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كازاكالر ئاقسۇدا
(ئەسلىمە)
ئﯧﺰﯨﺰ ساۋۇت
نەقىللەر

ئەسلىمە كازاكالرغا مۇناسىۋەتلىك بولغىنى ئۈچۈن ھەم ئۇالرنىڭ شىنجاڭغا،
ئاقسۇغا قانداق سەۋەبلەر بىلەن پەيدا بولغانلىقى ھەققىدە قىسققىەە چۈشقۈنەى ە
ئىق ە بولققۇۈ ئۈچققۈن ،مۇناسققۋەتلىك تقار ى ماتېر يالالرغققا مققۇراتىقەل قىلى قققا
توغرا كەلدى.
-0291يىلى ئاق ئورۇس ئالياكوۋ (چارروسىيەنىڭ كازاك ئاتامانى) سوۋېت
ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدا تېرە-پىرەن بولۇپ ،ئىلىغا قېەىپ كېلىپ پاناھلىق تاپتى.
ئۇنىڭ باشقۇرۇشىدا  0011كى لىك كازاك ۋە ئاق ئورۇستىن تەركىب تاپقان
ئېغىر-يېنىك ياراغلىق ئەسكىرى بار ئىدى« .ئەن لىيە بۇ ئاق ئورۇس-كازاك
قىسىملىر نى ئۈرۈمەى ئارقىلىق قەشقەرگە ،ئاند ن ئەن لىيەگە قارام ھىند ستا -نغا
ئۆتكۈزۈپ ئايالندۇرۇپ ئەپكېلىپ ،ئوتتۇرا ئاسىيا ئارقىلىق روسىيە د كى سوۋېت
ھاكىمىيىتىنى تىكلەۋاتقان سوۋېت قىﺰ ﻞ ئارمىيەسى بىلەن سوقۇشتۇر -ماقەى
بولدى .بۇ پىالنغا شۇ چاغد كى شىنجاڭ ئۆلكىسىنىڭ باشلىقى ياڭ زېﯖ ىڭ
ئۈنىمىدى .ئۇالر نائىالج ئىلىدا تۇرۇپ قالدى .شۇ ئار دا سوۋېت قىﺰ ﻞ ئارمىيەسى
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ئۇيغۇرالرد ن تەشكىللەن ەن مەﺧﭙىﻲ تازا ئىجرا قىلىﺶ گۇرۇپﭙىسىنى كىرگۈزۈپ،
ئاق ئورۇس -كازاك قوشۇنىنىڭ ئاتامانلىر د ن بولغان باچىﭻ ۋە دوتوۋالرنى ئېتىپ
ئۆلتۈردى .ئالياكوۋ ئۆز نى ياقىغا ئالدى .كېيىن تار ﺦ سەھنىسىدە كۆرۈندى»
(«شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تار ى» -3توم ،شىنجاڭ ﺧەلق نەشر ياتى)
«قىﺰ ﻞ رۇس  -شېڭ شىسەي ە ياردەم بەرگەن ئالتايسققققققققكىالر ئاساسەن
كازاك ،ئاق ئورۇسالر بولۇپ 0111 ،كازاك 9111 ،ئاق ئورۇستىن تەركىب تاپقان.
بۇنىﯖد ن  0111نەپىرى چار پاد اھنىڭ ئالتايغا قېەىپ ئۆتكەن كازاكالر0111 .
نەپىرى سوۋېت قىﺰ ﻞ ئارمىيەسىنىڭ ئايروپالن ،برونېۋ ك ۋە ياﺧ ى قورالالنغان
ئورۇس 0111 ،نەپىرى تورغاۋۇل موڭغۇللىر قققققققد ن ئېلىنغان ئەسكەرلەر9111 ،
نەپىرى

ھەر

ﺧىﻞ مىللەتتىن قۇراشتۇرۇلغان

ئەسكەرلەر »...سېۋ ن ھېد ن:

«قاچقۇن ماتۇڭيىڭ»
«پر كوراكوۋ  -پولكوۋنىك .ئې ىﺰ ،تەمبەل ،قىﺰ ﻞ بۇرۇن ،ئادەمنىڭ زوقى
كېلەتتى ،كازاك ئىدى .ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدا ئۈرۈمەى ە قېەىپ كېلىپ تىجارەل
قىلغان .ئۈرۈمەىد كى مۇھاتىرالر كوچىسىدا ئولتۇرغان 0011د ن ئارتۇق كازاكنى
تىن شۇرېننىڭ تەلىﭙى بىلەن تەشكىللەپ بىر قوشۇن تۈزگەن .پرشىكوراكوۋ ئاشۇ
قوشۇنغا باۈ بولۇپ ،تىن شۇرېننىڭ ھاكىمىيىتىنى قوغداشقا ﺧىﺰمەل قىلغان.
تىڭ شۇرېن ئاشۇ كازاكالرغا يەنە ئادەم تولۇقالپ ‹ -3ئاق ئورۇس پولكى› قىلىپ
قۇرۇپ چىققان .كېيىن تىن شۇرېن پولكوۋنىك پر كوراكوۋ باشەىلىقىد كى بۇ
كازاك پولكىنى كۆزگە ئىلمىغان ،مائاۈ -تەمىناتلىر نى ۋاقتى-قەرەلىدە بەرمى ەن،
شۇڭا ئۇ غەزەپلىنىپ تىن شۇرېننى ئاغدۇرۇۈ ھەر كىتى ە قاتناشتى .كېيىن بۇ
قىسىﻢ شېڭ شىسەي ە ﺧىﺰمەل قىلدى .ھاز ر بولسا سوۋېت قىﺰ ﻞ ئارمىيەسى ە
قوشۇلۇپ ،قىﺰ ﻞ ئارمىيە ‹ئالتايىسكى›‹،تارباغاتايىسكى› نامىدا شىنجاڭد كى
يېغىلىقالرنى تىنەىتىﺶ ھەر كىتى ە قاتنى ىۋاتىدۇ» (سېۋ ن ھېد ن« :قاچقۇن
ماتۇڭيىىڭ» ،شىنجاڭ ﺧەلق نەشر ياتى)
«بېكدېيىۋ گېنېرال−شېڭ شىسەينىڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەل داال ئارمىيە سىنىڭ
باۈ قوماندانى .ئوتتۇرا بوي ،ساغالم ،قاۋۇل ،سېمىﺰرەك ،ساالپەتلىك ،چىرايىد ن
كۈلكە يېغىپ تۇر د غان ،قولى كۈچلۈك ئادەم ئىدى .ئۇ چار پاد اھ نىكوالي
دەۋر دە روسىيە ئارمىيەسىدە مەنسىﭙى يۇقىرى ئىدى .سوۋېت ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدا
چار پاد اھ ئاغدۇرۇلۇپ ،شىنجاڭغا قېەىپ كېلىپ ئۈرۈمەى ە كەل ەن .شىمالىﻲ
شىنجاڭدا ماتۇڭيىڭ ۋە تاڭ پېييۇەننىڭ ئىسيانەى قىسىملىر  -غا قارشى ئىلى،
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تارباغاتاي ،ئالتايالردا شېڭ شىسەي ە ياللىنىپ ئۇرۇشالرغا قاتناشقان .كازاك ،ئاق
ئورۇسالرد ن تەشكىللەن ەن شىمالىﻲ ئارمىيەگە باۈ قوماندان بولغان .شۇ يىلالردا
شېڭ شىسەينىڭ تەلىﭙى بىلەن چې راد ن ئۆتۈپ شىنجاڭغا كىرگەن سوۋېت
ئارمىيەسىنىڭ تەركىبىدە ھەربىﻲ ھەر كەتلەرگە قاتناشقان .شېڭ شىسەي ساﺧتىلىق
قىلىپ كى ىلەرنىڭ كۆز نى بوياۈ ئۈچۈن ،تۇڭ و قىسىملىر نىڭ كىيىمىنى
كەي ۈزۈپ ،شىنجاڭدا ئۆزلەشكەن قوشۇن قىلىپ نىقابلىغان .ئەمەلىيەتتە بۇ
قوشۇننىڭ پەردە ئارقىسىد كى ھوقۇقى سوۋېت ئىتتىﭙاقىنىڭ تىﺰگىنىدە بولغان».
(سېۋ ن ھىد ن«:قاچقۇن ماتۇڭيىڭ » ،شىنجاڭ ﺧەلق نەشر ياتى)
«ماتۇڭيىڭ شىمالدا مەغلۇپ بولۇپ تەنۇبىﻲ شىنجاڭغا چېكىندى (- 0233
يىلى  –8 - 1ئايالر) .شېڭ شىسەينىڭ كونتروللۇقىد كى بىرلەشمە قوشۇن ئۇنىڭ
بۇيرۇقى بىلەن (ئۆلكە ئارمىيەسى ۋە «ئالتايىسىكى»« ،تارباغاتايىسكى» نامىد كى
شېڭ شىسەي ە ھەمكارالشقۇچى كازاك قوشۇنى) ما تۇڭيىﯖنى ئىككى تەرەپتىن
(ئىلى ۋە ئۈرۈمەى تەرەپتىن) قوغالپ زەربە بەردى .ئۆلكە قوشۇنلىر  -نىڭ
قوماندانى شەرقىﻲ شىمال پىدائىيلىر نىڭ گېنېرالى ليۇ بىن ئىدى (ليۇ بىن شەرقىﻲ
شىمال ئارمىيەسىد كى چاغدا ﺧېيلۇڭجياڭ ئۆلكىلىك قوغد نىﺶ قىسمىنىڭ
گېنېرالى ،قوماندانى ئىدى) .ئۇنىڭ قولىدا تەﺧمىنەن  4تۇەن قققق  0111دەك ئادەم
بار ئىدى .يەنە ئۇنىڭ قول ئاستىدا شەرقىﻲ شىمال پىدائىﻲ ئارمىيەسىنىڭ ئاتاقلىق
ئوﻓىتسېرلىرى-تىلىن تۇەنىنىڭ تۇەنجاڭى تياڭ يۇﻓېن ،ﺧېيلۇڭجياڭ دۆلەل
قۇتقۇزۇۈ ئارمىيەسىنىڭ يىﯖجاڭى سۇڭ چىﯖلىنالر بار ئىدى«( .شىنجاڭنىڭ
قىسقىەە تار ى»  - 3توم  - 333بەل ،شىنجاڭ ﺧەلق نەشر ياتى)
«شېڭ شىسەينىڭ بۇيرۇقى بويىەە ئىلىد ن تەنۇبقا يۈرۈۈ قىلغان ليۇبىن
قوشۇنى  - 0234يىﻞ  - 3ئاينىڭ  - 99كۈنى ئاقسۇنى ئى غال قىلىپ ماتۇڭيىڭ
بىلەن تەڭ قىلدى .ماتۇڭيىڭ قوشۇنلىر نىڭ كۆپ قىسمىنى ئاقسۇدا قالدۇرۇپ،
ئۆزى ئاز قىسىﻢ بىلەن مارالۋې ىغا چېكىندى» (يۇقىر قى كىتاب  - 388بەل).
« - 0234يىﻞ  - 4ئايدا ئۆلكە قوشۇنىنىڭ (شېڭ شىسەي ە تەۋە قوشۇن ۋە
ئۆزلەشتۈرۈل ەن كازاك قىسىملىرى)  01111دەك ئەسكىرى ئاقسۇد ن قەشقەرگە
يۈرۈۈ تەريانىدا مارالۋې ىنى ئى غال قىلدى» (يۇقىر قى كىتاب  - 388بەل).
«دەل شۇ چاغدا بۇ بىرلەشمە ئۆلكە ئارمىيەسىنىڭ تەركىبىدە ،چەل رۇسالرد ن
ئۆزلەشتۈرۈل ەن سوۋېت قىﺰ ﻞ ئارمىيەسىنىڭ ﺧىﻞ قورالالنغان ئورۇس قىسىملىرى
بولغانلىقتىن ،ﺧەلققاراد كى ئەكسىيەتەى كۈچلەر (بولۇپمۇ ئەن ىلىيە) ناراز لىق
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بىلدۈرۈپ ،روسىيەلىكلەرنىڭ قەشقەرگە  -تەنۇبقا قوراللىق ئەسكەر چىقىر پ
مۇداﺧىلە يۈرگۈزۈشى ە يول قويمىدى .شۇنىڭ بىلەن قەشقەرگە  -تەنۇبقا ليۇبىن
قوماندانلىقىد كى شېڭ شىسەي ە تەۋە تۇڭ ۇا مىن و قوشۇنلىرى ئۆتۈپ ،سوۋېت
ئىتتىﭙاقى كونتروللۇقىد كى ‹ئالتايىسكى› ۋە ‹تارباغاتايىسكى› كازاك قىسىملىرى
ۋاقتىنەە مارالۋې ىدا توﺧتاپ قالدى .چۈنكى بۇ ۋاقىتتا قەشقەر ۋەز يىتى بەك
مۇرەككەپ ،ھەر ﺧىﻞ ئىسيانەى كۈچلەرنىڭ داشقاينىقى بولۇپ قالغاچقا ،كازاك
قىسىملىرى مۇشۇنداق ئىنەكە ۋەز يەتنى نەزەردە تۇتۇپ ،مارالۋې ىنىڭ تەنۇبىغا
ئۆتمىدى .مارالۋې ى ،ئۇچتۇرپان ،كەلﭙىن ،ئاۋال ،ئاقسۇ ،ئونسۇ ،كۇچا ،توقسۇ،
كورال ...قاتارلىق تايالردا تۇەن ،يىڭ ،ليەنلەر بويىەە تارقاق ئورۇنالشتۇرۇلۇپ،
تاكى  – 0238يىلالرغىەە

شېڭ شىسەي ئۈچۈن بۇ ناھىيە  -ۋ اليەتلەرنىڭ

ئامانلىقىنى ساقالپ بەرگەنىدى» («ئۆمەر ئابدۇلال بىلەن بولغان سۆھبەل
ﺧاتىر سى» د ن ،ئۆمەر ئابدۇلال شىنجاڭ ئۈچ ۋ اليەل ئىنقىالبىغا قات قان-0201 .
يىلى تۇڭ و ﺧەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ  - 0كورپۇس  - 03د ۋ ﺰ يە  31-پولكى
بىلەن

ئاقسۇغا

كېلىپ،

كۇچاغا

ھاكىﻢ،

ئاقسۇغا

ۋالى

بولغان.

تۇڭ و

كومﭙارتىيەسىنىڭ مۇنەۋۋەر ئەزاسى ئىدى .ئۇ ئۆسمۈرلۈك دەۋر دە ﺧوتا نىياز
ھاتىنىڭ ﺧاس ﺧىﺰمەتكارى بولغان - 9111 ،يىلى ۋاپال بولدى).
« -0234يىﻞ  - 4ئايالردا سوۋېت قىرغىﺰ ستانىنىڭ چې راد كى مەۋالنوف
قىرغىﺰ ئاتلىق پولكى ئەركەشتام چې را ئېغىﺰ د ن شىنجاڭغا كىر پ ،ئۆلكە قوشۇنىغا
ياردەملەشكەنىدى .ئىسﮭاقبەگنىڭ ئۇلۇغەال ئەركەشتام چې راسىغا قويۇلغان شېڭ
شىسەينىڭ كونتروللۇقىد كى چې را قوغداۈ قىرغىﺰ  -ئۇيغۇر ئاتلىق پولكىمۇ ئۆلكە
قوشۇنىغا ماسلى ىپ تەڭ قىلدى ،ئۇرۇشتىن كېيىن بۇ ئىككى قىرغىﺰ پولكى
ئۇلۇغەاتقا ئورۇنالشتى».
(«شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تار ى»  - 3توم - 382 ،بەل ،شىنجاڭ ﺧەلق
نەشر ياتى).

قانخور ﭼﯧﺮنىﻴوف
ئەمدى ئۆز گېﭙىمىﺰگە كېلەيلى .بۇنى ﺧىﺰمەتد ىﻢ ئابلەل قېيۇم بىر قېتىملىق
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سۆھبەتتە سۆزلەپ بەرگەن ،ئابلەل قېيۇمغا بولسا مۇشۇ ۋەقەلەرگە بىۋاسىتە
ئى تىراك قىلغان قېيناتىسى ئىمام مەھدى تۆمۈر ئاكا سۆزلەپ بەرگەن ئىكەن .ئابلەل
قېيۇم ھاز ر ئاقسۇ ۋ اليەتلىك ئەدەبىيال  -سەنقەتەىلەر بىرلەشمىسى «ئاقسۇ
ئەدەبىياتى» تەھر ر بۆلۈمىدە مۇھەرر ر بولۇپ ئى لەيدۇ بۇ يىﻞ  08ياۈ
(-9112يىلى).
بايان قىلماقەى بولغان تۆۋەند كى ۋەقە ،ئۆز ۋاقتىدا ئۆكتەبىر ئىنقىالبىدا
روسىيەد ن قېەىپ چىقىپ ئىلى ،تارباغاتاي ،ئالتاي ...قاتارلىق تايالردا
پاناھلىنىپ تان باققان ،كېيىن تىن شۇرېن ۋە شېڭ شىسەي ھاكىمىيىتىنى
مۇستەھكەملەپ بېر كە يالالنغان كازاكالرنىڭ ئاقسۇدا پەيدا بولۇپ ،يەرلىك
پۇقرا -ئاھالىلەرگە يۈرگۈزگەن قەبىﮫ تىنايەتلىر نىڭ بىرى .بۇ تىنايەتنى شېڭ
شىسەي ە ياردەملى ىپ ،ماتۇڭيىﯖنى تەنۇبقا سۈرۈپ قوغالپ كېلىۋاتقان «ئالتا
يسكىالر» نىڭ بىر ليەنجاڭىققققق كازاك چېرنىيوف ساد ر قىلغانلىقى ئۈچۈن،پۇقراالر ئۇنىﯖغا «قان ور چېرنىيوف» دەپ لەقەم قويۇپ ئەسلەشكەن...
A
ئابلەل

قەييۇم

ئەسلەپ شۇنداق داۋام قىلىدۇ :قېيناتام ئىمام مەھدى

تۆمۈرنىڭ ئېيتىپ بېر ىەە ،بۇ ۋەقە  - 0233يىلى - 2ئايالردا بوپتىكەن ،شۇ
چاغالردا ماتۇڭيىﯖنى قوغالپ ماڭغان «ئالتايىسكى» كازاك پولكىنىڭ ليەنجاڭى
چېرنىيوف ئەسكەرلىر نى ئېلىپ قۇمباشقا چۈشتى (ئۇ چاغدا ھاز رقى دۆلەل تاشيولى
يوق ،ﺧان يولى ئارقىلىق قۇمباۈ ،ئاۋال ،مارالۋې ى ئارقىلىق قەشقەرگە ئۆتەتتى).
قېيناتام ئىمام مەھدى تۆمۈرئاﺧۇن قۇمباشلىق بولۇپ ،شۇ چاغالردا  03~00ياشالردا
ئىكەن.
بىر كۈنى ئېغىر-يېنىك ياراغلىق ئاتلىق كازاك ئەسكەرلەر قۇمباۈ باز ر نى
قاپالپ كېتىﭙتۇ .ئۇالر بەك ھاكاۋۇر ،زوراۋان ،ئەﺧالقسىﺰ ئىكەن .يەرلىك پۇقراالرغا
ھەر ﺧىﻞ ئالۋان-سېلىقالرنى سېلىپ ئازابلىغان .ئايالالرغا پوﺧۇرلۇق قىلغان.
قېينانام شۇنداق ئەسلى ەنىدى :بىر كۈنى قۇمباشلىق ھېﺰ بەگنىڭ بېد سىنى
ئوردۇق ،مەن ۋە قۇمباشلىق قاد ر دې ەن  91~02ياشالرد كى يى ىت ھېﺰ بەگنىڭ
يىللىقەى چاكارلىرى ئىدۇق .چۈۈ ۋاقتى بوالي دې ەنىدى .بېدە ئورۇۋاتساق
قۇمباشقا چۈشكەن ئىككى قوراللىق ياۈ ئورۇس (ئەمەلىيەتتە كازاك ،كى ىلەر
5
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كازاكالرنى بىلمى ەچكە ئورۇس ،دەپ بىلى ەتتى) ئەسكەر ياﺧ ى كىيىن ەن،
قۇالق ،بويۇن ،قوللىرى ئالتۇن ز بۇ  -ز ننەتلەر بىلەن تولغان چىرايلىق ئىككى
ئۇيغۇر قىﺰنى مەتبۇر ﻲ ھەيدەپ كېلىپ،

مىلتىقلىر نى چەتتىكى قىر چېتى ە

تاشالپ قويۇپ ،بىﺰد ن نېر راق بىر سۆگەتنىڭ دالد سىغا ئاپىر پ باسقۇنەىلىق
قىلدى .ئاند ن بۇ ئايالالرنىڭ ئالتۇن ز بۇ-ز ننەتلىر نى بۇلىغىلى تۇرۇۋ دى،
ئايالالر چىرقىر ىپ قارشىلىق قىلدى .ئىككى ئورۇس يېنىد كى غىالبىغا سېلىقلىق
مىلتىق نەيﺰ سىنى

ئېلىپ ئىﭙﭙەل يېر ە ،قورساقلىر غا تىقىپ ئۆلتۈرۈۋەتتى.

