يولغــا چىقىــپ، كېــسىلى كۈنــدىن  تىلهكدىــشىمىزۋەتهنــپهرۋەر 

كۈنگه ئېغىرلىشىپ، مىڭ مۇشهققهت بىلهن مـۇز داۋانـدىن ئۆتـۈپ، مهرھـۇم يـاقۇپ          
» قورغان«غۇسى قىلىنغان  قونالتوسقۇن قالغان، دۈشمهنگه قارشى ئاتىلىقتىنبهگ 

! ئـــالالھ ئۇنىڭغـــا رەھـــمهت قىلـــسۇن.  دېـــگهن يهرگه كهلگهنـــدە ۋاپـــات بولـــدى
مهقسهتكه يېتهلمىگهن بولسىمۇ، تهلهپ يولىدا جان قۇربان قىلىـش ھايـات تـارىخى          

  .ئالدىدا ئۇلۇغ شهرەپكه ئىگه بولغانلىق ھېسابلىنىدۇ
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بېجىرىــشتهك ئۇلــۇغ كىــشى ئــۆز مهســلىكى ئۈســتىدە، مــۇقهددەس ۋەزىپىــسىنى 
خىــزمهت يولىــدا ئهجهل ئوقىغــا ئۇچرايــدىكهن، ھىمــمهت ئهھلــى ئالدىــدا زالىــم        

بۇ يولدا بولغـان مۇسـىبهت      . يىرتقۇچالرغا قارشى شاھادەت ئۆلۈمىدىن پهرقى يوقتۇر     
ئۆزى ئۈچۈن مۇبارەك سانالغان بولـسىمۇ، قالغـان مهسلهكداشـلىرى ئۈچـۈن خېلـى              

نداق قىلىـپ، يهنه قـاراپ تۇرالمـاي، غۇلجـا تهرەپـته       شۇ. ئېغىر مهيۈسلۈك كهلتۈرىدۇ  
 تۇتقــان رۇســىيىنىڭ مىكىرلىــك ۋەقهلهرنــى، ســوۋېت  - ھىــيلهبولۇۋاتقــان تۈرلــۈك 

 ئوچۇق كۆرسىتىپ، بۇنىـڭ پۈتـۈن چـارىلىرى      توزاقلىرىنىسىياسهتلىرىنى، ئۇالرنىڭ   
ك پهيتـته،   بىـراق بـۇ خهتهرلىـ     . بىلهن ئۇزۇن بىر باياننامه يېزىپ تهييارلىغان ئىدىم      

ــهت    ــداق سىياسـ ــڭ قانـ ــا قارشـــى كىمنىـ ــانلىقىنىئۇنىڭغـ ــتىرتىن يۈرگۈزۈۋاتقـ  ئاسـ
 ســوۋېت ئهلچىخانىــسى ئــۆز پــايالقچىلىرىنى پۈتــۈن خهلــق ئىچىــگه   ئىگىلهۋاتقــان

، كۇپۇرلــۇق ئــاپىتى، ئالىمىنىــڭئىــسالمىيهت، پۈتــۈن ئىنــسانىيهت . تارقاتقــان ئىــدى
ھېـسابالنغان كوممۇنىـستالر بازىرىـدا      كاپىرالر مهدەنىيىتىنىـڭ زەھهرلىـك مېۋىـسى        

 تاپالىــسۇن؟ ئۇالرنىــڭ ئىــشلىرى ســۆز چۈشــهنمهيدىغان، ھــېچ نــېمه  رونــاققانــداق 
بىلمهيدىغان، بولۇپمـۇ، يوقـسۇللۇق، كهمبهغهللىكـته ياشـاۋاتقان، ھـايۋان سـۈپهت،             

ــسىدا،            ــادانالر ئارى ــارا ن ــدىغان ق ــى بىلمهي ــېمه ئىكهنلىكىن ــڭ ن ــلهت ـ ۋەتهننى مىل
ــا ئىــدى راۋاجلىن شــۇنىڭ ئۈچــۈن، خىتــاي تۇپرىقىــدا توقــاي   . ىــپ تېــز ئهۋج ئالماقت

 تۇتۇشــۇپ كېتىــشىنىڭ ئالـــدىنى ئېلىــپ، پۈتـــۈن    تېـــزرەكئوتىنىــڭ باشــقا يهرگه   
  . مهملىكهتته ئۆز ھاكىمىيىتىنى ئورنىتىشقا ئالدىرايتتى

ــۈن     ــۇرۇش ئۈچـ ــگه ئاشـ ــشىنى ئهمهلـ ــۆز ئىـ ــدە، ئـ ــنقىالب كۈنلىرىـ ــداق ئىـ بۇنـ
ــپ،     توســقۇنلۇق قىلغۇ ــرىس قىلى ــايۋانالردەك خى ــاچ قالغــان يىرتقــۇچ ھ ــا ئ چىالرغ

شــۇ ســهۋەبتىن، بىــر نهچــچه كــۈن  . ھۇجۇمغــا ئۆتۈشــكه  ھهر ۋاقىــت تهييــار ئىــدى 
مۇشهققهت چېكىـپ تهييارلىغـان باياننـامىنى قانـداق قىلىـپ ئهۋەتىـشنىڭ ئامـالىنى               

وللىرىـدا  چـۈنكى قاتنـاش ي    . تاپالماي، ئاخىرى كۆيدۈرۈپ تاشالشقا مهجبۇر بولدۇم     
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. ئــاتچى، ئېــشهكچى كــارۋانالردىن باشــقىالرنىڭ ئۆتۈشــىگه رۇخــسهت قىلىنمــايتتى 
شـۇنداق يامـان ئهھۋالغـا      .  قاتتىق ئاختۇرۇپ ئۆتكـۈزەتتى    توسۇقتابۇالرنىمۇ ھهر بىر    

  . دۇچ كهلگهنلىكتىن، ئامالسىز تهقدىرگه تهن بېرىشكه توغرا كهلدى

  بېيىت

  مهس ئىشلىرىڭ،گهر شارائىت بولمىسا قولغا كهل     
  .قانچه قىلساڭ جان پىدالىق پايدىسىزدۇر ئىشلىرىڭ     

گا سىلىڭنىڭ ۋەزىپىسىدىن ئېلىپ تاشلىنىلىشى ۋە 
  ئىنقىالبنىڭ ئاخىرى

  . باشاليمىزگاسىلىڭدىنئهمدى سۆزنى 
 شهھىرىدىن قېچىپ چىققان خوجا نىياز بىـلهن مهھمـۇد سـىلىڭ ئاقـسۇ            كوچا
چىقىـپ    ، ئالـدىغا جۈجاڭىمى بولۇپ تۇرغان باي     كهلگهندە، شهھهر ھاك   شهھىرىگه

ــدى      ــوق ئى ــاقلىق ي ــسىدىمۇ ئىتتىپ ــڭ ئارى ــسىمۇ، ئۇالرنى ــان بول ــۈنكى . كۈتۈۋالغ چ
ئۈرۈمچىدىكى جاڭ جۈن ھۆكۈمىتى يىقىلغان كۈندىن باشالپ، ھهر بىـر شـهھهردە            

 ئاسـۇق ئاقـسۇلۇقالر ھۆكـۈمهت شـهھىرى بولغـان     . قوزغىالڭالر كۆتۈرۈلگهن ئىـدى  
غا ھۇجۇم قىلىپ، ئـۇ يهردىكـى بـارلىق خىتـايالرنى ئۆلتۈرگهنـدىن كېـيىن،            قورغىنى

. قوزغىالڭ قهھرىمانى باي سـىجاڭنى ئـۆزلىرىگه ھـاكىم قىلىـپ تىكلىـگهن ئىـدى              
. شۇنىڭ ئۈچۈن، بۇ قـارا باتۇرنىـڭ كـۆڭلىگه ئهمىرلىـك ھهۋىـسى چۈشـكهن ئىـدى                

ئىچىـدە بـۇ ئادەمنىـڭ    ئۇنىڭ ئۈستىگه، پۈتۈن ئاقسۇ خهلقى ۋە ئهتراپتىكى كـالۋاالر         
بـۇنى كـۆرگهن ئهمهلـپهرەس      . ئابرۇيى ئېشىپ، ھۆرمىتى بهك كۆتـۈرۈلمهكته ئىـدى       

.  قوزغىلىپ، ئۇنىڭ بىلهن ھېچ بىر ئىشتا كېلىشهلمهيدۇ       ھهسهتلىرىقارا باتۇرنىڭ   
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باي سـىجاڭنىڭ قانـداقال بولمىـسۇن، ئىـسالم ئىتتىپـاقى قۇرۇشـقا كـۆڭلى بـارلىقى              
.  تهرىپىدىن ئۇنىڭ چارىسىنى كۆرمهكته ئىـدى      ىسلىرىئىبل، ئىنسان   سېزىلگهچكه

 ئـوق   غايىـب  بىلهن بولغان ئۇرۇشتا ئارقىدىن كهلـگهن          تۇڭگانالرشۇنىڭ ئۈچۈن،   
بۇنىڭ كىم تهرىپىدىن قىلىنغانلىقى مهلۇم بولمىـسىمۇ،       . بىلهن ئېتىپ ئۆلتۈرۈلدى  

ن، يهنه شۇنىڭ بىله. كۆپچىلىك خهلق بۇ خىيانهتنى خوجا نىيازدىن كۆرگهن ئىدى  
ــاز     ــاقى بۇزۇلــۇپ، ئاقــسۇ ئۇرۇشــىدا  ئۆزىــدىن ھهر جهھهتــته خېلــى ئ ئۆزئــارا ئىتتىپ

 مهغلۇپ بولۇپ، خوجـا نىيـاز، مهھمـۇد سـىلىڭ ئهسـكهرلىرىگه             غاتۇڭگانالربولغان  
ئۇرۇش ئىشىدا ئازدۇر ـ كۆپتـۇر تهجـرىبه    .  قاراپ قاچقان ئىدىكاشغهرگهقوشۇلۇپ 

سـهن قوماندانلىقىـدا بىــر    خو، دەرھـال مـا  ئهھـۋالنى سـېزىپ   كـۆرگهن گاسـىلىڭ بـۇ   
بۆلۈك ئهسكهر بهلگىـلهپ قـاچقۇنالرنى قوغالشـقا بـۇيرۇپ، ئـۆزى ئاقـسۇدا ئـۇرۇش             

شــۇ كــۈنلىرى كاشــغهر شــهھىرى ھهر  .  ئۈچــۈن قېپقالغــان ئىــدىيىغىــشســېلىقى 
تهرەپتىن توپالنغان، ئهمما بىر ـ بىرى بىلهن كېلىشهلمهيدىغان، ئاڭسىز، سىياسىي  

شۇنداقكى، .  يوق بىر نهچچه قارا كۈچنىڭ مهركىزىگه ئايالنغان ئىدىچۈشهنچىسى
خـوتهن تهرەپــتىن ســابىت دامــولالم باشــلىق شــاھ مهنــسۇر قوماندانلىقىــدا كهلــگهن  
خــوتهن ئهســكهرلىرى، ئــۈرۈمچى ھۆكــۈمىتى يىقىلغانــدا، شــهھهر بېــسىپ بىرىنچــى  

ۇربـان بولغـان    قوزغىالڭ كۆتـۈرگهن ئوسـمان قىرغىـز، يـوق مهنـسهپنى تالىـشىپ، ق             
ــارلىق ــۈر  كۇچــ ــارۋىكهش تۆمــ ــاڭ ھــ ــدىن ۋە جۈجــ ــگهن  پهرغانىــ ــپ كهلــ  قېچىــ

،  يهنه ئـۇالردىن باشـقا قوراللىـق،         قۇربېـشى  يۈسـۈپجان قوزغىالڭچىالرنىڭ قالدۇقى   
ــۇ يهرگه         ــۈچى ب ــق ك ــسىم خهل ــر قى ــۇپ، بى ــاتۇرالردىن بول ــارا ب ــسىز ق ــېكىن ئاڭ ل

 بولغــان بىلهنمــۇ،  قانــداقال بــۇ مۇســۇلمانالر ھهرقــانچه ئاڭــسىز. توپالنغــان ئىــدى
ــادەم كىرگــۈزۈپ، شــۇم      بولمىــسۇن، دىنــسىزالر ھــاكىمىيىتى بۇالرنىــڭ ئارىــسىغا ئ

، ئۇالرنىــڭ كۆڭۈللىرىــدە ئــازدۇر ـ كۆپتــۇر     ســىڭدۈرەلمىگهنلىكتىنتهســىرلىرىنى 
  .ئىسالمىيهتنىڭ مۇھهببىتى ساقالنغان ئىدى
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ى بولغــان بىــرەر ئهگهر ئهھۋالغــا ئــاڭلىق، ئۆتكــۈر ســۆزلۈك، ھــۆرمهت ئىگىــس 
ئـــادەم ئوتتۇرىغـــا ئېتىلىـــپ چىقىـــپ، يېڭىـــدىن قۇرۇلغـــان ھـــۆر تۈركىــــستان        
ھۆكۈمىتىگه، ئاقـسۇدىن كېلىۋاتقـان گاسـىلىڭنى بـاش قومانـدان قىلىـپ سـايالپ،              
قارشى ئېلىپ ئالدىغا چىققان بولسا، مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بـۇ قهدەر بۇزغۇنچىلىـق            

ئهپـسۇسكى،  . نىڭ چىقىـشى ناتـايىن ئىـدى   تۇغۇلۇپ، مۇنچىـۋاال كۆڭۈلـسىز ئىـشالر     
ــارا« ــان » ئىككىنچـــى بۇخـ  باشـــالپ پۈتـــۈن ئالتىـــشهھهر  كاشـــغهردىندەپ ئاتالغـ

ــشنىڭ ھۆددىــسىدىن        ــۇغ سىياســىي ئى ــر ئۇل ــسىدە بۇنــداق بى ــستان ئۆلكى ئۇيغۇرى
شـۇنىڭ ئۈچــۈن، بىچـارە مۇســۇلمانالر   . چىقـالىغۇدەك يېتــۈك بىـر ئــادەم يـوق ئىــدى   

دۆلهت قـۇرۇش شـارائىتى     .   ئـۇچراپ كېلىۋاتـاتتى    چىلككهبۆلگـۈن شۇنچىلىك ئېغىـر    
قولىـــدا تهييـــار بولـــسىمۇ، ئـــۇنى ئـــۆز ئورنىـــدا ئىـــشلىتهلهيدىغان ئۇســـتىكارلىرى   

ــدى  ــدىن پايدىلىنالمىـ ــاچ، ئۇنىڭـ ــارالر  . بولمىغـ ــل مهككـ ــتىگه، قىزىـ ــڭ ئۈسـ ئۇنىـ
نىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا ئىتتىپاقى ئاساسىدا قۇرۇلماقچى بولغان يېڭى ھۆكۈمهت       

بىرەر دۆلهت بىلهن مۇناسىۋەت ئورنىتىپ قېلىشىدىن قورقـۇپ، ئۇنىـڭ چارىـسىنىمۇ            
ــدى  ــا ئىــ ــۈنلهردە،  . قىلماقتــ ــۇ كــ ــغهردەئــ ــىيىگه كاشــ ــيه  رۇســ ــى ئهنگلىــ  قارشــ
 رەۋىــشتهيهرلىـك خهلقــتىن تهشـكىلىي   .  ئىــش كـۆرمهكته ئىــدى كونسۇلخانىـسىمۇ 

ــدىن ھهم      ــشىلهرنىڭ يوقلۇقى ــىي كى ــارغۇچى سىياس ــپ ب ــش ئېلى ــكجئى  ۇغراپىيىلى
ــيهت   ــورنىمىز مهدەنىـ ــدىنئـ ــى   ئالىمىـ ــز ئىككـ ــدىن، بىـ ــراق بولغانلىقىـ ــال يىـ  بهكـ

تۈركىــــستاننىڭ يهرلىــــك خهلقــــى ئهســــىرلهر بــــويى كــــۈتكهن شــــۇ ئىنقىالبىــــي 
دېمهك، بىزنىڭ تهقدىرىمىز   . پايدىلىنالمىدۇق رەۋىشتهئۆزگىرىشلهردىن يېتهرلىك   

ىڭ ھېـسابىغا قـاراپ بهلگىلهنمهكـته     قىزىل ئهجدىهاالرن  -ئۆز دۈشمهنلىرىمىز، قارا    
  .ئىدى

  بېيىت
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   ئۈمىدىڭ كۆرگۈسى باردۇر،ساغۇنىيئۈمىدسىز بولما      
  . قۇياشنىڭ چىققۇسى باردۇرسۆڭىدىنقاراڭغۇ كېچه      

  
يۇقىرىـــدا ئېيتقىنىمىـــزدەك، گاســـىلىڭ ئـــۆزى ئاقـــسۇدا تـــۇرۇپ، بىـــر بۆلـــۈك  

ئـۇالر  .  يولغا سـالغان ئىـدى    رگهكاشغه قوماندانلىقىدا   سهننىڭخو ئهسكهرلىرىنى ما 
 تۇتقـان يهردە ئۆلتـۈرۈپ،      قـوغلىغىنىچه خوجا نىياز، مهھمۇد سىلىڭ ئهسـكهرلىرىنى       

ئالتىـــشهھهر خهلقىنىـــڭ كۆپىنچىـــسى ئـــۇزۇن .   يېقىنلىـــشىپ بـــاردىكاشـــغهرگه
ــپ      ــۆزلهرگه بېرىلىـ ــۇراپىي سـ ــان داۋراڭ، خـ ــاق، يالغـ ــۇرۇق ئاتـ ــرى قـ ــدىن بېـ زامانـ

 گاسىلىڭ ئهسكىرىدىن قېچىپ كېلىۋاتقانلىقى ئۇالرغا كهتكهچكه، خوجا نىيازنىڭ
ــدى   ــۈرگهن ئىـ ــۇنچ كهلتـ ــاتتىق قورقـ ــى كهڭ  . قـ ــغهر خهلقـ ــسى، كاشـ  داالداقىسقىـ

چوپانسىز قالغان، ئهتراپىنى ئاچ بۆرىلهر ئوراپ تۇرغان بىر تـوپ ئىگىـسىز قويـدەك              
رشـى  ئـۆزلىرىگه قا .  ئهسـكهرلىرى يېتىـپ كهلـدى   تۇڭگانئهھۋال ئاستىدا تۇرغاندا،   

 ئهســكهرلىرى خالىغــان تۇڭگــانھــېچ قانــداق چــارە كــۆرۈلمىگهنلىكىنى ســهزگهن 
قارىـــسا، ئـــۆزلىرى ۋە يهرلىـــك مۇســـۇلمانالر ئۈچـــۈن . يهرگه چۈشــۈپ ئورۇنالشـــتى 

پايدىلىق ئىشالر ھهققىدە مهسلىههت كۆرسىتىپ، ئۆزلىرى بىلهن سۆزلىشهلهيدىغان 
» ى دۇنيـالىق يولباشـچىلىرىمىز  ئىككـ «بىچـارە مۇسـۇلمانالر    . بىرەر ئادەم چىقمىدى  

دەپ ئويلىغــان، ھهر ياخــشىلىقنى كــۈتكهن چــاال مــولال ـ دامــوللىلىرى سىياســهت       
 خهۋەرسىز، توغرىسى ھهقىقىي ئىسالمىيهتتىن بهھرىسىز بولۇپ، ئېتىقـاد   ئالىمىدىن

 بوشــلۇقىدىن مۇســۇلمانالر بېــشىغا چۈشــكهن شــۇ كهبــى ئېغىــر ئىــشهنچلىرىنىڭـــ 
ــدا   ــېچ قانـ ــۈنلهردە ھـ ــدى كـ ــسا. ق خىـــزمهت قىاللمىـ ــۈن مـــۆمىنلهر  «: بولمىـ پۈتـ

دېگهن ئايىتى بار قۇرئان كهرىمگه ئىـشهنگهن مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن           » قېرىنداشتۇر
بــۇ ! نــېمه چــارە؟.  ئهمهس ئىــدىمــۇمكىنئىــسالم قېرىنداشــلىقىدىن پايــدىالنماي 

 مىئـالى ھهقىقهتنى ئهمهلگه ئاشۇرغۇچى ھهقىقىي ئادەملهرنىڭ يوقلۇقىدىن ئىسالم       



 209 

ئۈستىگه شۇ كۈنلهردىكىگه ئوخشاش دەھشهتلىك ئاپهت ـ باالالر ھهر ۋاقىت يېغىپ 
ــدى ــا ئىـ ــڭ. تۇرماقتـ ــشىلىق «: قۇرئاننىـ ــهڭالرياخـ ــولىمىز،   كۆرسـ ــان بـ ــز قىلغـ  بىـ

، دېگهن سـۆزى    » كۆرۈڭالر ئۆزۈڭالردىنيامانلىققا قالساڭالر، باشقىدىن كۆرمهي     
  . ئهلۋەتته ھهقتۇر

مهيلـى كىـم    (كاشـغهر خهلقىـدىن ئۈمىـد ئـۈزۈپ،         سـهن    خو شۇنداق قىلىپ، مـا   
قـورال تاپـشۇرۇشقا    . قورال تاپـشۇرۇشقا بـۇيرۇق چىقـاردى      ) بولۇشىدىن قهتئىينهزەر 

قارشــىلىق كۆرســىتىلگهنلىكى ئۈچــۈن ئــۇرۇش باشــلىنىپ، ھهر ئىككــى تهرەپــتىن   
بولۇپمـۇ، بهكـرەك قارشـىلىق كۆرسـهتكهنلهر      . ئورۇنسىز قـانالر ئېقىـشقا باشـلىدى      

ئــۇالر .  قــۇر بېــشى يۈســۈپجاننىڭ قالــدۇق ئۆزبېــك ئهســكهرلىرى ئىــدى ىلىقپهرغــان
 ئهسـكهرلىرىگه كــۆپرەك  تۇڭگـان ئـۆزلىرى تۇرغـان ئــۆينى تېـشىپ ئـاكوپ قىلىــپ     

شۇنىڭ ئۈچۈن، ئۇالردىن كىم قولغا چۈشسه، تىرىـك قويمـاي         . زەربه بهرگهن ئىدى  
ــۈردى ــارلىرى ئۈچــ     . ئۆلت ــل مهكك ــىيه قىزى ــوۋېت رۇس ــدە س ــۇالر ئىچى ــۆزگه ب ۈن ك

كۆرۈنهرلىــك  خىــزمهت كۆرســهتكهنلىرى خوجــا نىيــاز ئهســكهرلىرى بولــۇپ، ئــۇالر   
نىـڭ ھۇجۇمىـدىن سـاقلىنىپ      تۇڭگانالرئهنجان چېگرىسى تهرەپكه قېچىپ بېرىـپ       

ۋاقتى كهلگهندە، ئۇالرنىڭ قولى ئارقىلىق ئىشىنى بېجىـرىش ئۈچـۈن          . قالغان ئىدى 
شۇنىڭ ئۈچۈن، ئـۇالر    . تته زۆرۈر ئىدى  شۇ كهبى ئاڭسىز ئادەملهرنىڭ بولۇشى ئهلۋە     

. سوۋېت رۇسىيه چېگرا ئهسكهرلىرى قۇيرۇقىدا قورالالنغان ھالدا سـاقلىنىپ قالـدى          
 تهرەپـكه   -بۇالردىن باشقىلىرى، ئهگهر ئۆلۈمدىن قۇتۇلۇپال قالغـان بولـسا، تهرەپ           

ــپ جېنىنـــى ئالـــدى   ــرمه چـــاقىرىم  يىـــراق جايـــدىكى    كاشـــغهردىن. قېچىـ  يىگىـ
، ئهســـكى ھۆكـــۈمهت يىقىلغـــان كۈنـــدىن باشـــالپ ھـــېچ كىمـــگه  يېڭىـــشهھهردە

ــان بهش   ــپ ياتق ــسۇنماي، قامىلى ــارتۇق  -بوي ــۈزدىن ئ ــالته ي ــاي    تۇڭگــان ئ  ـ خىت
 ئهسـكهرلىرىنىڭ كېلىـشىنى ئاڭلىـشى       گاسـىلىڭنىڭ . قوراللىق ئهسـكهر بـار ئىـدى      

اال شۇنىڭ ئۈچۈن، باال ئۈستىگه ئارتۇقچه بـ      . بىلهن دەرھال ئۇالرغا قوشۇلۇپ كهتتى    
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 ئهسـلىتىدىغان ئىـشالر     ۋەھـشىيلىرىنى بولۇپ، كاشـغهر شـهھىرى ئىچىـدە چىڭگىـز          
چـۈنكى خهلـق    . بۇنىڭغا قارشى ھـېچ قانـداق چـارە تېپىلمىـدى         . كۆرۈلگىلى تۇردى 

. تېخىمۇ ئاڭسىز بولۇپ، سىياسهت دۇنياسـىدىن پۈتـۈنلهي خهۋەرسـىز، قـاالق ئىـدى             
ۇۋاتقــان رۇس كوممۇنىـــست  يهنــى يىگىــرمه ـ ئوتتــۇز يىلـــالپ كــۆز ئالدىـــدا بول       

 ئاســــتىدىكى قــــان قېرىنداشــــلىرىنىڭ ئېچىنــــارلىق قۇللــــۇقىباســــقۇنچىلىرىنىڭ 
 كۆرۈپ تۇرۇپ، ئۇنىڭدىن ئىبرەت ئالماي، يېڭـى ھايـات بـازىرى            سهرگۈزەشتلىرىنى

ــالالرنى، ئۆزبېـــك  زاكاتـــسىز.  ئىـــدىبىهـــوشئېچىلغانـــدەك   ــارام مـ ــان ھـ  يىغىلغـ
 كۈمـۈش دۇنيـاالرنى تاشـكهنتكه توشـۇپ     -تۇن بايلىرىدىن قالغـان ھـارام مـال، ئـال      

  . ئاپىرىپ، ئاخىرى ئۇنىڭ كاساپىتىدىن ئۆلۈشكهن ئىدى
 ئهمهل  ھۆكـۈمىگه ھهقىقىي ئىمان بىلهن تهقلىـدىي ئىماننىـڭ پهرقـى قۇرئـان            

  . قىلىش، قىلماسلىق بىلهن مهلۇم بولىدۇ
 تولۇق  ىزاكىتىنمېلىڭالرنىڭ  «: پهيغهمبىرىمىز سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم   

 مېلىڭالرنىـڭ تۆمـۈر قـورغىنى        يهنـى زاكـات     ! قامـاڭالر  قورغانغـا    ئادا قىلىپ، تۆمۈر  
  .دېگهن ئىدى» بولۇپ ئاپهتتىن ئامان قالىسىلهر

 دۇنيا  - يىغىلغان مال    زاكاتسىزرەسۇلۇلالھنىڭ بۇ سۆزىگه گۇمان كهلتۈرۈپ،      
 بهدىنىگه ئوتلۇق   بولۇپ، ئۇالرنىڭ » قىيامهتنىڭ نۇسخىسى «قۇرئاندا ئېيتىلغاندەك   

چاال مولال ۋە بىر قانچه نادان بايالر بىلهن بىلله تۇرۇپ . تامغىدەك بېسىلغان ئىدى
 تاپــشۇرۇشقا كــۆڭلى قىيمــاي، ئــۇ ئىختىيــارىچه يىغىلغــان مــالالرنى ئــۆز زاكاتــسىز

 يــامبۇالر تېــنىگه قىزدۇرۇلغــان  تامغىــدەك بېــسىلىپ جېنىغــا  زاكاتــسىزســاقلىغان 
 ئۆزبېــك بـــايالردىن  النلىــق مهرغۇ بــۇالر ئىچىـــدە ئهســلى   لــېكىن . زامىــن بولــدى  

 يىلـى ئىـنقىالب   - 1934ئـۇ كىـشى   . ئىـدى   دېگهن بىر باي كىشى بـار   مۇھيىددىن
 ئېسهن پاكىستان يـولى  - چاقىلىرىنى ئېلىپ، ئامان -باشلىنىشى بىلهن پۈتۈن باال     

ــدى    ــان ئى ــۈپ قۇتۇلغ ــدىن ئۆت ــارقىلىق چېگرى ــۆرمىگهن   . ئ ــۆزۈم ك ــشىنى ئ ــۇ كى ئ
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، چىــن ســۆزلهيدىغان كىــشىلهرنىڭ ئېيتىــشىچه، تىجــارەت  ئىــشهنچلىكبولــساممۇ، 
ئىشىغا كىـرگهن كۈنـدىن باشـالپ، كهتـكهن ئارىلىققـا قهدەر زاكـاتنى قالـدۇرماي               

بهلكىم شۇنىڭ شاراپىتى بولـسا كېـرەك، پاكىـستان         . بېرىپ كهلگهن كىشى ئىكهن   
شـىركهت ئېچىـپ    . ىنىپتۇ بېرىپ كاتتـا تىجـارەت بىـلهن شـۇغۇلل         كاراچىغاپايتهختى  

 تۇرغاندا، كاشغهردەئىلگىرى . بايلىقى بۇرۇنقىدىن نهچچه ھهسسه ئېشىپ كېتىپتۇ
 ئۆز ۋەتىنىگه سىغماي ئۇ تهرەپكه قېچىپ كهتكهن ئىلىم         زۇلۇمدىنكوممۇنىستالر  

 قانـداق يـاردەم قىلغـان بولـسا، ئافغانىـستان، ھىندىـستان             ھهمـشهھهرلهرگه ئهھلى  
.  ان بولۇپ يۈرگهن ۋەتهنداشالرغىمۇ شۇنداق يـاردەم بېرىپتـۇ        مهملىكهتلىرىدە سهرس 

ــقا   ــدىن باشـ ــغهرنىڭبۇنىڭـ ــاي،    كاشـ ــاخۇن بـ ــۆمهر ئـ ــدىن ئـ ــوڭ بايلىرىـ  ئهڭ چـ
ــدىلىنىپ،      ــتىن پاي ــۇ پهيت ــايالر ش ــېتىۋالدى ب ــۆزبېكلهردىن س ــاترائ  ھىندىــستان چ

ــدى     ــگهن ئى ــپ كهل ــگه بېرى ــارقىلىق ئىككــى ھهرەم ــدىن  . ئ ــڭ نادانلىقى ئۆزلىرىنى
دىغان كۆرگۈلۈكى بارمىكىن تـاڭ، بىـر ئىككـى يىـل بـوالر ـ بولمـاي قايتىـپ         كۆرى

  . كېلىپ، ھهممىسى شۇالرنىڭ قولىدا ھاالك بولدى
ــگه ئاشــقانلىقىنى     ــۆز سىياســىتىنىڭ ئهمهل ــتىن ئ قىزىــل مهككــارالر بىــر تهرەپ
كۆرۈپ  قاقاقالپ كۈلگهن بولسىمۇ، ئىككىنچى تهرەپتىن ئۇالرنىڭ تويمىغـان ئـاچ            

 دۇنيالىرىنىڭ  - كۈمۈش، مال -نى قىزىقتۇرغان كاشغهر بايلىرىنىڭ ئالتۇن كۆزلىرى
باشقىالرنىڭ چۆنتىكىگه چۈشۈپ كېتىۋاتقىنىنى كۆرۈپ ئىچىـدىن قـان كهتمهكـته           

  . ئىدى
 تـاالڭ،  -، بـۇالڭ  تاراج -ئهنه شۇنداق، ھهپته ـ ئون كۈنلهپ داۋامالشقان تاالن  

كېــيىن، ئاقــسۇدا قالغــان گاســىلىڭ  چــاپ ئىــشلىرى بىــر ئــاز بېــسىققاندىن -ئــات 
ئهتىـسى ھېيتگاھقـا يىغىلغـان خهلـق ئالـدىغا چىقىـپ، بولـۇپ             .  كهلدى كاشغهرگه