ھېلىقى ئىككى ئورۇس ئالتۇنالرنى تالى ىپ بىر-بىرى بىلەن تۇتۇشقىلى تۇرغاندا،
يېنىمدا بېدە ئورۇۋاتقان تەمبەل ،تى ەرلىك يى ىت قاد ر بۇ زوراۋانلىققا چىداپ
تۇرالماي (ئۇ ئىككى قىﺰ بىﺰنىڭ ﺧوتايىنىمىﺰنىڭ قىﺰلىرى ئىدى) ئورغاقنى ئېلىپ
يۈگۈرۈپ بارغىنىەە ئورۇسالرغا ئېتىلىپ چاپقىند دى .كۈتۈلمى ەن بۇ ھۇتۇمد ن
قورقۇپ كەتكەن ئورۇسالر مىلتىقلىر نىمۇ ئېسى ە ئااللماي ۋاي-دال سېلى ىپ
توۋلى ىپ كەتتى .قاد ر ئېتىلىپ بارغىنىەە بىر ئورۇسنىڭ بې ىنى ئۈزۈپ ،يەنە
بىر نىڭ قارنىنى يېر ۋەتتى  -دە قېەىپ كەتتى .مەنمۇ قاچتىﻢ .چۈشتىن كېيىن
ئورۇسالر كەنت ئىەى ە يېغىپ كېتىﭙتۇ .ئۇالرنىڭ چېرنىيوف دې ەن ليەنجاڭى
ئەسكەر لىرى بىلەن ئۆلتۈرۈل ەن ئىككى ئورۇسنىڭ ئۆلۈكىنى تېﭙىپ قاتتىق
غەزەپلىنىپ كېتىﭙتۇ .ئۆلتۈرگۈچىلەرنى تاپالماي ياۋۇزلى ىﭙتۇ .كەنتتىكىلەرنىڭ
ھېەقايسىسى ئۆلتۈرگۈچىلەرنى ئېيتىپ بەرمى ەن .چېرنىيوف غەز ﭙىنى باسالماي:
ققققق قىﺰالرنىڭ ئى ىسى كىﻢ؟ ققققق دەپ سوراشتۇرۇپ ،قۇمباۈ يېﺰ سىنىڭ بەگ -
شاڭيوسى ھېﺰ بەگنىڭ قىﺰلىرى ئىكەنلىكىنى بىلىپ ،كەنت ۋە ئەتراپىد كى يېﺰا -
كەنتلەرد كى ئۇيغۇر دېﮭقانالرنى چۆچۈتۈۈ ئۈچۈن بىر يەرگە توپالپ ،ھېﺰ بەگنى
تۇتۇپ باغلىتىپ ئېلىپ كەپتۇ .بەگنىڭ ئى ىكى ئالد دا يوغان بىر تۈپ سۆگەل بار
ئىكەن ،بادرا شاﺧلىرى بەك يوغىناپ كەتكەنىكەن .ھېﺰ بەگنىڭ قولىنى ئارقىسىغا
باغالپ ،ئارغامەا بىلەن ئېسىپ سۆگەتكە چىقىر پ ،ئاند ن زور ئىككى بادرا شاﺧنى
دېﮫقانالرغا ئارغامەا بىلەن مەتبۇر ﻲ ئەگدۈرۈپ ،ھېﺰى بەگنىڭ بىر پۇتىنى
ئوشۇقىد ن ،يەنە بىر پۇتىنىمۇ ئارغامەا بىلەن بادرا شاﺧالرغا تېﯖىپ باغلىغان،
ھېﺰ بەگنىڭ نالە  -پەريادلىر غا پىسەنت قىلماي رەھىمسىﺰلىك بىلەن بادر الرنى
قويۇۋەتكەن .بادرا شاﺧلىرى ئارقىسىغا يانغاندا چاتىر سى كېر لىپ قاتتىق
ئازابالنغان .چېرنىيوف چاتىر سىنىڭ يىرتىلمىغىنىنى كۆرۈپ ،تاپانەىسىد ن چاتىرا
ئوتتۇر سىغا ئوق ئېتىپ چېقىۋەتكەند ن كېيىن ،چاترا سۆڭەك ئاتراپ تارسىلداپ
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يىرتىلىپ كىند ك ،قورساق ،كۆكرەك ،ئومۇرتقا ،تەڭمۇتەڭ ئىككى بۆلەك بولۇپ
كارنىيىغا يەتكەندە توﺧتىغان .ئۈچەي  -ئۆپكىلىرى ساڭ ىالپ قالغان .ئورۇسالر
ئەنە شۇنداق دەھ ەتلىك ئۆچ ئالغان .قورقۇپ كەتكەن دېﮫقانالر ئۇالر كەتكەند ن
كېيىن ھېلىقى ليەنجاڭنى «قان ور چېرنىيوف» دەپ قارغاشقان.
ﺧاتىر لەپ رەتلى ۈچى :ئېﺰ ﺰ ساۋۇل
B
مەن(ئېﺰ ﺰ ساۋۇل) -0202يىلى قەشقەر يېﺰا ئى ىلىك تې نىكومىنى پۈتتۈرۈپ
ئاقسۇ شەھىر نىڭ (ئىل ىرى ناھىيە ئىدى) بەشتۈگمەن يېﺰ سىغا ﺧىﺰمەتكە
تەقسىملەند ﻢ.
-0230يىﻞ -2ئاينىڭ ئاﺧىر دا ،شۇ يېﺰ نىڭ دەريا ياقىسىد كى «ئازاد»
باشقۇرۇۈ رايونىنىڭ قاۈ بويى كەنتى ە كۈزگى بۇغداي تېر لغۇ -سىنىڭ سۈپەل
ئەھۋالىد ن مەلۇمال ئېلى قا كەلد ﻢ .ﺧىﺰمەل تەريانىدا ئاشۇ كەنتنىڭ دېﮭقانەىلىق
تې نىكى ،ئې ىﺰ ،گەۋد لىك ،قوڭۇر يۈزلۈك ،بۇرۇتلۇق ،كۆزلىرى يوغان ھەم
قىﺰارغان ،ئويناپ پارقىراپ تۇر د غان قۇۋانجان ئىسىملىك سۈرلۈك قىياپەتلىك 41
ياشالرد كى بىرسى بىلەن تونۇشىپ قالد ﻢ .قۇۋانجان سۈرلۈك ،ۋەھىمىلىك
كۆرۈن ىنى بىلەن ئەمەلىيەتتە ئىنتايىن مۇاليىﻢ ،كەمتەر ،ﺧۇش ۇي ،چىقى قاق
كى ىكەن .بىر قانەە كۈند ال چىقى ىپ دوستلى ىپ كەتتۇق .بىر كۈنى ئۇ مېنىڭ
ئاقسۇ شەھىرى ئىەىد ن ئىكەنلىكىمنى ئاڭالپ ،كىمنىڭ بالىسى ئىكەنلىكىمنى
سور دى .قاسساپ ساۋۇت ان دې ەن كى ىنىڭ بالىسى ئىكەنلىكىمنى بىل ەند ن
كېيىن ،ناھايىتى سۆيۈن ەن ھالدا:
ققققق ۋاي ،مەن ساۋۇت ان ئاكام بىلەن قەد ناس دوستالرد ن .مەن ئاقسۇدا ئۇزۇن
تۇرغان .ئەسكەر ۋاقتىمدا ،دائىﻢ قىسىﻢ ئاش انىسىغا ئاشۇ ساۋۇت ان ئاكامد ن گۆۈ
ئاالتتىﻢ ،ئۆيى ىمۇ كۆپ قېتىﻢ كىر پ تۇز  -تائاملىر غا داﺧىﻞ بولغان .ياﺧ ى كى ى
ئىدى - ،دېدى .يەنە ئۇ ئېەىلىپ  -يېيىلىپ ئەسكەر ۋاقتىدا ئۆزى كۆرگەن بىر
ئى نى ئەسلەپ بەردى .مەن ئۇ چاغالردا ياۈ ،تار ىﻲ ۋەقەلەرگە ئانەە
قىﺰ قمايد غان بولغاچقا ،تەپسىلىﻲ ز غىرالپ سوراپ باقماپتىمەن .ئۇ كى ىنىڭ
بې ىد ن كۆپ ئىسسىق-سوغۇقالر ئۆتكەن بولۇپ ،شۇ چاغالرد كى تار ىﻲ
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ۋەقەلەرنىڭ كۆپىنەىسىد ن ﺧەۋ رى بار ﺧېلىال ئوقۇمۇ -شلۇق كى ىكەن .ھاز ر ئۆز
ۋاقتىدا ئاشۇ تار ىﻲ ۋەقەلەرنى ز غىرالپ سور ۋا -لمىغىنىمغا ناھايىتى پۇشايمان
قىلىمەن .تۆۋەندە بايان قىلىپ بېر د غىنىﻢ قۇۋانجاننىڭ شۇ چاغدا سۆزلەپ
بەرگەن كەچۈرمى لىر نىڭ ئېسىمدە قالغانلىرى (ئېﺰ ﺰ ساۋۇل)( .داۋامى بار،
ئاغﺰ مدا تاماكا چى لەگلىك ،تاماكا كۈللىرى كونۇپكا تاﺧتىسىغا چۈشۈپ
كېتىۋاتىدۇ ،بىر ئىككى بى ىﺰ بارمىقىﻢ بىلەن بەكال ئاستا ئۇرۇۋاتىمەن ،ئالد مد كى
«شىنجاڭ تار ﺦ ماتېر ياللىرى» نىڭ  -9109يىللىق مەتمۇئەسى توال يېﭙىلىپ
ئاۋارە قىلىۋاتىدۇ).
يەنە مۇشۇ ئى الرغا مۇناسىۋەتلىك تار ىﻲ ماتېر يالالرد ن ئۈزۈند لەرنى
نەقىﻞ قىلى قا توغرا كەلدى.
«شېڭ شىسەي -0234يىلىد ن كېيىن شىنجاڭ ۋەز يىتىنى تىنەالندۇرۇپ،
سوۋېتلىك مەسلىﮭەتەىلىر ە تايىنىپ ھەر ﺧىﻞ ھەربىﻲ كاد رالر كۇرسى ئاچتى.
ھەر ﺧىﻞ ھەربىﻲ مەكتەپلەرنى قۇردى .سوۋېتلىك ھەربىﻲ ئوقۇتقۇچىالر شېڭ
شىسەينىڭ قىسىملىر غا ،ھەربىﻲ مەكتەپلىر ە ئوقۇتقۇچى-مەسلىﮭەتەى بولۇپ
ھەربىﻲ تەربىيەلەۈ پىالنلىر نى تۈزۈپ ئىجرا قىلى قا كىر تى .پىيادە ،ئاتلىق،
توپەى قىسىﻢ ۋە ئۇالرنىڭ مەشق نىﺰامىغا بىردەك سوۋېت ئىتتىﭙاقىنىڭ ھەربىﻲ
نىﺰامى تەقىلىد قىلىندى -0233 .يىلى كۈزدە ئاۋ قاتسىيە مەكتىﭙى قۇرۇلدى.
-0234يىلى قى تا ژاندارما مەكتىﭙى قۇرۇلدى .يەنە شۇ يىلى شىنجاڭ ئوﻓىتسېرالر
مەكتىﭙى قۇرۇلدى .يۇقىر قى مەكتەپلەردە ئوقۇغانالر -0233يىلى ئوقۇۈ
پۈتتۈرۈپ ،شېڭ شىسەينىڭ قار مىقىد كى شەرقﻲ شىمال ئارمىيەسى يەرلىك
مىللەتلەرد ن ،ﺧەنﺰۇالرد ن تۈزۈل ەن تۇەن ،يىﯖالرغا ئوﻓىتسېر قىلىپ ئەۋەتىلدى.
بۇ ئادەملەر شېڭ شىسەي قوشۇنىد كى ئوتتۇرا ۋە تۇەن دەر جىلىك ئوﻓىتسېرالرد ن
بولۇپ قالدى» («شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تار ى»  – 3قىسىﻢ  - 440بەل ،شىنجاڭ
ﺧەلق نەشر ياتى)
«شىنجاڭ ئاتلىق قىسىﻢ  - 9د ۋ ﺰ يەسى  - 0ئاتلىق پولكى تياۋﺧەنەى
باشەىلىقىد كى قوراللىرى ﺧىﻞ ،شىتابى مۇكەممەل بولغان تەنۇبىﻲ شىنجاڭد
 كى قوشۇنالرنىڭ سەرﺧىلى ئىدى .بۇ پولكنىڭ يېر مى ﺧەنﺰۇ ئەسكەرلەر ئىدى.بۇ پولك ئەسلىدە سۇڭ چىﯖلىننىڭ شەرقىﻲ شىمال ئارمىيەسى ە تەۋە بولۇپ،
شەرقىﻲ شىمالدا ياپونالرغا قارشى ئۇرۇشقا قاتناشقان ،تەتر بىسى مول،
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تەڭ ىۋارلىقى يۇقىرى ئىدى» («ئاقسۇ شەھىر نىڭ تەزكىر سى» د ن).
«-0231يىﻞ - 8ئايدا شېڭ شىسەي دۇبەن مەھكىمىسىنىڭ ھەر كەتەان
يىﯖى ئاقسۇغا كېلىپ ،ما ﺧوسەن ە قارشى قويۇلغان ،تىڭ يۇڭەىڭ سىلىﯖنىڭ قول
ئاستىد كى تەلىﻢ  -تەربىيە  - 94تۇەنىنىڭ  - 0يىﯖى گۇڭ زېﯖۋەن شاڭ اۋ
دۇيجاڭنىڭ -4چوڭ ئەتر تى قاراشەھەر گارنىﺰون سىلىﯖى يۈ د ﯖ ىڭ
شياۋتياڭنىڭ

قىسىملىرى،

پىەان،

تۇرپان،

توقسۇن

گارنىﺰون

سىلىﯖى

شۇڭەىﯖلىن قىسىملىر مۇ ئاقسۇغا توپالندى .تەلىﻢ-تەربىيە -94تۇەن تۇەنجاڭى
ليۇتىن ىڭ ئۆز ە قاراشلىق قىسىﻢ  - 9يىڭ شۆبە توپەىالر ئەتر تىنى باشالپ
ئۈرۈمەىد ن ئاقسۇغا قاراپ يولغا چىقىپ - 3 ،ئايدا قايتىپ كېتىپ ،تەنۇبىﻲ
شىنجاڭ ئۇرۇۈ رايونىنىڭ شياۋتاڭ ئۇنۋانلىق باۈ قوماندانى بولدى .ئىل ىرى
ئاقسۇدا تۇرغان مۇستەقىﻞ -3ليەنمۇ مۇشۇ قوماندانلىققا قوشۇۋېتىل ەنىدى»...
(«ئاقسۇ شەھىر نىڭ تەزكىر سى» د ن).
«شۇ يىلى  - 0ئايد ن  - 2ئايغىەە ،تياڭ يۇڭەىڭ ،گۇڭ زېﯖۋەن،يۈ
د ﯖ ىڭ (كېيىن شۇ يىنجىڭ) سۇڭ چىﯖلىن ،ليۇتىﯖ ۈنلەرنىڭ  00تۇەن  3يىڭ
ئەسكەرلىرى ۋە مۇستەقىﻞ ئاتلىق ئەسكەرلەر  - 3ليەنى .برونېۋ ك ،ئاپتوموبىﻞ
ئەتر تى ،تەلىﻢ-تەربىيە ئەتر تى قاتارلىق قىسىمالر ئاقسۇغا توپالندى .ئۇالرغا
ئايروپىالن ،برونېۋ ك ،ئال ۋە تىرانىسﭙورل ئاپتوموبىلى ،نۇرغۇن ئېغىر -يېنىك
قورالالر سەپلەپ بېر لدى»( «ئاقسۇ تەزكىر سى» د ن ئېلىندى).
«ئۆزگەرتىل ەن -3د ۋ ﺰ يە (كېيىن  -1د ۋ ﺰ يە) نىڭ شىجاڭى ماھمۇل
مۇھتى -0231يىلى -4ئاينىڭ -9كۈنى ھىند ستانغا چىقىپ كەتتى» («
شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تار ى»  - 3توم - 431 ،بەل).
«ماھمۇل مۇھىتى كېتىﭙال  - 0231يىﻞ  - 4ئاينىڭ  - 3كۈنى ئابدۇنىياز 3
 شىغا سىلىڭ بولۇپ ،ﺧوتەند كى ما ﺧوسەننىڭ  - 33شىسى بىلەن بىرلى ىپ،شېڭ شىسەي ە قارشى ئىسيان كۆتۈردى» («شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تار ى» - 3
توم - 438 ،بەل).
«ئابدۇنىياز ،ما ﺧوسەنلەر قەشقەر ،يەكەن ،يەيﺰ ۋال ،مارالبې ى ،مەكىت
ئۇچتۇرپان ،كەلﭙىنلەرنى ئى غال قىلدى - 0 .ئايدا ئاقسۇغا قىستاپ باردى .يەنە،
يېقىن يول بىلەن مېﯖىپ كۇچانى مۇھاسىر ە ئالدى ،ئۇنىڭ ئالد نقى قىسىملىرى
شايار ،كورلىغىەە يېتىپ باردى .ئى ىلى ەن يەرلىر ە ئادەم قويۇپ ماڭدى»
(«شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تار ى»  - 3توم  - 414بەل).
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«ئەينى ۋاقىتتا شېڭ شىسەينىڭ سەپەرۋەر قىالاليد غان ئەسكىر ﻲ كۈچى
ئاران 4011چە بولغانلىقتىن ،ھەربىﻲ مەكتەپ ئوقۇغۇچىلىر نىمۇ ئۇرۇشقا
قاتناشتۇرغانىدى» («شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تار ى»  - 3توم  - 410بەل).
«شېڭ شىسەي كۈچى يېتى ەلمەيد غانلىقىنى ھېﺲ قىلىپ ،يەنە بىر قېتىﻢ
سوۋېت ئىتتىﭙاقىد ن پايد لىنى نى كۆزلەيدۇ - 0231 .يىﻞ  - 2ئاينىڭ بې ىدا
سوۋېت ئىتتىﭙاقى ھۆكۈمىتى

ئۇنىڭ تەلىﭙى ە قوشۇلىدۇ ۋە كۇنىستانتىنوﻓنىڭ

قوماندانلىقىد كى شاكىر تۇەنجاڭنىڭ ماشىنىالشقان تۇەنى 41 ،ئايروپالن91 ،
برونىۋېكنىڭ ماسلى ى ى ئارقىسىدا ئۇلۇغەال  -تورغال ئېغىﺰ د ن كىر پ،
ئۇلۇغەاتنى ساقالۋاتقان مەۋالنوف قىرغىﺰ ئاتلىق پولكى ،يەنە ئىسﮭاقبەگنىڭ قىرغىﺰ
 ئۇيغۇر ئاتلىق پولكى قوشۇلۇپ ئابدۇنىياز ،ما ﺧوسەن ئىسيانلىر نى باستۇرۇشقائاتالندى» («شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تار ى»  - 3توم - 412 ،بەل ،شىنجاڭ ﺧەلق
نەشر ياتى).
«ۋەز يەتنى كونترول قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن تەنۇبىﻲ شىنجاڭ گارنىﺰو
نىنىڭ قوماندانى ليۇبىننى ۋەز ﭙىسىد ن يۆتكەپ ،ئورنىغا قەشقەر ئامانلىقساقالۈ قىسىملىر نىڭ سەنمۇتاڭى تىڭ يۇبىننى مۇۋەققەل قوماندان قىلىدۇ .ليۇ
بىننى ئۈرۈمەى ە ئېلىپ كېتىدۇ» («شىنجاڭنىڭ قىسقىەە تار ى»  - 3توم 438
 بەل).ئەمدى يەنە ئۆز گېﭙىمىﺰگە كېلىپ قۇۋانجان ئاكىنىڭ تىلى بىلەن سۆزلەيمىﺰ.
مەن  - 0233يىلى شېڭ شىسەي ە قاراشلىق مۇستەقىﻞ ئاتلىق  - 3ليەن ە
ئەسكەرلىككە قوبۇل قىلىند ﻢ .بۇ چاغدا ئاقسۇنىڭ ۋالىيسى ﺧوتانىياز ھاتىﻢ بىلەن
قۇمۇلد ن بىللە چىققان سالىﻲ دورغا ،يەنى كېيىن ماھمۇد شىجاڭنىڭ  - 3ئاتلىق
د ۋ ﺰ يەسى  - 0لۈيىنىڭ لۈيجاڭى سالى لۈيجاڭ ئىكەن .ئاقسۇدا «سالى دوتەي»
دەپ ئاتالغانىكەن .ئۇ  - 0230يىﻞ  - 3ئايد ن باشالپ ئاقسۇغا دوتەي بولغان.
شېڭ شىسەي شەرقىﻲ شىمال ئارمىيەسىنىڭ گېنېرالى ليۇبىننى قەشققەرد كى
تەنۇبىﻲ شىنجاڭ گارنىﺰونىنىقڭ سقىلىﯖلىقىغا قويغقان بولسقىمۇ ،ئاقسقۇدا تې قى
گارنىﺰون ھەربىﻲ ئورگان تەسىﺲ قىلىنماپتىكەن .پەقەل شېڭ شىسەي ە بىۋاستە
قاراشلىق مۇستەقىﻞ ئاتلىق ئەسكەرلەر تۇەنى بار ئىكەن .تقاڭ يۇڭەىقڭ شاڭ قاۋ
تۇەنجاڭ ئىكەن .بۇ تۇەند كىلەرنىڭ كقۈچى ئىككقى لىقيەن ئىەكىر قد ن ئېلىقپ
كەلقق ەن ﺧەنققﺰۇ يى ىققتلەر ،ئىككققى لىققيەن شققەرقىﻲ شققىمال پىققدائىيلىر نىڭ
ﺧەنﺰۇلىرى-0 ،لىيەن ئۇيغۇر يى ىتلەر ئىكەن.
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يەنە  -0233ۋە -0234يىلالردا شېڭ شىسەي ە يالالنغان كازاك بېكد يىۋنىڭ
قىسىملىر د ن ﻓقودوروۋ شاڭ ياۋ ھەم شارۇماگىن شاڭ ياۋالرنىڭ ساپ كازاك
پولكلىر نىڭ ئادەملىرى بولۇپ ،ئۇالر شېڭ شىسەينىڭ ھەربىﻲ ﻓورمىسىنى كىيىپ،
ئاقسۇنى قوغداپ بېر ﺶ ۋەز ﭙىسىنى ئۆتەپ تۇرۇپتىكەن .بۇالر مارالبې ى ،ئاۋال،
ئۇچتۇرپان ،كەلﭙىن ،ئاقسۇ شەھىرى ،ئونسۇ ،كۇچا ،توقسۇ ،بۈگۈر ،كورال،
قاراشەھەر...

لەرگىەە

تار لىپ،

ھەربىر

ناھىيەلەردە

بىرد ن

ليەن

ئورۇنالشتۇرۇقلۇق ئىكەن .ﻓقودوروۋ تۇەنىنىڭ شىتابى ئونسۇ ناھىيە باز ر دا
ئىكەن .مېنىڭ ئەسكەرلىككە ئېلىنى ىﻢ مۇنداق سەۋەب بىلەن بولغان ،مۇستەقىﻞ
ئاتلىق تۇەن ە يېﯖىد ن ئەسكەر ئېلىﺶ زۆرۈر بولۇپ ،يېﺰ الرغىمۇ ئۇيغۇر بالىالرد ن
ئەسكەر ئېلىﺶ ۋەز ﭙىسى چۈشۈرۈل ەن .ئۇقتۇرۇشتا باي  -كەمبەغەل دەپ ئاير ماي
ھەربىﻲ مەتبۇر يەل ئۆتەۈ تەلەپ قىلىنسىمۇ ،شۇ چاغد كى بەشتۈگمەن
يېﺰ سىنىڭ بې ى ئاۋۇتبەگ كونا ئۆستەڭ كەنتىد كى تاۋار بەگنىڭ ئورنىغا مېنى
تۇتۇپ بەرگەنىدى .شۇنىڭ بىلەن ئەسكەر بولۇپ قالد ﻢ ۋە  - 3لىيەن ە (ئۇيغۇر
لىيەن) تەقسىﻢ بولدۇم .قىسىمغا كېلىﭙال ئۇزۇن ئۆتمەي كونا ﺧەنﺰۇ لىيەنجاڭنىڭ
ئورنىغا  - 0234يىلى شېڭ شىسەي ئاچقان «شىنجاڭ ئوﻓىتسېرالر مەكتىﭙى» نى
پۈتكۈزۈپ كەل ەن ،ﺧېيلۇڭجياڭ ئۆلكىسىد ن ۋە شەرقىﻲ شىمال پىدائىيلىر نىڭ
تەركىبىدە شىنجاڭغا كېلىپ قالغان گۇاڭدۇڭ ئىسىملىك  31ياشالرد كى ساغالم،
قاۋۇل ،ئې ىﺰ ،كېلى كەن بىر ﺧەنﺰۇ ئوﻓىتسېر مەن تەقسىملەن ەن ئۇيغۇر - 3
لىيەن ە شاڭۋى لىيەنجاڭ بولۇپ كەلدى ،بۇ  - 0233يىﻞ  - 4ئاي ئىدى(مەن بەك
زېرەك ،چاققان ،يۈرەكلىك ھەم چىقى قاق بولغاچقا گۇڭ ليەنجاڭغا ياراپ قېلىپ،
مېنى ئۆز ە ﻓۇگۇەن يەنى مۇھاپىﺰەتەىھەم ئاالقە ﺧىﺰمەتەىسى قىلىۋالدى) .گۇڭ
ليەنجاڭمۇ ئىنتايىن ئوچۇق  -يورۇق ،شوخ ،چاقەاقەى ،ھەرقانداق ئى تا ئاد ﻞ
بىر يى ىت ئىكەن .ياﺧ ى ئى لى ىنىﻢ ئۈچۈن بىر يىﻞ بولمايال ئادد ﻲ
ئەسكەرلىكتىن تۇشاۋلىققا ،ۋەز ﭙەمنى بەنجاڭ دەر جى ە كۆتۈردى .ھەربىﻲ مەشق
مەيدانىمىﺰ ھاز رقى ئاقسۇ شەھىرى «دوالن» ﺧەلق باغەىسىنىڭ ئورنى ۋە يەنە
بىرى ساتىﯖﺰ د كى بىﺰنىڭ تۇەن ئاچقان تېر لغۇ ،چارۋا بېقىﺶ مەيدانىمىﺰ ئىدى.
ھەربىﻲ مەشق ۋە ﺧىﺰمەتلەرنى تايىدا ئادا قىلىپ تۇەننىڭ ماﺧتى ىغا ئېر تىﻢ ۋە
بىر دانە ئىلغارلىق مېدالىغا ئېر تىﻢ .بۇنىڭ ھەممىسى مىللەل ئاير ماي ھەممى ە
ئوﺧ اۈ ،توغرا مۇئامىلە قىلىد غان گۇڭ ليەنجاڭنىڭ شاراپىتىد ن بولدى .شۇنى
قىستۇرۇپ ئۆتۈپ كېتەي ،ئىل ىر كى ئوﻓىتسېرالر يېﺰا  -كەنتلەرگە ئول  -سامان،
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ئاشلىق ،ئوتۇن  -ياغاچ ،ئال  -چارۋا ئالۋ ﯖىنى سۈيلەپ چىققاندا ئۇيغۇر ۋە باشقا
ﺧەنﺰۇ ،ﺧۇيﺰۇ ،قىرغىﺰ پۇقراالرغا زۇلۇم سېلىپ ،ھەربىﻲ تەمىناتقا ئاتراتقان
پۇلالرنى پۇقراالرنىڭ قولىغا ساق بەرمەي چۆنتەكلىر ە سېلىپ ،بىكارغا مەتبۇر ﻲ
ئېلىۋاالتتى .گۇڭ ليەنجاڭ ھەرگىﺰ ئۇنداق قىلمىدى .بۇنداق ئى الرغا دائىﻢ مېنى
بىللە ئېلىپ چىقىپ پۇقراالرنى رازى قىلىپ قايتىپ كېلەتتۇق .قول ئاستىد كى
پەيجاڭ ،بەنجاڭالرغىمۇ قاتتىق تەلەپ قوياتتى .شۇڭا ،بۇ لىيەننىڭ پۇقراالر
ئالد د مۇ ئىناۋ تى يۇقىرى ئىدى .تۇەنبۇمۇ ھەرھالدا شەكىلدە بولسىمۇ گۇڭ
ليەنجاڭد ن رازى ئىدى -0231 .يىلنىڭ بې ىد ال شېڭ شىسەي سالى دوتەينى
ئۈرۈمەى ە يۆتكەپ كەتتى (كېيىن تۈرمىدە ئۆلتۈرۈلۈپتۇ دەپ ئاڭلىدۇ) .ئورنىغا نىياز
دوتەي (نىياز شېر ﭙى) كەلدى .باشقا ھەربىﻲ قۇرۇلما ،كازاك ئەسكەرلەرنىڭ ئورنى
ئۆزگەرمىدى - 0231 .يىﻞ  - 4ئاينىڭ  - 9كۈنى قەشقەرد كى  - 3ئاتلىق شىنىڭ
شىجاڭى ماھمۇل مۇھىتى شېڭ شىسەينىڭ ز يانكەشلىكىد ن ئۆز نى چەتكە ئېلىپ،
ھىند ستانغا پاناھ ئىﺰدەپ چىقىپ كەتتى -0231 .يىﻞ  - 4ئاينىڭ ئاﺧىر دا ماھمۇل
سىجاڭنىڭ ئورنىغا  - 3شىغا شىجاڭ بولغان ئابدۇنىياز ﺧوتەند كى ما ﺧوسەن
بىلەن ئىتتىﭙاق تۈزۈپ ،شېڭ شىسەي ھاكىمىيىتى ە قارشى ئىسيان كۆتۈردى ۋە
ﺧوتەن ،يەكەن ،يېﯖىسار ،مەكىت ،قەشقەر ،پەيﺰ ۋال ،مارالۋې ى ،ئاۋال،
كەلﭙىن ،ئۇچتۇرپانالرنى ئى غال قىلىپ ،كۇچا ،توقسۇ ناھىيەلىر ىەىلىك ھۇتۇم
قىلىپ ئېغىر تەھد ت سالدى .شۇ چاغالردا مارالۋې ىنى مۇداپىقە قىلىۋاتقان ،ئونسۇ
ناھىيە باز ر دا تۇرۇشلۇق ﻓقودوروۋ ۋە مارۇشاگىن كازاك پولكىنىڭ (ئىل ىر كى
باپﭙىن ورد دې ەن كازاك شاڭ ياۋ نىڭ پولكى ،باپﭙىن ورد بۇرۇنال شېڭ سى ەينىڭ
تۈرمىسىدە ئۆلتۈرۈل ەنىكەن) بىر لىيەنى لىيەنجاڭ چېرنىيوف دې ەن كازاكنىڭ
مەسقۇللۇقىدا مارالۋې ىنى ساقالپ ياتقانىكەن (شۇ چاغالردا شېڭ شىسەي ھەربىﻲ
كۈچىنى يېتى تۈرەلمى ەنلىكتىن ناھىيە ،ۋ اليەتلەرگە ئەسكەر قويۇپ كۈچ
تولۇقلىغانىدى) .چېرنىيوف ئابدۇنىيازنىڭ مارالبې ىغا قىلغان ھۇتۇمىغا تەڭ
كېلەلمىدى .قالدى  -قاتتى ئەسكەرلىر نى ئېلىپ ئاقسۇغا قېەىپ كەلدى ۋە كونا
شەھەرد كى (ئونسۇ) ﻓقودوروۋغا قوشۇلدى .ئابدۇنىياز ،ما ﺧۇسەنلەرنىڭ ھۇتۇمى
كۈچىيىپ كەتكەنلىكتىن قاتتىق ساراسىمى ە چۈشكەن شېڭ شىسەي قولىدا بار
ھەممە قىسىمالرنى ،ۋ اليەتلەرد كى گارنىﺰون قىسىملىر نى ،كازاك قىسىملىر نى
سەپەرۋەر قىلىپ بۇ ئىسياننى باستۇرۇشقا ئاتراتتى .بارلىق قىسىمالر ئاقسۇغا
توپالندى .دوبەن مەھكىمىسىنىڭ ئۇرۇشقا يېتەكەلىك قىلىﺶ قوماندانلىق شىتابىنى
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ئاقسۇغا يۆتكەپ كەلدى .شياۋتاڭ ليۇتىﯖ ىنى باۈ قوماندان ،شياۋتاڭ
تۇتىﯖميەننى سەنمۇتاڭ قىلدى .يەنە بىﺰنىڭ مۇستەقىﻞ ئاتلىق تۇەنمۇ تاڭ
يۇڭەىڭ تۇەنجاڭنىڭ يېتەكەىلىكىدە بۇ ئۇرۇشقا قاتناشتۇرۇلدى (مەن بار مۇستەقىﻞ
 - 3ليەنمۇ قاتناشتى ،مەنمۇ قاتناشتىﻢ) .كازاك ﻓقودوروۋ تۇەنى تولۇق قاتناشتى.
بۇ كازاك تۇەنىنىڭ ئەسكەرلىرى بىﺰنىڭ ئۆلكە ئارمىيەمىﺰ قەيەردە تەڭ قىلسا شۇ
يەردە ياند ىپ يۈرۈپ ،ﺧەلققارا كۈچلەرنىڭ ئەيىبلى ىد ن قورقۇپ ساالھىيىتىنى
يوشۇرۇپ ،ئۆلكە ئارمىيەسى (تۇڭ ۇا مىن و ئارمىيەسى) نىڭ كىيىملىر نى كىيىپ
تەڭ ە قاتناشتى.
يەنە شېڭ شىسەي ئۆزى يالغۇز بۇ ئىسياننى بېسىقتۇرالى ىغا كۆزى يەتمەي،
سوۋېت ئىتتىﭙاقىغا يالۋۇرۇپ سوۋېت ئىتتىﭙاقىنىڭ مەد تى ە ئېر تى .ئۇلۇغەال -
ئەركەشتام چې راسىد ن سوۋېت قىﺰ ﻞ ئارمىيەسىنىڭ ئايروپالن ،بىرونېۋنىك ۋە
ئاتلىق پولكلىرى چې راد كى مەۋالنوف قىرغىﺰ ئاتلىق پولكى ،قەشقەر چې راسىد كى
ئۇلۇغەاتنى بېسىپ ياتقان ئىسﮭاقبەگنىڭ قىرغىﺰ-ئۇيغۇر پولكى (بۇالر شۇ چاغالردا
ﺧەلق ئاغﺰ دا «تۆرتىنەىلەر» دەپ ئاتالغانىدى) يەنە ئابدۇنىيازغا قوشۇلمىغان
ئۇيغۇر ئاتلىق  - 3شىسىنىڭ  - 30تۇەنى ئابدۇنىياز ،ما ﺧوسەن ئسىيانىنى
باستۇرۇشقا قاتناشتى .بىﺰنىڭ ليەنمۇ ئايلىنىپ يۈرۈپ ئىسيانەى قوشۇن بىلەن تەڭ
قىلىپ يۈردۇق .توپالشقان ،زامانىۋى ھەربىﻲ قورالالرغا ئى ە بولغان ھەربىﻲ كۈچ
ئالد دا ،ئابدۇنىياز ،ما ﺧوسەن قىسىملىرى ئاچلىق ،ھارغىنلىق ،ئوق  -دورا ،قورال
 ياراغلىرى يېتى مەسلىكتەك پايد سىﺰ شارائىت ئالد دا بەرداشلىق بېرەلمىدى.ئاۋال غوروچۆلدە ۋە يەكەن ،ﺧوتەنلەردە پۈتۈنلەي تارمار قىلىندى-0231 .يىﻞ -8
ئاينىڭ ئاﺧىرلىر دا بىﺰنىڭ ليەن ۋە چېرنىيوﻓنىڭ كازاك لىيەنى ئابدۇنىيازنىڭ
قىسىملىر نى ئايكۆل يېﺰ سىن سۈرۈپ چىقارغاند ن كېيىن ،بۇ ئىككى لىيەن يانداۈ
ھالدا

مەلۇم

مەزگىﻞ

يېتەكەىلىكىدە،

ئايكۆل ە

-3ليەن

ئورۇنالشتۇق.

بىﺰنىڭ

گۇڭ

ئاھالىلەر

بىلەن

ناھايىتى

يەرلىك

ليەنجاڭنىڭ
ياﺧ ى

مۇناسىۋەتلەشتى .بۇالڭ -تاالڭ ،ئەﺧالقسىﺰلىق ،ئىنتىﺰامسىﺰلىق ئەھۋاللىرى
كۆرۈلمىدى .ئەمما چېرنىيوف لىيەنىنىڭ كازاكلىرى ھەممىال يەردە پۇقراالرنى
بۇالڭ-تاالڭ قىلىپ ،قىﺰ -چوكانالرغا پوﺧۇرلۇق قىلىپ بوزەك ئەتتى .بۇنىﯖغا گۇڭ
ليەنجاڭ چىداپ تۇرالمايتتى .ئۇ ،كازاكالرغا ئۆچ ئىدى .ئۇالرنى «ئاق يۇڭلۇق
ئالۋاستى» دەپ مەس ىرە قىالتتى .دوقۇرۇشۇپ قالسا ،بۇ ھاكاۋۇر كازاكالرنى كۆزگە
ئىلماي تەكەببۇرانە مۇئامىلە قىالتتى .ئۇنىڭ سەۋەبلىر نى بىر قېتىﻢ ماڭا دەپ
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بەرگەنىدى.
گۇڭ ليەنجاڭ ﺧېيلۇڭجياڭ ئۆلكىسىنىڭ شىمالىد كى ئۇسسورى دەرياسىنىڭ
قىرغاقلىر دا ،رۇسىيە چې راسىغا تۇتاۈ بىر كەنتتە ئولتۇراقالشقان نامرال ﺧەنﺰۇ
ئائىلىسىدە تۇغۇلۇپ چوڭ بولۇپتىكەن .شۇ چاغالردا رۇسىيە چې راسىنى مۇداپىقە
قىلى قا قويغان كازاك ئەسكەرلەر تۇڭ و چې را قاراۋۇللىر نى كۆزگە ئىلماي ،ھە
دې ەند ال چې راد ن ئوغر لىقەە ئۆتۈپ ،تىنﭻ تىر كەىلىك قىلىۋاتقان پۇقراالرغا
تەپر قەىلىق سېلىپ ،بۇالپ  -تاالپ ،ﺧوتۇن  -قىﺰالرغا باسقۇنەىلىق قىلىپ
قېەىپ كېتەتتىكەن .گۇڭ ليەنجاڭنىڭ ھامماچىسىنىڭ كېلىنى ىمۇ بىر كازاك ئەسكەر
باسقۇنەىلىق قىلىپ قېەىپ كەتكەن .بۇ زومبۇلۇقالر پۇقراالرغا ناھايىتى ھار
كەل ەن .گۇڭ ليەنجاڭمۇ شۇ كۈند ن باشالپ ئورۇسالرغا ئۆچ بولۇپ كەتكەنىكەن.
يەنە تې ى گۇڭ لىيەنجاڭ ياپون باسقۇنەىلىر غا قارشى شەرقىﻲ شىمال
ئارمىيەسى ە پىدائىﻲ بولۇپ قاتناشقاند ن كېيىن ،ئۇرۇۈ تەريانىدا شەرقىﻲ شىمال
ئارمىيە ،يىڭ ،تۇەن ،شى ۋە تۈن ...لەر بويىەە رۇسىيە تۇڭ و چې راسىغا يېقىن
يەردە ياپون ئارمىيەسىنىڭ قورشاۋ غا چۈشۈپ قېلىپ ،ئېغىر ﺧەۋپ ئاسىتدا
قالغانلىقى

ئۈچۈن،

روسىيە

ھۆكۈمىتىد ن

پاناھلىق

تىلەيدۇ.

ﺧەلققارالىق

ئىنسانﭙەرۋەرلىك مىﺰانىغا ئاساسەن ،سوۋېت ھۆكۈمىتى پاناھلىق بېر پ ،روسىيە
زېمىنىغا ئۆتۈشى ە رۇﺧسەل قىلىدۇ .لېكىن شەرقىﻲ شىمال ئارمىيەسى روسىيە
زېمىنىغا كىرگەندە نازارەتنى كۈچەيتىپ ،ئۇالرغا ئى ەنمە -سلىك نەزەرى بىلەن
قوپال مۇئامىلىدە بولىدۇ ،مازاقاليدۇ ،ھاقارەتلەيدۇ ،ھەتتا ئۇرۇپ ئازار بېر دۇ.
روسىيە زېمىنىدا ئۇزۇن توﺧتاتماي پويىﺰالرغا بېسىپ سىبىر يە ئارقىلىق روسىيەنىڭ
يەتتەسۇ (ئالتاي ،تارباغاتاي ،ئىلى چې رالىر نىڭ روسىيە زېمىنى تەرەپ) دائىر سى
ئارقىلىق شىنجاڭ چې راسىد ن كىرگۈزۈپ شىنجاڭغا تۆكىدۇ .رۇسالرغا قاتتىق ئۆچ
گۇڭ ليەنجاڭ بۇ ﺧورلۇقالر بىلەن ئۆچلۈكى تې ىمۇ ئې ىپ بار دۇ-8 .ئاينىڭ
ئاﺧىرى ئىدى ،بىﺰ تې ى ئايكۆلد ن قوزغالمىغانىدۇق ،مۇنداق بىر پاتىقە
قۇلىقىمىﺰغا يېتىپ كەلدى.
ئاقسۇ ناھىيەسى ە قاراشلىق ئايكۆل يېﺰ سىنىڭ كېم ىلە كەنتىدە ھاپىﺰ
ئاﺧۇن ئىسىملىك  31ياشالرد كى قارا قاشلىق ،بۇغداي ئۆڭلۈك ،ئوتتۇرا بويلۇق،
قارا بۇرۇل ھەم دېﮭقانەىلىق ھەم باپكارلىق قىلىد غان بىر يى ىت بولۇپ ،ئۇنىڭ
 90ياشالرغا كىرگەن ئاق ئۆڭلۈك ،ناھايىتى چىرايلىق ،كېلى كەن ئىراد ان
ئىسىملىك ئايالى بار ئىكەن (بۇ ئايال  - 0210يىلى  30يې ىدا ئۆلۈپ كەتتى ،باال
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 نەۋر لىرى ھېلىﮫەم ھايال) .شۇ كۈنى چۈۈ ۋاقتىدا ھاپىﺰئاﺧۇن ئېتىﺰلىققاقوناقالرنى يوقالۈ كېتىپ قالىدۇ ،ئىراد ان ئۆيدە ئى ىرگەن يىﭙالرنى پاتالپ
ئولتۇرغانىكەن ،تۇيۇقسىﺰ ھويال دەرۋاز سى ئېەىلىدۇ  -دە ،قوراللىق  3كازاك
ئەسكەر كىر پ كېلىدۇ .ھويال  -ئارامنى تىمىسقىالپ «ئىسيانەىالر بارمۇ  -يوق؟!»
دې ەن مەنىدە ۋارقىر ىدۇ .غەيرى تىللىق ۋە غەير ﻲ قىياپەتلىك ئادەملەرنى
كۆرۈپ باقمىغان بۇ ساددا دېﮭقان ئايالى ،بۇ قوراللىق ئورۇسالرد ن قورقۇپ
كېتىدۇ ،گەپ-سۆزسىﺰ ئىەكىر كى ئۆي ە كىر ۋېلىپ ئى ىكنى تاقىۋالىدۇ .ئۆيدە بىر
ئايالد ن باشقا ئادەم يوقلۇقىنى كۆرگەن كازاكالر نىيەتلىر نى بۇزۇپ ئى ىكنى
ئېەى قا ئۇرۇنىدۇ .دەل شۇ پەيتتە ھاپىﺰ ئاﺧۇن ئېتىﺰد ن قايتىپ كېلىپ قالىدۇ -
دە ،ئى ىك بىلەن ھەپىلى ىۋاتقان قوراللىق كازاكالرنى كۆرۈپ ،غەز ﭙى تاشقان
ھالدا ئۇالر بىلەن ئېلى ماقەى بولىدۇ ،لېكىن يالغۇز كېلىپ كۈچى يەتمى ەنلىكتىن،
كازاكالر مىلتىق بىلەن ئۇرۇپ تېﭙىپ تۈۋرۈككە باغلىۋېتىدۇ .ئاند ن ئى ىكنى
بۇزۇپ ،قوراللىر نى بىر چەتكە ئېغىﻞ تېمىغا يۆلەپ قويۇپ ،ئۆي ە كىر پ
ئىراد اننى زورلۇق بىلەن سىرتقا ئېلىپ چىقىپ ،ئېر ە قار تىپ قويۇپ
نۆۋەتلى ىپ باسقۇنەىلىق قىلىدۇ .بۇ ﺧورلۇققا چىد مىغان ھاپىﺰاﺧۇن غەزەپنىڭ
كۈچى بىلەن باغالقتىن بوشىنىپ ،قورالسىﺰ كازاكالرنى قوغالپ يۈرۈپ كەتمەن بىلەن
چاناپ ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ .بۇنداق كۈتمى ەن قارشىلىقتىن مەڭدەپ كەتكەن كازاكالرنىڭ
تاشالپ قويغان قوراللىر مۇ ئېسى ە كەلمەيدۇ .ئەر  -ﺧوتۇن ئىككىيلەن ئۆزلىر مۇ
قورقۇپ كېتى ىپ ئۆيىنىتاشالپ قېەىپ كېتىدۇ .بۇ ۋەقە پۈتكۈل ئايكۆل يېﺰ سىنى
ز ﻞ  -ز لى ە كەلتۈرۈۋەتتى .بۇنى ئاڭلىغان گۇڭ ليەنجاڭ قاتتىق ﺧۇشال بولۇپ
ھاياتانالنغان ھالدا:
ققققق ئوغۇل بالىكەن! ياﺧ ى ،بەك ياﺧ ى ئىﺶ قىﭙتۇ! ئۇالر ئاشنى ھااللالپ
يې ەنلەرد نكەن! بۇ زومى ەر ئەتنەبى ئورۇس ئالۋاستىلىر نىڭ ئەد ﭙىنى ئاشۇنداق
بېر ﺶ كېرەك! ئۇيغۇرالر تاسارەتلىك ﺧەلق!  -دەپ ئالد د كى تەڭەىلەرگە
سۆزلەپ كەتتى .ئارقىد نال ر ىت دې ەن ئۇيغۇر ئەسكەر چىراي تاتارغان ھالدا
پاالق ىپ كىر پ كەلدى  -دە ھولۇقۇپ دوكالل قىلدى:
ققققق گۇڭ ليەنجاڭ بولمىدى ،ئىﺶ چاتاق بولدى! چېرنىيوف دې ەن كازاك
ئۆلتۈرۈل ەن ئەسكەرلەرنىڭ ئىنتىقامىنى ئېلىﺶ ئۈچۈن ،قېرى  -ياۈ ،ئەر -
ئايال ،ئۇش اق بالىالرغىەە پۈتۈن بازار ئاھالىلىر نى قوراللىق ياالپ ئېلىپ كېلىپ،
ئايكۆل مەۋالنەم ماز ر نىڭ چوڭ ﺧانىقا ئالد د كى بازار رەستىسى ە توپالۋاتىدۇ،
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ئۆلتۈرگۈچىنى تېﭙىپ بەرمىسە پۇقراالرنى قىرغىن قىلىد كەن! ققققق دېدى.
ققققق تىدد ﻲ ھالەتكە كارناي چال! ققققق دېدى گۇڭ ليەنجاڭ قاتتىق غەزەپلەن ەن
ھالدا قەيسەر ئىراد ە كېلىپ ،ققققق پۈتۈن لىيەن ئېغىر  -يېنىك قورالالر بىلەن
قوراللىنىپ ئاتلىنىپ ،ئاھالە ۋە مەسەىتنىڭ ئۆگﺰ لىر ە يامى ىپ چىقىپ ئەتراپنى
قامال قىلسۇن .نى ان كازاكالر ،ئۇالر ئى نى چەكتىن ئاشۇرسا ئوققا تۇتۇلسۇن!
كارناي چېلىندى ،لىيەنىمىﺰ قوراللىنىپ ئاتلىنىپ ھەۈ  -پەۈ دې ۈچە
بازارنى ئۆگىﺰ لەر ۋە يەرد ن قامال قىلىپ قورالالرنى ئوق بېسىپ بەتلەپ ئېتى قا
تەييار بولدى.
چېرنىيوف مۇنداق تېﺰ ۋە تۇيۇقسىﺰ قارشىلىقنى ﺧىيالىغا كەلتۈرمى ەن ۋە
ﺧالىغانەە زومى ەرلىك قىالاليمىﺰ ،دەپ ئويلىغان ،كازاكالرمۇ ھاكاۋۇر  -بىغەم ھالدا
تۇرۇشقانىكەن .ئۇالر ھودۇقۇپ كېتى تى .ئاڭغىەە گۇڭ لىيەنجاڭ ئالد غا ئۆتۈپ
چېرنىيوﻓنىڭ قې ىغا كەلدى ۋە مېنى تەرتىمانلىققا سېلىپ كۆڭلىد كى گېﭙىنى
ئېيتتى .چېرنىيوف ئې ىﺰ ،گەۋد لىك ،سېر ق ،شاپ بۇرۇل 41 ،ياشالرد كى كازاك
ئىكەن .ئۇ ،شىنجاڭغا  - 0291يىلى ئاليانكوف ،دۇدوۋ ،باچىﭻ ...الرغا ئەگى ىپ
كەل ەن .ئىلىدا ئۇزۇن تۇرۇپ يەرلىك قازاق ،ئۇيغۇرالرنىڭ تىلىنى ئۆگەن ەنىكەن.
مەن گۇڭ ليەنجاڭنىڭ قې ىدا يۈرۈپ ﺧەنﺰۇچە ئۆگىنىپ راۋان سۆزلىيەلى ۈدەك
بولۇپ قالغانىد ﻢ.
ققققق ھەر كىتىﯖىﺰنى توﺧتىتىڭ! ققققق دەپ بۇيرۇق قىلدى گۇڭ ليەنجاڭ غەزەپلىنىپ
ئالد دا ھاكاۋۇر گىد يىپ تۇرغان چېرنىيوﻓقا مىقتەك تىكىلىپ ،ققققق ئۆز ﯖىﺰنىڭ
نەدە تۇر ۋاتقانلىقىﯖىﺰنى بىلەمسىﺰ؟ ماۋۇ دې ەن تۇڭ ۇا مىن ونىڭ زېمىنى! بۇالر
تۇڭ ۇا مىن ونىڭ پۇقرالىرى ،تۇڭ ۇا مىن ولۇقالرنى پەقەل تۇڭ ۇا مىن ونىڭ
قانۇنىال ،تۇڭ ۇا مىن ولۇقالرال سوراق قىالاليدۇ .ئەگەر گەپكە قۇالق سالماي
زوراۋانلىقنى داۋام قىلىمەن دەيد كەنسىﺰ ،ئېغىر ئاقىۋەتلەرنىڭ كېلىپ چىقى ىغا
سەۋەب بولىسىﺰ! كۆرد ﯖىﺰمۇ ئۆگﺰ د كىلەرنى!....
چېرنىيوف ئۆگﺰ ە قاراپ ،قولرالالرد ن ئوق چىقىر قا تەييار بولۇپ تۇرغان
تەڭەىلىر مىﺰنى كۆردى  -دە ،ھولۇققان ھالدا:
قققققبۇالرنىڭ ئادەملىرى ،بىﺰنىڭ ئۈچ ئەسكىر مىﺰنى ئۆلتۈرۈپ قېەىپ
كەتتى،ققققق دېدى چېرنىيوف پەسكارغا چۈشۈپ.
ققققق ﺧوپ بوپتۇ! ققققق گۇڭ ليەنجاڭ قىلەە بوشاشماستىن سۆزلەپ كەتتى ،ققققق
باشقىالر سىﺰنىڭ ﺧوتۇنىﯖىﺰنى ياكى قىﺰلىر ﯖىﺰنى كۆز ئالد ﯖىﺰدا ۋە سىﺰنى باغالپ
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قىلسا

قانداق

قىالتتىﯖىﺰ؟

«بىﺰ

ئۆلكە

ئارمىيەسى ە

ياردەملى ىپ ،ئىسيانالرنى باستۇرۇشۇپ بېر ۋاتىمىﺰ!» دەپ ھاكاۋۇرلۇق قىلىپ،
تۇڭ ۇا مىن و زېمىنىد كى پۇقراالرغا ﺧالىغانەە زومبۇلۇق قىلى ىﯖىﺰغا يول
قويۇلمايدۇ .بۇالر ئىسيانەىالر ئەمەس ،تىنﭻ تۇڭ ۇا مىن و پۇقرالىرى ،ۋەتىنىﯖىﺰنى
تاشالپ تۇڭ ۇا مىن و زېمىنىدا پانا تېﭙىپ ،تۇڭ ۇا مىن و پۇقرالىر نىڭ ئاۈ -
ئوزۇقلىر دا قورساق تويغۇزۇپ سەمىر پ ،ئەمدى زومبۇلۇق قىلسىﯖىﺰ بوالمدۇ؟
تۇڭ ۇا مىن ونىڭ قانۇنىغا ،ھەربىﻲ ئىنتىﺰامغا بويۇن سۇنۇپ ئەﺧالقلىق،
پۇقراالرنى ھۆرمەل قىلىد غان بىر ھەربىﻲ بولۇڭ! ئىسياننى تىنجىتى تا يۇقىر قى
شەرتلەرگە