ئــۆتكهن كۆڭۈلــسىز ئىــشالرغا ئۆزىنىــڭ نــارازى ئىكهنلىكىنــى بىلــدۈرۈپ، قــاتتىق   
بىراق، يېشى ئوتتۇزغا يهتمىگهن . ئېچىنغان ھالدا كۆپچىلىكتىن كهچۈرۈم سورايدۇ
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اندان بىر تهرەپتىن دۈشمهن باشلىقى بولـسا،  يهنه بىـر تهرەپـتىن              بۇ قهھرىمان قوم  
ئۇالرنىڭ ھازىرقى تۇتۇۋاتقان سىياسىتىگه قارشى تۇرغانلىقى ئۈچۈن بـۇ كېلىـشىدە      

يهنى كاشغهردىكى سوۋېت رۇسىيه كونسۇلخانىسى     . چوڭ خهتهرگه يولۇقۇپ قالدى   
ــان    ــزى بولغ ــارالر مهركى ــادىملىرى مهكك ــڭخ ــشۇركىرىمىلنى ــۇ   تاپ ــويىچه ب ۇقى ب

ئۇنىــڭ بىــلهن . شــۇڭقار قۇشــنى تورغــا چۈشۈرۈشــكه قــاتتىق كىرىــشكىلى تــۇردى  
بۇ پىـالن  .  ئاالقه  باغالش مهقسىتى ئۇالرنىڭ كۆڭلىدە ئهزەلدىن بار ئىدى  سىياسىي

بۇ ئىشنىڭ تېگى ـ تهكتىگه يېتهلىگهن كىشىلهرنىڭ  .  ياغدەك ياقتىگاسىلىڭغىمۇ
نسۇلخانا گاسىلىڭ ھۆرمىتىگه ھهر تۈرلـۈك ھـاراق         كو توزاقلىقئېيتىشىچه، شهيتان   

 شاراپ ئىچىملىكلهردىـن تارتىـپ، ئىنـسان زاتـى قىزىقىـدىغان خىلمـۇ خىـل نـازۇ                 -
ــارالپتۇ    ــاپهت تهيي ــزەلگهن زىي ــلهن بې ــېمهتلهر بى ــك  . ن ــىلىڭ ئهللى ــاتمىش -گاس  ئ

ئۆز شۇ كۈندىن باشالپ . ئهتراپىدا ئهسكهر باشلىقلىرى بىلهن زىياپهت زالىغا كهپتۇ
يۇرتىــدىن چىقــار ۋاقتىــدىكى چــوڭ ئۈمىــدلىرىنى ئۇنتــۇپ، قۇرئــان تۇتــۇپ قهســهم   
ــهيتانلىرى       ــادەم ش ــدا، ئ ــوۋۇغان ھال ــۆڭلى س ــۇلمانالردىن ك ــان مۇس ئىچــكهن يالغ

  شـوئارلىق »  سـهبىلىلالھ فى«: ئهنه شۇ زىياپهتتىن كېيىن  . سۆھبىتىگه داخىل بوپتۇ  
 ئۆزگىرىــشكهل ـ پىكىرلىــرى   بــۇ قهھرىمانالرنىــڭ ھىمــمهت ئــوتلىرى ســۇنۇپ، ھــا

 كۈنـدۈزلهپ، بهلكـى ھهپـته ـ ئـايالپ كونـسۇلخانىدا ئهيـش ـ          -باشـالپتۇ ۋە كـېچه   
  . ئىشرەتكه بېرىلىپتۇ

مۆمىن ئادەم ئىمان نۇرى بىلهن ھهقنى باتىلـدىن،        «: بۇالر پهيغهمبىرىمىزنىڭ 
. دېـگهن مۇبـارەك سـۆزلىرىدىن ئاجرالغـان ئىـدى         » توغرىنى خاتادىن ئاجرىتااليـدۇ   

 ئاتمىش نهۋقىران ئهسـكهر باشـلىقى   -ئۇزاق ئۆتمهي، گاسىلىڭغا قاراشلىق ئهللىك    
 ئۆز ئىختىيارى   قۇشقاچتهكبۇالرنىڭ سۆزلىرىگه ئالدىنىپ، يىالن ئاغزىغا چۈشكهن       

چېگرىدىن ئۆتۈشى  . بىلهن چېگرىدىن ئۆتۈپ قىزىل جالالتالر قولىغا تاپشۇرۇلدى      
كېيىنكى ھالىنىـڭ نـېمه بولغـانلىقى       . ىدى ئ قورالسىزالندۇرۇلغانبىلهن ھهممىسى   
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دەپ » سهككىزىنچى ئـارمىيه  «گاسىلىڭ ئهسكهرلىرى ئهينى زاماندا     . بىزگه نامهلۇم 
ئاتالغــان قىزىــل كوممۇنىــستالرنىڭ قوشــۇنىغىمۇ بىــر نهچــچه قېــتىم زەربه بېرىــپ  

 بىــلهن ئاســانال قولغــا ھىــيلهرۇســالر ئــۇالرنى بىــر . ئــاتىقى چىققــان قوشــۇن ئىــدى
دىال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن »شهرقىي تۈركىستان«شۇنداق قىلىپ، يالغۇز . دىچۈشۈر

 كهلــــــگهن قــــــوزغىالڭالر ســــــوۋېت رۇســــــىيه مهيــــــدانغاخىتــــــاي تۇپرىقىــــــدا 
  . كوممۇنىستلىرىنىڭ سىياسىتىگه ماس كهلگهن ھالدا بىر تهرەپ قىلىنغان ئىدى

لىـپ،   بۇ ۋەقه يـۈز بېرىـشتىن بـۇرۇنراق خـوتهن تهرەپـكه يـۈرۈش قى       ما خوسهن 
 بېرىــپ، ئــۇ چــاقىلىقالرغىچهيهركهن، قــاغىلىق، خــوتهن ئهتراپــى بىــلهن چهرچهن،  

ھهر تهرەپتىن قاچقان سوقۇندى ئهسكهرلهر سـىغقۇدەك       . يهرگه ئىگه بولغان ئىدى   
 يـولى ئـارقىلىق     چـاترا  بىـلهن    ۋاسىتىـسى گه قېتىلىپ، ئۇنىڭ    ما خوسهن يهر تاپالماي   

ــدى  ــۈپ قۇتۇل ــۇر . ھىندىــستانغا ئۆت ــېكىن ق ــسىمۇ، يېڭــى قۇرۇلغــان   ل ــامى بول ۇق ن
نىــڭ ھۆكــۈمهت رەئىــسى » شــهرقىي تۈركىــستان ئىــسالم جۇمهــۇرىيىتى « ئهركىــن 

سـابىت دامـولال باشـلىق يهتـته كىـشى نـېمه قىلىـشىنى بىلهلـمهي، ئـاالقزادە بولـۇپ،           
. بهزىلىــرى ئــۆز ئۆيىــدە، بهزىلىــرى باشــقا يهرلهردە يوشــۇرۇنۇپ يــۈرگهن ئىــدى        

. هھــۋالى ســوۋېت كونسۇلخانىــسىغا يهتكۈزۈلــۈپ تــۇرۇالتتىئۇالرنىــڭ كۈنــدىلىك ئ
ــاز     شــۇنىڭغىچه ســوۋېت كونسۇلخانىــسى ئــارقىلىق ســاقلىنىپ كهلــگهن خوجــا نىي

 يىلـى، سـوۋېت كونسۇلخانىـسى       – 1934. ئوقۇتۇلغان ياش بالىـدەك تهييـار ئىـدى       
ئۇنىڭ قولىدىن ھۆججهت ئالغاننىڭ ئۈستىگه، يهرلىك ھۆكۈمهت ئهزالىرى باشـلىق          

 دوبهنـگه يالرنى ۋە باشقىالر پـاش قىلغـان كىـشىلهرنى قالـدۇرماي تۇتـۇپ، شـىڭ                 با
قويۇلغـان بىـر قـانچه      . تاپشۇرۇش شهرتى بىلهن ئۇنىڭغا  ۋەزىپه تاپـشۇرغان ئىـدى         

شهرتلىك ماددىالر خوجا نىياز تهرىپىدىن ئورۇندالغان تهقدىردە، ئۇنى مۇسـۇلمانالر          
شۇنىڭ .  قىلىشقا ۋەدە بهرگهن ئىدىرىئورۇنباسا دۇبهننىڭۋەكىلى سۈپىتىدە شىڭ 

بىلهن، بارلىق ئىشالر قىزىل مهركهز تهرىپىـدىن قېلىپقـا سـېلىنغان اليـدەك تهييـار             
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خهلــق كــۆزىنى .  تــۇردىكىرىــشكىلىبولغانــدىن كېــيىن، قىزىــل جــالالتالر ئىــشقا 
بوياپ قورقۇتۇش، يۈرىكىنى مۇجۇپ ھهممىگه دەھشهت كۆرسىتىش، خهلـق ئىچىـدە           

 بولغــانلىقتىن، ھــېچ قانــداق ئىــش  شــوئارىۇرۇش ئۇالرنىــڭ قــانۇنىي ھهيــۋەت ئاشــ
 كىچىـك بـايالر، خهلـق ئىچىـدە كـۆزگه      -كۆرمىگهن، بولۇپمۇ، دىنىـي زاتـالر، چـوڭ     

  . كۆرۈنگهن كىشىلهرنى بىرىنچى نۆۋەتته قولغا ئالغىلى تۇردى
، ئـاتۇش مۇھهممهد ئاخۇن خهلپىتىم، كاشغهر ئۆلىمالىرىـدىن سـابىت دامـولالم           

، ھاشـىم ئـاخۇن خهلپىـتىم، شهمـشىدىن دامـولالم  باشـلىق        قىزىلبۇيـا بىت ئاخۇن   سا
.  ئهللىك ئادەم شۇ ئىنقىالبنىـڭ قۇربـانى بولغـان ئىـدى      -دىنىي ئالىمالردىن قىرىق    

 تهسنىپبۇالرنىڭ ئىچىدە يۇقىرىدا ناملىرى چىققان  ئالىمالر كىتاب يېزىش، ئهسهر 
ئهمما سابىت دامولالمدىن باشقا بىرەر . دىقىلىشقا قۇدرىتى يېتىدىغان كىشىلهر ئى

شۇنداق قىلىپ، بۇالرنىڭ قىيىن ـ . كىشىنىڭ ئهسهر يازغانلىقى بىزگه مهلۇم ئهمهس
 كىــشهنلهر -قىــستاق ئاســتىدا ئــۆلمهي، ســاق قالغــانلىرىنى قــول ئايىغىغــا زەنجىــر  

ــاپ       ــدىنى قىين ــپ، ئال ــپ بېرى ــدىغا ئېلى ــڭ ئال ــۈرۈمچىگه، شــىڭ دو بهننى ســېلىپ، ئ
« : ئۇالرنىـڭ . لتۈردى، ئاخىرىنى ئۇزۇن يىل قاماق جازاسىغا مۇپتىال قىلغان ئىدى ئۆ

بىزمــۇ باشــقىالرغا ئوخــشاش ئاتــا ـ بــوۋىمىزدىن قالغــان، ئــۆز ئانــا ۋەتىنىمىــزگه،       
دېگهندىن باشقا نېمه گۇناھى بار     »  ئىگه بولساق بوالتتى   ھهقلىرىمىزگهئىنسانىي  

  ! ئىدى؟
 كـۈچ دۈشمىنىڭگه قارشى ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه   «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ   

  »! قۇۋۋەت توپال-
 ئهمهل قىلغـان بولـسا، پۈتـۈن     ھۆكـۈمىگه مۇسۇلمانالر قۇرئاننىڭ يالغۇزال شـۇ      

بـۇ  . ئىنسانالرغا ھۆكۈمران بولۇپ، ئىسالم ئـادالىتى يهر يۈزىـدە ئورناشـقان بـوالتتى          
ــۇر  ــهك يوقتـــ ــدە شـــ ــۆزنىڭ ھهقلىقىـــ ــز. ســـ ــۈنكى پهيغهمبىرىمىـــ ــڭ  «:چـــ مېنىـــ

 قايـسى كىــشى ياخـشىلىق كۆرسـه، ئــۇنى ئـالالھتىن كۆرســۇن ۋە     ئۇممهتلىرىمـدىن 
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ئهگهر يامانلىق كۆرسه، ئۆزىدىن كۆرسۇن . بۇنى ماڭا ئالالھ بهردى، ـ دەپ بىلسۇن 
 قارىغاندا، باشقىالرغا   ھۆكۈمىگهقۇرئان  . دېگهنىدى» !ۋە ئۆزىگه ماالمهت قىلسۇن   

ي ھۆكـۈمىتىنى ئۇالرغـا تهۋە قىلغـان مۇسـۇلمانالر      ۋەتهنلىرىنى باستۇرۇپ، ئۆز مىللى   
، جاۋابكارلىققــا تارتىلىــپ، ھهر ئىككــى  ئورۇنــدىمىغانلىقتىنئالالھنىــڭ ئهمرىنــى 

 بىرىنچـــى ســـهۋەب بولۇشـــىمىزدىكىبىزنىـــڭ ئىنقىـــراز . دۇنيــادا خارلىققـــا قالىـــدۇ 
، ھـالبۇكى ئىـسالم دىنـى مـۆمىنلهرنى ھهمىـشه بىرلىـك           . ئىتتىپاقسىزلىقىمىز بولدى 

  .ئىتتىپاقلىققا ئۈندەيدۇ
ــلهن       ــولى بىــ ــېهىرگهرلهر قــ ــل ســ ــسهك، قىزىــ ــۆزىمىزگه كهلــ ــۆز ســ يهنه ئــ

ــنه   ــتۇرۇلغان پىت ــۈپ،      -تۇتاش ــلهن ئۆچۈرۈل ــولى بى ــۇالرنىڭ ق ــوتى، يهنه ش ــات ئ  پاس
 يىلىغا كهلگهنـدە، ئۆزىنىـڭ ئالـدىن پىالنلىغـان شـىڭ دوبهن ھۆكـۈمىتى            - 1934

 ئىلـى   خىتـاينى  دېگهن قېـرى     سىلىڭ چۇسى  شىڭ دوبهن ئۆزىنىڭ قېيناتى   . قۇرۇلدى
كهلـگهن بـايالردىن ئهسـلى      توقمـاقتىن   . ۋىاليىتىگه ۋالى قىلىپ، غۇلجىغا ئهۋەتتـى     

 ئورۇنباســارى ئالمــاس بهگ ئــوغلى تۇداخــۇن دېــگهن كىــشىنى ئۇنىــڭ  كاشــغهرلىك
لېكىن شىڭ دوبهن ھۆكۈمىتى ھهر تهرەپتىن سـوۋېت سىياسـىتىگه       . قىلىپ بېكىتتى 

ــانلى ــويىچه     باغالنغ ــى ب ــسۇلىنىڭ دېگىن ــىيه كون ــوۋېت رۇس ــشالر س ــۈن ئى قتىن پۈت
 مــانجۇرىيىنى بېـــسىۋېلىپ شـــهرقىي تۈركىـــستان  يـــاپونالرچـــۈنكى . بېجىرىلهتتــى 

ــدى   ــكهن ئى ــۆز تىك ــسىگه ك ــۈمىتى  . ئۆلكى ــىڭ دوبهن ھۆك ــاپونالرنىش ــهرقىي ي  ش
 20 چېگرىـسىغا  شىڭـشا تۈركىستان ئۆلكىسىگه يېقىن يوالتماسلىق ئۈچۈن، شىڭ   

پۈتۈن شهرقىي تۈركىستاننى  غهربىي تۈركىـستانغا ئوخـشاش         . ىڭ ئهسكهر قويدى  م
ھهر تهرەپــتىن ســوۋېت رۇســىيه سىياســىتىگه مــاس ھالــدا باشــقۇرماقچى بولغــان        

 قارشى ئىتتىپاق تۈزگهنلىكى ئۈچۈن قهغهز ئۈستىدە بولـسىمۇ،       ياپونىيىگهبولسىمۇ،  
.  قىلىـپ ھېـسابلىغان ئىـدى      شهرقىي تۈركىستاننى خىتاي زېمىنىنىڭ بىـر پارچىـسى       

 خىتـاي   كهيـشى شۇنداق قىلىپ، ئۇيغۇر تۇپرىقى شهرقىي تۈركىستان ئېغىـزدا جـاڭ           
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 سـوۋېت رۇسـىيه ھـاكىمىيىتى ئاسـتىغا         ئاسـتىرتىن ھۆكۈمىتىگه قارىغـان بولـسىمۇ،      
ــشىۋاتاتتى   ــاتتىق تىرى ــشقا ق ــشلىرى    . ئېلى ــسادىي ئى ــڭ ئىقتى ــۇ ئۆلكىنى ــۇ، ب بولۇپم

 بـــاغلىق بولغـــانلىقى ئۈچـــۈن تىجـــارەت ئىـــشلىرى هرۇســـىيىگپۈتـــۈنلهي ســـوۋېت 
توســـقۇنلۇققا ئـــۇچراپ، بـــۇ ســـاھهدىكى كـــۆپلىگهن كىـــشىلهر ئـــۆز كهســـپىدىن   

مهلــۇمكى، خهلقئــارا ئىقتىــسادىي   .  ئىــدىمــۇمكىنئايرىلىــپ، ئىشــسىز قېلىــشى   
ــاالكهت      ــۇ ھ ــستان خهلقىم ــهرقىي تۈركى ــدىكهن، ش ــك كۆپىيى ــق قانچىلى قىيىنچىلى

  .  ئىدىمۇمكىنېقىنلىشىشى  شۇنچىلىك  يتۇزىقىغا
 رۇسىيىــسىنىڭ كـۆز قىلىــپ، سـوۋېت   - كـۆز  ئالتىــشهھهرنىقۇالققـا يېقىملىـق   

ــۇردى      ــاتقىلى ت ــۇندا ئوين ــۈك يوس ــى تۈرل ــۈن خهلقن ــلهن، پۈت ــڭ . نهيرىڭــى بى ئۇنى
 كهيــشى قارشــى ئارقــا ســېپىمىزنى چىڭىتىــپ، خىتــاي جــاڭ  ياپونالرغــا«: ئۈســتىگه

 ئـالۋان  بىلهن بايالرغا سېلىق سـېلىپ،       باھانهن  دېگه» ھۆكۈمىتىگه ياردەم بېرىمىز  
شۇنداق قىلىپ، خهلقنى تۈرلۈك يولالر بىلهن ئوينىتىپ، .  ياساق توپلىغىلى تۇردى-

.  يىلىغا كهلگهندە، ئۆز پىالنىغا قارىتا بىردىنال ئـۆزگىرىش ئېلىـپ بـاردى      - 1937
وتتــۇزدىن يــانۋار كېچىلىرىنىــڭ بىرىــدە، غۇلجــا شــهھىرىدىكى  تۇداخــۇن باشــلىق ئ 

يهنى غۇلجا ۋالىسى چۇ سىلىڭ . ئارتۇق كىشىنى ھېچ قانداق سهۋەبسىز قولغا ئالدى  
تۇتۇلىــدىغان كىــشىلهرنى شتۇرۇشــى بىــلهن ســوۋېت كونــسۇلىنىڭ ئالــدىن ئورۇنال 

 بولغانــــدا، ئالــــدىن تهييارالنغــــان خىتــــاي  12ســــائهت . مهجلىــــسكه چــــاقىردى
خـــۇن باينىـــڭ ماشىنىـــسىنى ئهســـكهرلىرى مهجلىـــستىن قايتىـــپ كېلىۋاتقـــان تۇدا

 كامېرغـا توختىتىپ، قىشلىق كىيىملىرىنى سالدۇرۇپ، ياالڭ كىيىمى بىلهن قاراڭغۇ   
ئۇنــدىن باشــقىلىرى  بــۇ ئىــشتىن خهۋەرســىز ئــۆز ئۆيىــدە ياتقانــدا . سـوالپ قويىــدۇ 

 قىزلىرىنىـڭ  -ئۆيلىرىگه باستۇرۇپ كىرىپ، يىرتقۇچالرچه قوپاللىق بىلهن خوتۇن       
 كىگىـزگه  ـ زىننهتلىرىنى بۇالپ ئېلىـپ، ئـۆزلىرىنى ئهسـكى     زىبۇ بوينىدىكى ئالتۇن

 ئهختهم باينىـڭ قورۇسـىغا      قوشنايۆگهپ، قىشنىڭ قهھرىتان سوغۇقىدا ئۇدۇلىدىكى      
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 يىگىـرمه ياشـلىق ئـوغلى نۇرتـاي         تۇداخۇننىـڭ ئهڭ ئېچىنـارلىقى شـۇكى،      . تاشاليدۇ
 يېرىدىن تۇتۇپ،  بهگنى ياتقان ئهھمهتبىلهن تېخى يىگىرمىگه كىرمىگهن ئوغلى      

شۇ قامالغان پېتـى ئۇالرنىـڭ     .  پېتى بىر يهر ئاستى ئۆيگه سوالپ قويىدۇ       كۆينهكچان
 -ھهتتـا ئۇالرنىـڭ كوچىـدا قالغـان بـاال           . ھېچقانداق خهۋىرىنـى ئااللمىغـان ئىـدۇق      

بىرىنچـى  . چاقىلىرىدىن خهۋەر ئېلىـشقىمۇ ھـېچ كىـم جـۈرئهت قىاللمىغـان ئىـدى             
 -، يـېمهك  بىسات، ئۆي ـ  مۈلك -رنىڭ قورۇ ـ جاي، مال  تۈركۈمدە قامالغان كىشىله

ئىچمهك ھهمـمه نهرسىـسىنى تارتىـپ ئېلىـپ، ئـۇالرنى كوچىغـا ھهيـدەپ چىقارغـان                 
  . ئىدى

 قارى بايلىقتىن بهھرىمهن بولۇپ، سىياسىي قۇربانتايتۇداخۇن باينىڭ ئىنىسى 
ن ئۇنىڭغــا  ھهم باشــقا جايــدا ئولتۇرغــانلىقى ئۈچــۈ   ئارىالشــمىغانلىقىئىــشالرغا 

كېيىن ھۆكۈمهت دائىرىلىرى ئۇنىڭمۇ مال ـ مۈلكىنى مۇسادىرە . چېقىلمىغان ئىدى
بىچارە سىڭلىسى تاشخان خىتايالرنىـڭ بوسۇغىـسىغا       . قىلىپ، ئۆزىنى قاماپ قويدى   

، يهتمىـش كــۈن بولغانــدا ئــۇنى قويــۇپ بهرگهن  تۇرۇۋالغاچقــابـاش ئــۇرۇپ يىغــالپ  
  . ئىدى

  بېيىت

  ،ېتهردەكدۆلهت باشتىن      
  .كهڭ كىيىمىڭ تار بولۇر     
  قوي دېگهنگه كۆنمىگهن،     
  . زار بولۇرئاراچىگه     

  
 قايتمىغان كىشىلهرنى باالدىن كىم نهھىسىدىنئالالھنىڭ ئهمرىنى ئورۇنالپ، 

 ئاخىرەتلىـك   - بىـلهن مۇسـۇلمان مېلىنـى دۇنيـالىق          كهسىپھاالل  ! ؟قۇتقۇزالىسۇن
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ئۈچـۈن ئـالالھ تائـاال زاكـاتنى تۆمـۈر قورغـان قىلغـان              ئاپهتلىرىدىن ئامان ساقالش    
، پهيغهمبىرىمىزنىـڭ   ھۆكـۈمىگه دۇنيا ئىـشلىرىغا قـاتتىق بېرىلىـپ، قۇرئـان          . ئىدى

ــانلىقتىن،    ــان بولغ ــلهن قارىغ ــان بى ــسىزســۆزىگه گۇم ــر زاكات ــسىز -، خهي  ئېسهان
ولۇشىنى  ئاخىرى بېرىپ ئىت ـ توڭگۇزالرغا يهم ب دۇنيالىرىنىڭ -يىغقان ھارام مال 

 مـۆمىن قۇللىرىغـا     تائاالنىـڭ قۇرئاننىڭ ئېيتىـشىچه، ئـالالھ      ! ئۇالر نهدىن بىلسۇن؟  
  .  ئهمهسمۇمكىن يېگۈزۈشى كاپىرالرغا ھارامخور رىزىقلىرىنىئاتا قىلغان ھاالل 

  شىڭ دوبهننىڭ زۇلۇمىدىن قېچىش ۋە تۈرمه

دەرلىرىم دۆلىـتىم بېـشىمدا بولـسا، يـار ـ بـۇرا      «يهنه ئۆز سۆزىمىزگه كهلـسهك،  
 كهتكهن، دۆلىتى قاچقان كۈنلهردە ھهركىمنىڭ ئـۆز        قۇۋۋىتىدېگهندەك،  » يېنىمدا

 ئانىسى ياكى قهدىردان دوسـتىدىن باشـقىلىرى دۈشـمهن تهرەپـكه            -ئائىلىسى، ئاتا   
تۇداخــۇن باينىــڭ شــۇنچه كــۆپ يــار ـ بــۇرادەر، دوســت ـ         . ئۆتــۈپ كهتــكهن ئىــدى 

ــسىدىن خهۋ  ــى ئائىلىـ ــدىن بىرەرسـ ــلىۋەتتى ئاغىنىلىرىـ ــاي تاشـ ــشقا بارالمـ . ەر ئېلىـ
 ھهر قانچه تهشۋىش ئىچىدە بولساممۇ، يېـرىم  ئۆزۈمئاخىرى، مهن چىداپ تۇرالماي،    

 نـاننى ئېلىـپ، مهرھـۇم ئايـالىمنى كىرگـۈزگهن ئىـدىم،       تونۇقوي گۆشى بىلهن بىر  
. دەپ يىغـالپ كهتتـى    » ۋاي بۇ دۇنيادا بىزنى يوقاليدىغان كىشى بار ئىكهن       «: ئۇالر
 مۇسـادىرە قىلىنىـپ، ئـۆزلىرى      مۈلـۈكلىرى  -ېـتىم قولغـا ئېلىنغانالرنىـڭ مـال         شۇ ق 

ئــۇالر بىــلهن ئهڭ . غۇلجىنىــڭ ســىرتىدىكى بىــر يېزىغــا ســۈرگۈن قىلىنغــان ئىــدى 
ئۇنىڭدىن كېيىن بىزگه ئوخشاش .  شۇ بولغان ئىدىكۆرۈشۈشىمىزئاخىرقى قېتىم 

.  خهۋەر ئااللمىــدۇقھهمــمه كىــشى تهرەپ ـ تهرەپــكه تارقىلىــپ كېتىــپ ئــۇالردىن     
چۈنكى ئۇ كـۈنلهردە بـۇ جـالالتالر ئىككـى كىـشىنىڭ بىرىنـى ئۆزىنىـڭ مهجبـۇرىي                   

: ســۇلتانىمنىڭ ئهھــمهدقــۇل غوجــا . خىــزمىتىگه ســېلىپ، ئۇنىڭــدىن پايــدىلىناتتى
 ئهمهلــدە كــۆرۈلگىلى راســتتىنالدېــگهن ســۆزى » پــۇچهك پۇلغــا ئىمــانىنى ســاتىدۇ«
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 ئايمـاقلىق سـۆيۈملۈك ئانـا ۋەتىنىمىزنـى     -رۇق جهنـنهت مىـسالى، ئـۇ     . تۇرغان ئىدى 
قىزىـل سـېهىرگهرلهرنىڭ شـۇم    . تاشالپ، ئامانلىق ئۈچۈن بۇ يهرگه كهلگهن ئىدۇق     

 ئامـانلىق  - تىـنچ يهردىمۇ ناھهقلىق ئهۋج ئېلىپ، خهير ـ بهرىـكهت،    قولى بىلهن بۇ
ن، بۇ ۋەقه بولماستىن ئىلگىـرى شـهرقىي تۈركىـستا      . كۆتۈرۈلۈشكه باشلىغان ئىدى  

ــوللىرى ئوچــۇق تۇرغــان بولــسىمۇ، ئىــش      ئىچكــى خىتــاي، جهنــۇبىي ھىندىــستان ي
 -پهقهت ئىـشنىڭ ئـوڭ   . باشلىنىشى بىلهن ھهممه تهرەپ  پۈتۈنلهي قامالغان ئىدى    

سولىنى بىلمهيدىغان قارا ئىشچى، ساۋاتسىز كىـشىلهرال خـاتىرجهم بولـۇپ، بىـزدەك           
 كىـشىلهرنىڭ بـۇ يهردە تۇرۇشـى    قئوقۇمۇشلۇئىشنىڭ ئالدى ـ كهينىنى بىلىدىغان،  

 قـانخور بايقۇشـنىڭ شـۇم كـۆزى كېچىـسى ئېچىلغانـدەك، بـۇ       . ناھايىتى تهس ئىدى  
كـۆپ كىـشىلهر ئـۆز     . جالالتالرنىڭ كۆزىمۇ يېرىم كېچىـدىن ئۆتكهنـدە ئېچىالتتـى        

 كـۈن كهچۈرىـدىغان     دۈككىـدە  - چاقىلىرى بىلهن دەكـكه      -ئۆيىدە ياتالماي، باال    
 ھــېچ قانــداق گۇناھــسىز ۋەھــشىيلىرى يهنــى بــۇ ئىنــسان .ھالغــا چۈشــكهن ئىــدى

ــۇت      ــڭ پ ــپ، تۇتۇلغانالرنى ــتۇرۇپ كىرى ــېچىلهپ باس ــۆيلىرىگه ك ــشىلهرنىڭ ئ  -كى
 - 20مانــا قــاراڭ، .  كىــشهنلهر ســېلىپ  قــارا زىنــدانغا تاشــاليتتى -قولىغــا زەنجىــر 

لغـا  تـۇنجى تۈركۈمـدە قو  ! ئهسىردە ئىنسانالر ھوقۇقىنىڭ ئايـاق ئاسـتى قىلىنىـشىنى      
 تــۆت ئــايلىق قىــش ئۆتــۈپ كــۆكلهم -ئېلىنغــان كىــشىلهر تــۈرمىگه كىرىــپ، ئــۈچ 

ــۇردى     ــاڭالنغىلى تـ ــۇم خهۋەرلهر ئـ ــشالر، شـ ــۇق ئىـ ــى قورقۇنچلـ ــدە، يېڭـ . كهلگهنـ
 قاتارىدا مېنىڭمۇ ئىسمىمنىڭ بارلىقى ئاشكارا      تۇتۇلىدىغانالرئىككىنچى تۈركۈمدە   

چه ئۇيقۇم كهلمهي، ئۇزۇندىن ئۇ گهپنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، كېچى. بولۇپ قالدى
.   بولدۇم ئاتقۇزىدىغان خىيال قىلىپ، غهم قايغۇ ۋە ئهندىشه بىلهن تاڭنى          ئوزۇق -

 -بــۇ باســقۇنچىالر پــاالنى « : چــۈنكى ھهر كېچىــسى يېتىــپ ئهتىــسى تــۇرغىنىمىزدا
 ئون -ئارىدىن بهش . دېگهن شۇم خهۋەرنى ئاڭاليتتىم»  تۇتۇپ كېتىپتۇپاالنىالرنى
ئوغلـۇمنى  . بىر كۈنى يېرىم كېچه بولغاندا، دەرۋازا قېقىلغىلـى تـۇردى         . ىكۈن ئۆتت 
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دەرۋازا تۈۋىــدە ئۆزبېــك . دېــدىم» ! ئوغلــۇم، ئىــشىكنى ئــاچئاســىلخان«: چاقىرىــپ
» مانـا ئـاچقۇچنى تاپـاي     «: ئوغلۇم.  ئاۋازى ئاڭالندى  شاڭيونىڭئاقساقىلى شىرىپ   