بويۇن

سۇنۇپ

تەشكىللىك

ھەر كەل

قىلى ىﯖىﺰغا

رۇﺧسەل،

قااليمىقانەىلىق چىقىر قا رۇﺧسەل قىلىنمايدۇ .سىﺰ دې ەن ئەتنەبى ،ماۋۇ دې ەن
تۇڭ ۇا مىن و زېمىنى ،قەد مىﯖىﺰنى بىلىپ بېسىڭ! ئەسكەرلىر ﯖىﺰنى قايتۇرۇڭ!
گۇڭ لىيەنجاڭ بۇياققا ماڭار چاغدا ،بىر ئەسكىر مىﺰنى تۇەن شتابىغا ئەھۋالنى
مەلۇم قىلى قا ئاالقىەى قىلىپ ماڭدۇرغانىدى .تۇەن شىتابى دەرھال ئاقسۇد كى
دوبەن مەھكىمىسى شىتابىغا ،ئايكۆلد كى تىدد ﻲ ھالەتتىن ﺧەۋەردار قىلىپ
تېلې رامما يوللىغان .قوماندانلىق شىتاپ دەرھال ﻓقوودوروۋ بىلەن ئاالقىلى ىپ يۈز
بەرگەن ئەھۋالنى مەلۇم قىلىپ ،كازاك ئەسكەرلىر نى تىنجىتىﺶ بۇيرۇقى بېر نى
تەۋسىيە قىلغان .ﻓقوودوروۋ تىدد ﻲ ئاقىۋەتلەرنىڭ كېلىپ چىقى ىد ن قورۇقۇپ
چېرنىيوﻓقا«:بولدى قىلىپ ئەسكەرلىر نى چېكىندۈرۈشنى ،يەرلىك ئاھالىلەرگە
تەگمەسلىكنى ،ھەربىﻲ ئىنتىﺰامغا قاتتىق ر قايە قىلى نى» بۇيرۇپ تېلې رامما
ئەۋەتكەن .دەل بىﺰ مۇناز ر لى ۋاتقاننىڭ ئۈستى ە بىر كازاك ئەسكەر بىر پارچە
قەغەزنى (تېلې راممىنى) چېرنىيوﻓقا ئەكېلىپ تاپ ۇردى .ئوقۇپ كۆرۈپ چىرايى
قار داپ كەتتى ۋە رۇسەىسىغا بىر نېمە دەپ كايىپ (تىللىد غۇ دەيمەن) ئاند ن
ئەسكەرلىر نى ئېلىپ چىقىپ كەتتى .ئۇالر سالﭙىيىپ قايتى تى .ئۇيغۇر پۇقرالىر مۇ
بىر  -بىرلەپ كېلىپ گۇڭ لىيەنجاڭغا كۆز يې ى قىلىپ رەھمەتلىر نى بىلدۈرۈشۈپ
قايتى تى .بىﺰمۇ غەلىبىلىك ھالدا چۈشكۈن انىمىﺰغا قايتتۇق.
پۇقراالر بىﺰ ئايكۆلد ن كەتكۈچىلىك ئۆزلۈكىد ن توپ  -توپ ھالدا توﺧۇ -
تۇﺧۇم ،ئاشلىق  -ماي ،گۆۈ  -چارۋا ،ئوتۇن ،بېدە  -سامانالرنى ئېلىپ كېلىپ
كۆڭۈللىر نى بىلدۈرۈشتى .گۇڭ لىيەنجاڭنىڭ ئۇنىمىغىنىغا قويماي ئاالھىدە
سوۋغاتالر بىلەن كۆڭۈل بىلدۈردى .ئۇ شۇنداق قىلىپ كازاكالرنىڭ بىر قېتىملىق
قىرغىنەىلىقىنى توسۇپ قالدى .گۇڭ ليەنجاڭ چېرنىيوﻓنىڭ تۇيۇقسىﺰ ئۆچ
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ئېلى ىد ن ساقلىنىﺶ ئۈچۈن ،ئەتراپقا پوست قويۇپ ھوشيار تۇردى .چېرنىيوف ۋە
كازاك پولكى قايتا ئەسكىلىك قىلى قا پېتىنالمىدى.
 -0231يىﻞ  - 01ئاينىڭ ئاﺧىرلىر دا ئىسيان بېسىقتۇرۇلدى .شىنجاڭد كى
يېغىلىقالر ئاساسەن ئاياغلىپ ،شېڭ شىسەينىڭ ھاكىمىيەل سۈرۈۈ دەۋرى
باشالندى .ئۇ ھەربىﻲ قىسىملىر نى قايتىد ن تەشكىللىدى.
شەرقىﻲ شىمال ئارمىيەسىنىڭ گېنېرالى سۇڭ چىﯖلىن ئاقسۇ گارنىﺰون
سىلىﯖى بولدى ،گۇڭ ليەنجاڭمۇ شەرقىﻲ شىمال پىدائىيلىر د ن بولغاچقا ،سۇڭ
چىﯖلىن بىلەن بىۋاسىتە تونۇۈ ئىدى .گارنىﺰون مۇھاپىﺰەل ليەنى قۇرۇلغاندا ئۇنى
شياۋشياۋ (مايور) ئۇنۋانى بىلەن بۇ لىيەننىڭ لىيەنجاڭلىقىغا ئەپكەلدى .بۇ لىيەندە
ئۇيغۇر ئەسكەرلەر ئاز ،كۆپى ﺧەنﺰۇ ئىدى .گۇڭ ليەنجاڭ مەند ن ئاير لى قا كۆزى
قىيماي ئاشۇ مۇھاپىﺰەتەىلەر روتىسىغا ئېلىپ چىقىپ شياۋۋېﻲ ئۇنۋانىغا ئۆستۈرۈپ،
مۇھاپىﺰەل  - 9پەيى ە پەيجاڭ قىلدى .بۇ ﺧىﺰمەتنى  - 0232يىﻞ  - 1ئايالرغىەە
ئۆتىد ﻢ.
دەل شۇ ئايدا سۇڭ چىﯖلىن سىلىڭ ئۈرۈمەى ە يۆتكەپ كېتىلدى (كېيىن ئۇنى
شېڭ شىسەي تۈرمىدە ئۆلتۈرۈۋېتىﭙتۇ  -دەپ ئاڭلىدۇق) .ئۇنىڭ ئورنىغا ﺧۇاڭ
ﺧوچىڭ گېنېرال ئاقسۇغا ۋالىﻲ ھەم گارنىﺰون سىلىﯖى بولۇپ كەلدى (ئاڭلىساق ،ئۇ
كى ى ئەسلىدە تۇڭ و كومﭙارتىيەسىنىڭ ئەزاسى ئىكەن) .گۇڭ لىيەنجاڭنى شېڭ
شىسەينىڭ قولىد كى شىنجاڭ ئۈرۈمەى گارنىﺰونىغا ،گارنىﺰون مۇھاپىﺰەل يىﯖىنىڭ
تۇڭ اۋ ئۇنۋانلىق يىﯖجاڭى قىلىپ يۆتكىدى .ئۇ ،مېنىمۇ يەنە ئۈرۈمەى ە سۆرەپ
ئېلىپ باردى .تۇڭۋېﻲ ئۇنۋانىدا گارنىﺰوننىڭ ﺧاس ﻓۇگۇەنلىر د ن بولۇپ ۋەز ﭙە
ئۆتىد ﻢ -0240 .يىلى شېڭ شىسەي ئىەكىر ە  −مەركەزگە يۆتكىلىپ كېتىپ،
ئۇنىڭ دەۋرى ئاﺧىرالشتى .ئورنىنى گومىنداڭنىڭ ھاكىمىيىتى ۋە گومىنداڭ
قىسىملىرى ئى ىلىدى .گۇڭ لىيەنجاڭمۇ تۇيۇقسىﺰ غايىب بولدى .يۆتكىد مۇ ياكى
نېمە بولدى ئۇقالمىد ﻢ ،د دارلى المىدۇق .قايتا ئۇچراتمىد ﻢ .مەن بىر ئاز سانلىق
مىللەتتىن كېلىپ چىققان ھەربىﻲ بولغاچقا ،گومىنداڭ شىنجاڭ گارنىﺰون شتابىمۇ
باشقىەە قار ماي ،داۋاملىق گارنىﺰون سىلىﯖبۇ شىتابىدا قالدۇرۇپ ئى لەتتى .مېنى
«يەرلىكلەر بىلەن مۇناسىۋەتلى ەلمەيدۇ» دەپ قاراپ ئارقا سەپ تەمىنال ﺧىﺰمىتى ە
سالدى .قولۇمد ن كەل ەن ئى الر بىلەن پاالق ىپ يۈردۈم.
 -0241يىلى  - 2ئايالردا مەسقۇل ئەپەندى شىنجاڭ ئۆلكىسى ە رەئىﺲ
بولدى .ئوغلى ئەرتوغرۇل ئىەكىر د كى ئۇنىۋېرسىتېتنى پۈتتۈرۈپ كېلىپ،
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(پاالتا،

قۇرۇلتاي

كومىتېتى)

دا

مۇھىﻢ

ﺧىﺰمەتكە

قويۇلغانىكەن .ئۇ ،ئۆز ە باتۇر ،تەمكىن ،زېرەك ،ھەربىﻲ تەلىﻢ كۆرگەن ،ھەربىﻲ
ماھار تى ياﺧ ى بىر ئۇيغۇر مۇھاپىﺰەتەى تەلەپ قىلغانلىقتىن ،گومىنداڭ شىنجاڭ
گارنىﺰون شىتابى ئىﺰدەپ ،سوراپ ،تالالپ مېنى اليىق تېﭙىپ ،ئەرتوغرۇلغا ﺧاس
مۇھاپىﺰەتەى قىلىپ چىقىر پ بەردى .بۇ چاغدا سۇڭ شىليەن گارنىﺰوننىڭ
ئى لىر نى كونكرېت باشقۇراتتى .مەسقۇل ئەپەندى ۋە ئەرتوغرۇلالر شىنجاڭ «ئۈچ
ۋ اليەل ئىنقىالبى» تەرەپنىڭ ۋە ئۆلكە ﺧەلقىنىڭ ناراز لىقىنىڭ بېسىمى بىلەن
 -0242يىلنىڭ بې ىدا رەئىسلىك ۋەز ﭙىسىد ن قالدى ،بۇرھان شەھىدى رەئىﺲ
بولدى ،ئەرتوغرۇلمۇ ۋەز ﭙىسىد ن قېلىپ ،باشقا ﺧىﺰمەتلەرگە ئى لىتىلدى
(ئەرتوغرۇل شىنجاڭ ئازاد بولغاندا قولغا ئېلىنىپ ئاقسۇد كى «قورول دۆڭ»
تۈرمىسىدە ئۆزگەرتىلدى -0211 .يىلالردا تازا مۇدد تى توشۇپ ئۆزگىر پ ،تۈرمە
ئورگىنىنىڭ مائاشلىق ﺧىﺰمەتەىسى بولۇپ ئى لەپ يۈرگەن كۈنلىر نىڭ بىر دە لىق
ئۇن ﺧالتىسى بېسىلغان ،تۆل ئاتلىق پى ىلۇ ھارۋ نىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇپ ،تۈرمە
ئاش انىسىغا ئۇن ئېلىپ كېتىۋېتىپ ھارۋا ئاغدۇرۇلۇپ كەتكەنلىكتىن ،ئۇن
ﺧالتىلىر نىڭ

ئاستىدا

قېلىپ

زەﺧمىلىنىپ

ئۆلۈپ

كەتتى).

ئازادلىقنىڭ

ھەرپىسىد كى داۋالغۇپ تۇرغان ۋەز يەتتە ،ماڭا قارايد غان ئادەم ۋە ئورگانمۇ يوق.
ﻓۇگۇەنلىك ۋەز ﭙەم ئۆزلۈكىد ن قېﭙقالدى .ھەر كىﻢ ئۆز غېمى بىلەن بولۇپ
كەتكەچكە تىنەپ يۈردۈم .قار سام قوراللىق ھەربىﻲ ﺧىﺰمەتتىنمۇ زېر كىﭙتىمەن.
يۇرتنى ،ئاتا  -ئانام ،دوستلىر منى سېغىنىﭙتىمەن« ،بولد ال!» دەپ قول
سىلكىپ ،پەشنى قېقىپ ھېەكىم ە تىنمايال ئاقسۇ بەشتۈگمەن ە كېلىپ دېﮭقان
بولۇپ كەتتىﻢ.

ئابدۇلال ئەﻳسا بىلەن بولﻐان سﯚﮬﺒەت ﺧاﺗىﺮﯨسى
ئابدۇلال ئەيسا ئاقسۇ ۋ اليىتىنىڭ مائار پ ساھەسىد كى كۆزگە كۆرۈن ەن
تۆھﭙىكار ز يالىيسى .ئۇ ،ئاقسۇ ۋ اليەتلىك مائار پ ئىدار سىنىڭ باشلىقى ،ئاقسۇ
ۋ اليەتلىك سىﻔەننىڭ ئىلمىﻲ مۇد رى ...قاتارلىق ۋەز ﭙىلەرنى ئۆتى ەن .ئابدۇلال
ئەيسا ئاقسۇ ۋ اليىتىنىڭ كەلﭙىن ناھىيەسىدە تۇغۇلۇپ ،بالىلىق ،ئۆسمۈرلۈك
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دەۋر نى كەلﭙىندە ئۆتكۈزگەن .بۇ ،ئابدۇلال ئەيسا بىلەن ئۆتكۈزگەن بىر قېتىملىق
سۆھبەل ئەسلىمىسى .مەرھۇم  -9110يىﻞ  - 01ئاينىڭ  - 01كۈنى ئالەمد ن
ئۆتتى.
ققققق ئېﺰ ﺰ ساۋۇل
ئابدۇلال ئەيسا ئەسلەپ شۇنداق بايان قىلىدۇ :ئاكام ئەشەل ئەيسا -0234
يىلى ماھمۇد شىجاڭالر (ماھمۇل مۇھىتى) ئاقسۇد ن ئۆتكەندە ئەسكەر بولۇپ
قوشۇلۇپ ،ماھمۇل شىجاڭنىڭ ھەربىﻲ يۈرۈشلىر ە قاتقاشقانىدى .كېيىن
قەشقەرد كى ئۇيغۇر ئاتلىق  - 3د ۋ ﺰ يەنىڭ  - 33پولكىدا ( - 3پولك) پوالل
تۇەنجاڭنىڭ قولىدا يېﯖىساردا تۇرغانىكەن .ئاكامنىڭ ئېيتىپ بېر ىەە ،شۇ چاغدا
كەلﭙىند ن ئۆزى بىلەن قوشۇلۇپ  31دەك يى ىت ئەسكەر بولۇپ كېتىﭙتىكەن.
 - 0233يىلى ئەتىيازدا كەلﭙىند ن بارغان يى ىتلەر قاتتىق ھەربىﻲ تۇرمۇشقا
كۆنەلمىدى ،قورالى ۋە ئاتلىر نى ئېلىپ كەلﭙىن ە قېەىپ كېلىپ دېﮭقان
بولۇۋالغانىدى -3 .د ۋ ﺰ يە شىتابىد ن ئاقسۇد كى سالى دوتەي ە (سالى دورغا)
قېەىپ بېر ۋالغانالرنى تۇتۇپ ئال ،قوراللىرى بىلەن قىسىمغا ماڭدۇرۇۈ ھەققىدە
بۇيرۇق كەل ەن .سالى دوتەي ساقەىالرنى ئى قا سېلىپ ئاكام ئەشەل ئەيسا باشلىق
ھەممە قاچقۇنالرنى قورال ،ئاتلىرى بىلەن تۇتۇپ قامىدى .ئاتا  -ئانىلىرى يۇرل
چوڭلىر نى ئى قا سېلىپ ،پۇل ﺧەتلەپ ئۇالرنى تۈرمىد ن ئازاد قىلدۇردى .لېكىن
ھەممىسىنى ساقەىالرنىڭ نازار تىدە يەنە ئەسلىد كى قىسىمغا ئېلىپ كەتكەنىدى.
ئاكامنىڭ ئېيتىپ بېر ىەە  -0233يىلى كۈزدە ماھمۇل شىجاڭ يېﯖىساردا پولك
تەڭەىلىر نى يىغىپ ،ئۆزى بىر دۆڭدە تۇرۇپ كاتتا نۇتۇق سۆزلى ەن .ھەربىر سۆز
ئار لىقىدا تەڭەىلەر مىلتىقلىر نى باشلىر د ن ئې ىﺰ كۆتۈرۈپ «ئامىن ،ئامىن!»
دەپ چۇقان سېلى ىپ ،قەيسەر ئىراد لىر نى بىلدۈرگەن .نۇتۇق تەسىرلىك ،يىغىن
ھەيۋەتلىك ۋە كاتتا بولغان .يىغىند ن كېيىن كاتتا ھەربىﻲ پارال بولغان .پاراتتا
بارلىق تەڭەىلەر ھەيۋەل بىلەن مىلتىقلىر نى باشلىر ن ئې ىﺰ كۆتۈرۈپ« ،ئامىن!»
دەپ توۋلى ىپ ئۆتكەنىكەن -0234 .يىﻞ  - 4ئاينىڭ  - 9كۈنى ماھمۇد سىجاڭ
شېڭ شىسەينىڭ ز يانكەشلىكىد ن ئەند ە قىلىپ ،ھىند ستانغا چىقىپ كېتىﺶ
ئالد دا  - 3د ۋ ﺰ يەنىڭ  - 34 ،- 33پولك باشلىقلىر نى ۋە بارلىق ئوﻓىتسېر -
تەڭەىلەرنى يىغىپ ،بىر دۆڭدە ئۇالر بىلەن ۋ دالى ىﺶ نۇتقى سۆزلى ەن .ئۇ:
ققققق ھاز ر مەن ئۈچۈن ۋەز يەل ﺧەتەرلىك بولماقتا .شۇڭا چەتكە كېتىپ بار مەن.
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ئىككى يىلد ن كېيىن مەن چەتتىن قورال  -ياراغ ئېلىپ قايتىپ كېلىپ قايتا
كۆتۈرۈلۈپ ،شېڭ شىسەينىڭ ئەكسىيەتەىﻞ ھاكىمىيىتىنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ ،ھەر
مىللەل ﺧەلقىنى زۇلۇم  -ئاسارەتتىن قۇتۇلدۇر مىﺰ .شۇڭا ئۆزۈڭالرنى مۇستەھكەم
تۇتۇپ ،ھەربىﻲ مەشىقنى قىلەە بوشاشتۇرماي ياﺧ ى تەربىيەلىنىﯖالر! ئىتتىﭙاق
بولۇڭالر! قورالنى قەتقىﻲ چىڭ تۇتۇڭالر! ...ققققق دې ەن .ئاند ن ھەربىﻲ كېﯖەۈ
چاقىر پ ،پۈتۈن تەڭەى  -ئوﻓىتسېرالرنىڭ ئى تىراكىدا  - 3د ۋ ﺰ يەگە مۇۋەققەل
قوماندان سايلىغان .سايالمدا تەڭلەردە سىنالغان ئاتاقلىق پولكوۋنىكالر،
لىيەنجاڭالر كۆرسىتىل ەن بولسىمۇ ،تۇەن دەر جىلىك ئوﻓىتسېرالر ،تەڭەىلەر
ھېەكىمنى سايلىماي ،توقسۇنلۇق ئابدۇنىياز كامال دې ەن لىيەنجاڭنى سايلىغان.
نەتىجىدە ئابدۇرۇسۇل نىياز كامال(ئابد نىياز كامال)  - 3شىغا مۇۋەققەل شىجاڭ
بولغان.
 - 0238يىلى مەن(ئابدۇلال ئەيسا)  8ياشالردا ئىد ﻢ .شېڭ شىسەي ە قارشى
ئسىيان كۆتۈرگەن ئابدۇنىياز ئەسكەرلىرى بىلەن كەلﭙىن ە كېلىپ  01كۈندەك
تۇردى .پۇقراالر بەك قىﺰغىن قارشى ئالغانىدى .نېمە بولدى ،تۇيۇقسىﺰال ئابدۇنىياز
قىسىملىرى چېكىنىپ كەلﭙىند ن چىقىپ كەتتى .ئارقىد ن ئورۇس ،قىرغىﺰ
ئەسكەرلەر كېلى تى ،ئورۇسالر يۇرل ئىەىد كى پىسەندى  -مۇناپىقالرنىڭ
چېقى تۇرۇشى بىلەن «ئىسيانەىالرغا ئۆي  -ماكان ،ئاۈ  -ئوزۇق بەرگەن» دې ەن
تۆھمەل  -گۇناھالرنى ئارتىپ يۇرل چوڭلىر د ن ھاشىﻢ بەگ ،ئىبراھىﻢ ﺧاڭتۇ،
ئابدۇل مىراپ ...قاتارلىق كى ىلەرنى ساي ياقىسىغا ئېلىپ بېر پ چېﭙىۋەتتى.
يەنە شۇ چاغدا بىر لىيەندەك ئورۇس ئەسكەر يۇرل ئىەىد كى ياۈ
قىﺰ-چوكانالرنى توپالپ ھايداپ قىﭙيالىﯖاچ قىلىپ كەنت ئىەىد كى تامائەل سۇ
ئىەىد غان چوڭ كۆلدە سۇغا چۈشكەن ،تامائەتنىڭ كۆز دە قىﺰ-چوكانالرغا
باسقۇنەىلىق قىلى قان ،مەنمۇ بۇ ئى الرنى باشقا بالىالرغا قېتىلىپ كۆرگەنىد ﻢ .بۇ
ئەﺧالقسىﺰ زوراۋانلىقالرغا نارازى بولۇپ ،غەزەپلىنىپ گەپ قىلغانالرد ن ھامۇل
ئۇشتى ەر ،ئەمەل بوياقەىالرنى ئېتىۋەتكەنىدى.
بىر كۈنى ئۈچ ئايروپىالن ئۇچۇپ كېلىپ كەلﭙىننى ئەگىدى .بىرسىنىڭ ماي
تۈگەپ كېتىﭙتىكەن ،يەرگە قوندى ،لېكىن تورمۇز نى تۇتالماي غىلد رالپ
ماڭغىنىەە ،كەلﭙىننىڭ تەنۇبىد كى ساي ياقىسى بىلەن بېر پ تاغقا ئۈسۈپ
توﺧتاپ قاپتىكەن .قالغان ئىككى ئايروپىالن ئەگىپ كېتىپ قالدى .كەلﭙىند كى
چوڭ  -كىەىك كى ىلەر ،ئەر  -ئايالالر ،ئۇش اق بالىالر (مەنمۇ بار) ،ئىل ىرى
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ئايروپىالن دې ەننى كۆرۈپ باقمىغان بولغاچقا قىﺰ قىپ ،توپ  -توپ ھالدا بېر پ
كۆردۇق .تۇم ۇقى ماكەىيىپ كېتىﭙتۇ .باشقا چوڭ زەﺧىملەنمەپتۇ ،كېيىن ئورۇس
تې نىكالر كېلىپ ئايروپىالننىڭ قۇيرۇقىغا ئارغامەا  -توشۇڭالرنى باغالپ ،تامائەتكە
سۆرۈتۈپ ،تاغد ن ئاتر تىپ سايغا ئېلىپ كەلدى .مەنمۇ بالىالرغا قوشۇلۇپ ،قىن
 قىنىمغا پاتماي ﺧۇشال بولغان ھالدا ئايروپىالننى سۆرۈشۈپ بەرگەنىد ﻢ.تې نىكالر ماكەايغان تۇم ۇقىنى سەندەل ۋە بولقا -بازغانالرنىڭ ۋاسىتىسى بىلەن
ئۇرۇپ  -تۈزلەپ ئەسلى ە كەلتۈردى .بىر ماشىنىدا ماي ئېلىپ كەپتىكەن،
ئايروپىالنغا قاچىلىدى .ئاند ن تامائەتكە ،ئايروپىالننىڭ شامال پىلد رلىغۇچىنى
ئارغامەىالر بىلەن باغالپ تارتقىلى قويدى .مەنمۇ قىن  -قىنىمغا پاتماي ﺧۇشال
بولۇپ تارتى ىپ بەرد ﻢ .بالىالرغا ئويۇن بولۇپ بەرگەنىدى .بىر ئورۇس تې نىك بىﺰ
ئارغامەىالرنى تارتىۋاتقاندا ،ئورۇسەە «ئەد ن ،دۇۋا ،تىرى »...دەپ ساناپ
تۇرغانىدى .تېﺰ ئول ئالماي بىر سائەتەە ئاشۇنداق تەكرار ھەپىلەشكەند ن كېيىن
ئاند ن ئول ئالدى .سايدا ئازراق ماڭدۇرۇپ سىناق قىلىپ كۆرۈپ ئاند ن ئۇچۇرۇپ
ئېلىپ كەتكەنىدى.
ئايروپىالن كېتىپ بىر ھەپتىد ن كېيىن ،قەشقەر تەرەپتىن بىر دانە زەرەھلى
تانكا (ئۈستى تۆمۈر قاپقىالر بىلەن قاپالنغان رېﺰ نكە چاقلىق تانكا  -بىرونېۋ ك)
كەلﭙىن ە كىردى ،ھەيدەپ كەل ەنلەر شوپۇر ،ئەسكەر ،كوماند رالرنىڭ ھەممىسى
ﺧەنﺰۇالر ئىكەن .بۇالر شېڭ شىسەينىڭ ئۆلكە ئارمىيەسىد ن ئىكەن .كەلﭙىند كى
قېرى  -ياۈ ،ئەر  -ئايال ۋە بالىالر كۆرگىلى كېلىپ ئولى ىۋالدۇق .ئې ىﺰ -
ئورۇقراق ﺧەنﺰۇ كوماند ر ﺧەنﺰۇ تىلىدا بىﺰگە شۇنداق دېدى:
ققققق ئەييا ،ز ۋازا (ئابدۇنىياز قىسىملىر نى دەيدۇ) تەي لى ﺧەيد ىن! ققققق دەپ
ئۇزۇن كالد رالپ كەتتى ۋە بىرونېۋ كنىڭ ئۇ يەر  -بۇ يەرلىر نى كۆرسەتتى .ئاند ن
رېﺰ نكە چاقالرنىمۇ كۆرسەتتى .قار ساق ساپال ئوق ئىﺰلىرى بار ئىكەن .پوالل
قاپقىالرنى تې ىپ ئۆتەلمەپتۇ .چاقالرنى تې ىۋەتكەن ئوﺧ ايدۇ .چەملەپ -
يەملى ەن يېرى تۇر دۇ .ھېلىقى ﺧەنﺰۇ كوماند ر گېﭙىنى داۋام قىلىپ يەنە شۇنداق
دې ەنىدى:
ققققق ز ۋازا تەي لى ﺧەيد ىن .ۋومىند كى يى ا تەنسىنى تى اد ﻔاڭ چاڭبىال،
تەنىسى سىال ،تاممادى - ...دەپ تىللىدى ھەم بىرونېۋ ك زەمبىرەكنىڭ
ئۈستىد رەك پىلىمول بار ئىكەن ،پىلىمول سېﭙى چىقىپ تۇرغان تۆشۈكنى
كۆرسەتتى .ئۇنىڭ گېﭙىنىڭ ئورامىد ن ئابدۇنىيازنىڭ تەڭەىلىر نىڭ بىرونېۋ كقا
22