ئۆزۈممــۇ تهييارلىنىــپ . ى بىــلهن قايتىــپ كېلىــپ ماڭــا خهۋەر قىلــدباھــانهدېــگهن 
نـېمه بولـسا   «. تۇرغان ئىدىم،  تاشقىرىغا چىقتىم، ھاۋا جۇدۇن ـ چـاپقۇنلۇق ئىـدى   

دادا ئۇالرنىڭ قولىـدا  «: ئاسىلخاندەپ ماڭغىنىمدا، ئوغلۇم    » مهيلى، ئالدىغا چىقاي  
ــدىرالپكىــشهنلهر  ــادەتقۇ؟  جال ــزدىن قالغــان ئ ــدۇ، قېچىــشمۇ پهيغهمبىرىمى »  تۇرى

 پۇتۇمدىن كۆتـۈرۈپ، ئېگىـز تامغـا يـۆلهپ     ئاسىلخانىلهن، ئوغلۇم   شۇنىڭ ب . دېدى
ھهم يامغۇر .  تاشلىدىمئۆزۈمنى ھويلىسىغا قوشنىمىزنىڭقويدى، تامدىن ئارتىلىپ 

قـورۇدىن  .  تـۇرۇپ سـهزمهي قالـدى      ھهم شامال چىقىۋاتقاچقـا، ئـۇالر سـىرتتا       يېغىپ  
. يوشـۇرۇندۇم ئىچىـگه    دۆۋىسىنىڭ بېدەقورۇغا ئۆتۈپ، مهھهللىنىڭ بېشىدىكى بىر      

ــدا بهش  ــڭ    -ئارى ــق بولغاچقــا، ئۆزۈمنى ــدا ئوچۇقچىلى ــسىمۇ،  ئارى ــالته ھــويال بول  ئ
ــۇردۇم   ــېمه ئىــشالرنىڭ بولغــانلىقىنى بىلىــپ ت  ئۆيلهرنىــڭ قوشــنائــۇالر . ئۆيىــدە ن

 ئۈسـتۈن قىلىـۋەتكهن بولـسىمۇ، مېنـى         -ھهممىسىنى قارا قويۇق ئاختۇرۇپ، ئاستىن      
ئۇالرنىــــڭ ئــــائىلهمگه قىلغــــان    .  لىــــپ كېتىــــشتى   ئېئاســــىلخاننى تاپالمــــاي  

ئهسكىلىكلىرىنى دېيىشكه توغرا كهلسه، ئۇالرنى ئىككـى پۇتلـۇق ھـايۋان دېـسىمۇ            
ــادەم خاتاالشــمايدۇ  ــامغۇر خــۇددى     . ئ ــدا، ي ــاز قالغان ــاڭ ئېتىــشقا ئ ــۇالر كېتىــپ، ت ئ

ــماندىن  ــېلهكلهپئاس ــلىدى  چ ــشقا باش ــاتتىق يېغى ــدەك ق ــشىم  .  قۇيغان ــتى بې ئۈس
تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن باشقا بىر جايغا .  ھۆل بولۇپ، سۇغا چېلىشىپ كهتتىيامغۇردا

 ئـايۇپ   قوشـنىمىز شـۇنىڭ ئۈچـۈن، كاشـغهرلىك       .  كېـرەك ئىـدى    ئورۇنلىشىۋېلىشىم
ئاخۇن ئۇستامنىڭ قورۇسىغا كىرىـپ، پۇتۇمنىـڭ ئۇچىـدا دەسـسهپ، مىـڭ خىجـالهت               

ئاۋازىمــدىن . م چهكــتىئىــشىكىنىبىــلهن ئــۆزى ياتقــان ئۆينىــڭ ئالــدىغا كېلىــپ،  
 پهزىلىتـى بـويىچه     - ئهخـالق    مۇسـۇلماندارچىلىقنىڭ  بولغاي، دەررۇ كېلىپ     تونىدى

.  يىلى مارت ئايلىرىدا بولغان ئىدى   - 1937بۇ ۋەقه،   . مېنى ئۆيىگه باشالپ كىردى   
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ئهگهر ئارىـدىن مىـڭ   .  يازمـاقتىمهن كىتابنىشۇ ئارىدىن ئوتتۇز ئۈچ يىل ئۆتۈپ بۇ     
. لىقنى ھهرگىـز ئۇنتۇمـاي، دائىـم ئـۇنى ئهسـلهپ تـۇرىمهن        يىل ئۆتسىمۇ، بۇ ياخـشى    

  ! ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن
يوغان . ھۆل كىيىملىرىمنى قۇرۇتۇپ تۇرۇشۇمغا، بامدات نامىزىغا ئهزان چىقتى

دەپ » بىـسمىلالھ «چاپاننى كىيىـپ، يوغـان سـهللىنى ئـوراپ، ئـايۇپ ئـاخۇن بىـلهن               
ــۇق شىدەك ئىــشىك ئالــدىمىزدىن ئۆتۈۋېتىــپ  نامازغــا ماڭغــان كىــ . ئۆيــدىن چىقت

ئۇالرغا پىسهنت . قارىسام، دەرۋازىنىڭ ئالدىدا ئىككى نهپهر خىتاي چېرىكى تۇرۇپتۇ
دەرۋازىـسى  .  ئۆيىگه كهلدۇق  قارىمنىڭ مهرھۇم ئوسمان    ماڭغىنىمىزچهقىلماي، شۇ   

بىرى دەرۋازىدىن ئارتىلىپ چۈشـۈپ مېنىـڭ خهۋىرىمنـى        . تېخى ئېچىلمىغان ئىكهن  
ئوسمان قارىم دەرھال ئۆيدىن يۈگـۈرگىنىچه چىقىـپ، ئويلىغىنىمـدىن     . كۈزدىيهت

  !ئالالھ ئۇلۇغ ئهجىر بهرسۇن. ئارتۇقراق ھۆرمهت بىلهن قارشى ئېلىپ كۈتۈۋالدى
ــدە   ــۆز ئۆيىــ ــشىنىڭ ئــ ــۇ كىــ ــىمىزبــ ــوغرا  تۇرۇشــ ــسىدىن تــ ــات يۈزىــ  ئېهتىيــ

يئوغلىنىـڭ  كهلمىگهنلىكتىن، ئۆزىنىڭ ئۆيىدىن يىراقراق خىلـۋەت كوچىـدىكى كۈ        
بىـر  . مانا شۇ جايدا ئون كۈندەك تـۇردۇم      . قورۇسىدا تۇرۇشىمىزغا مهسلىههت بهردى   
 شـاڭيو ، ۋەتهن خائىنى شـىرىپ  ۋىجدانسىزكۈنى ھۆكۈمهت جاسۇسلىرىدىن بولغان    

ــمان  ــوراپتۇ  قارىمنىـــڭئوسـ ــۋال سـ ــڭ توغرۇلـــۇق ئهھـ ــۆيىگه كېلىـــپ، مېنىـ ــۇ .  ئـ ئـ
. ۇن يهڭگۈشـلهش قارارىغـا كهلـدۇق   كهتكهندىن كېيىن، ئېهتىيات يۈزىسىدىن ئور 

ــڭ ــكهن،     قارىمنىـ ــار ئىـ ــدىنى بـ ــا خۇمـ ــالندۇق، كونـ ــق تاشـ ــچه يىللىـ ــدا نهچـ  بېغىـ
.  سائهتتهك ياتتىم  9 يهر تاپالماي، شۇنىڭ ئىچىگه كىرىپ       ياتىدىغانئالدىراشلىقتا  

شۇ كۈنى كهچقۇرۇن بۇ جايدىن يۆتكىلىپ، دەريا بويىـدا بىـر خىلـۋەت يهر تېپىـپ،                
مېنىڭ بۇ ئهڭ ئېغىر   .  جېنىمنى بىر نهچچه كۈن بولسىمۇ ساقلىدىم      شۇ يهردە ئهزىز  

كۈنلىرىمـــدە ۋاپـــادارلىق قىلىـــپ، دوســـتلۇق ھهققىنـــى ئـــۆتىگهن ئهركهكلهرنىـــڭ 
 - باشـلىق چـوڭ      ئابـدۇلقادىر ئۇ ئوغلى   .  ئىدى ئابدۇرەھمانبىرىنچىسى توقماقلىق   
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ماڭــا جــان .  ىكىچىــك پۈتــۈن ئــائىله  تاۋابىئــاتى بىــلهن مېنىــڭ ياردىمىمــدە بولــد
پىدالىق بىلهن ئىخالس قىلىپ خىزمهت قىلغان كىشىلهردىن يهنه بىـرى ئاتۇشـلۇق    

 غۇلجــا موڭغۇلىيىــدەبــۇ قهھرىمــانالر ئالتــاي   . ســودىگهرلهردىن مهتنىيــاز ئىــدى  
 موڭغۇلىيىگه، سېتىۋېلىپيىلقىسى پۇل ئىكهن دەپ، ئاتايىن مهن ئۈچۈن يۈز يىلقا 

شتىكى مهقـسىتى، مېنـى خىزمهتچـى يىلقىچىـالر         بۇنداق قىلىـ  . ھهيدىمهكچى بولدى 
ــۈنلىرى     ــۇ ك ــپ، ئ ــۇلىيىگه ئاپىرى ــا قوشــۇپ موڭغ ــدەقاتارىغ ــلۇق مانجۇرىيى  تۇرۇش

چىـن كـۆڭلى بىـلهن بىـز ئۈچـۈن بـۇ            .  ئىـدى  ۋەتمهكچىۈئۆتكـۈز  تهرەپكه   ياپونالر
ئىشقا كىرىشكهن بولسىمۇ، يولىمىز توغرا كهلمهي قىلىپ، باشقا ياققا ماڭىدىغان       

  . قالدۇقبولۇپ 
بهنــدىلىرىڭنىڭ بىــزگه قىلغــان ياخــشىلىقلىرىغا يارىــشا ھــېچ  ! يــا رەبــبىم«

ئــۆزۈڭ بىلىــسهن، ســېنىڭ يولۇڭــدا ياخــشىلىق .  قانــداق ئىــش قىلىــپ بېرەلمىــدىم
قىلىش ۋە باشقىالرغا پايدا يهتكـۈزۈش مېنىـڭ ئهڭ سـۆيۈنۈپ تىلىـگهن مهقـسىتىم               

ام، مهن ئۈچـۈن ئۇالرغـا ئىككـى        مهن قىاللمىغـان بولـس    ! ئـالالھىم ئى ئۇلۇغ   . ئىدى
  »! بهرگهيسهن ـ ئامىنئۆزۈڭدۇنيا ياخشىلىقلىرىڭنى 

شــۇنداق .  دۇنيـادا قېچىــپ، يوشـۇرۇنۇپ يۈرگهنــدىن ئېغىـر ئىــش يـوق ئىــكهن    
ئوۋچىدىن قاچقان . بولسىمۇ، باشقا كهلگهندە ئۇنى تارتماسلىققا چارە يوق ئىكهن    

ىن ئۇ تۆشـۈككه قېچىـپ يـۈرۈپ        تۈلكىدەك ئۇ تۆشۈكتىن بۇ تۆشۈككه، بۇ تۆشۈكت      
  . ئىككى ئاينى ئۆتكۈزدۈم

 ئىككـى ئـاتنى     كۈنهسـتىن  ۋەدە بـويىچه     غاپپارخـان شۇ ئارىدا، مهرھۇم ئوغلۇم     
 18خىتـاي ھۆكـۈمىتى مېنـى تۇتالمـاي،     . ئېلىپ سـهپهر تهييـارلىقى ئۈچـۈن كهلـدى       

: ىخىتاي ھۆكۈمهت تهرەپدارلىر.  تۇتۇپ كهتكهن ئىدىئاسىلخاننىياشلىق ئوغلۇم  
ــڭ يـــېقىن ئـــادەملىرى كىمـــلهر؟   « دەپ ســـورىغاندا، بهزىبىـــر مۇنـــاپىقالر   » ئۇنىـ

شــۇنىڭ .  دوســتلىرىمدىن كــۆپرەك ئېيتىــپ بهرگهن ئىــكهنتۇڭگــان لۇقســوقولۇق
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 يـاڭ لىرىدىن دوستۇم مهرھـۇم    تۇڭگان ھېچنېمىدىن خهۋىرى يوق     سوقولۇقبىلهن،  
ىپ، خىتايالرنىڭ كونا  چاقىرىپ كېلئىدارىگه بىلهن ئۇنىڭ بالىسى قاسىمنى شاڭلۇ

 قىيناپ، بىلمىگهن، كۆرمىگهن ئىـشالردىن سـوراق سـوراپ،          –ئادىتى بويىچه ئۇرۇپ    
كېـيىن، يوشـۇرۇن   . بىر نېمىگه ئېرىشهلمىگهندىن كېـيىن قويـۇپ بهرگهن ئىـكهن       

ھالدا ئۇالرنىڭ ئۆيىگه بېرىپ، ئاتىلىق مېهرى بىلهن تهسهللى بهرگهندىن كېـيىن،        
ــدۇرەھماننىڭ ــۆيىگهئاب ــپ كهلــدىم  ئ ــىن .  قايتى ــتىمياس ــلىق ســىرداش  خهلپى  باش

دوستلىرىمىزدىن كۆپ كىشى بۇ يهردە بىزنى ئـۇزىتىش ئۈچـۈن كۈتـۈپ تۇرۇشـقان              
ــكهن ــشىپ،     . ئى ــشىلهردەك قۇچاقلى ــان كى ــلهن خــۇددى ھهجــگه كېتىۋاتق ــۇالر بى ئ

، يېـرىم كېچىـدە توپـا دەڭ بىـلهن     ئىككىـيلهن  بـاال  -يىغلىشىپ خوشلىـشىپ، ئاتـا    
بــۇ يهر غۇلجــا .  قــاراپ ماڭــدۇقكۈنهســكه چىقىــپ نىلقــا يــولى بىــلهن  غۇلجىــدىن

 بهش كۈنلـۈك    -شهھىرىنىڭ توپتوغرا شهرق تهرىپىدە بولۇپ، ھارۋىدا ماڭـسا، تـۆت           
 كۈنـدۈز مېڭىـپ،   -بىز غهربتىكى كـۈنگهي پىيـادە يـولى بىـلهن كـېچه            . يول ئىدى 

ىپ چىققان قىرغىـز  بىز بىلهن بىلله توقماقتىن قېچ   .  ئۇدۇلىغا كهلدۇق  كۆكتالنىڭ
بـۇ  . يولداشلىرىمىزدىن ھهيدەر ئىلى دېگهن ئاكىمىز بۇ يهردە ئولتۇرۇشلۇق ئىكهن        

ــۇم   ــشى ئوغلـ ــاكىـ ــپ،   غاپپارخانغـ ــۇپ ئېلىـ ــدىن توسـ ــى يولـ ــڭ بىزنـ  تهڭرىتېغىنىـ
  بىزنـى كۈتـۈپ ياتقـان        غايلىقىداقارىلىرىنىڭ قېلىن   تارماقلىرىدىن قوي داۋان تاغ   
ئۇ ۋەدە قىلغان . شالپ بېرىشكه  ۋەدە بهرگهن ئىكهنقىرغىز تۇرغۇن باي ئۆيىگه با

ــۇم  ــتىن، ئوغلـ ــانيهرگه كهلمىگهنلىكـ ــان  غاپپارخـ ــرەر ھادىـــسه چىقىـــپ قالغـ  بىـ
بېرىــپ قارىــسا، ناھــايىتى چــوڭ بىــر  .  بولمىــسۇن دەپ، سۈرۈشــته قىلغىلــى كهتتــى

بۇ كىشى ئىككى ئاياللىق بولسىمۇ، ئـۇزۇن يىلالردىـن         . پاجىئه يۈز بهرگهن ئىكهن   
 ئـالته  -ىرى باال يۈزى كۆرمهي، كۆپ تىالۋەت قىلىپ ئاخىرى تاپقان بالىسى بهش      ب

 بېـرىش ئالدىـدا ئـۇنى       غاپپارخـان . ياشقا كىرىپ، سۈننهت تويىغا ئاز قالغان ئىكهن      
  .يىالن چېقىۋېلىپ ئۆلۈپ قاپتۇ
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 سـۆز  - قـان يىغـالپ ئولتۇرغـان مۇسـىبهتلىك كىـشىگه باشـقا گهپ              غاپپارخان
بۇنـداق  .  ردىن ماڭىدىغان يولنى سوراپ، قايتىـپ كهلـگهن ئىـكهن        قىلماي، باشقىال 

 كېتىۋاتقاندا بۇ ھادىـسىنىڭ يـۈز بېرىـشى بىـز ئۈچۈنمـۇ بىـر       ئۈستىدەئېغىر ئهھۋال  
ماڭىـــدىغان «: غاپپارخـــانشـــۇنداق بولـــسىمۇ، ئوغلـــۇم .  كېلىـــشمهسلىك ئىـــدى

قـا، ئـۇ يهردىـن      دېـگهن بولغاچ  » يولىمىزنى بىلىۋالدىم، ئاداشماي تېپىـپ بـارااليمىز      
 كۈنـدۈزلهپ يـۈرۈپ، ئـارال تـۆپه سـىرتى بىـلهن             -كـېچه   . قوزغىلىپ يولغا چۈشتۇق  

قاراڭغۇ تۈندە شارقىراپ ئېقىۋاتقـان     . تۈن يېرىمدا كۈنهس دەرياسى بويىغا كهلدۇق     
 قورقۇنچلـۇق بولـسىمۇ، ئالالھنىـڭ يـاردىمى بىـلهن           راستتىنالسۇنى كېچىپ ئۆتۈش    

 – ھېرىپ ماڭغانلىقىمىزدىنئات ئۈستىدىن چۈشمهي . ئۆتىۋالدۇق ئېسهن -ئامان  
. ئۇخلىۋالـدۇق چارچاپ، ئـاران دېگهنـدە تـاغ ئېـتىكىگه چۈشـۈپ، بىـر ئـاز بولـسىمۇ              

لېكىن تاغ ئىچىدە يالغۇز ئاياق يولالردا مېڭىپ كۆنمىگهن كىـشىگه يولباشچىـسى            
 ىزدەيۈرۈشـىم ئهتىسى كۈنىدىكى . بولمىسا، كۆزلىگهن جاينى تېپىپ بارالمايدىكهن 

ــز      ــا يــول مېڭىــپ كــۆزلىگهن يهرنــى تاپالمــاي، ئېگى ــدىكىن، خات  پهس -نــېمه بول
كۆزىمىزگه بۇلۇتقـا تاقاشـقان ئېگىـز تـاغالردىن     . تاغنىڭ ئىچىدە ئادىشىپ قالدۇق  
 كۈنـدۈزنى كـېچىگه ئـۇالپ       ئاداشـقىنىمىزچه شـۇ   . باشقا ھـېچ نهرسـه كـۆرۈنمهيتتى      

بىرئاز . ۇنلىشىش نىيىتىگه كهلدۇق  مېڭىپ خۇپتهن ۋاقتى بىلهن بىر يهر تېپىپ ئور       
بـۇ يهر خىتـاي قاراۋۇلخانىـسىغا يـېقىن         «: ئولتۇرۇۋالغاندىن كېيىن، كـۆڭلىمىزگه   

يهر بولۇپ قالسا، چارالپ چىققان چېرىكلهرگه ئۇچراپ قېلىپ، بىزنى يهنه پاالكهت    
 غاپپارخـــان شـــۇنىڭ بىـــلهن، ئوغلـــۇم   . دېـــگهن گۇمـــان چۈشـــتى   » باسمىـــسۇن

دېگهنـدەك، بىـر ئـاز يۈرگهنـدىن        » خۇدا ساقلىسا، باال يـوق    «. تهكشۈرگىلى كهتتى 
، بولمىغىيــدىيهر قــازاق ئــاۋۇلى  بــۇ«.  يــورۇقى كۆرۈنۈپتــۇچىــراغكېــيىن يىــراقتىن 

نىــڭ » ئۇيقــۇدا ياتقــان خىتــاي ئهســكهرلىرى«دەپ قارىــسا، » بېرىــپ ســوراپ باقــاي
انىـڭ كـارامىتى   خۇد. ، تاي داۋىنىنى توسۇپ ياتقان قالماق قاراۋۇللىرى ئىكهن      داغۇت
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دەرھــال . بىــلهن بــۇ قالمــاقالر قولــدا باققــان بــۆرە ئىــتالردەك ئــۇخالپ ياتقــانىكهن 
كېلىــشىمىزدە كــۆرۈنمىگهن، ئهممــا .  كهينىمىــزگه قايتىــپ باشــقا يولغــا چۈشــتۇق

ــشىمىزدا    ــز، قايتى ــۆلچهرلىگهن بهلگىلىرىمى ــدىن م ــا مهن«ئال دەپ ئوپئوچــۇق » مان
ىلهن تـاغ تۆپىـسىگه قـاراپ كـۆرۈنگهن يـالغۇز           شۇ نىشان ب  .  كۆرۈنۈشكه باشلىدى 

 تــــۆت بهل ئېــــشىپ تۇتــــاش تــــاغالر ئىچىــــدە -ئــــۈچ .  ئايــــاق يولغــــا چۈشــــتۇق
.  كېتىۋاتقىنىمىزدا، يولدىن ئاداشقان يولۋاستهك بىرسىنىڭ ئاۋازى ئاڭلىنىپ قالـدى        

دەپ ئهتراپقا سهپسالساق، ئىككىنچى بىر تاغنىـڭ بېـشىدا بىـر          » بۇ نېمه ئاۋازدۇر؟  «
دەپ قاتتىق  » غاپپارخانھاي  «: ئۇ كىشى . ىنىڭ قارىسى كۆرۈنۈشكه باشلىدى   كىش

بۇ توۋلىغان كىشى ئـۆتكهنكى كۈنىـدىكى ۋەدىـسى بـويىچه، بىزنىـڭ              . توۋالۋاتاتتى
بىـز ئادىـشىپ كېتىـپ بىـر كـۈن          . كېلىش يولىمىزنى كۈتۈپ تۇرغان كىشى ئىكهن     

ۈگۈن يولـدا ھامـان     ب«: كېچىكىپ قالغانلىقىمىز ئۈچۈن كۆڭلىگه گۇمان چۈشۈپ     
ــشىمىز ــارال » ئۇچرى ــۆپىگىچهدەپ ئ ــۇپ ت ــاقچى بول ــكهن  ، بارم ــان ئى ــا چىقق .  يولغ
ــدى  غاپپارخــانمۇ ــۆزىنى كۆرســهتمهكچى بول ــادەم .  تاغنىــڭ بېــشىغا چىقىــپ ئ ئــۇ ئ

يېقىنلىـشىپ كهلگهنـدە،    . ئارقىسىغا قايتىـپ، بىـز تهرەپـكه قـاراپ مېڭىـپ كهلـدى            
غلىغىنىچه كېلىپ مهن  بىلهن قۇچاقلىشىپ مېنى كۆرۈپ، ئۆزىنى ئاتتىن تاشالپ يى

بۇ كىشى رۇسالرنىڭ زۇلۇمىغا چىدىيالماي، بىـزدىن بىـر يىـل ئىلگىـرى             . كۆرۈشتى
مېنىـــڭ بېـــشىمغا . غۇلجىغـــا قېچىـــپ كهلـــگهن توقمـــاقلىق قىرغىـــزالردىن ئىـــدى

زالىمالرنىڭ كۈلپىتى چۈشۈپ، پاناھلىنىدىغان يهر تاپالماي قېچىپ يۈرگهنلىكىمنى 
 داۋان يولى ئېچىلغۇچه ئۇ     يۇلدۇزمېنىڭ ئالدىمغا كهلسۇن،      «: خاپا بولۇپ ئاڭالپ،  

  .  ۋەدە بهرگهن ئىكهنغاپپارخانغادەپ ئوغلۇم » كىشىنى مهن ئۆزۈم ساقاليمهن
ــرى كۆرۈشــمىگهن، تونۇشــمىغان    ــدىن ئىلگى ــر يۇرتلــۇق  بولۇشــساقمۇبۇن ، بى

ــاردەم قىل     ــزگه ي ــۇ بى ــر كۈنلهردىم ــۇنداق ئېغى ــاقالپ ش ــى س ــپاناھ  ھهققىن ــپ، باش ى
ــدى    ــى قىلغــان ئى ــۇغ خىزمهتن ــۇ ئۇل ــادىن  .  بولۇشــتهك ب ــۇپ دۇني ــات بول ئهگهر ۋاپ
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ئهگهر ھايـات بولغـان بولـسا،       ! ئۆتكهن بولسا، ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن      
  ! ئاخىرقى كۈنلىرىگىچه ئالالھنىڭ پاناھىدا بولسۇن

  بېيىت

  ،ساغۇنىي ئۇنتۇماسياخشىلىق قىلغان كىشىنى ھېچ      
  .تا ھاياتى بارىچه دائىم دۇئادا ياد قىلغاي ئۇنى     

  
 تېپىـشىقاندىن شۇنداق قىلىپ، بۇ دوستىمىز تۇرغۇن ئاغا بىلهن يـول ئۈسـتىدە       

كېيىن، قوي داۋىنىغا يېقىن يهردىكى قـېلىن قارىغـايلىق تـاغ ئىچىـدە بىـز ئۈچـۈن              
 مېنى شـۇ    رخانغاپپامهرھۇم ئوغلۇم   . تهييارالنغان يالغۇز چېدىرغا كېلىپ چۈشتۇق    

جايغــا چۈشــۈرۈپ قويــۇپ، ئــۆز تىرىكچىلىكــى ئۈچــۈن يهنه ئــارال تــۆپىگه قايتىــپ   
  .  كهتتى

مهن تۇرغان بۇ جاينىڭ ھهممه تهرىپى خهلقتىن يىگىرمه ـ ئوتتۇز چـاقىرىمالپ   
ــسىدا       ــڭ ئارى ــان ئورماننى ــلهن قاپالنغ ــايالر بى ــېلىن قارىغ ــاغالر، ق ــز ت ــراق، ئېگى يى

 قۇتۇلـدۇرغان   ۋەھـشىيلهردىن ، زالىـم    يىرتقۇچلىرىىنسان  بولغانلىقتىن، ئۆزۈمنى ئ  
ھېــسابالپ، ئۈســتى كۆرۈنمهيــدىغان ئاســماننىڭ تېگىــدە، ئــاز بولــسىمۇ ئازادىلىــك   

ۋاقىتلىـــق بولـــسىمۇ، شـــۇ . لهززىتىنـــى تېتىـــپ ياشـــاۋاتقاندەك بىـــر ھېـــستا ئىـــدىم
ــابهتپۇرســهتتىن پايــدىلىنىپ،   خىزمىتىنــى ئىــشلىگهن كۈنلىرىمــدىن باشــالپ  تېب

ئۆمرۈمنىڭ ئاخىرىدا خهلق ئۈچۈن، بولۇپمۇ، «: توپلىغان تهجرىبىلىرىمگه ئاساسهن
دېــگهن ئۈمىــد بىــلهن ئېنىــق  » ئــۆز ئهۋالدىــم ئۈچــۈن خــاتىرە بولــۇپ قــاالرمىكىن  

) كېسهللىكلهر داۋاسى (» ل ئىله شىپائۇل« كىتاب يېزىپ، نامىنى     تۈركىي تىلىدا بىر  
كىشى ئالدىـدىن ئۆتكـۈزۈپ، چۈشـىنىپ     بىر ھوشيارراقئهگهر شۇ كىتابنى  . قويدۇم

ئۇنىـڭ  . بىر تهلىم ئالـسا، ئـۆزى ۋە باشـقىالر ئۈچـۈن پايدىـسى بولۇشـى تهبىئىيـدۇر              
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ئۈستىگه، بۇ كىتابچه كۆزگه كىچىك كۆرۈنسىمۇ، تارىخىي دەھـشهتلىك كـۈنلهردە        
يېزىلغان بولغانلىقتىن، ئهۋالدىمىز ئۈچۈن شۇ كۈنلهرنىڭ خاتىرىـسى بولـۇپ، ھهر           

  .نىڭدىن بىر نۇسخا بولۇشى ئهلۋەتته الزىمدۇرئۆيدە بۇ
شۇنىڭ بىلهن، باشپاناھىمىز تۇرغۇن باي ئۆيىدە بىرەر ئايدىن ئـارتۇق تـۇرۇپ،         

 ـ ئاينىـڭ ئـاخىرلىرى تـاغالردىكى قـارالر ئېرىـپ، داۋان يـولى ئـېچىالي دېگهنـدە،           6
ق بـۇ  بىـرا .   سـهپهر قىلمـاقچى بولـدۇم      ئالتىـشهھهرگه  يـولى ئـارقىلىق      يۇلدۇزئۇلۇغ  

بـۇ توغرىـدا   . ئۇزۇن، جاپالىق سهپهردە ماڭا ھهمراھ بولغۇدەك ھېچ كىم يـوق ئىـدى   
مهسلىههتلهشكهندىن كېيىن، تۇرغـۇن بـاي ئاغـا يـول باشـچى بولـۇپ، مېنـى ئۇلـۇغ          

  .يۇلدۇزغا يهتكۈزۈپ قويماقچى بولدى
ئۇنىڭ ئۇ تهرىـپىگه كۇچـار شـهھىرىدىن كهلـگهن سـودىگهر ئېـشهكچىلهرگه              

 غاپپارخـان شـۇنىڭ بىـلهن، مهرھـۇم ئوغلـۇم         .   كهتمهكچى بولـدۇم   قوشۇلۇپ ئۆزۈم 
 يىلـى ئىيـۇل ئېيىنىـڭ       - 1937.  ئۇالغ تهييارلىـدى   - ئۈچۈن ئات    تهييارلىقىسهپهر  

دەپ » بىـسمىلالھ «باشلىرى، پهيشهنبه كۈنى ئهتىگهندە، تۇرغۇن باينىڭ ئۆيىـدىن         
ن كېـيىن، ئوغلـۇم    ئۈچ چاقىرىم يول يۈرگهنـدى -ئىككى . ئاتلىنىپ يولغا چىقتۇق 

 ئاتتىن چۈشۈپ، ئۈزەڭگىگه كـۆزىنى سـۈرتۈپ، يـۈزىنى قولۇمغـا قويـۇپ،              غاپپارخان
  .يىغلىغان ھالدا مهندىن رازىلىق سورىدى

 باال يىغالشـقان ھالـدا بىـر    -خانتهڭرى تارماقلىرى ئۇلۇغ تاغالر ئارىسىدا ئاتا      
 - الىلىرىمنى يىغا تېخى مېهرىگه تويۇپ قانمىغان ياش ب.  بىرىمىزدىن ئايرىلدۇق-

 شـهپقهت قىلىـشقا    -زارە ئىچىدە تاشالپ مېڭىپ، ئۇالر ئۈچۈن ئۆز ئورنۇمدا مېهـرى           
 پايـــدىلىق، زۆرۈر ئاخىرىتىـــدە كېرەكلىـــك ۋە دۇنيـــا ئالىمىـــدەھايـــات . بـــۇيرۇدۇم

 كـۆزىگه يـاش ئالغـان ھالـدا      غاپپارخـان ئوغلۇم . نهرسىلهر بىلهن نهسىههت قىلدىم  
بىــز . اي، كهيــنىگه قارىغــان پېتــى ئارقىــسىغا قــايتتى    ئايرىلىــشقا كــۆڭلى قىيمــ  

 ئۇزاقتىن مۇزلۇق ئهينهكتهك يالتىراپ كۆرۈنگهن تهڭرىتاغ تىزمىسىنى        ئىككىيلهن
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 قـوي  ئـۇدۇلىمىزدىكى بىـر ئـاز يۈرگهنـدىن كېـيىن،         . بويالپ تـاغ ئـارىالپ ماڭـدۇق      
 دەپمۇ  زيۇلدۇبۇ يهرنى كىچىك    .  يايلىقى ئۈستىگه كهلدۇق   چاپقىداۋىنىنى ئېشىپ،   

 قالماقلىرى ياشاپ كهلگهن بولۇپ، بىرەر تۇرغاۋۇتبۇ يايالقتا ئىلگىرى   . ئاتىشاتتى
  .   تۇرغان ئىدىئېگىلىپ قازاقلىرى قىزاييۈز يىلدىن بېرى 

دېـگهن سـۆز، بۇنـدىن سـهككىز يـۈز يىـل          » قوي داۋىنى «بۇ ئورۇندا يېزىلغان    
ۈرك ئۇلۇسىنىڭ تـۈپكى   ئۆلكىسىدىن ئۆتكهن تتاالس - جامبۇلئىلگىرى ھازىرقى   

بـۇ  . ئۇرۇقى قىرغىز خهلقىدىن چىققان قهھرىمان ماناس باھادىرنى ئهسكه سـالىدۇ       
 قىرغىن قىلماقچى بولۇپ، قوشۇن تارتىپ قالماقلىرىنىقهھرىماننىڭ ئىلى ئالمىلىق 

  :ئېيتقان سۆزلىرىنى قىرغىز داستانچىلىرى تهسۋىرلهپ تۆۋەندىكىچه ئېيتىشىدۇ
  

   ئۈچ ئارال،ئىلىنىڭ باشى     
  .بى بارسىنكۆرگهن چۆرە      
   قوي ئاشۇ،مىنانتاي ئاشۇ      
  .بى بارسىنئاشقان چۆرە      

  
ــهككىز يــۈز يىلــدىن بېــرى ســاقلىنىپ          ــۇ ســۆز خهلــق ئاغزىــدا يېقىنقــى س ب

قوي داۋىنىنى بۈگۈنكى كۈندە مېنىڭ ئېشىپ ئۆتۈشۈم بىز ئۈچـۈن بىـر           . كهلمهكته
  .نىدۇتارىخىي ۋەقه بولۇپ ھېسابلى

 سودىگهرلهردىن يۇلدۇزچى بىزنى قازاقلىرىبىز چۈشكهن قونالغۇدىكى ئاۋۇل     
شــۇنىڭ بىــلهن ئهتىــسى ئهتىگهنــدە ئــۇ يهردىــن      . بولــسا كېــرەك دەپ ئويلىــدى  

 تۆت سـائهت ئهتراپىـدا   -ئۈچ . قوزغىلىپ، چۈشكه يېقىن قارا كۆل داۋىنىغا كهلدۇق     
الر ئېرىپ، يهر قارىداپ قالغـانلىقى      داۋان يوللىرىدىكى قار  .  داۋان ئۈستىگه چىقتۇق  

پهس ئويمانــدىن ئــۆرلهپ   . ئۈچــۈن ئــاتتىن چۈشــۈپ مېڭىــشقا تــوغرا كهلمىــدى     
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يۇقىرىقى تاغ بېشىغا چىقىپ بىر ئاز يۈرگىنىمىزدە، ئىككى تـاغ ئارىـسىدا بىـر قـارا            
 -شۇ كۆلنى ياقىالپ  بىر نهچچه سائهت يول يۈرۈپ، بـاش      . كۆل يالتىراپ كۆرۈندى  

.  يايلىقىنىــڭ تــۈگىمهس تــۈزلىڭىگه چىقتــۇقيۇلــدۇزۈنمىگهن ئۇلــۇغ ئــايىغى كــۆر
دەپ ئاتالغـان بـۇ كهڭ      » ئايـدارى تـۈرك ئۇلۇسـىنىڭ     «تارىخالردا داستان بولغـان ۋە      

 تــاغلىرى، شــهرقى ئـۈرۈمچى داۋانچىــڭ تــاغلىرى،  تـېكهس مهيـداننىڭ غهربــى غۇلجــا  
تــاغلىرى بىــلهن  تــاغلىرى، شــىمالى تهڭرىتــاغ تارمــاق  قاراشــهھهرجهنــۇبى كۇچــار، 

 ئــون يۈرۈشــىدەبــۇ يايالقنىـڭ بېــشىدىكى ئايــاق ئايالنمىـسى ئــات   . ئورالغـان ئىــدى 
 ئـايىغى ئـون     -مانا شۇ كهڭـرى يايالقتـا بـاش         . كۈندىن ئارتۇق دەپ مۆلچهرلىنىدۇ   

 موڭغـــۇللىرى تورغـــاۋۇت) بولــۇس ( ســـۇمۇل ئهلـــلهكمىــڭ ئـــائىلىگه توشــمىغان   
 ئاشتارخانندىن ئىككى يۈز يىل ئىلگىرى      بۇالر بۇ «: تارىخچىالردىن. ياشايدىكهن

دەپ ئاڭلىغــان » مــۇمكىنئهتراپىــدىن كۆچــۈپ قاچقــان موڭغــۇلالردىن بولۇشــى   
دەشت ـ قىپچاق چـۆللىرىنى بېـسىپ ئۆتكـۈچه، كـۆچمهن تـۈرك ئۇلۇسـىنىڭ        . ئىدىم

بـۇ  . ئىگىلهيدىكهن ئامان قالغانلىرى يېرىمىنى     ئۇچرىمىغانلىرىدىنھۇجۇملىرىغا  
ن ھاۋاســىدا بىــر تۈرلــۈك ئــۆزگىرىش بارلىقىــدىن بولــسا كېــرەك،   كهڭ تــۈز مهيــدا

ــوي    ــراقتىن ق ــدەك   -ئادەمنىــڭ كــۆزىگه يى ــاتلىرى دىۋى ــدەك، ئ ــۆچكىلىرى تۆگى  ئ
قىش كۈنلىرىنىڭ قانداق بولۇشىنى بىلمىدۇق، لېكىن بىز ئۆتكهن يـاز          . كۆرۈنهتتى
ى، چاقمـاقالر   تاغ پارچىلىرىدەك ئـاق بۇلـۇتالر ئاسـماندا لهيـلهپ يـۈرەتت           چىللىسىدە

 مـۇز   -بۇنىـڭ ئارقىـسىدىن قـار    . چېقىلىپ، بىر دەمدە ھـاۋا ئۆزگىرىـپ تۇرىـدىكهن     
 قارا بۇلۇتالر تارقىلىپ، يـالتىراپ      -ئارىالش مۆلدۈر يېغىپ، يهنه ھايال ئۆتمهي ئاق        

 يوق بولسىمۇ، ئۇشـشاق     توقىيى يېرى تۈز،    يۇلدۇزنىڭ. قۇياش چىققىلى تۇرىدىكهن  
. قتىن ئوۋ قۇشلىرىنىڭ ھهر تۈرلۈكى بۇ يهردە كۆپ ئىكهن      كۆللىرى كۆپ بولغانلى  

 ئوخــشاش قاشــقۇالققابــۇالردىن باشــقا، يهر يۈزىــدە ياشــايدىغان بورســۇق، ســۇغۇر،  
 ئوخـشاش قۇشـالرنى ئـوۋالپ يېـيىش     ئۆردەككهغاز، .  ھايۋانالر كۆپ ئىكهن  تهبىئىي
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ئــاققۇنى  بولۇپمــۇ، قانــاتلىق قۇشــالر ئىچىــدە    . بۇالرنىــڭ ئــادىتى ئهمهس ئىــكهن  
ــى « ــرى قۇشـ ــازار   » تهڭـ ــۋارالپ، ئـ ــۇنى بهك ئهتىـ ــۈن، ئـ ــرى ئۈچـ دەپ بىلگهنلىكلىـ

بۇ يهرنىڭ ئـۆي ھـايۋانلىرى      . ئازار بهرگۈچىلهر بولسا جازااليدىكهن   . بهرمهيدىكهن
ــدىكهن     ــۈك كېلى ــۇپ، كۈچل ــۈپهتلىك بول ــارتۇقچه س ــدا ئ ــقا يهرلهرگه قارىغان . باش

.  چىقىـدىكهن  يۇرتـاقىالر ىق يـورغىالر،     ئـۆلكه بـويىچه ئاتـاقل      ىنتورغاۋۇتتلۇپمۇ،  بو
ــۇرۇپ    ــدا ت ــسىز كهڭ مهيدان ــر چهك ــۇنداق بى ــات  «: مهن ش ــۇ ھاي ــدەئهگهر ب  ئالىمى

، شـهرمهندە مهدەنىـيهت   قۇرۇلمايـدىكهن مهدەنىيهت ھهقىقىي ئىسالمىيهت ئادالىتىگه    
ئىسكهنجىسى ئاستىدا ياشىغاندىن كۆرە، ئـۆمرۈمنى مۇشـۇ مهيدانـدا ئۆتكۈزسـهممۇ             

  . دېگهن تۇيغۇغا كهلدىم» بولىدىكهن
 يايلىقىنىــڭ باشــقا تــارىخىي ۋەقهلىرىنــى ئېيتمىــساممۇ، شــۇنى ئېيتىــپ  يۇلــدۇز

ئۆتۈشنى اليىق كۆردۈمكى، موڭغۇلالر سـهلتهنىتىگه،  تۆمـۈر سـۇلتان ئهڭ ئـاخىرقى            
موڭغــۇل ئهســكهرلىرى يېڭىلىــپ،    .  زەربىنــى دەل مۇشــۇ ئورۇنــدا بهرگهن ئىــدى   

لياس خوجا ئوغلى ئوغالن خاننى ئېلىپ، ئهسلى ۋەتىنـى          ئى قۇتۇلغانلىرىقىلىچتىن  
  . قاراقۇرۇم موڭغۇلىيىگه قاراپ قاچقان ئىدى

بۇالرنىڭ ئارقىسىدىن مىرزا ئۇلۇغ بهگ قوماندانلىقىدا تولۇق قورالالنغان ئـون          
مىـــڭ ئهتراپىـــدىكى تۆمـــۈر ئهســـكىرى ئـــۇالرنى قـــوغالپ يـــۈرۈپ، ئـــۇالر ئېـــرتىش  

ئۇلـۇغ بهگ قايتىـپ     . لمهي قايتىـپ كهلـگهن ئىـدى      دەرياسىدىن ئۆتكهنـدە، يېتىـشه    
 يايلىقىـدا   يۇلدۇزكهلگهندىن كېيىن دادىسى تۆمۈر سۇلتان ئالدىغا چىقىپ، ئۇلۇغ         

ــوي    ــق كــۈن ت ــز     -قىرى ــزى چىڭگى ــڭ قى ــۇق تۆمۈرخاننى ــۈزۈپ، تۇغل ــا ئۆتك  تاماش
ئۇلۇغ خاقـان  .  ئۆز نىكاھىغا ئالغان ئىدىبىكهنى خانىم   بى بىئهۋالدىدىن بولغان   

موڭغـۇلچه  (»كوراگـان «ىزىغا ئۆيلهنگهنلىكى ئۈچۈن موڭغۇلالر تۆمۈر سۇلتاننى     ق
  . دەپ ئاتىغان ئىدى)  كۈيئوغۇل دېگهنلىك بولىدۇ
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مانــا شــۇ كۈنــدىن باشــالپ ئىلــى ئۆلكىــسى جۇڭغــارىيه تــۈزلهڭلىكى بىــلهن    
ئالتىـــشهھهر قوشـــۇلۇپ، چىـــن ئىقلىمـــى چېگرىـــسىغىچه تـــۇران » ئۇيغۇرىـــستان«

ئاخىرىـدا،  . خاقانى تۆمۈر سـۇلتان ھۆكۈمرانلىقىغـا ئـۆتكهن ئىـدى         پادىشاھى تۈرك   
بـــۇ . ئالتىــشهھهر ئۆلكىـــسىدىكى موڭغـــۇلالرنى تـــۈگىتىش الزىــم بولـــۇپ قالـــدى  

خىزمهتنـى ئــورۇنالش ئۈچــۈن يېتهرلىـك ئهســكهر تهشــكىللهپ مىـرزا ئۇلــۇغ بهگنــى    
 هنتكهسـهمهرق ئۆتـۈپ،    ) غۇلجـا (كاشغهر تهرەپـكه يولغـا سـېلىپ ئـۆزى ئالمىلىققـا            

  . قايتقان ئىدى
 يۇلــدۇزيهنه ئــۆز ســۆزىمىزگه كهلــسهك، شــۇنداق قىلىــپ، ئهتىــسى ئهتىگهنــدە 

 يۇلــــدۇزچى كهچــــكه يــــېقىن مــــاڭغىنىمىزچهكهڭ مهيدانىــــدىن چىقىــــپ، شــــۇ 
ســودىگهرلهر بىــلهن بىلــله ئاتۇشـــلۇق قاســىم ھاجىمنىــڭ قونالغۇســىغا كېلىـــپ       

ئـۆي  .   ئىـدى   سوداخانىـسى نىـڭ    قالماقلىرى يۇلدۇزئۇالرنىڭ تۇرغان يېرى    . چۈشتۇق
ئىگىسى بىلهن تونۇشمىساقمۇ، تۈركىستان خهلقىنىڭ ئادىتى بويىچه قوي سـويۇپ،           

لــېكىن بىزنىــڭ  .  بىلــدۈرۈپ بىزنــى ياخــشى مېهمــان قىلــدى    مېهماندوســتلۇقنى
ــپ      ــاتراق چىقىـ ــۇ يهردىـــن پـ ــرەك، بـ ــسا كېـ ــرى بولـ ــاز خهۋىـ ــر ئـ ئىـــشىمىزدىن بىـ

بىزمۇ كۆپ تۇرماي، ئهتىسى تۇرغۇن باي      . كېتىشىمىزنى كۈتكهندەك بولۇپ قالدى   
 كۇچـارلىق  دېـگهن    بۇجۇرغـۇر يۇسـۇف   . ئاغىمىز بىلهن بىلله يولغا چىقىپ كهتتـۇق      

، كۇچـاردىن كهلـگهن ئېـشهكچى كىراكهشـلهر بـار دەپ      قونالغۇسـىدا سـودىگهرنىڭ  
ــدۇم    ــى بول ــاڭالپ، شــۇالرغا قوشــۇلۇپ كهتمهكچ ــۇق،  . ئ ــالغۇدىن چىقت ــدۇزقون  يۇل

 تهرىپىـدىكى تهڭرىتـاغ تىزمىـسى قاتارىـدا ئىككـى ئېغىـز ئـۆي          ۇبجهنـ يايلىقىنىڭ  
ــلىدى ــۇلچه . كۆرۈنۈشــــكه باشــ ــدىكى موڭغــ ــايغهرب تهرىپىــ  چىقىــــش، كونىكــ

تۇرغۇن باي ئاغـا ماڭـا ئېـشهكچىلهرنىڭ    .  دەپ ئاتىلىدىكهنكويكۈنيېنىدىكىسى  
 يۇلـدۇزنىڭ شۇنىڭ بىلهن، ئىككىمىـز     . ماڭىدىغان يولىنى ئېنىق كۆرسىتىپ بهردى    

، يىغلىــشىپ ئــات  قۇچاقلىــشىپكىــشى كۆرۈنمهيــدىغان كهڭ مهيدانىــدا ئــۇزۇن    
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مهن ئۆزۈم يالغۇز ئايـاق  .  ئاغىمىز كهينىگه قايتتى   تۇرغۇنباي. ئۈستىدە خوشالشتۇق 
بىـــراق بىـــزگه ئوخـــشاش كۈچلـــۈك  . يولغـــا چۈشـــۈپ مهنـــزىلگه يېتىـــپ بـــاردىم 

وشـىنىڭ ئـۆزىگه    ھ-دۈشمهندىن قاچقان، يولدىـشى يـوق يـالغۇز ئادەمنىـڭ ئهقلـى           
ــاردەم يهتكۈزەلمهيــدىغانلىقىنى شــۇ خهتهرلىــك ســهپىرىمدە     يېتهرلىــك دەرىجىــدە ي

ئاپهتنىڭ ئۆزى بىـر   «: شۇنىڭ ئۈچۈن ھۆكۈماالر  . تهجرىبهمدىن ئۆتكۈزگهن ئىدىم  
 تۇغقـانلىرى،  -كىشىلهرنىڭ يـار ـ بـۇرادەرلىرى، ئـۇرۇق     . دېگهن ئىكهن» مۇسىبهت

لۇپ، توغرا مهسـلىههت بېرىـپ تۇرۇشـلىرى ئهلـۋەتته        ئۇنىڭغا يۆلهنچۈك، يانتاياق بو   
 بولمىغان تهقدىردىمۇ، بۇنداق خهتهرلىك سـهپهردە       قورقۇنچىسىجان  . الزىم ئىكهن 

 ئالىمىنىــڭمهدەنىـيهت  . مـېڭىش، ھهمراھـسىز يولغـا چىقىـش تـوغرا ئهمهس ئىـكهن      
دىكى يىرتقۇچ ھايۋانلىرىدىن ۋاقىتلىق بولسىمۇ قۇتۇلغان بولساممۇ، بىراق ئالدىمـ        

 تـاغ تىزمىلىرىنـى   يۇلـدۇز يولۇمدا، يهر يۈزىـدىكى يايالقنىـڭ ئهڭ ئۇلـۇغى ئاتالغـان      
: ھهمراھــسىز، قورالــسىز يــالغۇز كېتىۋاتقاچقــا . ئــارىالپ يۈرۈشــكه تــوغرا كېلهتتــى 

 قارا بۇلۇت بىلهن قاپالنغـان ئـاال تـاغ ئارىـسىدا بىـرەر              -ئالدىمدىكى تۆپىسى ئاق    «
دېـگهن خىيـالالر بىـلهن مېڭىـپ،        » ېمه قىلغۇلـۇق؟  يىرتقۇچ ھايۋان چىقىپ قالسا ن    

 ئاغـا يىـراقتىن بهلگىـلهپ بهرگهن جايـدا          تۇرغۇنبـاي .  يولۇمدىن ئادىشىپ قالـدىم   
شـۇنداق  . ئېشهكچى سودىگهرلهرنىڭ ئۆزلىرى ئهمهس، ئىزىنىمـۇ تاپالمىغـان ئىـدىم      

ــدىن   ــپ، يول ــتىن،  ىنىمنئاداشــقىقىلى ــۇ بىلمهس ــپ  كونىكــاي ئۆزۈمم ــا كىرى  يولىغ
 پۇال كۆرۈنۈپ   - ئېشهك ئىزلىرىمۇ كۆزۈمگه چاال      -ئالدىن ئۆتكهن ئات    . تىمهنقاپ

لـېكىن تـاغ ئىچىـگه ئىچكىـرىلهپ كىرگهنـسېرى يـولالر تارىيىـپ، ئىـزالر                . تۇراتتى
ئازىيىپ، بۆرىگه ئوخشاش يىرتقۇچ ھايۋانالردىن قاچقان كىـيىككه ئوخـشاش ئـوۋ      

شـۇ يهردىـن    . كۆپىيىـشكه باشـلىدى    بـارا    -ھايۋانلىرىنىڭ قالدۇرغان ئىزلىـرى بـارا       
ئۆتۈپ يالغۇز ئاياق يول بىلهن بىر ئاز يۈرگهنـدىن كېـيىن، سـاي ئىچىـدە ھهيـۋەت                  

قارىــسام، ســۇنىڭ ئــۇ يېقىــدا يــول . بىــلهن ئېقىۋاتقــان ســۇ بويىغــا كېلىــپ قالــدىم 
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يــالغۇز كىــشى ئۈچــۈن ســىنالمىغان بۇنــداق ســۇدىن   . ئاقىرىــپ كۆرۈنــۈپ تۇرۇپتــۇ 
ىــك بولــسىمۇ، ســۇ ئــۈزۈش ئىــشىدا بىــر ئــاز تهجــرىبهم        كېچىــپ ئۆتــۈش خهتهرل 

. بولغانلىقى ئۈچۈن ئاسانلىق بىلهن ئۇ تهرەپكه ئۆتۈپ، ئهسىر نـامىزىمنى ئوقـۇدۇم         
ئاندىن شۇ يـول بىـلهن يېـرىم سـائهت ئهتراپىـدا يـول يـۈرۈپ، يهنه بىـر سـۇ بويىغـا                      

الىـدا  ئۇ تهرەپـته ئىـز بولـۇپ، كـۆرۈنگهن يـول بىـلهن مـېڭىش خىي               . كېلىپ قالدىم 
ســۇنىڭ ئوتتۇرىــسىغا كهلگىنىمــدە، تاشــقا تاقىلىــپ قېلىــپ   . ئــاتنى ســۇغا ســالدىم 

دەپ بىـر كـۈچىگهن     » يائـالالھ «سـۇ بـېلىمگه چىقىـشى  بىـلهن          . ئاتتىن يىقىلدىم 
.  ئــاتنى يېــتىلهپ ئارقىغــا قايتىــپ كهتــتىم . ئىــدىم، ئېــتىم ئورنىــدىن دەس تــۇردى 

اۋا ئۆزگىرىــپ، چاقمــاق چېقىــپ، بىــردىنال ھــ. نامازشــامنىڭ ۋاقتــى كىــرگهن ئىــدى 
 يايلىقىدىن يۇلدۇزسائىتىمگه قارىسام، . مۆلدۈر ئارىالش يامغۇر يېغىشقا باشلىدى 

ھهر . ئۆتـۈپ تـاغ ئىچىـگه كىـرگىنىمگه سـاق ئـون ئىككـى سـائهت بولغـان ئىــكهن         
ــائىتىگه ئــون چاقىرىمــدىن ئــاز يــول يــۈرگهنلىكىم ئــۆزۈمگه مهلــۇم بولــدى        . س

 پۈتۈنلهي ھـۆل  كىچهكلىرىمنى - ياغقان يامغۇر كىيىم      سۇ قۇيغاندەك  چېلهكلهپ
 غــال تىترىگىلــى -تېــنىم ســۇغا چىلىنىــپ، ســوغۇققا چىــدىيالماي غــال  . قىلىــۋەتتى

ــۇردۇم ــاراڭ . ت ــا ق ــۈرگه     ! بۇنىڭغ ــر تۆم ــران ئهمى ــاھىپ قى ــز، س ــانگىر چىڭگى جاھ
ــات ـ           ــكهرلهر ئ ــسىز ئهس ــۈزگهن، سان ــۆرەك ئۆتك ــدانالر ك ــۇغ قومان ــشاش ئۇل ئوخ

ىرى بىلهن مهيدىـسىگه جهڭ بهلگىـسىنى تاقـاپ يـۈرگهن، تۇيـاق ئىزلىرىنـى               ئۇالغل
ــدۇرغان    ــام قال ــالتىس ن ــدۇرۇپ، ق ــدۇزقال ــاغ   يۇل ــڭ كــۆككه تاقاشــقان ت  يايلىقىنى

 غـال تىتـرەپ ئولتۇرۇشـۇم،    -تىزمىلىرى ئاستىدا ئۆزۈم يالغۇز سۇغا چىلىشىپ، غـال       
  !قه ئهمهسمۇ؟ئىنسان ھاياتىدا ئهڭ ئاز ئۇچرايدىغان تارىخىي بىر ۋە

تۆت ئهتراپىمغا قارىسام، بېشى بۇلۇتقـا تاقاشـقان ھهيۋەتلىـك ئـاال تـاغالردىن              
ئۇنىڭ ئۈستىگه،  .  دەرەخمۇ كۆرۈنمىدى  -باشقا يامغۇرغا دالدا بولغۇدەك بىرەر دەل       

 يىرتقۇچلىرىنىــڭ ۋاقىتلىـق ئامــان تاپقــان بولـساممۇ، تــاغ   يىرتقۇچلىرىــدىنئـادەم  
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مانـا شـۇنداق   .  ھهر يهردە كـۆزۈمگه چېلىقىـپ تـۇراتتى        قورقۇنچلۇق ئايـاق ئىزلىـرى    
دەھشهت قورقۇنچلۇق قاراڭغۇ كېچىدە ئهڭ ھاالكهتلىك ئورۇندا تۇرغان بولساممۇ،    
كۆڭلۈمدە ئىمـانىم بـار سـهۋەبلىك، ياراتقـان مېهرىبـان ئـالالھتىن يـاردەم تىـلهپ،                 

گه مهدەت  ، جىـسمانىي كۈچـۈم    قـۇۋۋىتىم روھـانىي   . ئۈمىد بىلهن ئالغا مېڭىـۋەردىم    
ــتۈم     ــاي ئىچىــگه چۈش ــرىش بىــلهن س ــوي    . بې ــول بېــسىپ، ئ  چوڭقــۇر -ئــۇزۇن ي

شـۇ  .  الزىـم ئىـدى    سۇغۇتۇشيهرلهردىن ئۆتۈپ، ھارغان ئاتنى تاڭ ئېتىشتىن بۇرۇن        
 ســېلىپ، چۇلــۋۇرىنى چىــڭ تۇتــۇپ تــاڭ ئــاتقۇچه چېــدەرســهۋەبتىن ئاتنىــڭ پۇتىغــا 

لغاندەك، ھهر ئېهتىمالغا قارشى     الزىم بو  قىلىش سهۋەب   ئالىمىگهھايات  . ئولتۇردۇم
ئۆزۈمنى سـاقلىماق ئۈچـۈن ئالـدىمغا كۆتۈرەلىگـۈدەك تاشـتىن بىـر نهچـچه دانىنـى                 

تهبىــئهت . توپلىــدىم، پىچاقنىــڭ دەســتىگه التــا ئــوراپ بىــر قولۇمــدا تۇتــۇپ تــۇردۇم 
 قورقىدۇ دەپ، قولۇمغا   يورۇقىدىن ۋەھشىي، يىرتقۇچ ھايۋانلىرى ئوتنىڭ      ئالىمىنىڭ

 قىلىـپ ى ئېلىپ، كېلىدىغان دۈشمهنگه قارشى تۇرۇشنىڭ تهييارلىقىنى         قېپ گۇگۇت
 سۈرىـــسىنى ئاغزىمـــدىن  قـــۇرەيىش، ئايهتۇلكۇرســـىنىبىـــر تهرەپـــتىن  . قويـــدۇم

  . چۈشۈرمهي ئوقۇيتتىم
راھهت كــــۈنلىرى ئــــالالھنى «: پهيغهمبىرىمىــــز مــــۇھهممهد ئهلهيهىســــساالم

غىر كۈنلهر كهلگهندە، ئالالھ ، ئۇنىڭ ئهمرىنى چىڭ  تۇتساڭ، بېشىڭغا ئېئۇنتۇماي
  . دېگهن ئىدى» ئۇنتۇمايدۇسېنىمۇ 

  بېيىت

  ھهر گۇناھنى قىلغان بولساڭ، چىن كۆڭۈلدىن تهۋبه قىل،     
  .يۇيغۇسىچىن كۆڭۈلدىن تهۋبه قىلساڭ، ھهر گۇناھنى      
  سېنى ياراتقاننىڭ ئهمرىنى تۇتساڭ راھهت كۈنلىرى،     
  .قۇتقۇزغۇچىلغاي ئاڭا چۈشسه مېهنهت بېشىڭغا، بو     
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  !ئهي ئوغۇل ـ قىزالر، خۇدا ئهمرىنى قالدۇرماي تۇتۇڭ     
  .بولسا مۈشكۈل ئىشلىرىڭ، ياردەم خۇدادىن بولغۇسى     
  ،يهتكۈنچىلىك قىلغاي نهسىههت تا ئهجهل ساغۇنىي     
  . قالدۇرغۇسىئهستهلىكچىن كۆڭۈللۈك دوستلىرىغا      

  
ــسهك   ــۆزىمىزگه كهل ــۆز س ــر     يهنه ئ ــۇپ، بى ــى بول ــاي ئىچ ــرىم س ــكهن يې ، چۈش

غۇر ئاسـتىدا  تهرەپتىن شـامال، يهنه بىـر تهرەپـتىن توختاۋسـىز قۇيۇلـۇپ تۇرغـان يـام         
، سـوغۇققا چىـدىيالماي الغىلـداپ تىترىگىلـى     مگهنلىكتىنچـۆ  تېشىم سۇغا  -ئىچى  

مېنىڭ جان يولدىشىم، سهپهردىشىم ئات شۇ دەھشهتلىك قاراڭغۇ كېچىدە   .  تۇردۇم
يىراقتىن بىـر نهرسـىنىڭ شهپىـسىنى سـهزگهن       .  قىلغان ئىدى  قاراۋۇللۇقۇمنى مېنىڭ

» !ھـازىر بـول   «: ھامان، دەرھال بوينىنى كۆتۈرۈپ قۇالقلىرىنى تىك ئوينىتىپ ماڭا       
شــۇنىڭ بىــلهن، غهم ـ قــايغۇلۇق ئــۇزۇن تــۈننى يــار    . دېگهنــدەك ئىــشارەت بېرەتتــى

دەپ تهلپۈنـــۈپ، شـــۇ » ؟ئاتـــاركىنقاچـــان تـــاڭ «: ۋەســلىنى كـــۈتكهن ئاشـــىقتهك 
 ئېـسهن چىققـانلىقىم ئۈچـۈن، ئالالھقـا يـالۋۇرۇپ           -كېچىنىڭ دەھشىتىدىن ئامان    

  . شۈكۈر سهجدىسى قىلدىم
يهرگه كېلىـــپ قالغــانلىقىمنى ســهزگهندىن كېـــيىن    يولــدىن ئادىــشىپ بــۇ   

 مهندىن بۇرۇن سهزگهن    ئاداشقانلىقىمنىئېتىم جانىۋار   . ئارقامغا يانماقچى بولدۇم  
. ۈنكى بۇ ياققا كېلىشىمدە زورالپ قامچا بىلهن ئـۇرۇپ كهلـگهن ئىـدىم             چ. ئىكهن

 ئالدىرايدىغاندەكسهل بوش قويۇپ بهرسهم، ئارقىسىغا قايتىشقا مهندىنمۇ بهكرەك 
يامغۇر قـاتتىق يېغىـپ يـول بۇزۇلغـانلىقتىن، يـالغۇز ئاتنىـڭ تۇيـاق ئىـزى           . قىالتتى

 ن سـۇنى    بولمايـدىغان گىلـى    ئـايىغىنى بىل   -بـاش   . بىلهن بېسىـشقا تـوغرا كهلـدى      
 بهش -كېچىدىغان يولنى تاپالماي تۆت . بويالپ مېڭىشتىن باشقا چارەم يوق ئىدى
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 تـۇرۇپ، يهنه  قۇرمـاي ئۇنىڭ ئۈستىگه، ئۈستى ـ بېـشىم تېخـى    . سائهت ئاۋارە بولدۇم
، خۇرجۇن ئۇالغ، -ئات «: ئاخىرى. ھاۋا بۇزۇلۇپ يامغۇر ئارىالش قار ياققىلى تۇردى

تۇرۇقنى تاشالپ، يارنىڭ ئۈستىدىن سۇنىڭ ئېقىشىغا سهكرەپ، ئۇ تهرەپـكه          -تاراق  
بىــراق ئــۆزۈم ســۇدىن ئــۆتكهن . دەپمــۇ ئويلىــدىم» ئــۈزۈپ ئۆتــۈپ كېتهيمــۇ ـ يــا؟   

رەببىم «: تهقدىردىمۇ، خهتهرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭدىنمۇ ۋاز كېچىپ، يهنه
  .دەپ ئېتىمغا مىندىم» ئالالھ

 سۆيمهكتىنمۇن ئۈچۈن ئات ئىزىنى كۆرمهك، يار يۈزىنى شۇ چاغنىڭ ئۆزىدە مه   
  .ئارتۇقراق بىلىنگهن ئىدى

  بېيىت

  ،بىلگهيلهريار يۈزىنىڭ زوقىنى راھهت ئهھلى      
  .سورىغايلهريول يوقاتقان ئادەملهر ئات ئىزىنى      

  
 چۆپلهرنىــڭ ئارىــسىدا ئىــز -قايتىــدىن ئېتىمغــا مىنىــپ، تىزغــا چىققــان ئــوت  