www.kitaphumar.com

كىتاپخۇمار بىلوگى

ئۇچر غاندا قاچماي شىددەل بىلەن ئوق ياغدۇرغانلىقى ،كار قىلمىغاند ن كېيىن،
پىلىمول سېﭙى چىقىپ تۇرغان تۆشۈككە قار تىپ ئېتىپ ،شوپۇرنى ئۆلتۈرگەنلىكىنى
ئۇقتۇق.
ئاكامنىڭ دېيى ىەە ،ئابدۇنىيازنىڭ قىسىملىرى كەلﭙىند ن چېكىنىپ
ئايكۆل ە كېلىپ تۇرغان مەزگىلدە ،ئاقسۇ شەھىرى تەرەپتىن ئۈچ ماشىنىدا شېڭ
شىسەينىڭ قوراللىق ئەسكەرلىرى (ھەممىسى ﺧەنﺰۇالر ئىكەن) ئايكۆل ە ھۇتۇم
قىلىپ كەل ەن .ئاكام بار ئىسيانەىالرنى ئايكۆل يېﺰا بازار ئىەى ئېغىﺰ دا يول توسۇپ
ماشىنىالرغا ئوق ياغدۇرغان ،ئۇالر ماشىنا ئۈستىدە تۇرۇپ قاتتىق قارشىلىق
كۆرسەتكەن ،ئاكامالر ئالد د كى ماشىنىنىڭ چاقىغا ئېتىپ يېلىنى چىقىر ۋەتكەند ن
كېيىن ،ماشىنا ئالد غا ماڭالماي قالغان .ئاشۇ ماشىنىد كى ئەسكەرلەرنىڭ ھەممىسى
قىر لىپ كەتكەن ( 41چە ئادەم) .قالغان ماشىنىالر ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ ئاقسۇ تەرەپكە
قېەىپ كەتكەن .ئاكامالر ماشىنا ۋە قورال  -دور الرنى ئولجا ئالغان .بۇ ئى تىن ئۈچ
كۈن ئۆتكەند ن كېيىن ،ئورۇسالرنىڭ ئايروپىالنلىرى ئايكۆل باز ر نى قارا  -قويۇق
بومبارد مان قىلغان .نۇرغۇن ئۆيلەر ،باغ  -ۋاران ،ئېتىﺰد كى ز رائەل ،مال -
چارۋ الر ۋەيران بولغان .بىر بۆلەك ئەر  -ئايال ،قېرى  -ياۈ ۋە كىەىك بالىالر
ئۆلۈپ يار النغان .ئابدۇنىياز ئاكتىپ مۇداپىقە ئۇرۇشى تەشكىللەپ قەتقىﻲ قارشىلىق
كۆرسەتكەن .ئاتاقلىق مەرگەنلەرنى تەشكىللەپ ئې ىﺰ تېرەكلەرگە چىقىر پ،
بومبارد مان قىلىۋاتقان ئايروپىالنالرغا ئۈزۈلدۈرمەي ئوق ئاتقان (ئايروپىالنالر بەۈ
ئىكەن) .ئاكاممۇ ئايكۆل باز رى ئىەىدە بىر يوغان تېرەكنىڭ ئۈستى ە چىقىپ ئوق
ئاتقان ئىكەن .نەتىجىدە بىر ئايروپىالنغا ئوق تې ىپ قارا ئىﺲ چىقىر پ
لەپەڭ ى ەن پېتى ئاۋال ناھىيە دائىر سىد كى كۆك يانتاق دې ەن يەرگە چۈشۈپ
گۈم بولغان .ئاكام «ئوقىمىﺰ تۈگەپ كېتىپ ئاﺧىرى ئاۋاتقا چېكىنىپ ،غورو چۆلدە
ئۇرۇشتۇق ،ئاند ن شۇ يەردە تارمار بولدۇق ،تار ﻢ  -ﺧوتەن دەرياسى
قوشۇلىد غان يەردە كۆپ ئەسكەرلىر مىﺰ ئۆلۈپ ،بىر قىسمى ئەسىرگە چۈشتى.
بىﺰنىڭ ليەنمۇ ئەسىرگە چۈشتى .ئوﻓىتسېرالرنى ئاير ۋالدى ،نېمە قىلدى
ئۇقمىدۇق ،ئادەتتىكى تەڭەىلەرگە پۇل ،كىيىﻢ بېر پ قايتۇردى ،كەلﭙىن ە قايتىپ
كېلىپ دېﮭقان بولۇپ كەتتۇق»
ئابدۇلال ئەيسا ئەسلەپ شۇنداق دې ەنىدى - 0234 .يىلىد ن - 0232
يىلىغىەە ئاقسۇ ۋ اليىتى ە ،ﺧوتا نىياز ھاتىﻢ ۋە ماھمۇل مۇھىتىنىڭ سەپداۈ -
قوماندانلىر د ن نىياز شېر ﭙى (نىياز دوتەي) ۋە سالى دورغا (سالى دوتەي) لەر
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دوتەي (ۋالى) بولدى .ھەر ئىككىلىسى  - 0233ۋە  - 0231يىلالرنىڭ ئاﺧىر دا
ئۈرۈمەى ە ئېلىپ كېتىلىپ يوقىتىلدى .ئورنىغا سۇڭ سىلىڭ (سۇڭ چىﯖلىن) ۋالى
(دوتەي) ھەم ئاقسۇ گارنىﺰونىغا سىلىڭ بولدى ،بۇ چاغدا مەن ۋ اليەتلىك سىﻔەننى
پۈتكۈزۈپ ،ئۈرۈمەىد كى ساقەى مەكتەپتە ئوقۇشقا كەل ەنىد ﻢ -0232 .يىلى سۇڭ
سىلىڭ ئۈرۈمەى ە يۆتكەپ كېتىلىپ ئورنىغا ﺧۇاڭ ﺧۇيەىڭ گېنېرال ۋالى ھەم
گارنىﺰون سىلىڭ بولۇپ كەپتۇ -0249 .يىلنىڭ بې ىدا ئوقۇۈ پۈتكۈزۈپ كەلسەم
بار ئىكەن .بىﺰنىڭ ﺧىﺰمەل تەقسىماتىمىﺰغا قاتنى ىپ نازارەل قىلىپ تۇرغان ئىدى.
ئەسلىدە ﺧۇاڭ ﺧۇيەىڭ تۇڭ و كومﭙارتىيەسىنىڭ ئەزاسى ئىكەن ،ھەربىﻲ ﻓورمىنى
پاكىﺰ ،رەتلىك كىيىپ ،تۈگمىلىر نى ئېتىپ ،شەپكىسىنى قىرالپ ،ئۆتىكىنى
پارقىر تىپ ،سۆلەتلىك يۈر د غان گەپ  -سۆزلىرى ئوچۇق  -يورۇق ﺧۇش ۇي
ئادەم ئىدى.
ققققق ئېﺰ ﺰ ساۋۇل

ﺗﯚرە ئەپەندى بىلەن ئﯧلىﭗ بﯧﺮﯨلﻐان سﯚﮬﺒەت ﺧاﺗىﺮﯨسى
تۆرە ئەپەندى كەلﭙىن ناھىيەسىد ن ،ھاز ر  88ياۈ ۋە ئاقسۇ ۋ اليەتلىك - 0
ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ پېنسىيەگە چىققان ئوقۇتقۇچىسى .بۇ بىر قېتىملىق ئاغﺰاكى
سۆھبەتنىڭ ﺧاتىر سى.
ققققق ئېﺰ ﺰ ساۋۇل
ئابدۇلال ئەيسانىڭ ئاكىسى ئەشەل ئەيسانىڭ ئەسكەر بولغىنى راست ،مېنىڭ
ئىنىﻢ ئابدۇرېﮭىممۇ  -0231يىلى  - 8ئايدا ئابدۇنىياز كەلﭙىن ە كەل ەندە كۆپەىلىك
ياشالرغا قوشۇلۇپ ئەسكەر بولغانىدى ،ئابدۇنىياز سىجاڭنىڭ ئەسكەرلىرى
دېﮭقانالرنىڭ باغلىر غا چۈشكەن ،ئابدۇنىياز بولسا يۇرل كاتتىلىر د ن ئىبراھىﻢ
ﺧاڭتۇنىڭ ئۆيى ە چۈشكەن ،مەن (تۆرە ئەپەندى) شۇ چاغدا  8ياشالردا ئىد ﻢ،
ئابدۇنىياز ئىبراھىﻢ ﺧاڭتۇنىڭ ئۆيى ە چۈشكەندە ،ﻓۇگۇەن يازلىق ئاش انا -
ئوچاقنىڭ ئۈستىد كى توسما بالداق ياغاچقا قونۇپ ئولتۇرغان پاﺧتەكنى
سوقىۋېتىدۇ .ئابدۇنىيازمۇ ماھارەل كۆرسەتمەكەى بولۇپ قولىغا مىلتىق ئېلىپ،
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ئىبراھىﻢ ﺧاڭتۇنىڭ  01ياشلىق ئوغلىنىڭ بې ىغا چىنە قويۇپ ئېتىپ چۈشۈرۈپ
ماھارەل كۆرسەتكەندى.
 -0231يىلى  - 2ئاينىڭ بې ىدا سوۋېتنىڭ ئورۇس ،قىرغىﺰالرد ن
تەشكىللەن ەن «تۆتىنەىلەر» دې ەن قوراللىق قىسىملىرى ئۇچتۇرپان قاق ال يولى
بىلەن ھۇتۇم قىلىپ كەلﭙىن ە كىرگەندە ،ئابدۇنىياز قىسىملىر نى كەلﭙىند ن
چېكىندۈرۈپ ئايكۆل ،ئاۋال تەرەپكە ئۆتۈپ كەتتى .كەلﭙىند كى ئەر  -ئايال ،قېرى
 ياۈ ۋە كىەىك بالىالرمۇ كۆرگەنىدۇق ،ئورۇسالر «ئسىيانەىالرغا يان تاياقبولدى» دەپ كەلﭙىننىڭ يۇرل چوڭلىر د ن ھاشىﻢ بەگ ،ئىبراھىﻢ ﺧاڭتۇ ،ئابدۇل
مىرابالرنى ساي ياقىسىغا ئاپىر پ يامغۇر سۈيى ئاققان ئېقىن ئىەىدە قىلىﭻ بىلەن
چېﭙىۋەتتى .ئۇالرنىڭ ﺧوتۇن  -بالىلىرى ،ئۇرۇق  -تۇغقانلىرى تەسەتلەرنى
مەھەللە ئىەى ە ئېلىپ كىر كە پېتىنالماي ،ئورۇسالر كەتكەند ن كېيىن ئاند ن
پۇراپ چىر پ كەتكەن ،بۆر لەر تارتقۇشالپ ز دە قىلغان تەسەتلەرنى مەھەللە
ئىەى ە ئەپكېلىپ دەپنە قىلغانىدى .ئابدۇنىيازالرنى قوغالپ كەتكەن ئورۇسالرنىڭ
بىر ئايروپىالنى يېغى تۈگەپ كېتىپ كەلﭙىند كى بىر تۈزلەڭ ە چۈشىدۇ.
توﺧتىتالماي قېلىپ بىر يارغا ئۈسۈپ توﺧتاپتۇ ،تۇمۇشۇقى ماكەىيىپ كەتكەنىكەن.
ئورۇسالر تاماشا كۆرگىلى كەل ەن كەلﭙىنىڭ قېرى -ياۈ ،ئەر  -ئايال ،كىەىك
بالىالرنى سەپەرۋەر قىلىپ ،ئايروپىالننىڭ قۇيرۇقىغا ئارغامەىالرنى باغالپ،
سۆر يەلمى ەندە ئال  -كاال ،تۆگىلەرنى چېتىپ سۆر تىپ تۈزگە ئېلىپ چىقتى .بۇ
ئىﺶ كەلﭙىنلىكلەرگە تاماشا بولۇپ بەردى .بىﺰ بالىالرمۇ ﺧۇشال چۇقان  -سۈرەن
سېلى ىپ تارتى ىپ بەردۇق .ئاند ن ئورۇس ئۇستىالر كېلىپ ،سەندەل ،بولقىالر
بىلەن ماكەايغان يەرلىر نى تۈزلەپ ،ماي سەپلەپ ئۇچۇرۇپ ئېلىپ كەتكەنىدى.
ئابدۇنىيازنىڭ ئادەملىرى ئاۋال  -غورۇ چۆلدە تارمار بولۇپ تەرەپ تەرەپكە پىتىراپ
كەتكەن .بىر توپ تەڭەىلەرگە شاقۇردا ئابدۇنىياز شۇنداق بۇيرۇق بەرگەن:
ققققق بىﺰنىڭ ئوق  -دور مىﺰ تۈگىدى ،ئامالسىﺰ قالدۇق ،ئۆلسەك قىيامەتتە
كۆرۈشەيلى ،تەڭەىلەر ھاز رد ن باشالپ قوشۇن تارقىتىلدى .ئاستىﯖالرد كى ئال،
يېنىﯖالرد كى پۇل  -بىسال ،قوراللىر ﯖالر ئەمدى قىسىمنىڭ ئى ىلىكىدە ئەمەس،
ئۆزۈڭالرنىڭ ئى تىيارلىقىدا بولىدۇ .تارقىلىپ يۇرتۇڭالرغا كېتەمسىلەر ياكى ﺧالىغان
تەرەپلەرگە كېتەمسىلەر تۇرمۇۈ كەچۈرسەڭالر بولىدۇ!
شۇ چاغدا ئىنىﻢ ئاشۇ توپتا بار ئىكەن .ئابدۇنىيازنىڭ بۇيرۇقىد ن كېيىن،
نۇرغۇن تەڭەىلەر بىلەن كەلﭙىن ە يېنىپ كېلىپ ،دېﮭقان بولۇپ كەتتى .كېيىن
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تاھان تىنجىغاندا ھۆكۈمەل ساقەىلىرى كېلىپ ئۇالرنى سۈرۈشتۈرۈپ قورالالرنى
يىغىۋالدى .بىر مەزگىﻞ سولىغانىدى ،يۇرل كاتتىلىرى ئار غا كىر پ تىلەپ
ئۆيلىر ە قايتۇرۇپ ئەكەلدى.
ئابدۇنىياز كۆچمە غەز نىسىنى كەلﭙىند كى ئابدۇل مىراپنىڭ ئۆيى ە چۈشۈرۈپ
پوست قويغانىدى.
ئورۇسالرنىڭ بىر ئايروپىالنى ئابدۇنىيازنىڭ تەڭەىلىرى تەر ﭙىد ن ئايكۆلدە
سوقۇلۇپ شاقۇرغا چۈشۈپ كېتىﭙتىكەن .ئابدۇنىيازالرنىڭ ئوقى تۈگەپ كېتىپ
مەغلۇپ بولدى .بولمىسا ئېلى ىپ شېڭ شىسەينى مەغلۇپ قىالتتى .سوۋېت
ئىتتىﭙاقىنىڭ يارد مى بولمىغان بولسا ،ئابدۇنىيازنى تارمار قىاللمايتتى.

پەتتار ئىمىن بىلەن بولغان سۆھبەل ﺧاتىر سى
پەتتار ئىمىن  84ياۈ ،ئونسۇ ناھىيە باز ر د ن .ئونسۇ ناھىيەلىك - 0
ئوتتۇرا مەكتەپتىن پېنسىيەگە چىققان پې قەدەم ئوقۇتقۇچى - 9110 .يىلىد كى
سۆھبەتتە ﺧاتىر ە ئېلىنغان.
ققققق ئېﺰ ﺰ ساۋۇل
 -0233يىﻞ  - 3ئاي تومۇز كىرگەن چاغ ئىدى .مەن شۇ چاغدا  1ياشالردا
ئىد ﻢ .بىر بىنەپتە كۈنى (بازار ئەمەس كۈنى) بالىالر بىلەن ئەشمە بۇالقنىڭ
بويىد كى ئې ىﺰ يار ئۈستىدە «ئوردايار» ناملىق كونا قەلقەنىڭ مەيدانىدا ئويناپ
يۈرگەنىد ﻢ (بۇ قەلقەنى بەدۆلەل ققققق ياقۇب بەگ  - 0811يىلالردا ئەسلىد كى
سەئىد يەﺧانلىقىنىڭ ﺧانى سەئىدﺧاننىڭ ئوغلى ئابدۇرەشىدﺧان ئاقسۇغا ھاكىﻢ
بولۇپ تۇرغاندا سالدۇرغان كونا ئىﺰ غا كېﯖەيتىپ سالدۇرغانىكەن ،ھاز رمۇ
ﺧارابىسى بار).
بىرد نال پەستە بۇالق بې ىدا كى ىلەرنىڭ« :ئاۋۇ قىلىﭻ كۆتۈرگەن ئورۇس
بىرسىنى ئالد غا سېلىپ ھەيدەپ كېلىۋاتىدۇ ،چاپىد غان ئوﺧ ىمامدۇ؟» دې ەن
ئاۋازلىرى ئاڭالندى .يار ئۈستىد ن پەسكە قار ساق راست دې ەندەك بويى ئې ىﺰ،
سېر ق ،ساقاللىق ،شېڭ شىسەينىڭ ئەسكىرى ﻓورمىسىنى كەي ەن ،قولىدا يالتىراپ
يالىﯖاچالنغان قىلىﭻ تۇتقان بىر ئورۇس ئوتتۇرا بوي ،بۇغداي ئۆڭلۈك ،قارا
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بۇرۇتلۇق ،ياالڭباۈ ،قولى ئارقىسىغا قىلىپ باغالنغان بىر ئادەمنى ئالد غا سېلىپ
ھەيدەپ كېلىۋاتىدۇ .بۇ ئادەم ئەسلىدە بوز دۆڭلۈك بىر قىرغىﺰ چارۋ ەى ئىكەن،
 31ياشالردا ئىدى .ئورۇس ئونسۇ ناھىيەسىنىڭ تۆمۈرچى دەرۋازا تەرەپتىن شەرق
تەرەپتىكى ئەشمە بۇالق تەرەپكە قاراپ سوزۇلغان چوڭ كوچا بىلەن ھېلىقى قىرغىﺰنى
ھەيدەپ ئەشمە بۇالق تۈۋ ە كەلدى .ئادەملەر تەرەپ  -تەرەپتىن بۇ ئى نى
كۆرگىلى يىغىلى قا باشلىدى .مەنمۇ قىﺰ قىپ ،بالىالر بىلەن دۈپۈرلى ىپ
يۈگۈرگىنىمەە قىيا  -چىياالر بىلەن پەسكە يۈگۈرۈپ چۈشتۈم ۋە ئۇالشقان توپنىڭ
ئالد غا ئۆتۈۋالد ﻢ.
شۇ يىلالردا ،شېڭ شىسەي ئۈچۈن ﺧىﺰمەل قىلىۋاتقان بىر كازاك پولكى
(ﻓىيودوروف شاڭ ياۋنىڭ پولكى) ئونسۇ ناھىيە باز ر نىڭ «ساد قىيە» باشالنغۇچ
مەكتىﭙى ە چۈشكەن .ھېلىقى قىرغىﺰنىڭ ئىسمى ئىبراي ئىكەن .ئورۇسالر بوز دۆڭ ە
مىنىك ئال يىغقىلى چىقىپ ئاھالىالرغا ئال ئالۋ ﯖى سېلىپ زومبۇلۇق قىلغان.
ئىبرايغا كەل ەندە ئېتىنى بەرمەي ،كازاك ئورۇسالر بىلەن تۇتۇشۇپ قالغان .ئىبراينى
شۇ يەرد ال ئۇرۇپ  -تېﭙىپ ئېتىنى مەتبۇر ﻲ ئېلىۋېلىپ ئۆز نى باغالپ ئونسۇ
باز ر غا ئېلىپ كەل ەن ،بۈگۈن بولسا ئاشۇ «گۇناھى» ئۈچۈن ئۆلۈم ە
بۇيرۇلغانىكەن .ئورۇس ھېلىقى قىرغىﺰنى ئەشمە بۇالق بې ىد ن پەسكە ئېلىپ
چۈشۈپ يەنە غەربكە  -يېﯖى ساراينىڭ ئالد غا كېتىد غان كوچا بې ىد كى
«غەزنەھويال» دەپ ئاتىلىد غان شىمالغا قاير لغان كىەىك كوچا ئېغىﺰ د كى باي
سىجاڭنىڭ (ئىسمايىﻞ ھاتىنىڭ) ئىككى قەۋەتلىك ئېسىﻞ قورۇسى (ھاز ر بۇ يەرگە
نۇرمۇھەممەل ھاتىمنىڭ  4قەۋەتلىك بىناسى چۈشتى) ئالد د كى مەيدانغا ئېلىپ
كەلدى  -دە ،ئولتۇرغۇزۇپ بې ىد ن بېسىپ ئەگدى ۋە قىلىﭻ بىلەن چاپتى .باۈ
بىر قېتىمد ال يەرگە چۈشتى ،قان بەك كۆپ چىقىپ كەتتى .بىﺰ بالىالر بۇنى كۆرۈپ
قورقۇشۇپ چىرقىر ىپ قېەىپ كەتتۇق.
ققققق

ئېﺰ ﺰ ساۋۇل

 -7391ﻳىلالردا بولۇپ ئﯚﺗﻜەن ئىشالر
(ئەسلىمىلەر)
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ئﯧﺰﯨﺰ ساۋۇت
مەمتىلىكام تاۋاقەى  83ياۈ ،قەشقەر شەھىرى بۇالق بې ى مەھەللىسىد كى
كۇاللەى ئائىلىسىد ن - 0231 .يىلالرد كى يېغىلىقالردا شۇ چاغدا شېڭ شىسەينىڭ
ھەربىﻲ قوماندانلىقىغا قاراشلىق قەشقەر ،يەكەنلەردە تۇرۇشلۇق ماھمۇد سىجاڭنىڭ
ئۇيغۇر ئاتلىق د ۋ ﺰ يەسىدە ئەسكەر بولۇپ ھەربىﻲ ﺧىﺰمەل ئۆتى ەن ۋە ئاقسۇ
رايونلىر د كى تەڭلەرگە قاتناشقان .كېيىن شېڭ شىسەي ە ياردەم بېر ۋاتقان
روسىيە كازاك قىسىملىرى تەر ﭙىد ن ئەسىرگە ئېلىنىپ ،قويۇپ بېر ل ەند ن
كېيىن ،ئاقسۇ شەھىر دە ئولتۇراقلى ىپ قالغان .ئاقسۇ شەھىرى ئاسۇق
مەھەللىسىدە كۇاللەىلىق بىلەن تىر كەىلىك قىالتتى - 0221 .يىﻞ  - 0ئايدا
ئالەمد ن ئۆتۈپ «قارا ساقال ئاتا» قەبر ستانلىقىدا قويۇلدى .مەزكۇر ئەسلىمە 0284
 يىﻞ  - 0ۋە  - 00ئايالردا ئۆز ئۆيىدە ئېلىپ بېر لغان سۆھبەل بولۇپ ،ﺧاتىر ەئېلىنىپ رەتلەپ چىقىلدى.
 - 0230يىلى  94ياۈ ۋاقتىﻢ ،كۈز پەسلى ئىدى ،ماھمۇد سىجاڭنىڭ
ئاتلىق  - 3د ۋ ﺰ يە  -39پولك  - 9روتا (كوماند ر مىﺰ تۇرپانلىق ھەمدۇل) - 3
ئىﺰۋود (كوماند ر مىﺰ ئاقسۇ ناھىيە ئايكۆل يېﺰ سىد ن باسىت قارى) قا  -0233يىلى
تۆمۈر سىجاڭ ئايكۆلد ن ئۆتكەندە ئەسكەرلىككە قوشۇلغان،

 - 9ئەدد لىنىيە

كوماند ر مىﺰ قۇمۇللۇق ھىمىت ،قوشۇن تەركىبى ە ئۆز ئى تىيارلىقىﻢ بىلەن ئەسكەر
بولدۇم .ھەربىﻲ ئوقۇتقۇچىلىر مىﺰ ئاساسەن ئورۇسالر(كازاك) ئىدى.
ئۇ چاغدا  - 39پولكنىڭ مۇئاۋ ن كوماند رى قاماقتا ئىدى (ئەپيۈن ە ئۆگىنىپ
قالغىنى ئۈچۈن ماھمۇد سىجاڭنىڭ بۇيرۇقى بىلەن قاماپ قويۇلغانىكەن) ،بوساقكام
مەسقۇل پولك باشلىقى ئىدى.
 -0231يىﻞ  - 4ئايدا ماھمۇد سىجاڭ ھىند ستانغا باۈ ئېلىپ چىقىپ كەتكەند ن
كېيىن ،ياركەندتىكى  - 34پولك ،يېﯖى ھىسارد كى  - 33پولك ،قەشقەر شەھىرى
دۆڭباغد كى بىﺰنىڭ  - 39پولك ئىسيان كۆتۈرۈپ ﺧوتەننى بېسىپ ياتقان
ماتۇڭيىﯖنىڭ ماﺧوسەن كونتروللۇقىد كى  - 33د ۋ ﺰ يە بىلەن بىرلى ىپ (بۇ
د ۋ ﺰ يە ئەمەلىيەتتە كورپۇس ئىدى 31111 .چە ئەسكەرنىڭ ئىەىدە ئاز قىسىﻢ
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ﺧەنﺰۇ ،موڭغۇل ،قازاق 3111 ،چە تۇڭ ان