ۋاتقىنىمدا، خۇدا ئـوڭالپ، بۇلـۇت ئىچىـدىن چىققـان ئاينىـڭ يورۇقىـدا          ئىزدەپ كېتى 
 ئـالتۇن تۇرغـان بولـسىمۇ،     يېنىـدا ئهگهر تۇياقنىـڭ    . ئاتنىڭ ئىـزى كۆرۈنـۈپ قالـدى      

بۇ ئىزنـى كـۆرۈپ كـۆزۈمگه سـۈرگىدەك بولـۇپ،       . بۇنچىلىك سۆيۈنمىگهن بوالتتىم  
بىــراق ئــۇ . ولــدۇمشــۇ يــولنى بــويالپ مېڭىــپ دەريانىــڭ ئــۇ تهرىــپىگه ئــۆتمهكچى ب 

. تهرەپتىكى تاغنىڭ بىر تۇمشۇقى ساڭگىالپ سۇنىڭ يېرىمىغـا كىرىـپ تۇرىـدىكهن     
مهن بولـسام، بـۇنى بىلمهسـتىن سـول         . سۇ يولى شۇ تۇمشۇقنىڭ ئوڭ يېنىدا ئىـكهن       

ياققا قاراپ يۈرۈپ، شىددەتلىك ئېقىۋاتقان سۇنىڭ كۈچى بىلهن قارشـى تهرەپتىكـى            
 -قارىسام، تاغ ئېتىكىدە توپلىنىپ قالغان ئوتتۇز       . تاغ تۆپىسىگه چىقىپ قاپتىمهن   

قىرىــق گهز ئۇزۇنلۇقتــا شــېغىل قــۇم بــار ئىــكهن، ئۇنىــڭ ئۈســتىدە يــول بــارلىقىنى   
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. بىلىپ، توغرا يولغا كېسىپ چىقماقچى بولۇپ، ئايلىنىپ تاغقا قـاراپ ئـات سـالدىم             
 شېغىل -ۇم  ـ سۈرەن بىلهن يېرىم بهلگه چىققاندا ئات ئايىغى توختىماي ق قىيقاس

شــۇنىڭ . تاقالــدىم ســۇ بويىغــا بېرىــپ تىيىنغىــنىچه، شــۇ تىينىــپئــارىالش پاتقاققــا 
 ئـۈچ سـائهت سـۇ ئىچىـدە ئـاۋارە بولـۇپ،       -بىلهن، بۇ ئىشقا ھهيران بولـۇپ، ئىككـى       

. تهرەپـكه ئۆتتــۈم  يـولنى مـۆلچهرلهپ، يهنه ســۇنىڭ ئىچىـگه كىرىــپ، تهسـلىكته ئــۇ    
ئىككىنچى قېتىم سـۇغا كىرگهنـدە يـول تېپىـپ،          ئاخىرى ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن     

 -قارشى تهرەپتىكى تاغ يولىغا كېلىپ قالدىم، مانـا شـۇ چاغـدا ھـاۋا ئېچىلىـپ، يهر                  
سـۇغا  . زېمىن بىر خىل كۆك كۆرۈنـۈپ كهتتـى، قۇيـاش ھهممىنـى يورۇتقـان ئىـدى               

 جابـدۇقلىرىمنى كـۈنگه قـاقالپ قۇرۇتـۇپ، قـاق      -چىالشقان كىيىم ـ كېچهك، ئـات   
لېكىن  ئادەمنىڭ كۆزىگه يهر ـ ئاسماندىن باشـقا   . ىچه شۇ يهردە دەم ئالدىمچۈشك

 ئـۈچ سـائهت يېتىـپ ھـاردۇقۇمنى         -ئىككـى   . ھېچ قانـداق بىـر نهرسـه چېلىقمـايتتى        
 مېڭىۋېتىـپ . چىقارغاندىن كېيىن، ئۈسـتى  بېـشىمنى قۇرۇتـۇپ يهنه ئاتقـا مىنـدىم             

چىنىڭ زەربى بىلهن ناھـايىتى     ھهيران قالدىمكى، كېلىشىمدە ماڭغىلى ئۇنىماي قام     
 مېڭىـپ،  ئىتتىـك تهسلىكته ماڭغان ئېتىم، ئهمـدى قايتىـشىمدا قامچـا سالمىـساممۇ       

شۇنىڭدىن قارىغاندا، كېلىشىمدە ئېتىم مېنىـڭ      . تهككۈزمهيتتى قامچىنىمۇئۆزىگه  
بۇ تهجـرىبه ھايۋانالرغـا،    . خاتا يولغا كىرىپ قالغانلىقىمنى ئالدىن بىلگهن ئىكهن      

بـۇ يولـدىن قايتىـپ      .  ئاتقا بېرىلگهن ئىالھىـي سـهزگۈ بولۇشـى مـۇمكىن         بولۇپمۇ،  
كېلىشىمدە ناھايىتى تېز يۈرمىـسهم بولمـايتتى، چـۈنكى بارىـدىغان مهنزىـل يىـراق               
بولغانلىقى ئۈچۈن، ئىمكـان بـار قـاراڭغۇ چۈشۈشـتىن ئىلگىـرى مهنـزىلگه يېتىـپ               

دىكى سوقماق يولدا ئات    بۇلۇتقا تىرەلگهن ئېگىز تاغ ئارىسى    . بېرىشىم الزىم ئىدى  
 قويۇۋەتسهم، ئات شۇنداق تېز ماڭـدىكى، ئۆزۈممـۇ ھهيـران           ئىختىيارىچهچۇلۋۇرىنى  

بـۇ كىـشىنى   . يىراقتىن بىـر كىـشىنىڭ بېـشى غىـل ـ پـال كۆرۈنـۈپ قالـدى        . قالدىم
دېـگهن  » يول توسىدىغان قـاراقچىالردىن بولـۇپ قالمىـسۇن       «: كۆرۈپ، كۆڭلۈمگه 
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 زەخـمهت سېزىلـسه، ھهر ئىـشنىڭ    - قانۇنىـدا زىيـان    ئىـسالمىيهت . ۋەھىـمه چۈشـتى  
 ـ ئېگهرسهۋەبىنى قىلماق الزىم بولغانلىقى ئۈچۈن، دەرھال ئاتتىن چۈشۈپ، ئاتنىڭ 

 - راســا چىڭىتىـپ، چاپاننىــڭ ئىككـى ئــۇچىنى چىگىـپ ئىچىــگه بهش    توقـۇملىرىنى 
اپـشۇرۇپ   تاش تولـدۇرۇپ، قـالغىنىنى ئالالھقـا ت     قوينۇمغىمۇئالته دانه تاش سېلىپ،     

 ئالته چاقىرىمغىچه توختىماي -ئاتقا مىندىم ـ دە، ئوغرى قوغلىغاندەك ئاتنى بهش  
 ئېسهن ئۆتۈپ، چـوڭ سـۇ بويىـدىكى         -شۇنىڭ بىلهن، ئۇ يهردىن ئامان      . چاپتۇردۇم

  .  يېتىۋالدىمئارچىسىغا تىكلىخانقالماقالر تىككهن 
 تــاغ چوققىلىرىغــا موڭغــۇلالر ئــادىتى بــويىچه ئۇلــۇغ ئېقىننىــڭ بويىغــا، داۋان 

ئۇنىــڭ ئهتراپىغــا تاشــنى . قــۇرۇق ئارچــا پۇتــاقلىرىنى قــاداپ، ئولتۇرغــۇزۇپ قويىــدۇ 
  . ئايالندۇرۇپ دۆۋىلهپ، شاخنىڭ ئۇچىغا ئاق التا باغالپ قويۇشىدۇ

ھهر ئىنـسان ئـۆز پادىـشاھىنىڭ    «: رەسۇلۇلالھ سـهللهلالھۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم     
ئوخـشاش تۈركىـستان ئۆلكىـسى ئـۇزۇن        شـۇنىڭغا   . دېـگهن ئىـدى   » دىنىدا ياشايدۇ 

يىلــالر موڭغۇلالرنىــڭ ھــاكىمىيىتى ئاســتىدا ياشــىغانلىقتىن، خوتــۇن خهقلهرنىــڭ   
  .   ياغاچالرنىڭ پۇتىقىغا التا باغالپ قويۇشى شۇنىڭدىن قالغان كونا ئادەت ئىدى

 كۆڭۈللىرىــدەك ئهركىنلىكــته ياشــىغۇچى ئىنــسانالرنىڭ ئالىمىــدەخهيــرىيهت 
ئاستىدا يامغۇر ـ يېشىن كۆرمهي شـۇ يهرگىـچه كهلـگهن بولـساممۇ،      ئېچىلغان ھاۋا 

ــسىدىن تىكلىخــان ــاق   ئارچى ــسىدەك ئ ــاغ پارچى ــدە، ت ــۇتالر ھهر  - ئۆتكهن ــارا بۇل  ق
 خىرىسچاقماق چېقىپ، گۈلدۈرمامىالر    .  تۇردى تاراقشىغىلىتهرەپتىن پهيدا بولۇپ    

ــد   ــۋە قىلغىلـــى تۇرغانـ ــلهن بۇلۇتقـــا ھهيـ ــى بىـ ــۇتالر قىلىـــپ، قهھـــرى غهزىپـ ا، بۇلـ
ــدۇرماي تۆكۈشــكه      ــشىلىپ كــۆز ياشــلىرىنى قال ــۈن ۋۇجــۇدى تې ــدىن پۈت قورققىنى

 كۆمتۈرگهنـدەك بىر دەمـدە يـورۇق ئـالهمنى قـاراڭغۇلۇق قـاپالپ، قـازاننى         . باشلىدى
قاپقــارا تــۈن قــاراڭغۇلۇقى بىــلهن قــېلىن قــارا  . قــوش قــاراڭغۇلۇق ئىچىــدە قالــدىم

يۇلغاندەك ياغقان يامغۇر ئىچىدە تۇرغان بىر  قۇچېلهكتىنبۇلۇتالر ئاستىدا تۇرۇپ، 
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ئىالجىم يوقلۇقىـدىن ئـاتتىن چۈشـۈپ، يـامغۇردىن         ! ئادەمنىڭ ھالى نېمه بولسۇن؟   
باشپاناھ بولغۇدەك بىر يهر ئىزدەپ يۈرسهم، ئالدىمدا كهڭلىكى بىر ئادەم پاتقۇدەك 

 بـېلىمگه   دەرھال ئېتىمنىڭ پۇتىنى چۈشهپ، چۇلۋۇرىنى    . بىر غار پهيدا بولۇپ قالدى    
بىـراق ئۈسـتى   .   كىچىككىنه غارنىڭ ئىچىگه كىرىپ ياتتىم     ئۆزۈممهھكهم باغالپ،   

 بېشىم پۈتۈنلهي سۇغا چىلىشىپ كهتكهنلىكـى ئۈچـۈن، سـۇ ئىچىـدە ياتقانـدەك               -
شۇنداق بولسىمۇ، ئۇيقۇسىزلىق ئۈستىگه ھهددىدىن زىيادە چارچـاپ        . بولۇپ قالدىم 

. نېمىنـى سـهزمهي ئـۇخالپ كېتىپـتىمهن       كهتكهنلىكىم ئۈچۈن تـاڭ ئـاتقۇچه ھـېچ         
ــۇت         ــارچه بۇل ــر پ ــاۋادا بى ــۇپ، ھ ــان بول ــدىن يورۇغ ــاڭ يېڭى ــسام، ت ــپ قارى ئويغىنى

ئورنۇمــدىن .  كهتــكهن ئىــكهنجــاراقالپ يۇلتــۇزالر، كۆكىرىــپقالمىغــان، ئاســمان 
 ھـۆل بولغـانلىقى   كىيىملىـرىم لـېكىن  . دەرھال تۇرۇپ، ئاتنى يېشىپ ئوتقا قويدۇم  

بىر تهرەپتىن كـۈن   . امالدا توڭالپ، الغىلداپ تىترەشكه باشلىدىم    ئۈچۈن سالقىن ش  
بويى ئات ئۈستىدە ماڭغانلىقىم ئۈچۈن، مهندە قاتتىق بىر ئۇسسۇزلۇق پهيدا بولغان 

يامغۇر شۇنچه كۆپ ياغقان بولسىمۇ، ھېچ قانداق بىر يېرىـدىن ئىچكىـدەك            . ئىدى
ئـۈچ ـ تـۆت قوشـۇق سـۇ      ئـاخىرى چـۆپلهرنى قېقىـپ يـۈرۈپ، ئـاران      . سـۇ تېپىلمىـدى  

شــۇ ئارىــدا قۇياشــمۇ يــالتىراپ .  نهمــلهپ تــۇردۇمتــامىغىمنىيىغىــپ شــۇنىڭ بىــلهن 
ــلىدى ــيىم ـ           . چىقىـــشقا باشـ يـــامغۇردا چىلىـــق ـ چىلىـــق بولـــۇپ كهتـــكهن كىـ

 تۆت سائهت شۇ يهردە - جابدۇقلىرىمنى كۈنگه قاقالپ، ئۈچ -، ئات كېچهكلىرىمنى
، مۆلچهرلىگهن تهرەپـكه قـاراپ ئىككـى سـائهت      ئاندىن بۇ يهردىن ئاتلىنىپ   . ياتتىم

يۈرگهندىن كېيىن ئالدىمدا يالتىراپ كۆرۈنگهن ئاقار سۇ كۆزۈمگه چۈشتى، خىزىر     
  .  ھايات سۈيىنى تاپقاندەك خۇشال بولۇپ كهتتىمئابىئهلهيهىسساالم ئىچكهن 

  بېيىت

  ئاچ كىشىگه نان يۈزى يارنىڭ يۈزىدىن ياخشىدۇر،     
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  .ەمگه سۇ ھۆر كۆزىدىن ياخشىدۇرچاڭقىغان ئاد     
  

ــتىن       ــۈپ تۇرماس ــڭ باشقۇرۇشــۇمنى كۈت ــراقتىن ســۇنى كــۆرۈپ، مېنى ــاتمۇ يى ئ
يۈگۈرگهن پېتى سۇغا بېشىنى تىقىپ قـانغۇچه ئىچتـى، مهنمـۇ ئـاتتىن سـهكرىگهن               
پېتـى سـۇنىڭ بويىغـا بېرىـپ بېــشىمنى كۆتـۈرمهي قـانغۇچه ئىچىـپ، ئۇســسۇزلۇققا        

ئاندىن ئۇ يهردىن ئاتلىنىـپ يىـراقتىن كۆرۈنـۈپ         . دۇمبولغان تهشنالىقىمنى قاندۇر  
 قـاراپ ماڭـدىم،    چېـدىرغا  ئۈچ كـۈن بـۇرۇن قونـۇپ كهتـكهن ئـاق      مۇندىنتۇرغان،  

 ئون بهش ياشلىق بىر قالماق بالىسى ماڭا ھهمراھ         -يولدا كېلىۋاتقىنىمدا ئون تۆت     
ــر   ــۇپ، بى ــدى   -بول ــسىپ كهل ــولنى بىلــله بې ــدا  .  ئىككــى چــاقىرىم ي ــۆز تىلى ــر ئ بى

نېمىلهرنى دەپ غوتۇلداپ ئۇزۇندىن ئـۇزۇن سـۆزلىگهن بولـسىمۇ، موڭغـۇل تىلىنـى              
 ئىــشارىتىدىن -ئــاخىرى قىلغــان ئىمــا . بىلمىگهچــكه، نــېمه دېگىنىنــى بىلمىــدىم

چۈشهنسهم، قولىدىكى ئهسـكى قامچىـسىنى ماڭـا قالـدۇرۇپ، مېنىـڭ يـۇرت ئىچىـدە                
قارىـسام، باشـقا    . رىغان ئىـكهن  دەپ ئاتالغان ياخشى قامچامنى سو    » بىر قوي تۆرە  «

. سـۆز چۈشــهندۈرەي دېـسه، تىلىمنـى بىلمهيــدۇ   . چـارە بىـلهن مهنــدىن ئايرىلمىـدى   
دېـگهن بولـۇپ، ئاتنىـڭ بېـشىنى قويۇۋېتىـپ،          » !كهل، ئىككىمىز ئات چېپىـشايلى    «

شــۇنىڭ .  يېــتهلمهي بىــر يهردە قېپقالــدىچېڭىغىمــۇئارقامغــا قارىــسام، ئېتىمنىــڭ 
ئىلگىرىكـى چۈشـكهن يهرگه     . ىر چېدىرغا كېلىپ چۈشـتۈم    بىلهن كهچكه يېقىن ب   

.  ئىـدى  مۇمكىنچۈنكى ئۇ ئادەم مېنى سهزگهن بولۇشى       . بېرىشنى اليىق كۆرمىدىم  
 كـۆزلىرى چهكچىيىـپ كهتـكهن       قۇتۇلغۇچهبىر كېچه قوندۇرۇپ، ئهتىسى ئۇزىتىپ      

  . ئىدى
 قىلىۋاتقــــان ۋەھــــشىيانه بولــــشېۋىكالرنىڭشــــۇ كــــۈنلهردە، كوممۇنىــــست 

ۇملىرىغــا چىــدىمىغان بهزى خهقــلهر ئىنــسانىيهت شــهرىپىنى ســېتىپ، ئــۆزىنى       زۇل
چــۈنكى ئــۇ .  مهجبــۇر ئىــدىقىلىــشقاقۇتقــۇزۇش ئۈچــۈن ھهمــمه ئهســكىلىكلهرنى 
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كۈنلهردە ياخشى يـولنى تۇتـۇش، ئـۆزىنى بىلىـش يـاكى بىـر مۇسـۇلماننى ئۆزىـدىن                  
ىـن مـۆمىنلهردىن   ئارتۇق كۆرۈشتهك ئۇلۇغ شهرەپكه ئىگه ئىسالم يولىنى تۇتقان چ      

  . باشقا ھېچ كىم ئۇنداق ئىشنى قىاللمايتتى
يهردە يېتىپ، ئهتىسى كۇچارغا كېتىدىغان ھهمراھ  شۇنىڭ بىلهن، بىر كېچه ئۇ

چىقـار ۋاقتىمـدا بارىـدىغان جـايىمنى ئېنىـق كۆرسـىتىپ       .  ئىزدەپ ئۆيـدىن چىقـتىم    
اي، ئــون قويۇشــقان بولــسىمۇ، ئــۇالر كۆرســهتكهن ئــۇ ئــاق چېــدىر تهرەپــكه ماڭمــ   

ئارىـدا  . چاقىرىم يىراقلىقتىكى قالماقالرنىڭ ئاق چېدىرىغا قاراپ كېتىپ قـاپتىمهن        
بـۇ سـازلىقتىن مىڭبىـر    .  تۆت چاقىرىم كهلگۈدەك پاتقاق سازلىق بار ئىـكهن        -ئۈچ  

ــاردىم   ــۇ تهرەپـــكه ئۆتـــۈپ، چېـــدىرغا يېقىنلىـــشىپ بـ ــهققهتته ئـ ــاقتهك. مۇشـ  تورپـ
. ئېلىۋېلىـشتى ىقىپ ئېتىمنـى ئوتتۇرىغـا    چيۈگۈرۈپچوڭلۇقتىكى ئون نهچچه ئىت   

بىــر چــوڭ ئىــت ئېتىلىــپ كېلىــپ، ئېتىمنىــڭ ئۈســتىگه ئارتىلىــپ چىقىــپ پۇتــۇمنى 
چاققـانلىق قىلىـپ قولۇمـدىكى قامچـا بىـلهن كېلىـشتۈرۈپ          . چىشلىمهكچى بولدى 

بىردەمـدىن كېـيىن   .  ئۈنى ئۆچـۈپ جىمىـپ قالـدى    ھاۋشىغىنىچهبىرنى سېلىۋىدىم،   
، قايتىـدىن چىـشلىمهكچى بولـۇپ ئېتىمنىـڭ ئارقـا تهرىپىـدىن           يهنه ئېسىنى يىغىـپ   

 تۆت مولالق ئېتىپ يىراققا     -ئېتىم ئارقا پۇتى بىلهن بىرنى تېپىۋىدى، ئۈچ        . كهلدى
ــاۋازىنى .   جاھــاننى بىــر ئالــدى ۋاڭىلــدىغىنىچهشــۇنىڭ بىــلهن . چۈشــتى ئىتنىــڭ ئ

ــدىن    ــرى ئۆيلىرى ــۆي ئىگىلى ــدىمىغا  يۈگــۈرۈپئاڭلىغــان ئ ــشىپ چىقىــپ ئال   پاالق
  . كېلىشتى

مىگه قارىماي ئىتلىرىنى ھهيدىگىنىچه، مېنى كۇچاردىن كهلگهن چوڭ        ھېچنې
: مهنمــۇ ئۇالرغــا ســىرىمنى بهرمهي. ســودىگهر دەپ چۈشــىنىپ  ئارىغــا ئېلىۋېلىــشتى

ــدۇ،  « ــدىن كېلىۋاتى ــېلىم ئارقام ــڭ يۇســۇپم ــهتتىم غوجغۇرنى »  قونالغۇســىغا چۈش
ــاتتىن چۈشــتۈ   ــۇپ، دەرھــال ئ ــگهن بول ــسام، . مدې ــون  - ھهشقارى  پهش دېگــۈچه ئ
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 بىـر كىلـو     خوجۇنۇمـدىن مهنمـۇ دەرھـال     . ئورىۋېلىـشتى نهچچه ئۇششاق بـاال مېنـى       
  .  بهردىمئۈلهشتۈرۈپ قهنتنى ئېلىپ ئۇالرغا كهلگۈدەك

ــودىگهرلهر   ــدىكى س ــاۋۇتغۇلجى ــۇللىرى تورغ ــازادە   موڭغ ــن، ئ ــدە ئهركى  ئىچى
ۇز چــارۋا مــال بىــلهن ئۆتىــدىغان چــۈنكى ئۇالرنىــڭ تىرىكچىلىكــى  يــالغ. ياشــايدۇ

ــىبولغــانلىقى ئۈچــۈن، تۇرمۇشــىغا كېرەكلىــك نهرســه ـ        ســودىگهرلهر كېرەكلهرن
ــدۇ  ــۈزۈپ بېرى ــا،      . يهتك ــكهن غۇلج ــسىگه چۈش ــايلىق ھهۋى ــۈن ب ــۇنىڭ ئۈچ ــا ش مان

 ســـودىگهرلىرى بـــۇ يولـــدا ھهر قـــانچه جاپـــا چهكـــسىمۇ پايـــدىغا  ئالتىـــشهھهرنىڭ
ــۇالر بىــلهن بولغــان ئا  ــدۇقىزىقىــپ، ب ــاي  . القىــسىنى ئۈزمهي ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، خىت

 تۇرغــــاۋۇتخــــانلىرى تهرىپىــــدىن ئىلگىرىــــدىن بېــــرى تونۇلــــۇپ كهلــــگهن      
ــدىن قويۇلغــان    موڭغۇللىرىنىــڭ ــۇالر تهرىپى ــار، ئ ــدىن چىققــان خــانلىرىمۇ ب  ئۆزى

ــاي، ئوكۇرتــاي ــدىكى ئىلگىت ــانلىرى ئۇنۋانى ــۇپ، چىڭگىزخاننىــڭ  نوي ياســاق « بول
.  قاتتىق بويـسۇنىدۇ   نويانلىرىغايىچه قارا قالماقلىرى ئۆز      بو ھۆكۈمىنىڭ  » تۈزۈمى

 كهتتـى سـودىگهرلهرنى كۆپچىلىـك خهلـق ئۈچـۈن ۋە ئـۆزى ئۈچـۈن           -ئۇالر كهلدى   
شـۇنىڭ  .  قاتتىق جازااليدۇبۇزغۇچىالرنىپايدىلىق ھېسابالپ، ئۇالرغا قارشى تهرتىپ   

ىمـاي، بىمـاالل    ئۇچرتهرۇزغـا ئۈچـۈن سـودىگهرلهر بـۇ يولـدا ھـېچ قانـداق دەخلـى ـ          
بــۇ يهرگه چۈشــكهن ئېــشهكچىلهر شــۇالرغا مهنــسۇپ ســودىگهرلهردىن   . يۈرەلهيــدۇ

 ماڭمـاقچى بولـۇپ، ئۆيلىرىـدىن چىقىـپ، بـۇ      كۇچارغـا قىسمى  ئۇالردىن بىر. ئىدى
مهن ئــۇالر بىــلهن . مهنمــۇ شــۇ ئېــشهكچىلهرگه ھهمــراھ بولــدۇم . يهرگه توپالنــدى

 تـاغلىرىنى  كـونهكهي هرىپىمـدە قالـدۇرۇپ،   مېڭىپ، ئۆزۈم ئاداشقان تاغالرنى ئوڭ ت     
بىرىنچــى قونــالغۇدا شــۇالر بىــلهن بىلــله  .  قــاراپ يولغــا چىقــتىمكۇچارغــابــويالپ، 

 تۆت كۈن ئىچىدە ئۇزلىرىنىڭ ياتىـدىغان يېـرى         -قونغان بولساممۇ، كېيىنكى ئۈچ     
 -شــۇالر بىــلهن  تاغنىــڭ، تاشــنىڭ دالدىــسىدا يــاتتىم، لــېكىن يــېمهك  . بــار ئىــكهن

دېگهنـدەك ھهر كـۈنى     » تاغنىـڭ سـوغۇقىنى يـاغ يهيـدۇ       «. ىكىمىز مـول ئىـدى    ئىچم
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ئـۈچىنچى  .  يېـدۇق پولـۇ  بـويىچه يـاغلىق     بـۇيرۇقى كهچقۇرۇن كارۋان بېـشىمىزنىڭ     
شــۇ . دېــگهن جايغـا كېلىــپ چۈشــتۇق » كــۆل«دىــن ئۆتـۈپ  » ئــايغىر داۋان«كـۈنى  
بـۇ  «. نمىـدى  يالغۇز ئاياق يولـدىن باشـقا ھـېچ قانـداق يـول كۆرۈ             كهلگۈچهيهرگه  

 قىرغىزلىرىــدىن قېچىــپ ســارباغىش ســولتا ئهتراپىــدىكى بىــشكهكيهردە توقمــاق، 
. دەپ ئاڭلىــدىم»  قىرىــق ئۆيلــۈك كىــشىلهر بــار -كهلــگهن بىــر يۇرتلــۇق ئوتتــۇز  

ئهتىـسى كـۆل    . لېكىن يول ئۈستى سهپهردە بولغانلىقىم ئۈچۈن يولۇقالماي قالدىم       
قارىــسام، بــۇ داۋان چوققىــسى . لــدۇق كهغــا» قىرغىــز داۋىنــى«ســارايدىن چىقىــپ، 

. ئىككى ياقتىكى ئېگىز تاغ تاشـلىرى بىـلهن قىـسىلىپ كهلـگهن تـار يـول ئىـكهن                 
شۇنىڭ ئۈچۈن، مهرھۇم ياقۇپ بهگ ئاتىلىق ئالتىشهھهر ئۇيغۇرىستان ھۆكـۈمىتىنى          

ــى   ــدا، كۇچــار خهلقىن ــدۇزدىكىقۇرغان ــاۋۇت يۇل ــدىن  تورغ ــڭ ھۇجۇمى  قالماقلىرىنى
سا كېرەك، بۇ يهرنى چېگرا ھېسابالپ، يوغان قارىغاي ۋە ئېغىـر     ئۈچۈن بول  ساقالش

  . تاشالرنى ئېلىپ كېلىپ توسۇپ قويغان ئىكهن
 ئىش بولغـانلىقتىن، پـاتىهه  ئوقـۇپ         تهقدىرلىنهرلىكبۇ شۇ دەۋرگه نىسبهتهن     

قىرغىـز داۋىنـى   » سهكـسهن كېچىـك  «شۇ كـۈنى كهچقـۇرۇن     . مهرھۇمنى ياد ئهتتىم  
ۇپ بهگنىـڭ زامانىـسىدا چېگـرا سـاقچىلىرى ئۈچـۈن ياسـاتقان       ئوتتۇرىسىدا يهنه ياق 

بۇ، ئۇالغ ئېغىلى، ياتاقخانا، ئاشخانا .  كېلىپ چۈشتۇق  خارابىسىغاكاتتا بىر قورغان    
ئـۈچ  .  ئۈچ يۈز كىشىگه جاي بولغۇدەك كهڭلىكتىكى يهر ئىكهن        -بولۇپ، ئىككى   

 خارابىــسىنى مهســچىت تــۆت يــۈز گهز ئېگىــزلىكته ئهســكهرلهر ئۈچــۈن ياســالغان  -
ىـلهن ياسـالغانلىقى،    ئـۆز ۋاقتىـدا گـۈزەل سـهنئهت ب        . كۆرۈپ، ئۇنى زىيارەت قىلـدىم    

 قــول ھۈنهرۋەنچىلىــك قالــدۇقلىرى بىــلهن يــاد ئېتىلىــپ  لىرىــدىكىمېهرابپهشــتاق 
مهن ئۇنىڭدەك ئىش قىلمىغان بولساممۇ، ئىـستىقبال ئۈچـۈن ئىـستىقالل           . تۇرۇپتۇ

ان ئۆزبېــك ئــوغلى بــۇ قهھرىمانــدىن قالغــان يولىــدا كــۈرەش قىلىــپ، قۇربــان بولغــ
ئـۆز ۋاقتىغـا   .   تـۇپراق ئېلىـپ كـۆزۈمگه سـۈرتتۈم      مېهـرابتىن ئهسهرنى ھـۆرمهتلهپ،    
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كۆرە مهرھۇمنى بىر تهرەپتىن تهقدىرلىگهن بولساممۇ، يهنه بىر تهرەپتىن تهنقىدىي 
ا يــاقۇپبهگ ئــۆز زامانىــسىدىن قارىغانــد . كــۆز قاراشــلىرىمنى يوشــۇرۇپ قااللمىــدىم 
، ئىككـى   لونـدونغا ئىككـى قېـتىم     . ئىدىپۈتۈن تهييارلىقلىرىنى قولغا كهلتۈرگهن     

 لونـــدون.  ئهلچـــى ئهۋەتـــكهن ئىـــدىئابـــدۇلئهزىزخانغاقېـــتىم تـــۈركىيه ســـۇلتانى 
ئهلچىلىرى بىرىنچى نۆۋەتته ئون ئىككى مىـڭ، ئىككىنچـى نـۆۋەتته يىگىـرمه تـۆت               

 زامـانىۋى الر شـۇ زامانـدىكى      ئـۇ قـورال   . مىڭ پهرەڭ مىلتىقى ئېلىـپ كهلـگهن ئىـدى        
قــورالالر ھېــسابالنغانلىقتىن ھهر ھالــدا خىتاينىــڭ شــۇ زامانــدىكى ئىــشلىتىۋاتقان   

 قوراللىرىـدىنمۇ   رۇسـىيىنىڭ قوراللىرىدىن، ھهتتـا شـۇ زامـانالردا بىزنـى بېـسىۋالغان            
ئۇنىــڭ ئۈســتىگه، ۋاقىتنىــڭ  ئهۋزەللىكــى، ئهنگلىــيه بىــلهن رۇس   . ئۈســتۈن ئىــدى

 شـارائىتتا  قـۇالي رىسىدا ئۈزلۈكسىز رىقابهت كهسكىن بولۇپ، شۇنداق   دۆلهتلىرى ئا 
يهنه ئــۇ دەۋردە پۈتــۈن . تۇرۇقلــۇق ئۇنىڭــدىن پايــدىلىنىش يــوللىرىنى تاپالمىــدى  

ــا ــسالم  ياۋروپ ــرى ئى ــى دۆلهتلى ــزى   چىرىغىن ــسالم مهركى ــسىتىدە ئى  ئۆچــۈرۈش مهق
تتا خهلىــپه  شــۇنداق شــارائى . ھېــسابالنغان تــۈركىيهگه ھۇجــۇم باشــلىغان ئىــدى    

ھهزرەتلىرى قوراللىق كۈچ ئارقىلىق ياردەم يهتكۈزەلمىگهن بولسىمۇ، زامانغا اليىق         
)    ت  -ئهسـكىرىي قومانـدان     (ئهسكهر تهييارالش ئۈچۈن ئالته نهپهر ھهربىـي زابىـت          

ئۇالر كهلگهندىن كېيىن ئاتلىق، پىيادە پۈتۈن ئهسكهرلهر قىـسقا     . ئهۋەتكهن ئىدى 
ــۇددەت ئىچىــدە ئىنتىز  ــتا ئارقىغــا    م ــا بويــسۇنىدىغان، ئۇرۇش ، چېكىنمهيــدىغانامغ

بــۇ ئىــش يــالغۇز ســۆزدە ئهمهس، ئهمهلــدە  . ئىنتىزامچــان قوشــۇنغا ئايالنغــان ئىــدى
ئۈرۈمچى ئۇرۇشىدا، سانى بهش يۈزگه يهتمىگهن ئاتلىق ئهسـكهر      . كۆرۈنگهن ئىدى 

رمــار  ئهســكىرىگه قارشــى ئۇرۇشــۇپ، ئــۇالرنى  تاتۇڭگــانيىگىــرمه مىڭغــا يــېقىن  
شۇ قهدەر تهجرىبىلىك ئىش كۆز ئالدىمىزدا كۆرۈنۈپ تۇرۇپمـۇ، يهنه       . قىلغان ئىدى 

 بولــۇپ قــائىمۋاي خىتــاي بۇزۇلــسا، ئــالهم بۇزۇلــۇپ قىيــامهت «: خهلــق ئاغزىــدىكى
دېــگهن خــۇراپىي ســۆزنىڭ كاســاپىتىدىن مهرھۇمنىــڭ ئىرادىــسى بوشــاپ،  » كېتىــدۇ
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ــق  . ردى بىلــدۈخهۋەرســىزلىكىنىزاماننىــڭ ئهھۋالىــدىن  ــون تــۆت يىللى بولمىــسا، ئ
دۆلهت باشلىقى بولغـان بـۇ قومانـدان، مۇسـتهھكهم ئىرادىلىـك سىياسـىي قومانـدان                

 مىڭ كىشىلىك مۇنتىزىم ئهسكىرى تـۇرۇپ، ئـۆز دۆلىتىنـى كـاپىر          40بولسا، قولىدا   
بهندىــدىن كهمچىلىــك ئۆتمىگــۈچه بهرگهن    . دۈشــمهنگه تــارتقۇزۇپ قويمــايتتى  

 ئۇرۇش ئالىمىدىكىھايات . ىش ئالالھنىڭ ئادىتى ئهمهس ئىدىنېمىتىنى قايتۇرۇۋېل
ئهگهر زەپهر . مهيدانلىرىدا زەپهر  ياكى خهتهر بىـر قـانچه سـهۋەبكه بـاغلىق بولىـدۇ            

، كىرىلىـدىكهن  تـۇرۇپ، ئۇرۇشـقا    تولۇقالنمـاي  ئىمكانىيهتنىڭ بېـرىچه     ئهسۋابلىرى
لۇپ، شهرىئهت ئالدىـدا     مۇنداق ئادەم خاتا ئىش قىلغان بو      ھۆكۈمىدەقۇرئان كهرىم   

ــدۇ ــا تارتىلىـ ــسىغا   . جاۋابقـ ــۇرۇپ، ئارقىـ ــۇق تـ ــارائىتى تولـ ــشاش، شـ ــۇنىڭغا ئوخـ شـ
، ئۇ تارىخ يۈزىنى قارىلىغۇچىالر بولۇپ، ئىـسالم ھهققىـگه خىيـانهت            چېكىنىدىكهن

دۇنيـا ۋە ئـاخىرەت سـائادىتى ئۈچـۈن ئـالالھ قـانۇنى             . قىلغۇچىالردىن ھېـسابلىنىدۇ  
ــدە ــگهن ھھۆكۈمى ــا    بهلگىلهن ــشلىك ســهۋەبلىرىنى قولغ ــۆزىگه تېگى ــشنىڭ ئ هر ئى

دەپ ئولتۇرۇش ئهڭ نادانلىق بولـۇپ،      » تهقدىر شۇنداق ئىكهن  «: كهلتۈرمهي تۇرۇپ 
  . ئالالھ قانۇنىغا قىلىنغان قارشىلىق ھېسابلىنىدۇ

  بېيىت

  ،ئۇنتۇما مۇسهببهبنىسهۋەبنى قىل      
  . كهتمهتهسكارى ئېرۇر شۇلھهقىقهت      
   قىلمىشتۇر نهسىههت،اغۇنىيسئاتا      
  .چۈشهنگهنلهر بۇ سۆزدىن ئالغاي ئىبرەت     
  ،پۈتۈپتۇرئۆزگهرمهس ئالهم ئىش «: دېمه     
  .» كۈن كىم بىلىپتۇرئهرتىكىنه بولغاي      
  ھاياتىڭنى تۈزەتمهككه سهۋەب قىل،     
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  .ۋەتهننى قۇتقۇزۇشنىڭ چارىسىنى بىل     
  قۇماقتۇر،بىرىنچى چارىسى ئىلىم ئو     
  .جاھالهت جازاسى توقماق ـ تاياقتۇر     
  جاھالهت بىزنى ئاجراتتى ۋەتهندىن،     
  . تهندىنجانۇيالغۇز ۋەتهن ئهمهس ھهم      
  بوالر ئىش بولدى ئهمدى كىملىكىڭنى     
  .ئۆزبېكلىكىڭنى ئهي ئوغۇل ئۇنتۇما     
   بۇرۇن ساقال تىلىڭنى،يۇتۇلماستىن     
  .للۇققا چۈشكهن بېلىڭنى قۇقۇرتار     
  ،يۇتارلهر ئهرسهڭ ساقالماسئهگهر تىل      
  .ئېتهرلهرئاياق ئاستىغا سالغاي قۇل      
  ،ئهجدىهالهرسېنى يۇتماققا تهييار      
  .بااللهر ياكى ئاق تويماس قارادۇر     
  ئاچ كۆزۈڭنى،» ئۇيغۇرىستان«نه بولدى      
  .زۈڭنىكۆر ئۆ» ئۆزبېكىستان«كۆزۈڭ ئاچ      
  ، ئهمدى نه بولدۇڭ قاراپ باق،ئهردىڭنه      
  .قاچان بىر جايدا بولغاي جۈپ ۋە تاق     
  پهرىشتىگه يېقىن بولغاي مۇسۇلمان،     
  . قۇرئانھۆكۈمى بۇ ئۆشلهسهئهگهر دىن      
  بىلىپ دىنىڭنى ساقال ئهي مۇسۇلمان،     
  .جۇدا بولغان كىشىگه مىڭ پۇشايمان     
   قىلدى بۇ نهسىههت،ساغۇنىيئاتا      
  . كىشىلهر ئالسا ئىبرەتئېرمهسھهجهپ      
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ــدا    ــتانالر قاتارىـ ــرەتلىك داسـ ــارىخىي ۋەقهســـى ھهسـ ــۇقىرىقى تـ مهرھۇمنىـــڭ يـ
يېزىلغـان بولــسىمۇ، كېلهچهكتىكـى ۋەتهن ئــوغالنلىرى ئۈچـۈن بهلكىــم پايدىــسى    

  .بولۇپ قاالر
ىلغــان بــۇ قورغانــدا بىــر يهنه ئــۆز ســۆزىمىزگه كهلــسهك، تــارىخىي ســۆزلهر يېز

» سهكسهن كېچىك «قىسىقىداكېچه يېتىپ، ئهتىسى بۇلۇتقا تىرەلگهن ئىككى تاغ 
قارىـساق بـۇ يـولىمىزدا سهكـسهن       .   بويالپ  يولغا چۈشتۇق    ئاقارسۇنىدەپ ئاتالغان   

شــۇنىڭ . ئهمهس، بهلكــى ســاناپ تــۈگهتكىلى بولمايــدىغان كــېچىكلهر بــار ئىــكهن
. ىـدە توختىمـاي يـول مېڭىـپ يهنه كهچ قالغـان ئىـدۇق             بىلهن، يازنىـڭ ئـۇزۇن كۈن     

 چىقىــپ، يــامغۇر يېغىــشقا  يۈگــۈرۈپ تۇمــان ئــارىالش قــارا بۇلــۇتالر  ھهرتهرەپــتىن
 ســۇغا چېلىنىــپ، قــاراڭغۇدا ھــېچ نېمىنــى كــۆرگىلى ئۈســتىمىز -ئاســتى . باشــلىدى
ــدى ــېمه . بولمى ــىن ــاغرى    قىالرىمىزن ــاغ ب ــدىمىزدىكى ت ــۇرغىنىمىزدا، ئال ــمهي ت  بىل

بــۇنى كــۆرۈپ، دەرھــال ئاتنىــڭ بېــشىنى     .  كۆرۈنــدىيــورۇقىهرەپــتىن ئوتنىــڭ  ت
ــاپتۇق    ــاراپ چ ــا ق ــۇ ياقق ــپ ش ــان    . قويۇۋېتى ــاققىلى چىقق ــوي ب ــا ق ــاق، يايالقق بارس

ئۇالر . كۇچارلىق پادىچىالر يامغۇردىن قورقۇپ تاغ كامىرىغا كىرىپ ياتقان ئىكهن        
بـۇ  . رايدەك كۆرۈنۈپ كهتتى كۆزىمىزگه ئاق سا  ئۆڭكۈرياتقان بۇ دەھشهتلىك قارا     

ــمىنى       ــسىنىڭ دۈش ــلهن ئۆچكى ــوي بى ــوپ ق ــر ت ــدىكى بى ــخهۋەر، ئالدى ــدىن بى ئالهم
ھېسابالنغان بۆرىدىن ئهندىشىـسى بولمىغـان بـۇ پـادىچىالر الۋۇلـداپ كۆيۈۋاتقـان           

 ئۆتمۈشــىنى ئهســلهپ، بهدۆلهتنىــڭئوتقــا قاقلىنىــپ ئولتۇرغــان بولــسا، مهن يهنىــال  
  .  غهزەپ ـ نهپرەت بىلهن لهنهتلهر ئوقۇماقتا ئىدىممهدەنىيهت دۈشمهنلىرىگه

شۇنداق قىلىپ، ساپ كۆڭۈللـۈك، تـوغرا نىيهتلىـك، مىـسكىن ئۇيغـۇر پـادىچى               
ئهتىسى . بالىلىرى بىلهن بىر كېچه مۇڭدىشىپ، شۇ كېچىنى ئۆڭكۈردە ئۆتكۈزدۈم        
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تاڭ ئېتىشى بىلهن ھاڭرىغان ئېشهكلىرىنى ھهيدىگهن سـودىگهرلهر بىـلهن بىلـله       
  . ولغا چىقتىمي

ــۆتهر  -ئىككــى  ــۈچ ســائهت ئ ــۆتمهي - ئ ــك « ئ ــدا  » سهكــسهن كېچى ــى ئارقى ن
دېــگهن ئۇيغــۇر » تىكــمهن«شــۇ ماڭغــانچه . قالــدۇرۇپ، قىــسماق ئېغىزغــا چىقتــۇق

بـۇ يهر   . قىشلىقىدىن ئۆتۈپ، كهچكه يېقىن قېلىن دەرەخلىك بىر سارايغا كهلدۇق        
ا قاراشلىق كهڭرى بىـر قورغـان    بىز بىلهن كېلىۋاتقان ئېشهكچىلهرنىڭ خوجايىنىغ    

ــكهن ــلهن    . ئىـ ــلىرىم بىـ ــشهكچى سهپهرداشـ ــسى ئېـ ــپ، ئهتىـ ــۇ يهردە يېتىـ ــېچه بـ كـ
 دېـگهن كۇچـارلىق بىـر سـودىگهر بـاال بىـلهن كۇچارغـا              ئابدۇررەھمانخوشلىشىپ،  
 يىراقلىقتىكى چاقىرىمچه بهش -بۇ بالىنىڭ كۇچار سېپىلىدىن تۆت . قاراپ كهتتۇق

ھاۋاسـى سـاپ، سـۇلىرى    . قتىكى ئۆيىگه كېلىپ چۈشتۇق  دېگهن قىشال » شامال باغ «
 ئۈچ كۈن تۇرۇپ، ھاردۇقىمىز -بۇ جايدا ئىككى    .   بوستانلىق يهر ئىكهن    باغۇمول،  

چىققاندىن كېيىن، شهھهر كۆرۈش ھهۋىسى بىـلهن بـازاردا ئايلىنىـپ يۈرسـهم، بىـر       
زدىن قارىـسام، بـۇ كىـشى غۇلجىـدىكى دوسـتلىرىمى     . كىشى كېلىپ قولۇمنى تـۇتتى    
 قېچىـپ،   كاشـغهردىن بـۇ كىـشىمۇ ماڭـا ئوخـشاش         . ئاتۇشلۇق تۇردى قارىم ئىكهن   

ھېچ يهرگه سىغماي كۇچارغا كهلگهندە، تۇرار جايلىق بىر تۇل خوتۇننى نىكاھىغـا            
 ياخشى  ھهجهپمۇ! ۋاي تۆرەم «: مېنى كۆرۈپ . ئېلىپ، ئۆي تۇتۇپ ئولتۇرغان ئىكهن    

 نـېمه پۈتـۈلگهن بولـسا،    پىـشانىمىزغا كهلدىڭىز، سىزنى خۇدايىم ماڭـا يهتكـۈزدى،      
 ھېلىقى بالىنىـڭ ئـۆيىگه     شامالباغدىكى. دەپ يېپىشىۋالدى » ئهمدى بىلله كۆرىمىز  

 ـ     خوجـــۇنشـــۇنىڭ بىـــلهن، ئـــۆي ئىگىـــسىدىن مېنـــى ســـوراپ، . بىلـــله كهلـــدۇق
ئىككــى قاچــاق بــاش   .  يىغىــشتۇرۇپ، ئــۆز ئــۆيىگه ئېلىــپ كهتتــى    قــاچىلىرىمنى

كاشــغهر، غۇلجــا  ۋە باشــقا شــهھهرلهردە  . ئېچىلــدىقوشــقاندىن كېــيىن ســىرىمىز  
ئىككىمىــز بىــر كــېچه ـ    .  بولغــان ۋەقهلهر بىــردىنال بــۇ يهردىمــۇ باشــالنغان ئىــدى
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شۇ ئارىدا، ئۈستۈن ئاتۇشلۇق سالىه دامولالممۇ قاچاق      . كۈندۈز مۇڭدىشىپ چىقتۇق  
  .بولۇپ، بۇ يهرگه كهلگهن ئىكهن، بۇ كىشىمۇ بىزگه قوشۇلدى

ياز .   كهلگهن قاچاقالر بۇ يهرگه جهم بولۇپ، بىلله ياشىدۇقەپتىنتهر -تهرەپ 
بهش كـۈننى    ئـون  –ۋاقتى بولغاچقا باغ سهيلىسى، زىياپهتلهردە بىلله بولۇپ، ئـون          

 بىلـله ئوقۇغـان مـولال ھاشـىم         بۇخـارادا بـۇ ئارىـدا     .  ئامان بىلله ئۆتكـۈزدۇق    - تىنچ
شـهھهر  . يىگه تهكلىـپ قىلـدى    كۇچارلىق تالىپلىرىدىن بىرىنى ئهۋەتىپ، بىزنـى ئـۆ       

 مهســچىتنىڭ  بوســتانلىق بىــر يېزىــدىكى بــاغۇســىرتىغا جايالشــقان ئاقــار ســۇلۇق،  
 قايتىپ توقمـاق ئـارقىلىق كېتىۋاتقانـدا،        بۇخارادىن يىلى،   – 1921. ئىمامى ئىكهن 

سـالىه  .  بىـرەر ھهپتىـدەك تـۇرۇپ، قايتقـان ئىـدى     بىزنىڭكىـدە ھهمراھلىـرى بىـلهن   
 كۈنــدۈز مېهمــان -هممىمىــز بــۇ كىــشىنىڭ ئۆيىــدە بىــر كــېچه  دامــولالم باشــلىق ھ

 -ئىچىمىـزدە بىـر     . قـوي سـويۇپ ئۆزىنىـڭ ئـادىتى بـويىچه زىيـاپهت بهردى            . بولدۇق
ئىككى ئىلىملىك كىشى بار بولغانلىقى ئۈچۈن كۆپرەك ۋاقتىمىز كىتاب ئوقۇش ۋە 

ىم مېهمـانالر   يېقىندىن ئـال   –يىراق  «: ئۆي ئىگىسى . ئىلمىي مۇنازىرە بىلهن ئۆتتى   
ــدى ــى  » كهلــ ــان بولۇشــ ــۇمكىندەپ خهۋەر قىلغــ ــلىقلىرى ۋە  مــ ــله باشــ ، مهھهلــ

 ئون كىشى كېلىپ بىز بىلهن كۆرۈشـۈپ، سـۆھبهتداش   -باشقىالردىن بولۇپ، بهش  
 جايلىرىمىزغــا -ئهتىــسى بــۇ يهردىــن خۇرســهنلىك بىــلهن چىقىــپ، جــاي   . بولــدى

ئىككىمىز شهھهردىن ئون . متۇردى قارى ئېشهكلىك، مهن ئاتلىق ئىدى    . تارقاشتۇق
 يىگىرمه چاقىرىم يىراقلىقتىكى بىر قىشالقتىن  مېۋىلىك باغ ئېلىـپ، يـازنى شـۇ               -

ــتۇق   ــدە ئۆتكــۈزمهكچى بولۇش ــاغ ئىچى ــدا  . ب ــۇ يېزى ــڭش ــشهنچلىك قارىمنى ــر ئى  بى
. ئاغىنىسى بار ئىـكهن، شـام ۋاقتـى بىـلهن شـۇ كىـشىنىڭ ئـۆيىگه كېلىـپ چۈشـتۇق                

ــكهن، ئىلگ  ــادەم ئىـ ــشى ئـ ــلهن   ياخـ ــۆرمهت بىـ ــساقمۇ، ھـ ــمىگهن بولـ ــرى كۆرۈشـ ىـ
ئۆيىدە بار ـ يوق ھهمـمه   . مېهماندوستلۇقىنى بىلدۈرۈپ، بىزنى ياخشى قارشى ئالدى

كېيىن قارىنى بىر چهتكه چاقىرىـپ، ئـۇزاقتىن ئـۇزاق    . نېمىسىنى ئالدىمىزغا قويدى 
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ن بىر ۋەقه بولـدىمۇ نـېمه؟ بـۇ كىـشىنىڭ بىـر ئىـشتى             «: مهن. پىچىرالشقىلى تۇردى 
بىـر ئـازدىن كېـيىن، تـۇردى قـارى         . دەپ گۇمـان قىلـدىم    » خهۋىرى بـار ئوخـشايدۇ    

بېشىمىزغا بـاال كهلـگهن   ! تهقسىرۋاي  «: چىرايى ئۆزگهرگهن ھالدا يېنىمغا كېلىپ    
بىــز چىققــان كــۈنى كهچقــۇرۇن ســاقچى ئىدارىــسىنىڭ باســمىچىلىرى   . ئوخــشايدۇ

ــد  : بىزنىــڭ ئــۆيگه كېلىــپ  ى؟ ئېرىــڭ قــارى ئۆيــۈڭگه يــات كىــشىدىن كىــم كهل
قهيهرگه كهتتى؟ سهن بىلىسهن،  دەپ بىزنىڭ خوتۇننى قىينـاپ تۇرغـان چاغـدا، بـۇ                 
دوســتىمىز بىــزدىن خهۋەر ئالمــاقچى بولــۇپ، بىزنىــڭ ئــۆيگه كهلــگهن ئىــكهن، ئــۇ   

. دەپ قىينـاپتۇ ! سهن بۇ ئۆيگه كهلگهن كىشىنى تېپىـپ بهر     : كىشىنىمۇ تۇتۇۋېلىپ 
بۇنىـڭ بىـلهن   . بۇ ئادەم ئهمدى كهلـدى : ېرىپمهھهللىدىكى كىشىلهر گۇۋاھلىق ب   

بـۇ بـاالدىن    . ئاالقىسى يوق،  دېگهندىن كېيىن ئـاران قۇتۇلـۇپ، مانـا ھـازىر كهپتـۇ              
» !قۇتۇلۇشنىڭ چارىسىنى قىلىپ، دەرھـال بـۇ يهردىـن كېتىـدىغان ئىـشنى قىاليلـى              

 كېــسىپ ئۆتــۈپ، قــاراڭغۇ كېچىــدە باغقــادەرھــال ئــاتنى يېــتىلهپ باغــدىن . دېــدى
تــۈن يېرىمــدىن ئېــشىپ كهتكهچــكه، كىمنىــڭ  . ىنچــى بىــر يېزىغــا كهتتــۇق ئىكك

مۇشـۇ  «: ئـاخىرى تـۇردى قـارىم     .  بىلـمهي تـۇرۇپ قالـدۇق      قېقىـشىمىزنى ئىشىكىنى  
چـاال تونـۇش بولـسىمۇ شـۇنىڭ ئـۆيىگه بـارايلى،         . يهردە بىر خوجا كىشى بولىدىغان    

ئـۇ ئـادەم   . دۇقشـۇ كىـشىنىڭ ئـۆيىگه بـار       . دېـدى » باشقا بارىـدىغان يېرىمىـز يـوق      
» نـېمىگه بۇنـداق قىلىدىغانـدۇ؟   « ئاچتى، ئىشىكنىتهشۋىش ئىچىدە تىترەپ تۇرۇپ  

 ئـۆچكه  - تـوپالپ، قـوي   مۇرىتدېسهك، ئۇ بىچارىمۇ ھهر يىلى تاغ ئىچىگه كىرىپ         
، بـۇ   كهپتـۇق بۈگـۈن تاغـدىن كېلىـشىگه بىزمـۇ         . يىغىپ كېلىدىغان خوجا ئىـكهن    

ــادەم ــگ  «: ئ ــدىغان ســاقچى كهل ــى تۇتى ــۇ » هن ئوخــشايدۇمېن ــۇپ كېتىپت . دەپ قورق
بىزنىڭ يېرىم كېچىدە كېلىشىمىز تىنچ ياتقان كىشىگه ئارتۇقچه ئىش بولغاندەك 

  .   ئولتۇردۇقئهندىشىلىنىپ يورۇقىدا چىراغقارا . قىلدى
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ــپ       ــيىن، تاشــقىرىغا چىقى ــدىن كې ــهللى بهرگهن ــر مهھهل تهس ــادەمگه بى ــۇ ئ ئ
دېگهن تهشۋىش » ؟قاقارمىز ئىشىكىنىنىڭ ئهته نهگه بېرىپ، كىم«: ئهمما. ياتتۇق

تاڭ ئېتىشى بىلهن يولغا چىقىپ، تۈنۈگۈن مېهمان       . بىلهن پهقهتال ئۇخلىيالمىدۇق  
قانــداقال بولمىــسۇن  بولغــان ئــۆي ئىگىــسى ھاشــىم دامولالمنىــڭ ئــۆيىگه بــارايلى،  

بىلىمى بار، ئىلمىي ئادەم، بىزگه  بىر  مهسـلىههت بېـرەر دېـگهن ئۈمىـد بىـلهن شـۇ            
بارسـاق ھاشـىم دامـولالم  يـوقكهن، تـال تېگىـدە سـاقالپ               . ىشىنىڭ يېنىغا باردۇق  ك

شۇ ئارىدا ئىچكىرىكى قورۇ ئىچىـدىن بىـر ئايـال چىقىـپ، قـاراپ        . ئۇزۇن ئولتۇردۇق 
ئۆتكهن كۈنى كهلگهن مېهمـان ئىكهنلىكىمىزنـى بىلـگهن         . قويۇپ كىرىپ كهتتى  

 بىـر پـارچه كىگىزنـى سـۆرەپ        بولسا كېـرەك، بىـر ئـازدىن كېـيىن  بىـر بـاال قـۇرۇق               
دەسـلهپكى كهلگىنىمىـزدە قېرىنداشـالرچه قىـزغىن        . چىقىپ  ئالـدىمىزغا تاشـلىدى     

 ئىككى كىشى بۇ قېتىم كهلگىنىمىزدە قول ئۇچىدىال بىز بىـلهن           - بىر   كۈتۈۋالغان
بىـز بـۇ    . كۆرۈشۈپ، بىر نهرسىدىن قورققاندەك كۆپ ئولتۇرمـاي قايتىـپ كېتىـشتى          

ــۇ   ئىــشالرنى كۆرگهنــدىن ــالالر كېلىــپ، ب  كېــيىن كــۆڭلىمىزگه ھهر تۈرلــۈك خىي
يهردىمۇ بىر ۋەقه بولغان ئوخـشايدۇ دەپ تۇرۇشـىمىزغا، ئـۆتكهن قېـتىم كهلگهنـدە         
بىــز بىــلهن كۆرۈشــكهن سهكــسهن ياشــلىق بــاي ھاجىمنىــڭ ئــوغلى پــاالنى ئــاخۇن  
، دېگهن ئادەم كېلىپ قالدى ۋە بۇ ھهقته بىزگه تولۇق مهلۇمـات بهردى، شـۇنداقكى          

شىڭ دوبهن ھۆكۈمىتى قۇرۇلغان كۈندىن باشالپ، پۈتـۈن ئۇيغۇرىـستان ئۆلكىـسى      
ــدى   ــازارىتى ئاســتىغا ئېلىنغــان ئى ــانبولۇپمــۇ . ســوۋېت ن ، ئاقــسۇ، كۇچــار  ئۇچتۇرپ

 ئانىـــسىنىمۇ - مهخـــسۇس تهربىـــيىلهنگهن، ئـــۆز ئاتـــا  دا» ك پ ئـــۇ«تهرەپـــلهرگه 
شــۇنىڭغا كــۆرە، ھهر . ئىــدىتونۇمايــدىغان تاتــار، ئۇيغــۇر بــالىلىرىنى كهلتــۈرگهن 

جاينىڭ كۆزگه كۆرۈنهرلىك كىـشىلىرىنى ئۆزلىرىنىـڭ ئىـپالس ئـادەتلىرى بـويىچه             
ئۆتكهنكى كۈنى زىياپهت . مهجبۇرىي رەۋىشته جاسۇسلۇق ئىشىغا باغلىۋالغان ئىدى

بىـز كهتكهنـدىن كېـيىن، سـاقچى     . مهجلىسىدە بـۇالردىن بىرقانچىـسى بـار ئىـكهن      



 252 

.  ھاشىم ئاخۇن دامولالمنى تۇتۇپ قاماققـا ئالغـان ئىـكهن          جالالتلىرى ئۆي ئىگىسى  
ــۇردى قارىنىــڭ ئــۆيىنى باســقان      باســمىچىالر بىزنىمــۇ قولغــا ئــېلىش مهقــسىتىدە ت

تۇردى قارى ئىككىمىز باغ ئالىمىز دەپ يېزىـدا قالغـانلىقىمىز ئۈچـۈن، ئـۇ              . ئىكهن
سهڭالر يـاكى  قهيهردە كۆر «: ساقچىالر. كۈنكى تۇتقۇندىن ئامان قالغان ئىكهنمىز    

ئهگهر خهۋەر قىلمىساڭالر، ئۇ چاغـدا     . ئاڭلىساڭالر، دەرھال بىزگه مهلۇم قىلىڭالر    
بـۇ شـۇم    . دەپ ئۇالردىن تىلخهت ئېلىۋالغان ئىكهن    » قايتۇرىسىلهر جاۋاب   ئۆزۈڭالر

بىـر كـۈن بولـسىمۇ دىنـسىز، ئىمانـسىز،         . خهۋەرنى ئاڭالپ بېـشىمىز قېيىـپ كهتتـى       
. ۈشۈپ قالماسـلىق ئۈچـۈن بـۇ يهرگه كهلـگهن ئىـدۇق           رەھىمسىز دۈشمهن قولىغا چ   

بىز ئۈچۈن ئۆي ئىگىسىنىڭ ئۇنداق ئېغىر كۈلپهتكه مۇپتىال بولغانلىقىنى ئاڭالپ،          
ھاشــىم دامــولالمنى دۈشــمهن قولىــدىن قۇتۇلــدۇرۇپ ئېلىــشقا   . بهكمــۇ قــايغۇردۇق

 ـ    بىــر زامــانالردا پهيغهمبىرىمىزمــۇ زالىمالردىــن، ئهخــمهق    . چــامىمىز يهتمهيتتــى 
مهنمــۇ زالىــم قولىغــا چۈشــۈپ قېلىــشتىن ســاقلىنىش . نــادانالردىن قاچقــان ئىــكهن

ئالــدىنقى كــۈنى ئهتراپىمىــزدا پــايپېتهك بولغــان  . ئۈچــۈن قېچىــشنى اليىــق تــاپتىم 
بىــز نهگىــال . كىــشىلهر ئهمــدى بىزنــى كۆرســه قاچىــدىغان ھالغــا كهلــگهن ئىــدى  

ــوالتتى    ــپ ب ــدىغان يهرگه بېرى ــز بارى ــاق، خهۋىرىمى ــى   . بارس ــۈن، بىزن ــۇنىڭ ئۈچ ش
كۆرگهن ئادەملهر بۇ يهردىن تارقـالغىلى تۇرغانـدا، پۇرسـهتنى غهنىـمهت بىلىـپ بـۇ                

ــشتۇق    ــسىغا كىرى ــشنىڭ چارى ــال كېتى ــن دەرھ ــۇپ   .  يهردى ــزدىن قورق ــادەملهر بى ئ
 ئۇالغلىرىمىزنى قالدۇرۇپ، پىيادە چوڭ سـايغا      -تارالغان ۋاقىتتىن پايدىلىنىپ، ئات     

اينىڭ ئــۇ تهرىپىــدە ئــاتلىق ئــادەم كىرســه، ئادەمنىــڭ بېــشى  قارىــساق، ســ. چۈشــتۇق
بىزنــى . كۆرۈنمىگــۈدەك دەرىجىــدە ئۆســۈپ كهتــكهن قــېلىن چــۆپ بــار ئىــكهن       
 ئىــزدەپئىــزدىگهن ۋەھــشىي دۈشــمهنلهر قــارىمىز ئــۈزۈلمهي تــۇرۇپ، ئــارقىمىزدىن 

چىققان بولسىمۇ، بۇ يهرگه كهلگىنىمىزنى ئويلىماس دەپ، سـۇدىن ئۆتـۈپ، قـېلىن     
چۆپنىـڭ دىمىقىـدا سـائهتلهپ ئولتـۇرۇپ،     . ت ـ چۆپنىڭ ئىچىـگه كىرىـپ كهتتـۇق    ئو
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قۇياش تازا قىزىغان چاغ ئىدى، ئهتراپتا      . ئهتىسى چاي ۋاقتى بىلهن چىقىپ كهتتۇق     
بىــراق قهيهرگه بېرىــشىمىزنى، كىمــدىن باشــپاناھلىق . بىــرەر كىــشى كــۆرۈنمهيتتى

 مۆلچهرلهپ دەرەخزارلىقالرنىلىن تىلىشىمىزنى بىلهلمهي، ئالدىمىزدا كۆرۈنگهن قې    
 چوڭ دەرۋازىلىق دېهقاننىڭئهسىر نامىزى ۋاقتى بىلهن يېزا چېتىدىكى بىر . يۈردۇق

بــۇ كىــشى مېهمــان كۈتــۈپ باقمىغــان، ئــادەمگهرچىلىكنى       . قورۇســىغا كىــردۇق 
  . بىلمهيدىغان ئادەم ئىكهن