بولغاند ن باشقا  90111چە

ئەسكەرنىڭ ھەممىسى مەتبۇر ﻲ ئەسكەرلىككە تۇتۇپ قۇمۇل ،تۇرپان ،توقسۇن،
قاراشەھەر،

ئاقسۇ،

قەشقەر،

ياركەند،

ﺧوتەنلەرد ن

يىغىۋالغان

نامرال

ئۇيغۇرالرنىڭ بالىلىرى ئىدى) شېڭ شىسەينىڭ ھەربىﻲ مۇستەبىتلىكى ە قارشى
ئىسيان قوزغىدى -30 .پولك  - 3د ۋ ﺰ يە شتابى بىلەن بىللە قەشقەر كوناشەھەر
يۇمىالق شەھەر كۆل بې ىد كى يۇمىالق سېﭙىﻞ ئىەىدە تۇراتتى .بىﺰ ئىسىيان
كۆتۈرگەند ن كېيىن ،بىر پولك ئەسكەرلەر سېﭙىلد ن سىير لىپ چۈشۈپ بىﺰگە
قوشۇلدى .قالغانلىرى  - 3د ۋ ﺰ يە ناچالنىكى قۇربان سەئىدنىڭ باشەلىقىدا،
ئورۇس مەسلىﮭەتەىلىر نىڭ نازار تىدە ئىسىيانغا قوشۇلماي ،يېﯖى شەھەرگە ئېلىپ
چىقىلىپ ،شېڭ شىسەي تەرەپتە تۇردى.
شۇنداق قىلىپ ئسىيانەى قوشۇن ئابدۇنىياز كامالنى (توقسۇنلۇق،
ياركەندتىكى  - 34پولك  - 0روتىنىڭ كوماند رى ئىدى)  - 3د ۋ ﺰ يە قوماندانى
مويدۇن ئاكىنى تۈرمىد ن ئېلىپ چىقىپ د ۋ ﺰ يە شىتاب باشلىقى قىلىپ سايلىدى
ۋە ماﺧوسەن قىسىملىرى بىلەن ئىتتىﭙاقلى ىپ ھەربىﻲ يۈرۈۈ قىلىپ ،يەكەن،
يېﯖى ھىسار ،قەشقەر ،مارالبې ى ،كەلﭙىن ،ئۇچتۇرپان ،ئاقسۇ ،ئاۋال ،كۇچا،
توقسۇ ،شايار ...غىەىلىك غەلىبىلىك تەڭلەر ئارقىلىق بۇ يەرلەرنى تارتىۋالدى.
شېڭ شىسەي ئامالسىﺰلىقتىن تەمتىرەپ قالدى - 3 ،د ۋ ﺰ يە تەركىبىد كى
ئورۇس ئوﻓىتسېرلىر نىڭ مۇنتىﺰ ﻢ ھەربىﻲ تەلىﻢ  -تەربىيەسىنى ئالغان  0011نەپەر
قوراللىق ئەسكەرلەر ھەربىﻲ يۈرۈۈ تەريانىدا ،ھەرقايسى شەھەر  -يېﺰ الرد ن
تولۇقلىنىپ سانى 8111د ن ئاشتى.
قىسىملىر مىﺰ ئاقسۇ دەرياسى ﺧان كۆۋرۈكى بويىدا ققققق دەريانىڭ شىمالىﻲ
قىرغىقىد كى شېڭ شىسەي ھۆكۈمەل قوشۇنلىرى بىلەن تىركى ىپ قالدى .بىﺰنىڭ
ئوق  -دورا زاپىسىمىﺰ يوق .تەمىنال ئۈزۈل ەن ،ئۇزۇن يوللۇق ھەربىﻲ يۈرۈشتە
ھېر پ  -چارچىغان بولساقمۇ ،روھىمىﺰ چۈشمى ەنىدى .شۇڭا قاتتىق ئىرادە بىلەن
بەرداشلىق بېر پ قارشى تەرەپ قىسىملىر نى ھالسىراتتۇق .مارالبې ى ،كەلﭙىن،
ئۈچتۇرپان ،ئاۋال ،ئاقسۇ دەرياسىنىڭ بۇ قېتى (تەنۇبى) بىﺰنىڭ ئى غالىيىتىمىﺰدە
ئىدى .ماﻓۇيۈەن قىسىملىر مۇ بىﺰگە ياند ىپ ھەر كەل قىلىپ يۈرگەنىدى.
كېيىنكى چاغالردا بىﺰ ماﻓۇيۈەننىڭ تۇن ان قىسىملىرى بىلەن چىقى المىدۇق.
قىسىمىمىﺰ ئاقسۇنىڭ ئايكۆل دائىر سىدە تۇرۇۋاتقاندا ،شېڭ شىسەي
قوزغىالڭەى

قىسىمالرغا

تەڭ

كېلەلمەيد غانلىقىنى
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روسىيەسى ە يېلىنىپ ھەربىﻲ ياردەم ئارقىلىق ئىسياننى بېسىقتۇرۇپ بېر نى
ئۆتۈن ەنلىكتىن ،سوۋېت ئىتتىﭙاقى ھۆكۈمىتى ماقۇل بولۇپ ،شىمالد ن زامانىۋى
قورالالر بىلەن بىر بۆلۈك قىسىملىر نى كىرگۈزدى .يەنە سوۋېت گراژدانالر ئۇرۇشىدا
قىﺰ ﻞ ئارمىيەد ن يېﯖىلىپ تۇڭ و تەۋەلىكى ە ئۆتكەن چار پاد اھ ئاق ئورۇس
(ئورال ،دون ،كۇبانلىق كازاك) ئەسكەرلىر نىڭ گېنېرال ئاتامانى دۇدوف
باشەىلىقىد كى كازاكالر ،ئالتاي ،چۆچەك (تارباغاتاي) ،ئىلى ۋاد لىر دا يەرلىك
ئاھالىلەرنى بۇالپ  -تاالپ قورقۇتۇپ يۈرگەن قاچاق (كىرژاكالر) الرنى تەشكىللەپ
«ئالتايىسكى»« ،تارباغاتايىسكى» نامى بىلەن قورال ،ئوق  -دور لىر نى سەپلەپ
تەنۇبىﻲ شىنجاڭد كى ئىسىياننى بېسىقتۇرۇشقا ماڭدۇردى .ئەركەشتام ئارقىلىق
تانكا ،ئايروپىالن ،بىرونېۋ كالر بىلەن قورالالنغان ئورۇس قىسىملىر نى كىرگۈزدى.
قەشقەرد كىئىسﮫاقبەگ قوماندانلىقىد كى چې را ئامانلىق قوغداۈ بېر اد سىنى
(بۇ بېر ادا ئاساسەن قىرغىﺰالرد ن تەشكىللەن ەن قىسىﻢ ئىدى) بىﺰگە قارشى
ئاۋان ارل قىلدى - 3 .د ۋ ﺰ يەنىڭ  - 30پولكىمۇ بىﺰگە قارشى تەڭ ە سەپەرۋەر
قىلىندى.
ئابدۇنىياز كامال ئاق يۈزلۈك ،بەستلىك ،باتۇر يى ىت ئىدى .ئۇ ،شۇ چاغالردا
 30ياشالردا بار ئىدى011 .پاي ئوقنى چەنلى ەن يېر ە تەگكۈز د غان پى قان
ماھىر مەرگەن ئىدى .قىسىملىر مىﺰ كەلﭙىندە توﺧتىغاندا ،ئابدۇرەھىمنىڭ قورۇسىغا
چۈشتۇق .بىر پاﺧتەك قازان بې ىد كى بالداققا قونغاندا ،قوماندان ئابدۇنىياز كامال
يان قورالى بىلەن قار غا ئالمايال ئېتىپ چۈشۈردى .شۇ مەيداندا بىر يى ىتنىڭ
بې ىغا چىنە قويۇپ ،يەنە يان قورال بىلەن قار غا ئالمايال چىنى ە تەگكۈزۈپ
پاچاقالپ تاشالپ ماھارەل كۆرسەتكەنىدى.
ئەركەشتام ئارقىلىق تەنۇبىﻲ شىنجاڭغا كىرگەن روسىيە ئورۇس (كازاك )
قىسىملىرى ﺧوتەن ،يەكەن ،قەشقەر ،ئاقسۇ ...يۆنىلى لىرى بويىەە تانكا،
بىرونېۋ ك ،ئاتلىق قىسىملىر نى تەڭ ە سېلىپ ،شېڭ شىسەينىڭ ھۆكۈمەل
قىسىملىرى بىلەن ماسالشتى.
بىﺰ ھۇتۇمد ن ﺧەۋەر تاپقاند ن كېيىن ،كەلﭙىند ن ئۈچتۇرپانغا چېكىندۇق.
ئاقسۇ ۋ اليەتلىك مائار پ ئىدار سىنىڭ سابىق مەسقۇلى ئابدۇلال ئەيسانىڭ (بۇ
كى ى كەلﭙىند ن - 9110 ،يىلى  - 01ئاينىڭ  - 01كۈنى ئالەمد ن ئۆتتى ،بۇ
ھەقتە باشتا ئەسلىمە بېر ل ەن) كېيىن ماڭا دەپ بېر ىەە ،ئورۇسالر كەلﭙىندە
يەرلىك ئاھالىلەرنى بۇالڭ  -تاالڭ قىلغان .بىر توپ ئورۇسالر 011د ن ئارتۇق ئۇيغۇر
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قىﺰ  -چوكانالرنى ئالد غا سېلىپ ھەيدەپ كېلىپ ،ئېتىﺰلىقالرغا تاراپ ئاشكارا ھالدا
باسقۇنەىلىق قىلغان ،ئاند ن بۇ قىﺰ-چوكانالرنىتامائەل سۇ ئىەىد غان چوڭ
كۆلگە مەتبۇر ﻲ ھەيدەپ كېلىپ سۇغا چۈشكەن .ئورۇسالرنىڭ بۇ زوراۋان
قىلمى لىر غا نارازى بولغان يۇرل كاتتىلىر د ن تۇردى بەگ قاتارلىق ئۈچ كى ىنى
«ئىسيانەى» دەپ ساي ياقىسىدا چېﭙىۋەتكەن.
شېڭ شىسەينىڭ ئاقسۇد كى ھۆكۈمەل قىسىملىرى بىﺰگە ئۇدۇلد ن
كېلەلمەي ،ئەھۋالىمىﺰنى تىڭ  -تىﯖالۈ ئۈچۈن ھەر رەڭ ياساندۇرۇلغان
تاسۇس-ئى ﭙىيونلىر نى پايالقەىلىققا ئەۋەتىپ تۇردى .ئۇچتۇرپان ئارقىلىق
ئاقيار ،ئايكۆل ە قەلەندەر سۈپىتىدە ئەۋەتكەن ئابدۇل دې ەن ئى ىﭙيون بىﺰد ن
ھەربىﻲ ئاﺧبارال  -مەلۇمال توپالپ كۇڭتەي ھاسىنىڭ ئىەى ە تىقىپ ئاقسۇ
دەرياسىنىڭ

ﺧان

كۆۋرۈكى

بويىغا

كەل ەندە

بىﺰنىڭ

ئالد نقى

سەپ

قىسىملىر مىﺰنىڭ قولىغا چۈشۈپ قالدى (ئۇ چاغدا تا كۆۋرۈك يوق ،ﺧان كۆۋرۈكى
بار ئىدى) .ھاسا ئىەىد كى مەلۇماتالر پاۈ بولۇپ دەريا بويىدا چېﭙىۋېتىلدى.
روسىيەد ن ئۇچقان ئايروپىالنالر بىﺰگە شىددەتلىك ھۇتۇم قىلىپ ،ھاۋاد ن
بومبىالرنى تاشلىدى .ئاتلىق قىسىملىرى قۇرۇقلۇقتىن ھۇتۇم قىلدى .ئۈچتۇرپاند ن
ئايكۆل ە

چېكىندۇق.

ئايروپىالنالر

بۇ

يەرگىمۇ

يېتىپ

كېلىپ،

دېﮭقانالر

ئولتۇراقالشقان كەنت پۇقرالىر نى دەھ ەتلىك بومبارد مان قىلدى .چۈنكى
قىسىملىر مىﺰ كەنت پۇقرالىر نىڭ ئۆي  -تايلىر دا پاناھلىنىپ تۇرغانىدۇق.
ئايروپىالنالر يەر بېغىرالپ ئۇچۇپ ،قوناق ،كېۋەز ،دەل  -دەرەﺧلەرگە قانىتى
تې ىپ قىرقىۋەتتى .نۇرغۇنلىغان بى ۇناھ پۇقراالر ئۆلۈپ ،ئۆيلىرى بۇزۇلۇپ ﺧانۇ -
ۋەيران بولۇپ كەتتى .تېر لغۇالر ۋەيران بولدى .شۇالرد ن ساي ئېر قتىكى ئىمىن
ئاكىنىڭ ھويال ئوتتۇر سىغا بومبا چۈشۈپ قورۇسىنى كۇكۇم  -تالقان قىلىۋاتكەن.
تۈلە (بىر كەنت) د كى ھامۇتكام گايىﺲ (بۇ كى ىنىڭ ئايالى ھاشى ان ئايال،
ئاپامنىڭ داد سىنىڭ ئې ىەىسى بولىدۇ  -ئېﺰ ﺰ ساۋۇل) نىڭ كىەىك ئوغلى بارال
ئاﺧۇن ئېتىﺰلىققا چۈشۈپ پارتلىماي قالغان بىر بومبىنى ئۆيى ە ئەپكەل ەن (بۇ چاغدا
ھاشى ان ئايالم ھويلىدا لەغمەن ئېتىۋاتقانىكەن .بىر ئائىلە ،ئاتا  -باال ،كېلىن
نەۋر لەر داستى اندا لەڭمەن يېيى ىۋاتقانىكەن) .باالم بومبىنىڭ تۇچ قانىتىنى
چىقىرالماي ئوچاققا سالغان .قاتتىق پارتالپ ،قازان ئاسمانغا ئۇچۇپ ،لەڭمەن
چۆپلىرى دەرەﺧلەرگە ئىلمى ىپ قالغان .ھاشى ان ئايالمنىڭ پۇل  -قوللىرى
ئۈزۈلۈپ ،ئۈچەي  -بېغىرلىرى شاﺧالرغا ئارتىلىپ قالغان .باشقىالرمۇ ئېغىر  -يېنىك
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يار النغان.
قىسىملىر مىﺰ ئاكتىپ مۇداپىقەدە تۇرۇپ ،روسىيەنىڭ بىر ئايروپىالنىنى ئادد ﻲ
مىلتىق بىلەن ئېتىپ چۈشۈردى ۋە بىر ئورۇس ليۇتەىكنى ئەسىرگە ئالدى .ئۇ ئې ىﺰ
بوي ،گەۋد لىك ،چېقىر كۆز بىرنېمە بولۇپ ،ئەسىردەكمۇ كۆرۈنمەيتتى .ئىنتايىن
ھاكاۋۇر ،مەغرۇر بىرنېمە ئىدى .ئۇنى مەنمۇ كۆرگەنىد ﻢ .ئۇنى مويد ن ناچالنىك
نازارەل قىلىپ ئارقىسىغا ئەگەشتۈرۈپ يۈرگەنىدى.
قىسىملىر مىﺰ ئايكۆل ە سۈرۈلۈپ تۈلە كەنتىدە تۇرغاندا ،بىﺰنىڭ قىسىﻢ - 3
روتىد ن روتا كوماند رى ئەمەل ،تاۈ ئاﺧۇن (تاۈ ﺧۇيجاڭ) نى تۇتىۋېلىپ بېدە
توغر غىلى سالىدۇ ،ئۇ كى ى بىردەم ئى لەپ ئاند ن ياد كى ئۆستەڭ ە
چۈشۈۋېلىپ ،سۇ ئىەى بىلەن ئېقىپ ئەشمە كۆل ە چىقىپ ،قوناقلىقالرنى دالد الپ
ئاقسۇغا قېەىپ كېتىدۇ .ئۇ كى ىنى «ئى ﭙىيون» دەپ قوغالپ باققان بولسىمۇ
تۇتالمىدى (كېيىن تاھان تىنجىغاندا پۇقرا بولۇپ ھەم سۆھبەل بولىدۇ ،ئى ﭙىيون
ئەمەسكەن) .بىﺰ پۇقراالرنىڭ ئەمىنلىكىنى ئويالپ ،ئايكۆل ئاھالىلەر رايونىد ن
چېكىنىپ ،ياڭر ق ،قۇمباۈ ،توپلۇق ،بەشقېر ق ئارقىلىق ئاۋاتقا ،ئاند ن غورو
چۆل ە چېكىندۇق .تاڭ ال ،چۆل  -دەشتىلەرنى ماكان قىلىپ تۇرۇشقا مەتبۇر
بولدۇق.
بىﺰنى بومبارد مان قىلىۋاتقان بىر ئايروپىالن ئايكۆل كونا بازار ئىەىدە پەس
ئۇچۇپ يۈرگەندە قانىتى بازارلىق بەگ مەھكىمىسى ئالد د كى چوڭ ئۆستەڭنىڭ
كۆۋرۈك بې ىد كى يوغان قاپاق تېرەككە سوقۇلۇپ ئىلمى ىپ پاچاقالنغان .كۆرگىلى
كەل ەن پۇقراالرنىڭ  3 - 9كۈنى ىەە ئايغى ئۈزۈلمى ەن .كېيىن بۇ ئايروپىالن
سۇنۇقلىر نى ،ھۆكۈمەل تەرەپ ھارۋا ،تۆگىلەرگە ئارتىپ ئاقسۇ شەھىر ە ئېلىپ
كەتكەن.
ئورۇسالر ئايكۆلنى ئى غال قىلغاند ن كېيىن «ئىسيانەىالرغا ئورۇن ،ماكان
بەرد ڭ» دەپ ،بى ۇناھ پۇقراالرنى ئۆلتۈرۈۈ ،ئايالالرنى ،ياۈ ئەرلەرنى تۇتۇپ
كېتىپ باسقۇنەىلىق قىلىﺶ ،ئەرلەرگە پوﺧۇرلۇق قىلىﺶ ،پوﺧۇرلۇققا چىد ماي
قارشىلىق قىلغانالرنى ئېتىۋېتىﺶ ،نەيﺰ لەۈ ،دەرەخ شاﺧلىر نى ئې ىپ پۇتلىنى
باغالپ شاﺧالرنى قويۇۋېتىﺶ ئارقىلىق چاتىر قىنى يىرتىپ ئۆلتۈرۈشتەك قەبىﮫ
ۋاسىتىلەرنى ئى لەتكەن.
ئايكۆل باز رى مولال ئايمىقىد كى نىساﺧاننى ئېلىپ كېتىپ باسقۇنەىلىق قىلىپ 3
كۈند ن كېيىن قويۇۋەتكەن (بۇ ئايال  - 0230يىلى ۋاپال بولدى  -ئېﺰ ﺰ ساۋۇل)
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بۇ ئايال قايتىپ كەل ەند ن كېيىن ئائىلىسى بۇزۇلغان.
قىسىمىمىﺰنىڭ بىر بۆلىكى ياڭىر ق ئارقىلىق ،بىر قىسمى توپلۇق ،قۇمباۈ
ئارقىلىق ئاۋاتقا چېكىندى .قۇمباشتا تۇرغىنىمىﺰدا ئاقسۇ ھۆكۈمىتى ۋالىﻲ
مەھكىمىسىدە تۇڭەى (تەرتىمان) لىق قىلىد غان ھېلى بەگنى سېتىقەى قىياپىتىدە
چىقىر پ ،ئەھۋالىمىﺰنى ئى ىلەشكە ماڭدۇرغانىكەن .قۇمباشنىڭ بازار كۈنى بازاردا
ھېلى بەگ د ۋ ﺰ يە قوماندانىمىﺰ ئابدۇنىياز كامالغا يۈزمۇيۈز ئۇچراپ قالىدۇ.
ئىل ىرى ئابدۇنىياز ،غوتىنىياز ھاتىﻢ ،ماھمۇل مۇھىتىالرغا قوشۇلۇپ قۇمباشتىن
ئۆتكەندە ھېلى بەگ تۇڭەىنىڭ قورۇقىدا چۈشكۈن بولۇپ كاتتا مېﮭمان بولغانىكەن.
ئابدۇنىياز تونۇپ قېلىپ ،ھېلى بەگنىڭ مەقسىتىنى بىلىۋېلىپ يۈز ە سالدى .ھېلى
بەگ ئىالتىسىﺰ ئىقرار قىلدى ،ئابدۇنىياز مەردانە كى ى بولغاچقا تۇز ھەققىنى دەپ
ئۆلتۈرمەي ،يالغان مەلۇماتالر بىلەن ئاقسۇغا تىنﭻ ياندۇردى.
روسىيە ۋە شېڭ شىسەي قوشۇنلىرى ھۇتۇمنى كۈچەيتىپ بىﺰنى ئارام
تاپقۇزمىدى .ئاۋاتقا چېكىندۇق .ئۇ يەرد ن غورو چۆل ە چېكىندۇق .ھۇتۇم
قىلىۋاتقان بىر روسىيە ئايروپىالنى كونا دەريانىڭ سىد ق كۆۋرۈكى بويىدا
يى ىتلىر مىﺰ تەر ﭙىد ن مىلتىق بىلەن ئېتىپ چۈشۈرۈلدى .شتابىمىﺰ ئاۋاتتىكى
چاغدا ئال الز ﻢ بولۇپ ،بايالرنى ئاساس قىلىپ ئال ۋەز ﭙىسى قويۇلدى .سوپى بەگ
دې ەن ئادەم ئېتىنى قاچۇرۇپ ،ئېتىنىڭ پۇتىغا مىق قېقىپ ئاقساق قىلىپ
كۆرسەتتى .بۇ ئىﺶ سېﺰ ل ەند ن كېيىن ئابدۇنىياز ئۇنى تامائەل ئالد دا
بوينىغىەە

يەرگە

كۆمۈپ،

ئاند ن

چاپماقەى

بولغان،

يۇرل

كاتتىلىرى

تىلى ەنلىكتىن ئامان قالدى.
تۇڭ انالر بىلەن ئار مىﺰ بۇزۇلدى ،سۈركۈلۈۈ بولۇپ تۇردى ،شۇ ئار دا بىﺰ
ساي ئېر قتا ئەسىرگە ئالغان ئورۇس ئۇچقۇچى ئورۇس ئايروپىالنلىر نىڭ
ماسلى ى ى بىلەن

ئارغامەا شوتا ئارقىلىق

ئايروپالنغا تارتىپ ئېلىپ قېەىپ

كېتىلدى(شتاب ناچالنىكى مويد ن قاچۇردى دې ەن گۇمانالر بولغانىدى).
تۇيۇقسىﺰال بىر بۇيرۇق بىلەن سىد ق كۆۋرۈكى بويىغا يىغىلدۇق .تۇن ان
قىسىملىر مۇ يىغىلدى ،ئابدۇنىياز باشلىق كوماند رالرمۇ بار ئىدى .شاپ بۇرۇل ئاق
 سېر ق يۈزلۈك ،كۆك چېقىر كۆز ،گەۋد لىك كەل ەن ناچالنىك شتابىمىﺰ مويد نئاكا (كورلىلىق دېﮭقان ئىدى) ياالڭباۈ ،ئاق ﺧەسىد ن كۆينەك  -تامبال كەي ەن،
قولى ئارقىسىغا باغالقلىق ھالدا ئونەە ئەسكەرنىڭ نازار تىدە كۆۋرۈك بويىغا ياالپ
ئېلىپ كېلىندى .باشلىقالر ئۆزئارا بىرنېمە دېيى ىپ ئاند ن «ئۇ ئىنقىالبقا ﺧائىنلىق
33

www.kitaphumar.com

كىتاپخۇمار بىلوگى

قىلدى ،كىﻢ چاپىدۇ؟!» دەپ تاكار قىلدى .ھەممە تەڭەىلەر ھەيرانۇھەس بولۇپ
بې ى چۈشۈپ كەتتى .چۈنكى ئۇ كى ى تەڭلەردە باتۇر ،ھۇتۇمنىڭ ئالد دا
مېﯖىپ ،سەپ ئارقىدا تۇرۇپ چېكىنەتتى .تەڭەىلەرگە مېﮭر بان ئىدى ،تەڭ
تاكتىكىسى ياﺧ ى ،دۈشمەن بىلەن ئاسان مۇرەسسە قىلمايد غان ،بولۇپمۇ
تۇڭ انالرنىڭ ۋاپاسىﺰ ھەر كەتلىر ە ئۆچ ،كېلى ەلمەيد غان ئادەم ئىدى .شۇڭا
ئۇنى قەتلى قىلى قا بىرمۇ ئادەم چىقمىدى .ئاڭغىەە مويد ن ئاكا ئىككى رەكەل تۆبە
 ئىستىغﭙار نامىﺰ نى ئوقۇدى .تاكار قايتىالنغاند ن كېيىن  - 3روتىد ن ئەيسائىسىملىك چىرايى سەل ،بىر كۆزى ئالغاي ،دارازا بىرسى چىقىپ« :ئەرگە بىر
نۆۋەل ،يەرگە بىر نۆۋەل دەپتىكەن ،مانا مەن چاپىمەن!» دې ىنىەە قىلىەىنى
يالىﯖاچالپ كېلىپ يۈكۈنۈپ ئولتۇرغان مويد نكامنىڭ گەت ىسى ە چاپتى .ئەتراپ
سۈرلۈك تۈس ئالدى ،باۈ ئۈزۈلمەي تان تالى ىﺶ بولۇۋاتقاندا ،ئەيسا سوقۇر
مەيد سى ە دەسسەپ تۇرۇپ ئىككىنەى قېتىﻢ قىلىﭻ ئۇرۇپ باشنى ئۈزۈۋەتتى .باۈ
سەكرەپ  -سەكرەپ تەند ن ئۈزۈلۈپ ئۇتۇقتى .قان بەك كۆپ چىقىپ كەتتى .باۈ
ۋە تەننى توغراق مازاردا بىر توغراقنىڭ تۈۋ ە كۆمدۈرۈپ بولغاند ن كېيىن،
ھەرقايسى قىسىمالر ئۆز رېتى بويىەە ئورۇنلىر غا تارقاشتى .ئاند ن پۈتۈن سەپ
بويىەە چېكىنىپ غورۇچۆل ە يۈرۈپ كەتكەنىدۇق .چۈنكى بومبارد ماند ن كېيىن،
دۈشمەننىڭ قوغلىغۇچى قىسىملىرى يېقىنالپ قالغانىدى ،ھېلىقى ئەيسا سوقۇر
تۇيقسىﺰال ئار مىﺰد ن قېەىپ كەتتى .ئۇ ئەسلى پەيﺰ ۋاتلىق بىر نېمە بولۇپ ،ماھمۇد
مۇھىتىنىڭ قىسمىغا شۇ يەردە قوشۇلغانىكەن ،كېيىن بىﺰنىڭ قىسىمغا كېلىپ
قالغان .قىلىقلىرى سەل ،قارا يۈرەك بىرنېمە ئىدى ،مويد نكام ئۇنىڭ ھەربىﻲ
نىﺰامغا ر قايە قىلمايد غانلىقىنى بىلىپ بىر قانەە قېتىﻢ ئېتىۋەتمەكەى بولغاندا
باشقىالر تىلىۋېلىپ ئامان قالغانىكەن .مويد نكام ئۇنى بىر قېتىﻢ قاتتىق ئۇرۇپ
دۇمبالىغانىدى .شۇڭا ئاداۋەل ساقالپ پۇرسەل كەل ەندە مويد نكامنى چاپتى،
كېيىن بىﺰ تارمار بولغاند ن كېيىن ،ئورۇسالرنىڭ ئوقىدا ئۆل ەن ئەيسانىڭ ئۆلۈكى
بىر تاڭ الد ن تېﭙىلدى.
شېڭ شىسەينىڭ ھۆكۈمەل ئارمىيەسى بىلەن كازاكالرد ن تەشكىللەن ەن
بىرلەشمە قىسىﻢ رۇس ئايروپىالنلىر نىڭ ۋە بىرونېۋ كلىر نىڭ مۇھاپىﺰ تىدە غورو
چۆلدە بىﺰگە قاتتىق ھۇتۇم قىلدى .تايانﭻ باز مىﺰ يوق ،ئوق  -دورا ،ئاۈ -
ئوزۇقىمىﺰ تۈگى ەن ،ھارغان ،قوراللىرى ناچار قوزغىالڭەى قىسىﻢ تەسلىﻢ بولماي
تان تىركى ىپ باققان بولسىمۇ ،ئاﺧىر دا بەرداشلىق بېرەلمەي غورو چۆلدە تارمار
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بولۇپ ،قاراكۆل ،شاقۇر ،مارالبې ى ،ﺧوتەن دەريا ساھىلىد كى يولالر ،تار ﻢ دەريا
 شايار يولى يۆنىلى لىر ە بۆلۈنۈپ كېتىپ ،ئىﺰۋۇل ،روتا ،باتاليونالر بويىەەقاچتۇق.
شۇ ئار دا بىر ئىﺶ بولۇپ ئۆتتى ،دۈشمەنلەر غورو چۆل ە بېسىپ كېلىﺶ
ئالد دا ،ھەمدۇل روتا كوماند رى مېنى ،توﺧتى ئىسىملىك يەكەنلىك بىر تەڭەىنى
قوغالپ كېلىۋاتقان دۈشمەنلەرنىڭ ئەھۋالىنى ،ئار لىقنى بىلىپ كېلى كە ئەۋەتتى.
ئۈچ كىلومېتىردەك ماڭغاندا قۇم دۆۋ سىد ن بىﺰگە ئېتىلدى .بۇ يەرنىڭ قەيەر
ئىكەنلىكىنى بىلمەيمىﺰ ،توﺧتىغا

ئوق تې ىپ ئۆلدى ،دەرھال يېتىۋېلىپ ئوق

چىققان تەرەپكە قاراپ ئوق ئۈزدۈم .بىر چاغدا ئارقامد ن بىرسى «قولۇڭنى كۆتۈر!»
دەپ ۋارقىر دى .يۈر ىﻢ قارتتىدە قىلدى .مېنى ئەسىرگە ئالغىنى ئې ىﺰ ،تەمبەل،
 90ياشالرد كى بۇغداي ئۆڭ ،شېڭ شىسەي قىسىملىر نىڭ ھەربىﻲ ﻓورمىسىنى
كىي ەن بىر ئۇيغۇر يى ىت ئىكەن.
ققققق قورقما ،ئولتۇر! ققققق

دېدى ئۇ چىرايىمد كى ئەنسىﺰچىلىكنى ۋە ئې ىﺰ

كۆتۈرۈل ەن ئىككى قولۇمنىڭ ۋە بەدەن  -پۇتلىر منىڭ تىترەۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ
رەھىﻢ قىلغان ھالدا قورالىنى پەسكە چۈشۈردى .ئولتۇردۇق ،ئەھۋالىمنى سور دى،
ئەھۋالىمنى بىرقۇر سۆزلەپ بەرد ﻢ .ئۇ بىر ھازا ئولتۇرۇپ كېتىپ ،ئاند ن ئۆز نىڭ
ئەھۋالىنى سۆزلەپ بەردى .ئۇ مارالۋې ىلىق بولۇپ  -0233يىلى تۆمۈر سىجاڭغا
ئەسكەر بولغان ،كېيىن ماھمۇل مۇھتىنىڭ قولىغا ئۆتكەن ۋە  - 3د ۋ ﺰ يە- 30 ،
پولىكتا تۇرغان .بۇ قېتىﻢ ئاشۇ پولك شېڭ شىسەي ە ساد ق بولۇپ مەيدانغا چىقتى.
بۇ پولكنىمۇ بىﺰگە قارشى تەڭ ە سېلىپ بىر

يىﯖنى ﺧقوتەن ە ،بىر يىﯖنى

قەشقەرگە ،بىر يىﯖنى ئاقسۇغا تەڭ ە ئەۋەتكەن .ئىسمى ئۆمەرتان كېرەم ئىكەن.
ئۇ ،ئاقسۇ يۆنىلى ى ە ئەۋەتىلىپ بىﺰ بىلەن تەڭ قىلغان (بۇ ،ئۆمەرتان كېر موف
بولۇپ - 0231 ،يىﻞ  - 00ئايالردا ئۇرۇۈ ئاﺧىرالشقاندا قەشقەرگە قايتىپ يەنە
 - 30پولكتا تۇرغان - 0241 .يىلالردا بۇ قىسىﻢ قىسقارتىلىپ ،شېڭ شىسەي ە
بىۋاسىتە قاراشلىق مۇستەقىﻞ  - 3باتاليون قىلىپ ئۆزگەرتىل ەن ،كېيىن - 0240
يىلى مايتاغقا يۆتكىلىپ سوپاﺧۇن سۇۋۇروۋ بىلەن ئىسيان كۆتۈرۈپ «ئۈچ ۋ اليەل
ئىنقىالبى» باز سى ئىلى ئازاد رايونىغا كەل ەن .ئۈچ ۋ اليەل مىللىﻲ ئارمىيەسى ە
قاتنى ىپ ئاقسۇد كى گومىنداڭ ئەكسىيەتەىلىر ە قارشى تەنۇبىﻲ سەپ
پارتىﺰانلىق ئۇرۇشىغا روتا كوماند رى بولۇپ قاتناشقان .ئۇ چاغدا مەن پۇقرا بولۇپ
كونا شەھەردە ققققق ئونسۇدا ئىد ﻢ .شۇ چاغدا بىر كۆرۈشتۇق ،ئۇ -0201 ،يىلى
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ئاقسۇ ناھىيەسى ە ھاكىﻢ بولۇپ كەلدى ،پال  -پال كۆرۈشۈپ تۇردۇق ،كېيىن
ئاقسۇ ۋ اليەتلىك پارتكوم ھەيقىتى ،ۋ اليەتلىك ئوتتۇرا سوتنىڭ باشلىقى بولۇپ
ئى لەپ - 0288 ،يىلى ئاقسۇدا ۋاپال بولدى) .ئۇ :ياﺧ ىسى ئەسكەر بولمىساق
بوپتىكەن ،ئەسلى قېر نداۈ قىسىمالرد ن ئىدۇق .مانا ئەمدى دۈشمەنلى ىپ بىر -
بىر مىﺰنى قىر پ يۈر مىﺰ ،نېمە ئامال ،سىلىد ن بىرسى ئۆلۈپتۇ ،بىﺰمۇ ئىككى ئادەم
رازۋېدكىغا چىققانىدۇق ،قەيسەر مەرگەن ئىكەنسەن ،ئورۇس كوماند ر ئىﺰۋوتىمنى
ئېتىپ ئۆلتۈردۈڭ .كەل ،شىر ىﯖنى كۆمۈپ قويايلى ،سېنى قويۇۋېتەي ،دەرھال
قوشۇنىﯖغا

قايتىپ

تېﺰد ن

چېكىنىﯖالر!

ھالىﯖالر

ﺧەتەرلىك!

ئورۇس

كوماند ر مىﺰنىڭ ئۆلۈكىنى ئاتقا ئارتى ىپ بەرگىن ،ئامال قىلىپ ئېلىپ كېتىمەن،
بىرنېمە دەپ تاۋاب بېرەرمەن ،يامىنى كەلسە مېنى ئېتىۋېتەر  -شۇ!

دېدى.

توﺧتىنىڭ ئۆلۈكىنى قۇمنى كوالپ كىيىمى بىلەنال كۆمۈپ قويدۇق ،بىرەر بەل ىمۇ
قىاللمىدۇق .ئورۇسنىڭ ئۆلۈكىنى ئاتقا ئارتى ىپ بەرد ﻢ .قىلغان ياﺧ ىلىقىغا كۆپ
رەھمەل ئېيتتىﻢ ،ﺧەيرلى ىپ ئاير لدۇق .شتابقا كېلىپ بولغان ئەھۋالنى ئەينەن
دوكالل قىلد ﻢ.
شۇنداق قىلىپ تارمار بولدۇق .ئابدۇنىياز كامال ئازغىنا ئادەم ۋە مۇھاپىﺰەتەى
لىر نى ئېلىپ شاقۇر ،مارالبې ى بىلەن ئايلىنىپ يەكەن دەرياسىد ن ئۈزۈپ ئۆتۈپمەكىت تەرەپلەرگە كەتتى ،كېيىن ئاڭلىساق دۈشمەنلەر تاپ باستۇرۇپ قوغالپ ئارام
بەرمى ەن .كۆپلى ەن تەڭەىلەر كەلكۈن ئەۋج ئالغان يەكەن دەريا سۈيىدە غەرق
بولۇپ ئۆل ەن .ئابدۇنىياز كامال چەتكە چىقىپ كەتمەكەى بولۇپ يەنە ۋەتەن ە
قىيالماي يەكەننىڭ دۆلەل چې راسىغا يېقىن بىر كونا قورغان ئىەىدە تۇرغىنىدا،
شېڭ شىسەي قىسىملىر غا ئەسىرگە چۈشكەن ،كېيىن شېڭ شىسەي ئۇنى ئۈرۈمەى ە
ئاپىر پ قاماپ ،تۈرمىدە بوغۇپ ئۆلتۈرگەنمىﺶ.
بىﺰنىڭ پولكنىڭ باتاليونى ماﻓۇيۈەن قىسىملىر نىڭ بۆلۈنۈپ كەتكەن بىر
يىﯖى (ھەممىمىﺰ ئاتلىق) قاتتىق ھۈركۈپ كېتىپ ،ﺧوتەن ە ئۆتۈپ ئاند ن دۇن ۇاڭ
تەرەپكە كېتى نى نىيەل قىلدۇق ،بۇ تۇڭ انالرنىڭ ئارزۇسى ئىدى ،چۈنكى
ماﻓۇشۈەننىڭ بۇ باتاليونىدا تۇڭ انالر كۆپ ،باشقا مىللەتلەر ئازراق ئىدى ،بىﺰنىڭ
باتاليونىمىﺰنىڭ ئېنىق بارار يېر مىﺰ بولمىغاچقا ،ئۇالرغا ئەگى ىپ كەتمەكەى
بولۇشتۇق .ئىككى يىﯖد كى ئادەم سانىمىﺰ  311چە بار ئىدى .ئاقسۇ ،يەركەن،
ﺧوتەن دەريالىرى قوشۇلىد غان دېلتىنىڭ ئۈستىدە ﺧوتەن دەرياسىنىڭ شەرقىﻲ
تەنۇب تەر ﭙىدە ،دەريا ياقىسىد ن ﺧوتەن ە چىقىپ كېتىد غان تار دې ەن يار
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ئېغىﺰى بار ئىكەن .دەريا قىرغىقى چىﯖدالغان قۇمالرد ن ھاسىﻞ بولغان 01 - 8
مېتىر ئې ىﺰلىكتىكى يار ئىكەن .ئۇستى پايانسىﺰ تۇز چۆلى ۋە ئار الپ -ئار الپ
دۆۋ لەن ەن قۇم بارﺧانلىرى ئىكەن .بۇ «تەكلىماكان» نىڭ غەربىﻲ شىمالى چېتى
ئىكەن .بۇ يولالرنى بىلىد غان ئاۋاتلىق بىرقانەە يەرلىك كى ىلەرگە ئالتۇن،
كۈمۈۈ بېر پ بېر پ يول باشالمەى قىلدۇق ۋە «تار» تىلغىسى ئارقىلىق ﺧقوتەن
تەرەپكە ئال سالدۇق .تۇن ان قىسىملىرى بىﺰ بىلەن يول تالى ىپ ئالد مىﺰغا
ئۆتۈۋالدى.
كىﻢ بىلسۇن ،كازاك تاكتىكىەىالر بىﺰد ن چىۋەر كېلىپ ،ئالد ن كازاكالرد ن
تۈزۈل ەن

بىر

ئىﺰۋوتنى

چاقلىق

ئېغىر

پىلىموتالر

بىلەن

قورالالندۇرۇپ

ئەۋەتكەنىكەن .ئۇالر رازۋېدكا ئارقىلىق بىﺰنىڭ مۇدد قايىمىﺰنى بىلىۋېلىپ ،ئالد ن
كېلىپ «تار» تىلغىسىنىڭ ئىككى قې ىغا بىرد ن ،ئىككى چاقلىق ماكسىﻢ ئېغىر
پىلىموتنى ئورنىتىپ بىﺰنى كۈتۈپ بۆكتۈرمىدە ياتقانىكەن .يەنە ئۇالر «دوكەي»،
«ئال بې ى»« ،ز ﻞ» قاتارلىق يەكەن ،مارالبې ى تەرەپلەرگە كېتىد غان يول
ئېغىﺰلىر غا بىر ئودد لىنىيەد ن قوراللىق كازاكالرنى بۆكتۈرمىدە قويۇپ ،يول
توسۇپ ياتقانىكەن.
تۇن ان قىسىملىرى مۇتەھەملىك بىلەن يولنى تالى ىپ ئالد مىﺰغا ئۆتۈۋېلىپ
«تار» تىلغا ئىەى ە ئال سالدى .بىﺰ ئارقىسىد ن ئەگەشتۇق .مەن قوشۇننىڭ
ئارقىسىد راق ئىد ﻢ .قىسىمالر تارچۇققا كىر پ  311 - 011مېتىرچە ئىەكىر لەپ
كىر پ تۇرۇشىغا ،تۇيۇقسىﺰال ئىككى چەتتىن ماكسىﻢ پىلموتالرنىڭ تارسىلداپ
ئېتىلغان ئاۋازى ياڭراپ ،ئوق يامغۇرى ئىەىدە قالدۇق ،ئالد مىﺰد كى تۇن ان
ئەسكەرلەر ئاساسەن قىر لىپ كەتتى .ئارقىسىغا قاچقانلىرى بىﺰگە قاپسىىلىپ قېلىپ
ئوقتا تۈگەشتى .بىﺰد ن  01چە تەڭەى باتاليون ،روتا كوماند رلىر مىﺰ ئۆلۈپ
كەتتى .تىلغا ئىەى يار دارالرنىڭ ۋاي – دال ،نالە  -پەريادلىرى ،تان
تالى ىۋاتقان ئاتالرنىڭ ﺧارتىلداشلىرى بىلەن تولدى .ئارقىد كىلىر مىﺰ مۇئاۋ ن
روتا كوماند ر مىﺰ مارالبې ىلىق ئەﺧمەل بىلەن بىﺰنىڭ ئىﺰۋود كوماند ر مىﺰ باسىت
قار نىڭ قوماندانلىقىدا ھولۇقۇپ كەتمەي سەپنى بۇزماي ئېتى ىپ تۇرۇپ
چېكىندۇق .قار سام ئوڭ تەرەپتىكى پىلىموتتىن ئېتىۋاتقىنى ئۆز ۋاقتىد كى - 39
پولكىمىﺰنىڭ پىلىمول روتىسىد كى ھەربىﻲ ئوقۇتقۇچىمىﺰ كاژالكىن دې ەن كازاك
ئورۇس ئىكەن .ئار لىقىمىﺰ  011مېتىرچە كېلەتتى .بۇر تىد ن تونۇۋالد ﻢ .ئۇ كۈلۈپ
تۇرۇپ ئېتىۋاتاتتى ،ئاڭغىەە باسىت قارى تاپانەىسىد ن ئوق ئۈزدى ،كاژالكىن
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ئۇتۇقتى بولغاي ،پىلىمول بىر مەزگىﻞ توﺧتاپ قالدى .يەنە بىرسىمۇ ئېتى تىن
توﺧتىدى .ئۇنىﯖغىمۇ ئوق تەگكەن ئوﺧ ايدۇ ،ئادەم يەڭ ۈشلىنىپ بولغىەە
چېكىنىپ ﺧېلى نېر غا بېر ۋالدۇق .تۇيۇقسىﺰ ئېتىمغا ئوق تەگدى ،ئال ئاستىد ن
چىقىپ تۇرسام ئاۋاتلىق روزى دې ەن تەڭەى قولۇمد ن تارتىپ ئال كەينى ە
مىن ەشتۈرۈپ چېكىندى .پىلىموتالر ئارقىمىﺰد ن ئېتىلىپ تۇردى .دوكەي دې ەن
يەرگە ئال سۈرۈپ شايار تەرەپكە چىقىپ كەتمەكەى بولدۇق 311 ،د ن ئارتۇق
تەڭەىد ن  901چە ئادەم قاپتىمىﺰ .دەريانىڭ غەربىﻲ قاپتىلى بىلەن مېﯖىپ كۈن
كەچ بولدى .ھېر پ ،قورساق ئاچ ماغدۇرسىﺰالندۇق .ھېلىمۇ ياﺧ ى دۈشمەنلەر
ئارقىمىﺰد ن قوغالپ كېلەلمىدى .دەريا ياقىسىدا بىر مال قوتىنى بار ئىكەن.
چۈشكۈن بولۇپ ئاتلىر مىﺰنى ئوتقا قويدۇق .مالەىغا يالۋۇرۇپ ،يانلىر مىﺰد ن
تىلالالرنى چىقىر پ  91دەك قوينى ئاير پ سويۇپ قازاندا شورپا ،ئوتتا كاۋاپ
قىلىپ قارنىمىﺰنى تويغۇزۇپ ھاردۇق چىقاردۇق ،قالدى گۆشلەرنى تەقسىﻢ قىلىپ
ﺧورتۇنلىر مىﺰغا سېلىۋالدۇق .ئېغىر ياتقۇ بولغاندا ،ئىﺰۋول كوماند ر مىﺰ باسىت
قارى بىلەن مۇئاۋ ن روتا كوماند ر مىﺰ ئەﺧمەتنىڭ گەپ تالى ىۋاتقان ئاۋازى
قۇلىقىمىﺰغا كىردى:
ققققق ئەﺧمەقلىق قىلمىسىال باسىت قارى! ققققق دەيتتى ﻓومكومرول ئەﺧمەل ققققق ئۈزۈل
 كېسىﻞ تارمار بولدۇق .بارار يېر مىﺰنىڭ تايىنى يوق ،ئوق-دورا يوق ،قايتۇرماھۇتۇم قىلىﺶ ئىمكانىيىتىمىﺰمۇ يوق!
ققققق ئاشۇ ئەتنەبى ئورۇسالر كۆز ئالد مىﺰدا ﺧوتۇن  -قىﺰلىر مىﺰنى ئاياغ  -ئاستى
قىلدى .كۆپلى ەن شىر سۈپەل يى ىتلىر مىﺰ ئاشۇ ئەتنەبى ئورۇسالرنىڭ ئوقىدا
بىﮭۇدە قىر لىپ كەتتى ،قاراپ تۇر مىﺰمۇ؟ تەسلىﻢ بولساقمۇ بەر بىر ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ،
ئۇنىﯖد ن كۆرە «يېتىپ قالغۇچە ئېتىپ قال» دەپتىكەن ،ئۇرۇشۇپ شېﮭىت بولۇپ
كېتەيلى! ققققق دەپ تۇر ۋاالتتى باست قارى .ئار نى سۈرلۈك سۈكۈل باستى.
تەڭەىلەر تەسۇرلۇق بىلەن چۈشكۈنلۈك ئار سىد كى تەڭقىسلىقتا قالغانىدى.
لېكىن ھېەبىر تەڭەى باسىت قار نىڭ تەشەببۇسىغا ئاۋاز قوشالمىدى .باسىت
قارى:
ققققق بوپتۇ ئەمىسە ،ئۆزۈم باراي ،ئازراق ئوق  -دورا يىغىپ بېر ﯖالر! ئورۇسالر تې ى
ئۇ ئاد مىﺰاتسىﺰ چۆلد ن چىقىپ بواللمىدى .تاڭ يورۇغاندا قايتىپ كەلسەم
كۆرۈشەرمىﺰ ،قايتىپ كېلەلمىسەم «ئۆلۈپتۇ» دەڭالر ،يولۇڭالرغا مېﯖىۋېر ﯖالر!
ئەلۋ دا! مېنىڭ بىلەن بېر نى ﺧااليىد غانالر ئاتقا مىنىﯖالر! ققققق دېدى.
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يىغا  -زارە ،دۇئا  -تىالۋەل بولدى .ئولجىغا چۈشكەن ياپونىسكى قول
پىلىمول بار ئىدى 3 ،د سكا ئوق بىلەن بېر لدى .بىرسىنىڭ بويلۇق تورۇق
ئارغىمىقى بار ئىدى ،توقۇلۇپ باسىت قار غا تۇتۇلدى - 3 .ئىﺰۋوتنىڭ ﻓومكومى
تالىپ دې ەن يى ىت «مەن بار مەن!» دەپ ئاتلىنىپ چىقتى .ۋ داالشتۇق .تاڭ
سۈزۈلۈپ قۇياۈ ئۆرلى ەن ە قەدەر كۈتتۇق .بۇ  - 2ئاي ۋاقتى ئىدى ،كەلمى ەند ن
كېيىن شايار تەرەپكە كەتمەكەى بولدۇق .چۈنكى شايار ،كۇچا تەرەپتە ھەر كەل
قىلىۋاتقان پارتىﺰان قىسىملىر مىﺰ بار ئىدى .كۈتۈۋېر ﺶ ﺧەتەرلىك ئىدى .ئۇالرنى
«شېﮭىت» بولدى ياكى ئەسىرگە چۈشۈپ قالدى دەپ قاراپ قوزغالدۇق .چۈۈ
بولۇپ «دوكەي» د ن ئۆتۈپ تار ﻢ دەريا بويىغا يەتكەندە ،باسىت قارى ،تالىﭙالر
يېتى ىپ كەلدى .يىغا  -زارە قىلى ىپ قۇچاقلى ىپ كۆرۈشتۇق ،تالىپ ئى ەر
ئارقىسىد كى تاغارنى يې ىپ تۆكتى ،تىللىر نى چى لى ەن ،ئااليغان ،چى لىرى
ھىﯖ ىيىپ كىر ىپ كەتكەن غەرق قان ئادەم باشلىرى يەرگە پوكۇلداپ تۆكۈلدى.
چۆچۈپ كەتتۇق .باسىت قارى ئەھۋالنى بايان قىلدى.
ققققق ئال چاپتۇرۇپ «تار» غا باردۇق ،ئايد ﯖدا ئۆلۈكلەر شۇ پېتى يېتىﭙتۇ .تولۇن
ئاي تولغان تۈن ئىدى بىر يەردە قارا دۆۋە كۆرۈندى .يېقىن بارساق تاغارغا سوالپ
كۆيدۈرۈل ەن تەسەتلەر ئىكەن .يار دارالرنى تاغارغا سوالپ ماي چېەىپ
كۆيدۈرۈۋەتمەكەى چېغى ،ئامالسىﺰ غەربىﻲ تەرەپ چۆللۈككە قاراپ بۇرۇلدۇق.
كازاكالر پىستۇرما ئورنىد ن كېتىپ قالغانىكەن .چۆل ئىەىدە يول تېﭙىپ كېلىۋاتساق
بىر يەردە ئول يورۇقى كۆرۈندى 01 ~ 41 .كىلومېتىر ئار لىقتىن چاپتۇرۇپ كەل ەن
ئاتلىر مىﺰ ز يادە چارچاپ كەتكىنى ئۈچۈن د مى كېسلىپ ئۆلدى .قوراللىر مىﺰنى
ئوقالپ ،پەس يەرلەر ،قومۇۈ  -شىۋاقالرنى دالد الپ ئول يورۇقىغا يېقىنالشتۇق.
بۇ بىر قوتان بولۇپ بىﺰنى قىرغىن قىلغان دۈشمەنلەر دەل مۇشۇ يەردە ئىكەن .ئۇالر
مالەىنى باال  -چاقالىر نى ئېتىۋېتىپ ،ﺧوتۇنىنى ﺧورالپ بولۇپ ئۆلتۈرۈۋېتىپ،
ئاند ن قازان ئېسىپ مال ئۆلتۈرۈپ گۆۈ پى ۇرۇپ يەپ قورساق تويغۇزۇپ
ئۇﺧالۋاتقان ئىكەن .ئىتمۇ قاۋ مىدى .ئېتىۋەتكەن ئوﺧ ايدۇ .بىر ئورۇس پوستتا
ئىكەن بوغۇزلىۋەتتىﻢ .ئەنە ئاۋۇ باۈ شۇ ققققق باسىت قارى قولىدا يەرگە تۆكۈل ەن
باشالر ئار سىد ن تاقىر باۈ كۆزى قىيا ئوچۇق بىر باشنى كۆرسەتتى ققققق ،ئاند ن
تالىﭙنى سىرتتا كۆزەتتە قويۇپ ،گەمە ئىەى ە تۇيۇقسىﺰ باستۇرۇپ كىر پ قول
پىلىمول بىلەن ئوققا تۇتتۇم ،گەمە ئىەىد كى ھەممە كازاك بىر ئۇيغۇر يول
باشلىغۇچى ئەسكەر ھەممىسى ئۆلۈپتۇ .تاڭمۇ سۈزۈلدى ،ھېلىقى كازاكتىن ۋە يەنە
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بىر پىلىموتەى كازاك نەق مەيداندا ئوقۇمدا ئۆل ەنىكەن ،تەسەتلىر نى بىللە ئېلىپ
كېلىپ ،گەمە ئارقىسىغا تاشالپ قويغانىكەن .ئاينا ئاۋۇ باشالر شۇ! تەمقىﻲ 01
دۈشمەننىڭ بې ى ققققق دېدى.
«بۇ باشالر ئار سىدا مېنى قويۇپ بەرگەن ئۆمەرتاننىڭ بې ىمۇ بارمىدۇ؟» -
دەپ بەكمۇ ئەنسىر د ﻢ .ھېلىمۇ ياﺧ ى ئۇ كى ى يوق ئىكەن .يۈز ،بويۇنلىر دا قان
قېتىپ كەتكەن كاژالكىننىڭ بۇرۇتلۇق بې ىنى تونۇدۇق .باشقىالرنى چەتتىكى قېرى
توغراق تۈۋ د كى ئازگالغا كۆممەيال تاشلىۋەتتۇق 09 .ئال ( 3ئال بىﺰد ن ئولجىغا
چۈشكەن ئال ئىكەن) 9 ،دانە چاقلىق ئېغىر ماكسىﻢ پىلىمول 8 ،دانە مىلتىق9 ،
ساندۇق ئوق 01 ،يەشىك مىلتىق ئوقى قاتارلىقالرنى ئولجا قىلىپ ،ئېغىر
پىلىموتالرنى پارچىالپ ئاتالرغا ئارتىپ ئەكەپتۇ ،ناھايىتى ﺧۇشال بولدۇق .ئوبدان
ئارام ئېلىۋېلىپ ئاند ن تار ﻢ دەرياسىد ن ،توغراق شاﺧلىر د ن ياسىغان سالالر
بىلەن دەريانىڭ شىمالىﻲ قىرغىقىغا ئۆتتۇق .شەرققە  -شايار تەرەپكە يول ئالدۇق.
تار ﻢ دەريا بويلىرى گىد رماۈ توغراقلىق ،توقايﺰارلىق ئىكەن ،يول تېﭙىپ ماڭماق
بەك قىيىن بولدى .تار ﻢ دەريا ئېقىنىنى بەل ە قىلىپ دەريا بويالپ شەرققە قاراپ
مېﯖىۋەردۇق .تەلىيىمىﺰگە پال  -پال مالەىالر ئۇچراپ تۇردى .ئۇالرد ن يول
سور دۇق .ئاۈ  -ئوزۇق ئالدۇق .تاڭ الالردا بۇغا ،تەرەن ،قىرغاۋۇل -
توشقانالرمۇ كۆپ ئىكەن ،ئېتىپ يەپ ،ﺧېلىال ئەتلىنىپ قالدۇق .توقاي دې ەن
يەرگە بارغاندا ئابدۇراﺧمان ھاتى دې ەن كى ى  31چە ئاد مى بىلەن كېلىپ
قوشۇلدى .بۇ كى ى ئەسلى ئونسۇ ناھىيەسىنىڭ قىﺰ ﻞ يېﺰا ئاتر ق كەنتىد كى بىر
يەر ئى ىسى ،چارۋ دار باي بولۇپ ،ئونسۇ ناھىيە باز ر دا قورۇ  -تايلىرى ،سودا
دۇكانلىرى ،ئاتر ق كەنتىدە يەر  -زېمىن ،باغلىرى بار ئىكەن .توقاي يايلىقى
پۈتۈنلەي ئابدۇراﺧمان ھاتىغا قارايد كەن ،مال چارۋ لىر نى مۇشۇ يايالقتا
باقىد كەن - 0234 ،- 0233 .يىللىرى بوزدۆڭلۈك باي سىجاڭغا (ئىسمايىﻞ ھاتى)
قوشۇلۇپ ،پۇل  -چارۋا چىقىر پ قورال سېتىۋېلىپ ئەسكەر ئېلىپ يىﯖجاڭ
(باتاليون كوماند رى) بولغان ۋە ﺧوتانىياز ھاتى ،ماھمۇل مۇھىتىالرنىڭ قوشۇنىغا
قاتنى ىپ ،ئاقسۇ ،مارالبې ى ،ئاۋال ،قەشقەرلەرد كى يېغىالرغا قاتناشقان .بۇ
يېغىالر بېسىقىپ ،ئۆز يۇرتىغا قايتىپ كېلىپ تىر كەىلىكىنى قىلغان -0231 .يىﻞ
 - 1ئايالردا بىﺰ قوزغىالڭ كۆتۈرۈپ ئاقسۇغا كەل ەندە يەنە ئەسلى ە كېلىپ بىﺰگە
ماسلى ىپ ھەر كەل قىلغان .قوزغىالڭلىر مىﺰ باستۇرۇلۇپ تارمار قىلىنغاند ن كېيىن
ئازغىنا ئادەملىرى بىلەن قېەىپ كېلىپ ،چەل ،ﺧىلۋەل ماكان ،ئەسلىد كى
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ئۆز نىڭ توقاي يايلىقىغا كېلىپ يوشۇرۇنغان .ئورتا بوي ،سېمىﺰ ،ساقاللىق،
چىرايىد ن نۇر يېغىپ تۇر د غان ساالپەتلىك كى ى ئىكەن ،شۇ چاغالردا 01
ياشالردا بار ئىدى.
شايار چې راسىغا يېقىنالشقىنىمىﺰدا ،ئارقىمىﺰد ن تاپانداپ كازاكالر قوغالپ
كەلدى .ئالد مىﺰد ن ئۈرۈمەىد كى شېڭ شىسەينىڭ كونتروللۇقىد كى قۇرۇقلۇق
ئارمىيە ئوﻓىتسېرالر مەكتىﭙىنىڭ ﺧەنﺰۇ ،ئۇيغۇر ۋە باشقا ئاز سانلىق مىللەتلەرد ن
بولغان ئوقۇغۇچىلىر د ن تەشكىللەن ەن زەربىردارالر ئەتر تى ،كۇچا ،توقسۇالردا
ھەر كەل قىلىۋاتقان پارتىﺰانلىر مىﺰنى تاز الپ بولۇپ ،ئۇچۇر بويىەە بىﺰنىڭ
ئالد مىﺰنى توستى .ئىككى پىلىمول ،ئازغىنا مىلتىق بىلەن قارشىلى ىپ باققان
بولساقمۇ ئوقىمىﺰ تۈگەپ قورشاۋدا قالدۇق ۋە ئاﺧىرى ئەسىرگە چۈشتۇق .ئې ىﺰ -
پەس قومۇشلۇق ئىد رلىقالرد ن بىﺰنى ياالپ ئېلىپ ماڭدى .ئاشۇ زەربىدار ئەترەتتە
سۇپاﺧۇن سۇۋۇرۇپ بار ئىكەن .ھەربىﻲ سوراقتا بىﺰگە تەرتىمانلىق قىلىپ
بەرگەنىدى (سوپاﺧۇن قۇمۇللۇق ،بۇ ئۇرۇۈ ئاﺧىرالشقاند ن كېيىن ،ئۇنى - 0238
يىلى ئوقۇۈ پۈتتۈرگەند ن كېيىن قەشقەرد كى  - 30پولكقا ﺧىﺰمەتكە ئەۋەتكەن،
كېيىن بۇ پولك قىسقارتىلىپ مۇستەقىﻞ  - 3باتاليون بولغان .سوپاﺧۇن روتا
كوماند رى بولغان – 0240 ،يىلى بۇ قىسىﻢ مايتاغ مۇداپىقە سېﭙى ە يۆتكەل ەن .شۇ
يىلى  - 0ئايدا  011د ن ئارتۇق تەڭەى بىلەن ئىسيان كۆتۈرۈپ «ئۈچ ۋ اليەل
ئىنقىالبى» ئىلى ئازاد رايونىغا كەل ەن - 0240 .يىﻞ - 01 ،- 2 ،- 8 ،- 1
ئايالردا «ئۈچ ۋ اليەل