ېرىــپ بىــز مېهمــان كــۈتهلمهيمىز، باشــقا جايغــا ب «: شــام نامىزىــدىن كېــيىن
  .دەپ بىزنى ئۇ يهردىن چىقىشقا مهجبۇرلىدى» يېتىڭالر

  بېيىت

   ئهر قهدرىنى بىلمهس ئىكهن دەپ قايغۇرما،ساغۇنىي     
  .قىشالقىدۇرھهزرەت مۇسا قهدرىنى ھهم بىلمىگهن      

  
ــڭ   «: پهيغهمبىرىمىزنىــــڭ ــايتۇرۇش ئىماننىــ ــاننى قــ ــگهن مېهمــ ئــــۆزى كهلــ

شــى تۇرغــان كىــشىگه نــېمه دېگىلــى   دېــگهن ســۆزىگه قار» جۈملىــسىدىن ئهمهس
ئۇ يهردىن چىقىپ، قهيهرگه بېرىشىمىزنى بىلمهي قاراڭغۇ كېچىدە بىـر          ! بولسۇن؟

 شـۇ  كهتكـۈچه دەپ، ئهل ئۇيقۇغـا  » بىر كىـشى كـۆرۈپ قالمىـسۇن   «. باغقا كىردۇق 
بىر نهچچه سائهت ئۆتكهندىن كېيىن، بۇ يهردىن       . يهردە پاشىغا تالىنىپ ئولتۇردۇق   

هيهرگه بېرىپ، نېمه ئىش قىلىـشىمىزنى بىلهلـمهي كوچـا ئايلىنىـپ،            چىقىپ يهنه ق  
بـۇنى غهنىـمهت بىلىـپ شـۇ        .  ئالدىغا چىقتۇق  مهسچىتئاخىرى ئىشىكى ئوچۇق بىر     

ئهتىكــى خهتهرنــى ئــويالپ، پاراڭلىــشىپ تۇرســاق، خــۇدا   . يهردە ياتمــاقچى بولــدۇق
.  يولۇقتـۇردى  ئىشىمىزنى ئـوڭ قىلىـپ، كۇچـار تهرەپـتىن كېلىۋاتقـان بىـر ھارۋىغـا              

دېــگهن جايــدىكى بازارغــا  مــال ئېلىــپ كېتىۋاتقــان        »  ئاتــام خانــاق «قارىــساق،  
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خىزىرغا يولۇققاندەك سـۆيۈنۈپ،  سـىرىمىزنى بىلدۈرمهسـتىن         . سودىگهرلهر ئىكهن 
ئوتتۇز چاقىرىم يول بېسىپ تۈن .  كېچىلهپ ماڭدۇقئهگهشگىنىمىزچهشۇ ھارۋىغا 

.  كېلىــپ دەم ئــېلىش ئۈچــۈن ئولتــۇردۇقهئىگىلىكــكيېــرىم بــوالي دېگهنــدە، بىــر 
.  ئىـكهن  چىدامـسىزراق سهپهردىشىم تۇردى قارى مهندىن ياش بولـسىمۇ، سـهپهرگه          

ــاز  « ــر ئـ ــۇ يهردە بىـ ــۋااليلىمۇشـ ــدى » ئۇخلىـ ــالۋۇرۇپ تۇرۇۋالـ ــۆپ يـ : مهن. دەپ كـ
شــۇ . دەپ ئۇنىمىــدىم» ھارۋىــدىن ئايرىلىــپ قالــساق، يولــدىن ئادىــشىپ قــالىمىز«

ــۈرگىنىمىزچه ــۈچي ــاڭ   -  ئ ــۈپ، ت ــدىن ئۆت ــۆت مهھهللى ــا ت ــر  ئاتارغ ــېقىن يهنه بى  ي
ئاخىرى ئۇيقۇسىزلىققا چىدىيالماي بىر دەرەخنىـڭ سايىـسىغا        . مهھهللىگه كهلدۇق 
ئهتىـسى ھـاۋا بۇزۇلـۇپ، يـامغۇر يـاغقىلى      .  ئۇخلىـدۇق بولغـۇچه كىرىپ، ناماز ۋاقتى   

 يېـيىش ئۈچـۈن   يامغۇرغا قارىماي دەرەخنىڭ دالدىسى بىلهن مېڭىپ، تامـاق    . تۇردى
.  بېشىمىزدىكى سۇنى كۆرۈپ ھهيران قالدى     -كىشىلهر ئۈستى   . بىر يهرگه كىردۇق  

 خهۋىرى يوق، بۇ ساددا ئىنسانالر ماڭا ئوتتۇرا ئهسىر    ئالىمىدىنھازىرقى مهدەنىيهت   
قاراڭغۇلۇقتـــا ياشـــاۋاتقان بـــۇ ئىنـــسانالر ئىـــسالمىيهت . ئىنـــسانلىرىنى ئهســـلهتتى

ئىگىـــسى بولـــسىمۇ، تېخـــى ئىنـــسانىي ئهخالقىـــدىن  شـــهرىپىدىن يـــالغۇز ئىـــسىم 
 ئاسـتىدا ئېزىلىـپ ياتقـان تـۆت     زۇلـۇمى  مهلئۇننىـڭ  ماۋزېـدۇڭ . ئايرىلمىغـان ئىـدى  

ــۈنلهي       ــدىن پۈت ــي ھوقۇقلىرى ــي، مىللى ــى دىنى ــۇر مىللىت ــارتۇق ئۇيغ ــدىن ئ مىليون
مهھــرۇم قىلىنغــان ھالــدا، قىزىــل يالماۋۇزنىــڭ يــاردىمى بىــلهن قــارا يالماۋۇزنىــڭ   

ئىككى تۈركىستان ۋەتهن ئـوغالنلىرى   . زىغا كىرىپ، يۇتۇلۇش ئالدىدا تۇراتتى    بوغۇ
ــدۇ     ــت ئۇنتۇيالمايــ ــېچ ۋاقىــ ــى ھــ ــان روھىنــ ــوۋىلىرى ئوغۇزخــ ــۇغ بــ ئهگهر . ئۇلــ

ــات   ــدىكهن، ھايـ ــڭئۇنتۇيـ ــقهت    ئالىمىنىـ ــپ، ھهقىـ ــسىگه چىقىرىلىـ ــارا سهھىپىـ  قـ
شىرىـسى ئېچىـپ   يازغۇچىالر تهرىپىدىن قىزىل قان بىلهن يېزىلىپ، رەزىل ئهپتى به        

  .تاشلىنىدۇ
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: يهنه ئــۆز ســۆزىمىزگه كهلــسهك، يولــدا بىــزدىن گهپ ســورىغان كىــشىلهرگه  
دەپ »  ئاتام بازىرىغا مال ئهۋەتكهن ئىدۇق، ھارۋىمىز كېتىپ قالغان ئىـدى          خاناق«

ــ    -بـــــاش  شهندۈرۈپ، يـــــولىمىزنى  ئـــــايىغى يـــــوق گهپ بىـــــلهن ئـــــۇالرنى ئىـــ
كۇچــار .  ئاتــام بازىرىغـا كهلـدۇق  خانـاق نامـاز پېــشىن بىـلهن   . ۋەردۇقداۋامالشـتۇرۇ 

ــدىكهن       ــۇ بازارغــا كېلى ــازار خهلقنىــڭ كــۆپچىلىكى ب ــزا ـ ب ــازار . ئهتراپىــدىكى يې ب
 خانـاق  يهردە قـېلىن دەرەخزارلىـق بـار بولـۇپ،           چهتتىـرەك ئىچىدىن بىـرەر چـاقىرىم      

يىـالن چېقىۋالغـان كىـشى      . ئاتام بازىرى شۇ دەرەخزارلىقنىڭ سايىسىدا بولىـدىكهن      
 كۆرسه قورققاندەك، قارى ئىككىمىز بازارغا كىرىشتىن قورقـۇپ، تـوغرا     مچىنىئارغا

قارىــساق، ئهتراپــى ئوچــۇق، دەرەخزارلىــق، ھاۋاســى ياخــشى، ئېقىــپ . مازارغــا بــاردۇق
مانــا شــۇ يهردە ئــۆزۈمنى بــۇ . تۇرغــان ســۈيى، ئولتۇرىــدىغان ئۆيلىرىمــۇ بــار ئىــكهن 

يــا بولغــان ســوپىالرنىڭ ئــادىتى  قۇتۇلــدۇرغان چــاغالپ، تهركــى دۇنۋەھــشىيلهردىن
بويىچه پهيشهنبه كۈنى روزا تۇتۇپ، باشقا كـۈنلىرى قـۇرۇق نانغـا قانـائهت قىلىـپ،           

بىزنىـڭ شـهرقىي ۋە غهربىـي تۈركىـستان        . قىرىق كۈندىن ئـارتۇق شـۇ يهردە يـاتتىم        
 ۋە ئهزىـز    بىـدئىتى  مازارپهرەسـلىك ئىككى ئۆلكه خهلقى ئىچىدە بۇرۇنـدىن تارتىـپ         

 ئاتـام   خانـاق قىشالق خهلقى   .  ئادىتى كۆپ راۋاجالنغان ئىدى    سېغىنىشا  ئهۋلىياالرغ
 دەپ  يهسـهۋى  ئهھـمهد مازىرىنى تۈركىستاندا ھېكمهت ئېيتقان مهشهۇر قـۇل خوجـا          

  .ئىشىنىدىكهن
 جهنــۇب توقــسان چــاقىرىم - سهكــسهن كۇچــاردىنمازارغــا كىرىــپ قارىــسام، 

االيــا تاغلىرىنىـڭ شــهرقىي  تهرەپتىكـى تهكلىماكــان چۆلىنىـڭ غهربىــي ئېتىكـى، ھىم   
شـۇ يهردىـن لوپنـۇر      . تهرىپىدىن چىققان تارىم دەرياسى بويىغا كهلگهن ئىكهنمهن      

كــۆلى ئــارقىلىق جاڭگــاللىق يــول بىــلهن ئــون ئىككــى كۈنــدە خــوتهنگه بــارغىلى   
كىشى بىلمهيدىغان، دۈشمهن قهدىمى «: يهرگه كهلگهندىن كېيىن بۇ. بولىدىكهن

 ئىككــى جــۈمه -دېــسهم، بىــر » كهلــگهن ئوخــشايمهنيهتمهيــدىغان، تىــنچ جايغــا 
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» كهپتـۇمىش  شـۇنداق بىـر كىـشى       خوجامالردىن مازارغاۋاي پاالن   «: ئۆتۈشى بىلهن 
  .دېگهن سۆز تارقىلىپ، ئهتراپتىكى ئادەملهر زىيارەتكه كېلىشكىلى تۇردى

 ئهبـۇل غوجا نىياز قوزغىلىڭىدا خىـزمهت كۆرسـهتكهن سـهھرا خهلقـى ئىچىـدە               
ــراپ ۋە مه ــاز مى ــاڭيوتنىي ــكهن    ش ــار ئى ــشى ب ــى كى ــگهن ئىكك ــۇالر يېقىنقــى  .  دې ب

يىلالردىن بېرى بىزگه ئوخشاش قاچاق بولۇپ، باسقۇنچىالرغا تۇتۇق بهرمهي، كهڭ 
ئـۇ ئىككىـسى   . داال، قېلىن ئورمانلىقتا قېچىپ يۈرۈپ، جان ساقالپ يۈرگهن ئىكهن        

 ئـۈچ  -ن ئىككـى  ئـۇالر بىـله  . يېرىم كېچىدە كېلىپ، مهن بىلهن كۆرۈشۈپ كهتتـى    
كۈندە بىر قېتىم كۆرۈشۈپ، ھال ـ مۇڭ ئېيتىشىپ تۇرمىساق چىدىمايـدىغان ھالغـا    

 بوۋىــسىدىن - مىــراپ ئوقۇمىغــان كىــشى بولــسىمۇ، ئاتــا  ئهبــۇل. كهلــگهن ئىــدۇق
تارتىپ يۇرت سـوراپ كهلـگهن، ئوچـۇق يۈزلـۈك چـېچهن، تىلـى تـاتلىق، ئهممـا شـىر            

ۇنىڭـدىن بىـر ئـاز ياشـراق، ئېغىـر ـ بېـسىق،        مهتنىيـاز بولـسا، ئ  . يۈرەك كىشى ئىدى
 بـار، سىياسـهت كـۆرۈپ كـۆزى ئېچىلغـان،           بىلىمـى  كۆرگهن، ئاز بولـسىمۇ      مهدرىسه

  يېقىندىن -ئۇالردىن باشقا، يىراق . پېئىل، ئهدەپ ـ ئهخالقلىق يىگىت ئىدى  خۇش
بىز .  ئاغىنىلىرىمىز كۈندىن كۈنگه كۆپىيىشكه باشلىدى     - ئاشنائاڭالپ كهلگهن   

ۇ يهردە قاچقۇن ئهمهس، بهلكى ساياھهتكه چىققان كىـشىدەك بولـۇپ، چاقىرغـان            ب
بۇنى كۆرگهن تۇردى . يهرگه بېرىشقا ۋاقتىمىز يېتىشمهي قالىدىغان  بولۇپ قالدى  

پاالنى يهردىكى كۇچارلىق ئاغىنهمدە بىـر ئـاز ئېلىـشىم    «:  رەڭگى ئۆچۈپ  قارىمنىڭ
ۈمــدىن خهۋەر ئېلىــپ كــېلهي، بىــر يهرگه بارغــاچ، كۇچــاردىكى ئۆي بــار ئىــدى، شــۇ

: مهنمـۇ . دەپ مهنـدىن رۇخـسهت سـوراپ كهتتـى        » ھهپته ئىچىـدە قايتىـپ كـېلىمهن      
قېچىــپ يــۈرگهن كىــشى ئىككــى بولغانــدىن بىــر بــولغىنى تــۈزۈك، ئوشــۇق يــۈك   «

ــسۇن ــېلىۋەتتىم » بولمى ــا س ــلهن    . دەپ يولغ ــشى بى ــشى كېتى ــۇ كى ــۇلب ــراپ  ئهب  مى
 يـولى بىــلهن خــوتهن تهرەپـكه چۈشــۈپ، ئــۇ   ئىككىمىـز مهسلىههتلىــشىپ، جاڭگــال 

سـهپهر تهييـارلىقى ۋە     . يهردىن تىـبهت ئـارقىلىق ھىندىـستانغا كهتمهكچـى بولـدۇق          
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 دۇنياسـى  -ئۆزىنىـڭ ئېيتىـشىچه مـال     . ھهممه چىقىمنى ئۆزى كۆتۈرىدىغان بولـدى     
كېيىنكـى  . كۆپ، پهرزەنتى يوق بولۇپ، قهدىـردان خوتـۇنى ئۆلـۈپ كهتـكهن ئىـكهن             

ئارقامدا تارتىشىدىغان، قايغۇرىـدىغان  بىـر       «: بالىسى بولمىغانلىقتىن خوتۇنىدىن  
نېمهم يـوق، مۇشـۇ زالىـم ھۆكـۈمهتتىن قۇتۇلـۇپ، باشـقا بىـر مهملىكهتـكه چىقىـپ                   

بـاي بـولغىنى بىـلهن بىـر        . دەيدىغان ئارمىنى بـار ئىـكهن     » كېتىپ ياشىسام بوالتتى  
هن بولغاچقــا، قانــداق   يــېقىن ســهپهر كــۆرمىگ -يهرگه چىقىــپ باقمىغــان، يىــراق  

شـۇنىڭ بىـلهن، سـهپهر    . قىلىشىنى بىلهلمهي تۇرغاندا ماڭا ئـۇچراپ قالغـان ئىـكهن     
 ئۈچ كۈن سۇسـىز چـۆلنى       -جاڭگال يولىدا ئىككى    . تهييارلىقىغا كىرىشىپ كهتتى  

 باشـــقا ھـــايۋان قېچىـــردىنبـــۇ يولغـــا «: ئـــۇ. بېــسىپ ئۆتۈشـــكه تـــوغرا كېلهتتـــى 
ــدۇ ــا  . چىدىماي ــر ۈسىزتېگىــشكمېنىــڭ ئاتق ــرىم بى ــار، ســىزگىمۇ شــۇنىڭغا  قېچى  ب

ئـۇ يـولنى گهرچه ھهر قـانچه بىلـگهن بىلهنمـۇ، يـولنى            . ئوخشاش بىر قېچىـر ئـاالي     
ــر    ــدىغان بى ــولچىنىپىشــشىق بىلى ــشىمىز ي ــرەكئېلىۋېلى ــۇنچه  »  كې ــى ش دەپ، مېن

سـهپهر  . قىزىقتۇرغان بولسىمۇ، نـېمه ئۈچـۈنكى ئـۇ يولغـا زادى قىزىقمىغـان ئىـدىم        
دېسهمال، يولغا چىقىپ   » !ماقۇل، ماڭايلى «: ى پۈتكهن ئىدى، ئهگهر مهن    تهييارلىق
  .كېتهتتۇق

  بېيىت

  كۆرگۈلۈك بولسا تهقدىردە ئۇنى كۆرمهي چارە يوق،     
  .تۇز نېسىۋەڭ قايدا چۈشسه، ئۇنى تېتىماي چارە يوق     

. دېگهندەك، ھهر ئىككىمىزنىـڭ كۆرىـدىغان كـۈنىمىز يېتىـپ قالغـان ئىـكهن        
: ن خهۋىرىمىز يوق، بىـز ئۇنىڭغـا چـارە ئىـزدەپ يـۈرگىنىمىزدە، تۇيۇقـسىز              ئۇنىڭدى

  .دېگهن خهۋەر كهلدى» چۈشۈرۈۋالدى قولغا مىرابنى ئهبۇلساقچىالرنىڭ «
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ــان    ــاي قالغـ ــا خهۋەر تاپالمـ ــايىمىز قىـــشالقتىن يىراقـــراق بولغاچقـ ياتقـــان جـ
رۇشـىمىزغا،  ئهتىسى ئهبۇ مىراپنىـڭ ئىنىـسىدىن بـۇ خهۋەرنـى ئـاڭالپ تۇ            . ئىكهنمىز

 تــۆت -ۋاي ھــاجىم ئــۈچ «: بىزنىــڭ تونــۇش كىــشىلىرىمىزدىن يهنه بىــرى كېلىــپ
دەپ بىــر » يهردىـن باشـقىراق بىـر يهرگه كهتمىـسهك بولمايـدۇ      كـۈن بولـسىمۇ، بـۇ   

دەمنىــڭ ئىچىــدە ئــون چــاقىرىم يىراقلىقتىكــى قۇملــۇق بىــر مهھهللىــگه ئاپىرىــپ،   
ارىــسام، ئىــشالر باشــقىچه بولــۇپ، ق. يوشــۇرۇن ھالــدا بىــر قورغانغــا ئېلىــپ كىــردى

شۇ كېچىسى، ئهبۇ مىراپ ئائىلىسىگه كۆڭـۈل       . ھهرخىل سۆزلهر كۆپهيگىلى تۇردى   
قويغاچ ئۇالردىن مهسلىههت سورىغىلى بارغان ئىـدىم، كۆرۈشـكهن دوسـتلىرىمنىڭ        

شۇنىڭ بىلهن، ئهبـۇ مىراپنىـڭ      .  كېتىشىمنى تاپىلىدى  تېزرەكھهممىسى بۇ يهردىن    
ــسى بــۇ ۋەقهنــى ئــاڭالپ ئهھــۋال    . لهن ئــۈلپهتچىلىكىمىز بــار ئىــدى   بىــقېينىئىنى

دامــولال ھــاجىم خاپــا «:  كــۆرۈپخىجــالىتىمنىســورىغىلى كهلــگهن كىــشى مېنىــڭ  
بولماڭ، بۇ كېچىدىن قالدۇرماي سىزنى كۇچارغا يهتكۈزۈپ قوياي، سىزنى ئۆيۈمدە      

بىـلهن سـىز     كېيىن، مهسـلىههت     جىمىققاندىنبۇ ئىشالر بىر ئاز     .  ساقاليمهن ئۆزۈم
ــارايمىز  ــقا يـ ــۈزۈپ قويۇشـ ــا يهتكـ ــپ،  » دېـــگهن جايغـ ــۆزلهرنى قىلىـ دېگهنـــدەك سـ

ــدى    ــپ قوي ــسىمۇ توختىتى ــۆڭلىمىزنى بول ــا    . ك ــكهن جايغ ــسى، ۋەدىلهش ــۇ كېچى ش
 مىراپنىڭ ئهتىۋارلىق قېچىرىنى مهپىگه قوشۇپ، چوڭ ئهبۇلمىراپنىڭ ئۆگهي ئوغلى 

تــاڭ ئاتــار ۋاقتىــدا دېــگهن  يــولنى تاشــالپ، چــۆل يــولى بىــلهن توختىمــاي يــۈرۈپ،   
  . جايىمىزغا يهتكۈزۈپ قويدى

ــۈرگهن       ــول ي ــېقىن ي ــا ي ــۈز چاقىرىمغ ــشىچه، ي ــشىنىڭ ئېيتى ــول بىلــگهن كى ي
 مهپه بىلهن بىر كۈنـدە يـۈز چاقىرىمـدىن ئـارتۇق يـول         خىتايدائىچكى  . ئوخشايمىز

ــدىم      ــان ئى ــارلىقىنى ئاڭلىغ ــڭ ب ــسىل قېچىرنى ــامبۇلۇق ئې ــون ي ــدىغان ئ ــۇ . يۈرى ش
يــول يۈرگهنــدە، قــۇالقلىرىنى ئوينىتىــپ  . ىمدە ئــۆز كــۆزۈم بىــلهن كــۆردۈم ســهپىر

 ســهزدۈرمهي، قــامچىنى ئــۆزىگه تاۋۇشــىنىمۇشــىپىرالپ مېڭىــپ، ئايىغىنىــڭ باســقان 
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بىچـارە مىــراپ بۇنىڭغـا ئـون ئــات    «:  كـۆرۈپ يــۈرگىنىنى، ئۇچقانـدەك  تهگكـۈزمهي 
ــدىكهن   ــسىمۇ ئهرزىي ــا قوي ــانچه باھ ــدىم» ئهمهس، ھهرق ــستان دەپ ئويلى  ۋە ھىندى

  .سهپىرى يادىمغا كېلىپ، ئهپسۇسلىنىپ كۆڭلۈم بۇزۇلغىلى تۇردى
ئاخــشام بىلــله بولغـــان دوســتىمىزنى ئوغرىغــا ئالـــدۇرۇپ قويــۇپ، ئـــۇزۇن      «

سهپهرگه ئاتىغان ئۇلىغىنى مهن مىنىپ، قاچقان جايىمغا قايتىشىم، قايسى تۈرلـۈك           
لهن بهلگىلهنـگهن ئـۆيگه     دېـگهن قـايغۇ بىـ     » كهلتۈرەركىنقازانى مېنىڭ بېشىمغا    

مــازاردا تۇرغــان كۈنلىرىمــدە،  .  كويغىمــۇ چىقمىــدىم-كوچــا . كىرىــپ ئولتــۇردۇم
قـازى  «كاشغهر مهدرىسىدە ئوقۇغان، ئۆزىگه يارىشىملىق ئىلمى بار، خهلق ئاغزىـدا           

بىـر  )  ئىـكهن  تورغـات ئهسلى يۇرتى   (دەپ ئاتالغان مولال نىياز ئىسىملىك      » ئاخۇنۇم
ــۈز  . ئېلىــپ يــۈرگهن ئىــدى كىــشى مهنــدىن دەرس  ــادەملىرى بــۇ ۋەقه ي ــله ئ مهھهل

بىـز كېتىـپ   .  خاپـا بولۇشـۇپتۇ   قايغۇرۇشـۇپ بېرىپ، بىزدىن ئايرىلغـانلىقى ئۈچـۈن       
» ھهر قانچه  بولسىمۇ، شۇ ئادەمنى يوقالپ قويساق بـوالتتى         «: ئون كۈندىن كېيىن  

تـكهن   ئهللىـك سـوم پـۇل بىـلهن قـازى ئـاخۇنۇمنى بىـزگه ئهۋە               -دېيىشىپ، قىرىـق    
ھۆكۈمهت ئادەملىرى ئۇنىـڭ پېيىغـا چۈشـكهن بولـسا كېـرەك، بىـز بىـلهن                 . ئىكهن

قاياققا باردىـڭ؟ پـۇل بهرگهن كىـشىلهرنى بىـزگه          «: كۆرۈشۈپ، بارغاندىن كېيىن  
دەپ ئـاخۇنۇم بىچـارىنى قـاتتىق    » كۆرسهت، ئۇنىـڭ بىـلهن كىمـلهر ئـاالقه قىلىـدۇ؟         

  . قىيناپ سوراق قىلغان ئىكهن
شـۇنىڭ  . قىيناققا چىدىيالماي ھهممىنـى پـاش قىلىـپ قويۇپتـۇ        جان ئاچچىقىدا   

بىلهن، خىتاي جالالتلىرى مـازار مهھهللىـسىگه كېلىـپ، بىـز بىـلهن ئـاالقه قىلغـان             
دەپ ھهيـۋە   » !ئـۇ ئـادەمنى تېپىـپ بېـرىش       «:  قىستاققا ئېلىـپ   -كىشىلهرنى قىيىن   

 قـازىنى   دەپ» شـۇ كىـشى بىلىـدۇ     «: قورقۇپ كهتكهن قىـشالق خهلقـى     . كۆرسىتىپتۇ
قـازى كېلىـپ بىـر      . بـۇ ۋەقهدىـن مېنىـڭ خهۋىـرىم يـوق ئىـدى           . كۆرسىتىپ قويۇپتۇ 

، بىــزگه يــېقىن زېرىكىــپھهپــته ئۆتكهنــدىن كېــيىن، ياتاقخانىــدا يالغۇزچىلىقتــا  
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مهھهللىگه كۆپ يىلالردىن ئىلگىـرى كېلىـپ، ئولتۇراقلىـشىپ قالغـان ئهنجـانلىق             
ــر كىــشى بىــلهن كۆرۈشــۈپ كهلمهكچــى بولــۇپ،        ئۇمــۇ ئــۆز  . بېغىغــا بــاردىم بى

 قۇچاقلىـشىپ   تېپىـشقاندەك  ئۇكـا    -يۇرتلۇقىنى سـېغىنغان بولۇشـى كېـرەك، ئاكـا          
ئـۆز ئاغىنىلىرىمـدىن غۇلجىلىـق تۇرسـۇن بـاي مهن بىـلهن كۆرۈشـۈپ،               . كۆرۈشتۇق

مانـا شـۇ    . ئۇمـۇ كېلىـپ مهن بىـلهن كۆرۈشـتى        . غۇلجا تهرەپـكه قايتمـاقچى ئىـكهن      
 شـىكايهت ئـارىالش يامـان گهپ بولۇنـۇپ          -رۇق، غهيـۋەت     تـۇ  –ئارىدا ئۆز ئارا تاراق     

خادىك ئېلىپ تاشقىرىغا چىقسام، ئىككى ياش بـاال يۈگـۈرگىنىچه     . قالغىلى تۇردى 
 كىرىــپ ياتاقخانىڭىزغـا ، سـاقچىنىڭ ئـادەملىرى   يۈرىـدۇ سـىزنى ئىـزدەپ   «: كېلىـپ 
ىكى ، يېنىمــدپېتىنالمـاي باشـقا سـۆز ئېيتىـشقا    . دەپ خهۋەر بېرىـپ كهتتـى  » كهتتـى 

بۇ سىزگه ئامانهت، ئۆيۈمدىكىلهرگه   «: يانچۇق سائىتىمنى چىقىرىپ، تۇرسۇن بايغا    
دەپ، »  زالىمدىن بىردەملىك بولسىمۇ نېرى تۇراي«. دەپ تاپشۇردۇم» بېرىپ قويۇڭ

نهپىـسىم بوغۇلـۇپ،    .  ئىچىگه كىرىـپ يوشـۇرۇنۇپ يـاتتىم       يۇلغۇنلۇقنىڭبىر پارچه   
 ئالتىـسى قورالـسىز   -ىـسى قوراللىـق  بهش     ئىكك. يۈرىكىم قـاتتىق سـوقماقتا ئىـدى      

. ئات ئۈستىدە تـۇرغىنى مېنـى كـۆرۈپ قالـدى         . ئهسكهر يۈگۈرگىنىچه يېتىپ كهلدى   
ــسىزلىقتىن تهســلىم بولۇشــقا   ئۈلگۈرەلمهســلىكىمنىمهنمــۇ قېچىــپ    بىلىــپ، ئامال
 ئاتامـدىن قـازى ئـاخۇنۇم بىـلهن مهن چۈشـكهن            خانـاق قارىـسام،   .  مهجبۇر بولدۇم 

ئۇالرنىڭ چىرايىدىن مهن ئۈچـۈن  . سىنى بىلله ئېلىپ كهلگهن ئىكهن    ئۆينىڭ ئىگى 
ماڭــا . دەپ بىلىنىـپ تـۇراتتى  » مانـا مهن « مۇشـهققهت چهككهنلىـرى   -خېلـى جاپـا   

يــاردەم قىلىــش ئۈچــۈن چېپىــپ يــۈرگهن بــۇ كىــشىلهر مېنــى بــۇ ئېچىنــارلىق ھالــدا  
ۇنماستىن باشـقا    ئالدىدا بويس  كۈچ بولسىمۇ، قوراللىق    قايغۇرۇشقانكۆرۈپ قاتتىق   

  .ئامالى يوق ئىدى
شۇنداق قىلىپ، مېنى قولغا چۈشۈرۈپ، ئۆزلىرى چۈشۈپ كهلگهن قـارا مهپىـگه             

بېـشىڭنى  «:  كهينىنـى كىـشى كۆرمهيـدىغان قىلىـپ ئـوراپ          -ئولتۇرغۇزۇپ، ئالـدى    



 261 

دەپ ھهيۋە  » بېشىڭنى چىقىرىدىغان بولساڭ، كۆرگۈلۈكۈڭنى كۆرىسهن    ! چىقارما
بىـر  .  كهينىمدىن ئىسكهنجىگه ئېلىـپ ماڭـدى  -ىالر ئالدى  قىلىپ، قوراللىق ساقچ  

يهرگه كهلگهنــدە توختــاپ، ئالــدى ـ ئارقامــدىكى ئهســكهرلهر مېنــى ھهيــدىگىنىچه    
ــدىن      ــپ، ئارقام ــۆيگه ئاپىرى ــر ئ ــۇزۇن بى ــاراڭغۇ ھهم ئ ــرى، ق ــدىن ئىچكى ئىچكىرى

  قاراڭغۇســىمۇگــورخــۇدا ساقلىــسۇن، .  ئۆينىــڭ ئىچىــگه تاشــلىۋەتتىئىتتىــرگىنىچه
ــدەك ــىدىغان      مۇنىڭ ــورۇق چۈش ــنه ي ــن كىچىككى ــر يهردى ــېچ بى ــدۇ؟ ھ  بوالمدىغان

 ئىككــى مىنــۇتتىن -نــى ئوقــۇپ، بىــر » الئىــالھه«. تۆشــۈكى يــوق بىــر يهر ئىــكهن 
كهينىدىن ناھايىتى سـۇنۇق  . كېيىن، بىر كىشىنىڭ تىنغان ئاۋازى ئاڭلىنىپ قالدى    

قارىـسام، بىـر كىـشى      . ندىدېگهن ئاۋاز ئاڭال  » !ئهسساالمۇئهلهيكۇم«: ئاۋاز بىلهن 
مهنمۇ  بۇ يهردە ئادەم بارلىقىنى . مهن بىلهن كۆرۈشمهكچى بولۇپ قولىنى ئۇزىتىپتۇ

بـۇ  «: ئـۇ كىـشى  .  توختىتىۋېلىـپ ئـۇ كىـشىدىن ئهھـۋال سـورىدىم     ئـۆزۈمنى بىلىپ،  
ــدى   ــرمه كــۈن بول ــان  . يهرگه كىرىــپ ياتقىنىمغــا يىگى ــالغۇزلۇق يام ــدىن ي ھهممى

 ئهكېلىـپ ، خۇدايىم رەھىم قىلىپ سىلىنى مېنىـڭ قېـشىمغا          خاپا بولمىسىال . ئىكهن
مهن خوتهندىن، ئىسمىم تۇراخۇن، تىجارەت مېلىم بىلهن قولىغـا چۈشـۈپ           . قويۇپتۇ

 يامـان  - پۈتۈلگهن ياخـشى   پېشانىمىزگهبۇرادەر  «: مهنمۇ. دېدى» قامىلىپ قالدىم 
ا بولمــاي ئىــشالرنى كۆرمهســتىن باشــقا چــارىمىز يــوق، ســهۋر قىاليلــى، كــۆپ خاپــ   

قۇرئــان ئالالھنىــڭ . مۇســۇلماندۇرمىز بىــز قۇرئانغــا ئىــشهنگهن -ئولتــۇرايلى، ســىز 
ئالالھنىـڭ ئېيتىـشىچه، ھهر بىـر يامانلىقنىـڭ ئارقىـسىدىن ئهلـۋەتته بىـر         . سۆزىدۇر

دەپ، دىنىـي   » !شۇڭا ئالالھ ھهر ئىككىمىزگه قـۇۋۋەت بهرگهي      . ياخشىلىق كېلىدۇ 
مېنىـڭ  . شىمنى بىر ئاز بولسىمۇ بهزلىـگهن بولـدۇم       سۆزلهرنى ئېيتىپ، زىندان يولدى   

 -ئهتىـگهن   . ئۈستۈمدە بىر قات يازلىق كىيىمدىن باشـقا ھـېچ نهرسـهم يـوق ئىـدى              
ــى       ــا بېرەتت ــر موم ــلهن بى ــۇ بى ــاق س ــا قاين ــر قاچ ــدىغانغا بى ــان . ئاخــشىمى يهي ياتق

 كهلـسىمۇ ئىنـى تارلىقىـدىن پـۇتنى ئۇزىتىـپ           مېتىـرچه ئۆيىمىزنىڭ ئۇزۇنلۇقى تۆت    
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ئاستىمىزدا توپىدىن پهرق ئهتكىلى بولمايـدىغان بىـر بورىـدىن          . اتقىلى بولمايتتى ي
كهلگهن كۈنۈم كېچىسى مېنى قوراللىق بىر ئهسـكهر        . باشقا ھېچ نهرسه يوق ئىدى    

 ئـۇزۇن قـاراڭغۇ تـار يولـدا ئوقالنغـان      -ئۇزۇنـدىن  . كېلىپ سوراققا ئېلىـپ چىقتـى    
. يېقىقلىق كاتتا بىر ئۆيگه ئېلىپ كهلدىمىلتىقىنى ئارقامغا تهڭلىگهن پېتى المپا 

ئۇيغــۇرچه دوپپــا كىــيگهن بىــر تاتــار . قارىــسام ئۈســتهل يېنىــدا بىرمــۇ خىتــاي يــوق
» يهرگىمۇ يېتىپ كهپتۇ ـ دە؟  بۇئاياقالربۇ شۇم «: ئۆز ئىچىمدە. بالىسى ئولتۇرۇپتۇ

لماي، نېمىشقىدۇر تېز گهپ قىال.  ئولتۇردۇمبېرىپئۇالر كۆرسهتكهن جايغا . دېدىم
ــيىن  -بهش  ــدىن كې ــۇت ئۆتكهن ــالته مىن ــاالنچى«:  ئ ــن  پ  دېــگهن ســهنمۇ؟ قهيهردى

غۇلجىــــدىن كهلــــدىم، «: مهن. دەپ ســــورىدى» كهلــــدىڭ؟ قهيهرگه بارمــــاقچى؟
. دېـدىم »  خوتهنگه بېرىپ، ھىندىستاننىڭ دورىلىرىدىن ئېلىپ كهلمهكچى ئىدىم      

غۇلجىـدىن بىـرەر    «: پمهن بـۇ گهپنـى ئـاڭال      . دېـدى » !يالغان گهپ قىلمـا   «: ئۇالر
باشقا بىر نهرسه دېمهي، . دەپ گۇمان قىلدىم  » مهلۇمات ئېلىپ كهلگهن ئوخشايدۇ   

.  ئۆتكهنـــدىن كېـــيىن يهنه شـــۇ ئـــۆيگه ســـوالپ قويـــدىمىنـــۇتچهئارىـــدىن ئـــون 
ئىــشىكتىن قــاراڭغۇ ئــۆيگه قهدەم قويۇشــۇم بىــلهن تۇراخــۇن ئورنىــدىن ســهكرەپ   

ېيىن بهك ئهنسىرەپ كهتتىم، باشقىالرنى     ۋاي غوجام، سىله چىققاندىن ك    «: تۇرۇپ
ــايتۇرۇپ ئهپ  ــوراققا ئېلىـــپ چىقىـــپ قـ ــان   كېلىـــشىدەسـ ــرىم جـ ــۇرۇپ، يېـ ــازا ئـ  تـ

تاياقنىــڭ زەربىــسىدىن ئــۆرە تۇرالمــاي، ئهســكهرلهر ئــۆزلىرى يــۆلهپ   . قىلىــۋېتهتتى
» ئــالالھ مېنــى ئۇنــداق ئىــشالردىن  ســاقلىدى «: مهن. دېــدى» ئهكىرىــپ قويــاتتى

  .دېدىم

  بېيىت

  ،ساغۇنىي ئۇنتۇماياخشىلىق كۈنلىرى خۇدانى ھېچ      
  . ئول ھهم سېنىتاشالماس چۈشسه قارا كۈن باشىڭغا     
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  ياشلىقىڭ ئۆتتى غۇرۇرلۇق بىرله تائهت قىلمىدىڭ،     
  . قېنىئىماراتىڭ كهتتى كۈچ، سالغان كېكسالىكدە     
  ،ئايرىلمادىڭ غهم قايغۇدىن يۇتۇپ قان يېتىپدۇرياش      

  . ھهق يولىدا بىلگىن خۇدانىڭ بهرگىنىبارچهسى     
  ،بىچارەگه ساغۇنىي ھهققىدە بۇ ساقالىئاق      
  .كۆرسهت ئۆلمهستىن بۇرۇنراق ئول مۇھهممهد قهبرىنى     
   شېئىرىنى،ئاتانىڭكىم ئوقۇسا ھهر قاچان ساغۇن      
  . ئهرۋاھىنىئهيلهسۇنبىر ئېغىز قۇرئان ئوقۇپ، شاد      

 قۇتۇلغــانلىقىم زەخمهتــكه ئۇچرىمــاي -جــالالتالر قولىــدىن زىيــان بــۇ يــاۋۇز 
شـۇنىڭ بىـلهن،   . ئۈچۈن ئالالھقا شۈكۈرلهر ئېيتىپ، كـۆپ ھهمـدۇ سـاناالر ئوقـۇدۇم     

ــم        ــۇ زالى ــدى، ئ ــتىم چاقىرمى ــى قې ــاقىرغىنىچه ئىككىنچ ــر چ ــى بى ــانخورالرنىمېن  ق
  .كۆرمىگهنلىكىم ئۈچۈن ئالالھقا يهنه شۈكۈرلهر ئېيتتىم

.  سـوراققا چـاقىردى    اخۇننىتۇد تۆت كۈن ئۆتكهندە، ھهمراھىم      -ن ئۈچ   ئارىدى
مېنىـڭ  «:  قىستاق ئىـشىنى كـۆرگهن بولـسا كېـرەك    -بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ قىيىن   

كــېمىگه «. دەپ ئهندىــشه بىــلهن چىقىــپ كهتتــى»  نــېمه بــوالر؟قېــتىمئىــشىم بــۇ 
لتۇرالمـاي  دېگهنـدەك، ئۇنىـڭ قايغۇسـىدا ئو   » چۈشكهن ھهممه كىشىنىڭ جېنى بىـر  

 سـۆرەپ   اخـۇننى تۇدائهت ئۆتكهندىن كېيىن، بىچارە      تۆت س  -ئارىدىن ئۈچ   . قالدىم
ئىشىك ئېچىلىشى بىلهن يىقىلغان    .  ئىشىكنىڭ ئالدىغا تاشلىغان ئىكهن    ئهكېلىپ

قارىسام، ئۈسـتىدىن سـۇ قۇيۇلغانـدەك  قـارا     . پىتى مېنىڭ ئالدىمغا دومىالپ چۈشتى    
» ىڭ ئارقىـسىدا تىڭـشاپ تۇرغـانالر بولمىـسۇن        ئىشىكن«.  ئىكهن چۆمۈلگهنتهرگه  

ــال  ــورىيالمىدىم -دەپ ھـ ــۇ سـ ــۇدا « .  ئهھۋالمـ ــى خـ ــن  ! ئـ ــۇ زالىمالردىـ  ئـــۆزۈڭبـ
ئوقــۇپ ئۇنىڭغــا » الئىالھهنــى«دەپ، » ئاسرىمىــساڭ، كــۆرەر كــۈنىمىز شــۇ ئىــكهن 

»  مـۆمىنلهر ئۈچـۈن ئهڭ ئېغىـر زامـان قايـسىدۇر؟       «: رەسـۇلۇلالھتىن . قاراپ تـۇردۇم  
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 ئوغلى ھارامزادىلهر خهلق ئۈستىدىن ھارامزادىلهر«: ندا، رەسۇلۇلالھنىڭدەپ سورىغا
دېـــگهن مۆجىزىلىـــك ســـۆزلىرى كـــۆز ئالدىمـــدا      » ھۆكۈمرانلىـــق قىلغـــان دەۋر  

  .گهۋدىلهنگهندەك بولدى
بۇ  ۋەھشىي يىرتقۇچالر زۇلۇم كۆرگهن ھهر بىـر كىـشىدىن ئـۆزلىرى قىلغـان         

ــشىيانه  ــىۋەھـــ ــۇرۇپ، زالىملىقلىرىنـــ ــدىنئۇيال يوشـــ ــى غانلىقىـــ  ئهمهس، بهلكـــ
جېنىڭنــى ئــالىمهن، «.  ھــېچكىمگه ئېيتماســلىققا تىلــخهت ئــاالتتىشــهيتانلىقىدىن

ــا  ــاۋازىڭنى چىقارم ــشىلهر باشــقا   » !ئ ــدەك، بىچــارە كى ــۆز ســوراقچىالرغىمۇدېگهن  ئ
تاشــقىرىغا . ئۈســتىدىن ئــۆتكهن نــاھهق زۇلۇملىرىــدىن بىــر ئېغىزمــۇ دېيهلمهيتتــى 

دۈزنى پهرق ئهتكىلى بولمايدىغان قاراڭغۇ ئۆيدە ھهپته       چىقمىسا كېچه بىلهن كۈن   
بىـز سـوالنغان ئۆينىـڭ ئارقـا       .  ئون كۈننى شۇنداق قىيىنچىلىق بىلهن ئۆتكۈزدۇق      -

 ئۈچ قېتىم بىر ئايالنىڭ يىغلىغان ئاۋازى       -كۈنى ئىككى    تهرىپىدىكى ئۆيدىن ھهر  
: ھهمراھىمـدىن . ئاڭالنغاندەك بولۇپ، تامنىڭ ئارقىسىدىن گۈپۈلدىتىپ ئۇرۇالتتى     

مهن كهلگهنــدىن بۇيـان ئاشـۇ تامنىــڭ   «: دەپ سورىـسام، ئـۇ  » بـۇ نـېمه ئــاۋازدۇر؟  «
بىر پهستىن  . ئارقىسىدىن بىر ئايالنىڭ يىغلىغان ئاۋازى داۋاملىق ئاڭلىنىپ تۇرىدۇ       

بىر .  دېدى»  مهن بىر نېمه دەي دېسهم، ساقچىالردىن قورقتۇم. كېيىن تامنى ئۇرىدۇ
ىـــسام، قار. ارقىـــسىدىن يىغىنىـــڭ ئـــاۋازى چىقىـــپ قالـــدى كـــۈنى، يهنه تامنىـــڭ ئ

دەپ، ئارقـا تـامنى     » !ئىشىككه قاراپ تۇرۇڭ  «: اخۇنغاتۇدگۇندىپايالر كۆرۈنمىدى،   
 بېگىمنىـڭ   دوپمهن  «. دەپ سـورىدىم  » سىز كىم بولىـسىز؟   «: گۈپۈلدىتىپ ئۇرۇپ 

قىلى، خوتـۇنى پــاالنى خــانىم بـولىمهن، ئــالته ئــاي بولــدى، مۇشـۇ يــالغۇز ئۆيــدە يــات   
 تۆت قېتىم يىغـالپ سـىلهرگىمۇ     -قورققىنىمدىن يالغۇزلۇققا چىدىماي كۈندە ئۈچ      

بۇ خوتۇننىڭ ئـالته    . دېدى» بولۇشمىسىالباشقا ئىالجىم يوق، خاپا     . ئارام بهرمىدىم 
بىزنىڭ ئىـشىمىز ئـۇ خوتۇننىـڭ    «: ئايدىن بېرى يالغۇز ئۆيدە ياتقانلىقىنى ئاڭالپ    

يهنه . دەپ ئويالپ بىر قىـسما بولـۇپ قالـدىم   » ز ئىكهن تارتقان ئازابىدىن خېلىال ئا   
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قارىـسام،  . بىر كۈنى، ئوتتۇرا تامنىڭ بىر يېرىدە بىر نهرسـه مىدىرلىغانـدەك بولـدى            
تال ياغاچ   تال تهڭگىدەك چوڭلۇقتىكى تۆشۈكنى چوكىدەك چوڭلۇقتىكى بىر       بىر

ــۇ  ــپ  . توســۇپ تۇرۇپت ــارىمىز بىمــاالل ئېچىلى ــدىم، ئ ــاچنى ئېلىۋەتكهنى ــىياغ .  كهتت
 دوپئېـرى  . شۇنىڭ بىلهن، تېلېفون قۇرغاندەك دەخلىسىز گهپلىشىدىغان  بولدۇق    

ــدۈرمهكچى      ــالتۇن ئۈنـ ــپ ئـ ــۇننى تۇتۇۋېلىـ ــۇ خوتـ ــۈن، بـ ــانلىقى ئۈچـ ــى بولغـ بېگـ
كېـيىن  . ئۇ ئايال بىزگه تۈرمىنىڭ سىرلىرىدىن بىر قانچىنى ئۆگهتتى       . بولغانىكهن

ىچه دىندارلىق بىـلهن   ئۆز ئادىتى بوي ئاڭلىشىمىزچه، بۇ خوتۇن تۈرمىدىن قۇتۇلۇپ،    
  !خۇدا رەھمهت قىلغاي.  يۈرۈپ، كۆپ ئۆتمهي، دۇنيادىن ئۆتۈپتۇمهستۇرىلىكته

يىگىرمه كۈندىن كېيىن، بىزنى يان تهرەپتىكى كهڭ ۋە يورۇقراق بىـر ئـۆيگه             
بۇ ئۆيدە كۇچار ئاقساقىلى مۇھهممهد ئهلى ئاخۇن بىلهن يهنه بىر كىشى   . چىقاردى

ئون كۈن ياتقاندىن كېيىن، ئىككى ئهسكهر     . ، تۆت كىشى بىلله ياتتۇق    بار ئىكهن 
ــى     ــپ چىقت ــدانغا ئېلى ــر مهي ــدىگىنىچه بى ــى ھهي ــپ بىزن ــدى  . كىرى ــساق، ئال  -قارى

ئارقىسى چۈمكهلگهن ئىككى ئات قوشۇلغان كۆتهك ھارۋىنىڭ يېنىدا قوراللىق ئۈچ 
ئىككىــسى ئۇيغــۇر ئۇالرنىــڭ باشــلىقى قىرغىــز بولــۇپ، قالغــان   . ئهســكهر تــۇراتتى

 ســۆرەنمىلتىقلىرىنــى بهتلىــگهن ھالــدا، خىتــاي ئهســكهرلىرىدەك قــۇرۇق   . ئىــكهن
: يولــدىكىلهرنىسـېلىپ، بىرسـى ئالدىــدا، ئىككىـسى يانـدا مىلتىقلىرىنــى تىكـلهپ،      

 ھهيدىگىنىچه  گۈلدۈرلىتىپدەپ ۋارقىراپ قورقۇتۇپ، ھارۋىنى قاتتىق      » !نېرى تۇر «
. ئۆتۈپ، شهھهرنىڭ سىرتىغا ئېلىپ چىقىپ كهتتى    بازارنىڭ ئوتتۇرىسىدىن كېسىپ    

 مــۇھهممهد ئهلــى ئاقــساقال ســاددا كۆڭــۈل، كونــا ئــادەملهردىن  ھارۋىــدىكىلهردىن
بولغاچ، يول بويىدا قاراپ تۇرغان كىشىلهرگه قـاراپ، خـۇددى ئۆلـۈمگه كېتىۋاتقـان        

بـــۇنى كـــۆرگهن بىچـــارە . كىــشىدەك ئـــۇزۇن ســـاقىلىنى ســـىالپ بېــشىنى ئهگـــدى  
كۇچـاردىن  . الرمۇ ساقىلىنى سىالپ، بىـزگه قـاراپ دۇئـا قىلىـشقان بولـدى          مۇسۇلمان

 ئۇالغلىــق بىــر نهچــچه كىــشى -يولــدا ئــات . چىقىــپ بىرىنچــى قونالغۇغــا كهلــدۇق
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ــاتتى ــات «: يولــــۇچىالر ئهســــكهرلهرنىڭ. كېتىۋاتــ ــۇلىغىڭنى -ئــ ــارتئــ دەپ » ! تــ
. قىلىـپ تۇرۇشـتى   ۋارقىرىغىنىنى ئاڭالپ، دەرھال يولنى، بوشىتىپ، بىـزگه كهينىنـى          

 قانــداق قورققــان بولــسا، بــۇ بىچــارىلهرنىڭمۇ   جــانىۋاريىرتقــۇچالر ئالدىــدا باشــقا  
بىرىنچـى قونالغۇغـا كهلگهنـدە، ئهسـكهر       .  كۆرۈپ تۇردۇق  قورقۇتقانلىقىنىشۇنداق  

، قانۇنىمىزچهسىز ياخشى كىشىدەك كۆرۈنىسىز، بىزنىڭ «: باشلىقى مېنى چاقىرىپ
.  پۇتىغا زەنجىر سېلىپ قويۇلۇشى كېـرەك ئىـدى        -ول   ق جىنايهتچىلهرنىڭكېچىسى  

 بولغاچقـا،   بـۇيرۇقى ھۆكـۈمهت   . سىزنى كۆرۈپ بۇنداق قىلىشقا پېتىنالماي قالـدۇق      
ئهگهر سىلهر تىنچ بولساڭالر، ھېچ ئىش      . بۇنى قىلماسلىقتىن باشقا ئامالىمىز يوق    

قا دېــگهن قىــشالق» بــاي«ئىككىنچــى كــۈنى . دېــدى» بىزمــۇ تىــنچ بــولىمىز. يــوق
  بوستانلىق، دەرەخزارلىق، سۈيى ئهلۋەك، ھاۋاسى باغۇبۇ يهر نامىغا يارىشا     . كهلدۇق

شـۇ كېچىـسى، سـاقچىالر بىزنـى يهرلىـك سـاقچىالرغا تاپـشۇرۇپ        . ساپ جـاي ئىـكهن   
بۇ يهردىكى خىزمهت قىلىۋاتقان ئۇيغـۇر بالىالرنىـڭ        . بېرىپ ئۆزلىرى غايىپ بولدى   

 ئۆپچۆرىسىدە يىگىرمه ياش -ىرى ئون سهككىز ئالدى ئوتتۇزغا يهتمىگهن، قالغانل  
دېگهن گهپنـى  » بىزنىڭ سىنىپىي دۈشمهنلىرىمىز«: بولۇپ، ئىككى گهپنىڭ بىرىدە 

ــدىن چۈشــۈرمهيتتى  ــى    . ئېغىزى ــانهت قىلغىل ــۇ دۈشــمهن كــۆرۈپ، خىي ــۇالر بىزنىم ئ
ــۇردى ــات . ت ــدەھاي ــيه ئالىمى ــىنىڭ    - تهربى ــىرلىك نهرس ــشاش تهس ــۆھبهتكه ئوخ  س

 جانـــسىز ھهمـــمه -يـــالغۇز ئىنـــسانغا ئهمهس، جـــانلىق . هىـــسىزدۇريوقلـــۇقى شۈب
نهرسىلهردە، تهلىم ـ تهربىيه تهسىرى كـۆز ئالـدىمىزدا كۆرۈلـۈپ، بۇنىـڭ نهتىجىـسى        

ــا  ــا تارقىلىـــپ تۇرماقتـ ــدا تۇرســـۇن،  -ئوقۇتـــۇش . پۈتـــۈن دۇنياغـ  ئـــۆگىتىش بۇيانـ
شــۇنىڭ . ســۆھبهتنىڭ ئۆزىمــۇ سۆھبهتداشــلىرىغا ئــوت بىــلهن ســۇدەك تېــز يۇقىــدۇ  

ــا بېرىلىـــدۇ   ــاراپ باھـ ــان ســـۆھبىتىگه قـ ــۇھ. ئۈچـــۈن ھهركىمـــگه ئۇنىـــڭ قىلغـ  نـ
پهيغهمبهرنىڭ ئوغلى يامانغا يانـداش بولغـانلىقى ئۈچـۈن، پهيغهمبهرلىـك زاتىـدىن           

 ئىتى ياخـشىالرغا ئهگهشـكهنلىكى ئۈچـۈن،       كهھفىنىڭ ئهسهابۇل. ئايرىلغان ئىدى 
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ــدىك   ــان ھهق يول ــان قىلىنغ ــسى باي ــدا قىسسى ــردى قۇرئان ــا كى ــادەملهر قاتارىغ . ى ئ
ــگه      ــدىن باشــقا ھــېچ نــېمىگه ئى ــدىن، قۇرئاننىــڭ خېتى بولۇپمــۇ، ئىــسالمنىڭ نامى

 يامان ھېچ نهرسه - كۆزلىرىدە ياخشى -بواللمىغان بىر مىللهت بالىلىرى، كۆڭۈل    
ــدى      ــان ئى ــۇل قىلغ ــى قوب ــۇ تهلىمن ــتىن، ئهنه ش ــس ئېتىلمىگهنلىك ــوۋېت .  ئهك س

ن ھۆكـۈمىتى قۇرۇلغـان كۈنـدىن باشـالپ، بـۇ ئـۆلكىنى             سىياسهتچىلىرى شىڭ دوبه  
ــانقىلىـــش ئۈچـــۈن، قهلهم كـــۆرمىگهن، خهت » قىزىـــل ئۇيغۇرىـــستان« ، تونۇمىغـ

قۇرامىغا يهتمىگهن مهسـۇم  ئۇيغـۇر بـالىلىرىنى كوممۇنىـستىك روھتـا تهربىـيىلهپ               
مانا بىز بهختىمىزگه قارشى قولغـا ئېلىنغـان كـۈنىمىزدىن باشـالپ،      . چىققان ئىدى 

ئهقلـى  . اتىسىنى تونۇمايدىغان شۇ بالىالر ئالدىدا سوراق بېرىشكه مهجبۇر بولـدۇق      ئ
ــى - ــشالرنىڭ     ھوشـ ــر ئىـ ــك ئېغىـ ــتىمىزدىن قانچىلىـ ــڭ ئۈسـ ــادەملهر بىزنىـ ــار ئـ  بـ

  . ئۆتكهنلىكىنى مېنىڭ شۇ سۆزۈمدىن بىلىۋالسا بولىدۇ
شۇنىڭ بىلهن، ئهتىسى ئۆز سـاقچىلىرىمىز كېلىـپ ئـۈچىنچى قونالغۇغـا قـاراپ       

ــى     . ماڭــدۇق ــڭ نىيىت ــزدا، تۇراخۇننى ــان ۋاقتىمى ــۈپ كېتىۋاتق ــۈيىدىن ئۆت ــاپالن س ق
ــۇپ ــدى   «: بۇزۇل ــى ســاق قويۇشــىغا كــۆزۈم يهتمى ــڭ بىزن ــۇ زالىمالرنى ــۇ كــېچه  . ب ب

قاراڭغۇلۇقىدىن پايـدىلىنىپ، باشـقىالرغا قارىمـاي  ئىككىمىـز قاچـايلى، جاڭگـال              
. دەپ مېنـى سـىناپ بـاقتى      » ڭىمهنيولىغا يېتىۋالساق، ئۇ ياققا ئۆزۈم يول باشالپ ما       

كهچكه يېقىن سايرام . بۇ ئىش خهتهرلىك بولغانلىقى ئۈچۈن رازىلىق بىلدۈرمىدىم
بۇ يهرنىڭ سايرام ئاتىلىشىنىڭ سهۋەبى، بۇنـدىن ئىككـى يـۈز           . قىشلىقىغا كهلدۇق 

ــاق     ــانى قالمـ ــا خـ ــرى، غۇلجـ ــالر ئىلگىـ ــاجىيىلـ ــڭ    قوڭتـ ــك خاقانالرنىـ ــۇ يهرلىـ  بـ
 پايدىلىنىپ، بۇ يهرنـى     رەسۋالىقىدىنھۆكۈمهتلىرىنىڭ كۈچسىز،   ئىتتىپاقسىزلىقى،  

بېسىۋېلىش ئۈچۈن غۇلجىدىن ئهسـكهر تارتىـپ چىقىـپ، سـايرام شـهھىرىنى قامـال           
بىــر .  خــانلىرى تاماشــا كــۆرۈپ قــاراپ تۇرىــدۇخــارەزمئهتراپتىكــى بۇخــارا، . قىلىــدۇ

ھهرگه باستۇرۇپ نهچچه كۈنلهر ئۆتكهندىن كېيىن قالماقالر ھىمايىسىز قالغان شه
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 قىلىپ، خـانىۋەيران قىلغانـدىن كېـيىن، ئۇالرنىـڭ     تاراج -شهھهرنى تاالن   . كىرىدۇ
ئۆزلىرىگه قارشىلىق كۆرسهتمهسلىكى ئۈچۈن يـۇرت چوڭلىرىـدىن ئوتتـۇز نهچـچه            

 ئېلىـپ، ئـۆز ئـادىتى بـويىچه ئـاق ئۆيلـۈك قىلىـپ ئېلىـپ             گۆرۈگهئۆيلۈك ئائىلىنى   
  . كېتىدۇ

دېيىـشىپ، ئاقـسۇ،    » ئـۆز ئېلىمىـزگه قـايتىمىز     «: ېيىن ئۆلگهندىن ك  قوڭتاجى
.  يولى بىلهن كېلىۋاتقاندا، بۇ يهر ئانا ۋەتىنى سايرامغا ئوخشاپ كېتىـدۇ            ئۇچتۇرپان

 بولــۇپ، دېهقــانچىلىق مــاس  ئېــدىرلىقبــۇ يهر ســۈيى ئېقىــپ تۇرىــدىغان، ئهتراپــى   
ئىككـى   -كهلگهنلىكى ئۈچۈن، خۇددى ئۆزىنىڭ يېرىگه كهلگهنـدەك بولـۇپ، بىـر       

، يـولالر ئېچىلـسا،   تىنچىـپ قاچان ئهل «. ئاي بۇ يهردە تۇرۇپ، ھاردۇقىنى چىقىرىدۇ     
دېيىشكهن بولـسىمۇ، زاماننىـڭ توسـقۇنلۇقى بىـلهن بـۇ           » ئۆز ماكانىمىزغا قايتىمىز  

يــاقۇپ بهگنىــڭ تــارىخىنى يازغــان ۋە ئــۆزى بىــلهن   . يهردە قېلىــپ قالغــان ئىــكهن 
.  سايرامى مانا مۇشۇ  سايراملىق كىـشى بولىـدۇ         خىزمهتته بىرگه بولغان  مولال مۇسا     

ــان      ــسىدە يېزىلغ ــاي تۈركچى ــشىنىڭ چاغات ــۇ كى ــانالر، ئ ــا قىزىقق ــارىخى «تارىخق ت
ئۇ كىتابتا ھهر ياقلىما پايدىلىق . دېگهن ئهسىرىنى تېپىپ ئوقۇسا بولىدۇ» ئهمىنىيه

بــۇ يهرگه كېلىــپ، يهرلىــك كىــشىلهر بىــلهن كۆرۈشــۈپ،  . ســۆزلهر كــۆپ ئۇچرايــدۇ
 كۆپتـۇر مهلۇمـاتالر توپلىغـان بولـساممۇ، مهھبـۇس          -ئۇالردىن بۇ توغرۇلۇق ئازدۇر     

بــۇ يهردىــن . بولغــانلىقىمىز ئۈچــۈن، بىــر كــېچه قونــۇپ كېتىــشكه تــوغرا كهلــدى  
 بارغىچه يۇلغـۇن، تـوغراق ياغىچىـدىن باشـقا     ئاسۇققاچىققان كۈنىمىزدىن باشالپ    

كېچىگه يـېقىن   ) بهشىنچى كۈنى (نهرسه ئۈنمىگهن قۇملۇق بىلهن يۈرۈپ، ئهتىسى       
ســـېپىل ئىچىـــگه كىرىـــپ، ھـــېچ يهردە  .  شـــهھىرى دەرۋازىـــسىغا كهلـــدۇقئاســـۇق

 يىلـــى - 1938بـــۇ ۋەقه، .  تاپـــشۇردىئهكېلىـــپتوختىماســـتىن ئـــۇدۇل تـــۈرمىگه 
  . ئاۋغۇستنىڭ باشلىرىدا بولغان ئىدى
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شــىڭ دوبهن ھۆكۈمىتىنىـــڭ پهردە ئارقىــسىغا يوشـــۇرۇنغان ســوۋېت رۇســـىيه    
، -   38 ـ يىلى باشالنغان بولۇپ، 30سىتىنىڭ ئهڭ قانلىق، پاجىئهلىك كۈنلىرى سىيا
مهن بهخــتكه قارشــى،  نهق شــۇ قــارا  .  يىللىــرى ئهڭ ئۇچىغــا چىققــان ئىــدى - 39

بــۇ  . دەۋرنىــڭ ئهڭ پاجىئهلىــك كۈنلىرىنىــڭ بىرىــدە تــۈرمىگه ئېلىنغــان ئىــدىم      
مېنىمۇ .  ياققا تارقىتىۋەتتى كىرگهن كۈنىمىز ھهمراھالرنى ئايرىپ، ھهرزالىمخانىغا

قارىـسام،  . ھهر تهرەپتىن كهلگهن بىر توپ جانىۋارنىڭ ئىچىگه كىرگـۈزۈپ قويـدى        
ــاخۇنۇم،        ــام ئ ــالپ، ئىم ــاخۇنۇمالردىن باش ــۇپتى، ئهلهم ئ ــازى، م ــۇنچىلىرى ق ــر م بى

 بېگـى، يـۈز بېگـى، يـۇرت         دوپ  بېگى،    شاڭيو ئاخۇنۇم بولسا، قالغانلىرى     مۇئهززىن
. رلىق قارا قورساق، ھېچ نهرسـىدىن خهۋىـرى يـوق كىـشىلهر ئىـكهن             ئاقساقىلى قاتا 

 ســۈيى بــار يــاكى يۇقىرىقىالرغــا باغالنغــان     - كۆپتــۇر يهر  -باشــقىلىرى ئــازدۇر  
  .كىشىلهر ئىكهن

  
 