ئىنقىالبى» مىللىﻲ ئارمىيەسىنىڭ تەنۇبىﻲ سەپ ئاقسۇ

رايونىدا گومىنداڭغا قارشى پارتىﺰانلىق ئۇرۇشلىر غا يېتەكەىلىك قىلغان.
سوپاﺧۇن ،ئۆمەرتانالر كونا شەھەرنى (ئونسۇ) ئازاد قىلغاندا مېنىڭ بىلەن
كۆرۈشتى .شۇ چاغالردا كۇاللەىلىق قىلىپ تىر كەىلىك قىلىپ يۈرەتتىﻢ .ئۇالرنى
قارشى ئېلى قا كەل ەنىد ﻢ .ئۇالر مېنى پارتىﺰان بولۇشقا بەك دەۋەل قىلغان
بولسىمۇ« ،باال  -چاقىلىق بولۇپ قالد ﻢ ،ئۇرۇۈ  -تېدەل ە ئار الشماي تىنﭻ
ئۆتكۈم بار» دەپ ئۇنىمىد ﻢ).
ئەسىرگە چۈشكەنلەر  901چە ئادەم ئىدۇق ،ئار مىﺰد ن ﻓومكوم ئىﺰۋوتتىن
يۇقىرى  31دەك ئوﻓىتسېرنى تالالپ (باسىت قارى ،تالىﭙالرنى ئار مىﺰد ن ﺧائىن
چىقىپ « 01ئورۇسنى ئۆلتۈرگىنى شۇ!» دەپ چېقىپ قويغانلىقتىن ئاير ﻢ كويﺰا -
كى ەن سېلىپ ئېلىپ ماڭدى) بىﺰنى ئاتلىق ياالپ ئېلىپ ماڭدى ،توقايغا كېلىپ
قوندۇق .كېەىدە ئار مىﺰد ن مارالبې ىلىق ناد ر دې ەن يى ىت شاققا ئېسىپ
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بەشقاتار مىلتىقىنى ئېلىپ بىر ئاتنى مىنىپ قېەىپ كېتىﭙتۇ .كېيىن

ئاڭلىغىنىمدا ئۇ شاقۇرغىەە بى ەتەر بارغان ،بىر مالەىنىڭ قوتىنىدا ئارام ئېلىۋاتسا،
3

قاچاق تۇن ان كەل ەن .گۆۈ يەپ ئولتۇرغاندا ،تۇڭ انالر« :ماۋۇ چانتۇ

گۇمانلىق ،ئېتىۋېتەيلى!»

دې ىنى ئۇقۇپ قېلىپ ،ئالد ن قول سېلىپ ئۇالرنى

ئېتىۋېتىپ مارالبې ىغا بارغاندا قولغا چۈشكەن .ھۆكۈمەل تەرەپ تەك ۈرۈپ ئۇنىڭ
ئادەتتىكى ئەسكەر ئىكەنلىكىنى بىلىپ قويۇپ بەرگەن - 0280 .يىلى ئالەمد ن
ئۆتۈپتۇ.
بىﺰنى كوناشەھەرگە (ئونسۇغا) ئەپكېلىپ يەرلىك ھۆكۈمەتكە تاپ ۇردى .شۇ
چاغدا سىرتتا ئوقۇغان كامال دې ەن كى ى ھاكىﻢ ئىكەن .بىﺰگە بىر ئايەە سىياسىﻲ
تەلىﻢ  -تەربىيە ئېلىپ باردى .يەنە كېسەك قۇيدۇرۇۈ ،مەكتەپ سالدۇرۇۈ...
ئى لىر غا سالدى .ئاند ن ھەربىر مىﺰگە كىيىﻢ  -كېەەك ،يوتقان  -كۆرپە91 ،
سەرد ن كۈمۈۈ تەن ە تارقىتىپ بېر پ ئازاد قىلدى .ﺧالىغان يېر مىﺰگە
تارقاشتۇق .مەن ئونسۇدا قېلىپ كۇاللەىلىق قىلد ﻢ - 0209 .يىلى ئاقسۇ شەھىر ە
كۆچۈپ چىقىپ يەنە شۇ كەسىپ بىلەن تىر كەىلىك قىلد ﻢ.
ھېلىقى تالالنغان  31نەپەر ئوﻓىتسېرنى ئاقسۇ شەھىرى سېﭙىﻞ ئىەى غەربىﻲ
تەنۇبىﻲ تام تۈۋ ە (ھاز رقى ۋ اليەتلىك پوچتا  -تېلې راف ئىدارە ئائىلىلىكلەر
قورۇسى) ئورا كوالپ تىر ك كۆم ەن ،باست قارى ،تالىﭙالرنى تۈۋرۈككە باغالپ،
ئوﻓىتسېرالرغا قار تىپ قويۇپ تىر ك سويغان .كۆمۈل ەنلەرد ن ئايكۆللۈك ھوشۇر،
مارالبې ىسىلىق ھامۇل ،يېﯖىسارلىق مامۇتالر ئۈستى ە كۆمۈل ەچكە ،تىرناقلىرى
بىلەن توپىنى تاتىالپ ئېەىپ قېەىپ قۇتۇلغان .كېيىن كۆرۈشۈپ تۇردۇق .لېكىن
ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرەلمىدى - 0244 - 0241 .ۋە  - 0241يىللىرى بىر  -بىرلەپ ئۆلۈپ
كېتى تى.
كېيىن ئاۋاتقا بارغىنىمدا ئاڭلىسام «تار» دا كازاكالرنىڭ ئوقىدا ئۆلۈپ كەتكەن
تەسەتلەر كۆمۈكسىﺰ شۇ پېتى قاپتۇ - 0211 .يىلالرد مۇ ئادەم ،ئاتالرنىڭ
ئۇستى انلىرى ،مىلتىق ،نەيﺰە ...ئى ەر  -توقۇمالر شۇ پېتى بار  -دەپ ئاڭلىد ﻢ،
كېيىن قانداق بولدى ئۇقالمىد ﻢ.
ئاقسۇ

-0222يىﻞ -2ئاينىڭ -9كۈنى

قوشۇمەە ماتېر يال:
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 - 7391ﻳىلىدﯨﻜى ﺟەڭ مەﻳدانىدا كﯚرگەنلىﺮﯨﻢ
داۋۇت ساۋۇت ()7331 ~ 7371
 -0230يىﻞ  - 9ئايالردا قۇمۇل تاغلىر د كى دېﮭقان  -چارۋ ەىالرنىڭ
ﺧوتانىياز ھاتى باشەىلىقىدا كۆتۈرۈل ەن قوزغىلىﯖى گويا ئورمانغا ئول
تۇتاشقاندەك قىسقىغىنە ۋاقىت ئىەىدە تەنۇبىﻲ شىنجاڭنىڭ ھەممىال يېر نى
قاپلىغانىدى .بۇ يېغىلىق بىرقانەە يىلغىەە داۋاملى ىپ ،ناھايىتى پاتىقەلىك
ئاقىۋەتلەر داۋاملىق يۈز بېر پ تۇردى .قوزغىالڭەى قوشۇند ن ئابدۇنىياز كامالنىڭ
قىسىملىرى ئاۋاتقان كېلىپ  - 0231يىﻞ  - 0ئايد ن  - 1ئاينىڭ ئوتتۇر لىر غىەە
بىر تەرەپتىن تۇن ان قوشۇنلىرى ،يەنە بىر تەرەپتىن شېڭ شىسەينىڭ روسىيەد ن
ياالپ ئېلىپ كەل ەن كازاكلىرى بىلەن ئۇرۇشۇپ ،يالالنما كازاكالرنىڭ بىر
ئايروپىالنىنى سوقۇپ ،ئاۋال زېمىنىدا مولالق ئاتقۇزۇپ كۆيدۈرۈپ كۈل ە
ئايالندۇردى ،شۇنداق قىلىپ كۈچلۈك دۈشمەن ە ﺧېلى مەزگىﻞ چىداملىق بىلەن
قارشى تۇرغان بولسىمۇ ،ئاﺧىرى چېكىنى كە مەتبۇر بولدى .ئوق  -دور لىرى
تۈگەپ قوراللىرى ناچارلى ىپ ،ئاۈ  -ئوزۇقلىرى ئۈل ۈرمەي ئىالتسىﺰ قېلىپ ئاۋال
ناھىيەسىنىڭ ﺧوتەن دەريا بويىد كى «تار» دې ەن يېر دە تارمار بولۇپ غايىپ
بولدى.
مۇشۇ ۋەقەلەر بولۇپ  4يىلد ن كېيىن ( - 3ئاي مەزگىلى ئىدى) ئاۋال
ناھىيەسىنىڭ ھاكىمى ﺧەن ﺧۇيمىڭ مېنى چاقىر پ ئادەم ئەۋەتىﭙتۇ .مەن
ناھىيەلىك ھۆكۈمەتكە ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكىلى كىرگەنىد ﻢ .ئۇ ماڭا ﺧىﺰمەل
تاپ ۇرۇپ« :ئاڭلىغان ﺧەۋەرلىر مىﺰد ن قار غاندا تار دې ەن يەردە بىر قىسىﻢ
مالەى ،ئوتۇنەىالر مىلتىق ،ئوق  -دورا  ...قاتارلىق نەرسىلەرنى تېﭙىۋاپتىمىﺶ.
ئۇرۇشتىن كېيىن ئۇ يەرد كى تەسەتلەرمۇ كۆمۈلمەپتۇ .قورال  -ياراغالرمۇ شۇ پېتى
ئىكەن .سىﺰ ئادەم ئېلىپ بېر پ ئۇرۇۈ رايونىنى تەك ۈرۈپ ،قورال  -ياراغالرنى
يىغىپ كېلىڭ!» دېدى.
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مەن شۇ چاغالردا ئاۋال ناھىيەسىدە زۇڭ شاڭيۇ (باۈ بەگ) ئىد ﻢ .دەرھال
قول ئاستىمد كىلەرنى بۇيرۇپ ،ھەرقايسى رايون  -يېﺰ الرد ن بولۇپ  09ئادەم،
 3ھارۋا تەييارالپ ئۆزۈم ئاتلىق يولغا چىقتىﻢ .ئىككى كۈن يول مېﯖىپ نى انغا يېتىپ
باردۇق .بۇ تاي بىلەن ئاۋال ناھىيە باز ر نىڭ ئار لىقى تەﺧمىنەن 011 ~ 21
كىلومېتىر ئەتراپىدا كېلەتتى .ئورنى ﺧقوتەن دەرياسىنىڭ ئار لىقىغا تايالشقان
بولۇپ ،يىراقتىن قار غاندا ئىككى تاغنىڭ ئار سىد كى تار بىر تىلغىغا ئوﺧ ايتتى.
ئىككى قىرغىقى  91مېتىرچە ئې ىﺰلىكتىكى قاتمۇقال قۇم بارﺧانلىرى بىلەن
تۇتۇشۇپ كەتكەن بولۇپ ،تەنۇب تەر ﭙى تەكلىماكان قۇملۇقىنىڭ «قىﺰ ﻞ قۇم»
دەپ ئاتىلىد غان گىياھسىﺰ قۇملۇقىغا ،شەرقىﻲ تەنۇبى «بۇلۇل قۇم» غا
تۇتى اتتى .بۇ تاي تەﺧمىنەن  4 - 3كىلومېتىر كېلىد غان ئۇزۇنلۇقتىكى بىر
تەبىقىﻲ ئېغىﺰ ئىكەن ،بىﺰ ئال ،ھارۋ الرنى تايالشتۇرۇپ بولۇپ ،بىرنەچەە سائەل
ئارام ئالغاند ن كېيىن ،ئې ىﺰ بىر قۇم دۆۋ سى ە چىقىپ چۆچۈپ كەتتۇق ،قار ساق
ئەتراپىمىﺰدا بەز لىرى ئوچۇق ،بەز لىرى قۇمغا يېر ﻢ كۆمۈل ەن ،بەز لىرى چىر پ
ئۇستى انلىر ال قالغان تەسەتلەر يېتىﭙتۇ .قۇم ئۈستىدە ئوچۇق تۇرغان تەسەتلەر
 311د ن ئارتۇق بولۇپ ،ئۇالرنىڭ يېر مى كۈلرەڭ كىيىملىك ماﺧوسەن قىسىملىرى
ئىكەن ،يېر مى كۆك ماتاد ن شىﻢ ،بې ىغا ئاق شاپاق دوپﭙا كەي ەن ئابدۇنىيازنىڭ
قىسىملىرى ئىكەن .نەق مەيداند كى بۇ ئار الۈ تەسەتلەرنىڭ ھالىتى ئۇالر
ئاچارچىلىقتىن

ئۆل ەن

بولماستىن

بەلكى

تەڭ

قىلىپ

ھەممىسى

ئۆلۈپ

تۈگى ەنلىكتىن بې ارەل بېر پ تۇراتتى .ئۇرۇشتىن كېيىن تاكى بىﺰ بارغانغا قەدەر
 4يىﻞ ئار لىقتا بوران  -چاپقۇن ،قۇم كۆچۈۈ داۋامىدا يەنە نەچەە يۈزلى ەن ئادەم
تەسەتلىر نىڭ قۇمغا كۆمۈلۈپ كەتكەنلىكى ناھايىتى ئېنىق ئىدى.
بىﺰ ئاشكارا ياتقان تەسەتلەرنى ساۋاپلىق ئۈچۈن ئۆز تايىد ن يۆتكىمەي
كۆمۈپ قويدۇق .بەز لىر نى بىر تايغا يىغىپ كۆمدۇق .ئاند ن كېيىن قورالالرنى
يىغى قا باشلىدۇق .قورالالرد ن باشقا يەنە ئال ،قېەىرالرنىڭ ئۆلۈكلىر مۇ بار
ئىكەن ۋە شۇ پېتى بۇزۇلماي تۇرغان ئى ەر تابدۇقلىر مۇ بار ئىكەن .بىﺰنىڭ
ۋەز ﭙىمىﺰ قورالالرنى ئېلىپ كېلىﺶ بولغاچقا ،باشقا نەرسىلەرگە تەگمىدۇق .قورال
 ياراغ ،ئوق  -دور الرنىﯖمۇ ئوچۇق تۇرغانلىر نى ئالدۇق .قۇمغا كۆمۈلۈپقالغانلىر نى ئاﺧتۇرمىدۇق .تۇرغان تايىمىﺰد نالر  91تال مىلتىق 011 ،د ن ئارتۇق
قىلىﭻ ،نەيﺰە ،ئىەى بوۈ ئوقدانالرنى ئېلىپ بولدى قىلدۇق .مۇشۇنىمۇ ئاران
ئەكەتكىلى بوالتتى .ئاﺧتۇرساق ۋە يىراقراق بارساق قورال  -تابدۇقالر يەنە كۆپ
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ئىدى .ئۇنىڭ ھەممىسىنى يىغى قا ۋاقىت كۆپ كېتەتتى ھەم ئەكىتەلمەيتتۇق .ئوزۇق
 تۈلۈكىمىﺰ تۈگەپ كېتىد غان بولسا ،بىﺰمۇ تۈگى ەتتۇق .بىﺰنىڭ ئۇ يەردەبىردەممۇ تۇرغىمىﺰ كەلمىدى .قايتى قا ئالد راپ قولغا چىققاننى ئېلىپ ،قالغىنىنى
تاشالپ قايتتۇق.
ئاۋاتقا كەل ەند ن كېيىن ئەپكەل ەن قورال  -ياراغالرنى ھاكىﻢ ﺧەن
ﺧۇيمىﯖغا تاپ ۇرۇپ بەرد ﻢ .ئۇ دەرھال ساقەى ئىدار سىد ن مەﺧسۇس ئادەم
تەيىنلەپ ئاقسۇغا ئەۋەتتى .ئۇنىﯖد ن كېيىن ،مېنىڭ بىلى ىمەە بۇ ئى الر بىلەن
ھېەكىمنىڭ كارى بولماي ،ئۆل ەنلەر ئىﺰ  -دېرەكسىﺰ غايىب بولدى .ئېﮭتىمال
نۇرغۇن ئاتا  -ئانىالر ،قوۋم  -قېر نداشالر ئۇالرنىڭ ئۆلۈك  -تىر كىنى بىلەلمەي
ھەسرەل  -نادامەل بىلەن ئالەمد ن ئۆتكەندۇ؟!
ئېيتى الرغا قار غاندا ئابدۇنىياز ئاشۇ تەڭد ن كېيىن ،تۇڭ انالرنىڭ
ھەممىسىنى يۇتۇپ بولۇپ ،قايتى نى ﺧاھلىغانالرغا رۇﺧسەل قىلىپ ،ئۆزى 01نەچەە
ئاد مى بىلەن ﺧوتەن تەرەپكە ئۆتۈپ كەتكەنمىﺶ ،ئۇنىﯖد ن كېيىنكى كۈنلىرى
بىﺰگە نامەلۇم.
ئابدۇنىيازنىڭ نامى ھاز رغىەە ئاۋاتتا يىلنامە بولۇپ قالدى .بەز لەرد ن:
«نەچەە ياشقا كىرد ﯖىﺰ؟»

دەپ سور سا« ،ئابدۇنىياز كەل ەندە تۇغۇلغان

ئىكەنمەن» دەيدۇ ۋە بەز لەر «ئابدۇنىياز كەل ەندە مانەە ياشتىﻢ ئىد ﻢ» دەيدۇ.
بۇ يىلالر ﺧېلى ئۇزاققىەە تار ﺦ بولۇپ قېلى ى مۇمكىن.
تۇڭ و ﺧەلق سىياسىﻲ مەسلىﮭەل كېﯖى ى ۈ ئۇ ئا ر ئاۋال ناھىيەلىك
كومىتېتى تۈزگەن «ئاۋال تار ﺦ ماتېر ياللىرى» نىڭ  - 0تومىد ن ئېلىندى
(  - 940 ،-944بەتلەر)

ئاﻳﻜﯚل ﻳﯧﺰﯨسىدا بولۇپ ئﯚﺗﻜەن بىﺮ ﺗارﯨخىﻲ ۋەقە
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(ئەسلىمە)

ئﯧﺰﯨﺰ ساۋۇت

مۇقەددﯨمە

بۇ  -0240 ~0231يىلالر ئار لىقىدا ئاقسۇ ناھىيەسىنىڭ ئايكۆل يېﺰ سى كونا
باز رى ئەتراپىدا ۋە ئاقسۇ شەھىر دە يۈز بەرگەن ۋەقەلەر ئىكەن .بۇ ئى الرنىڭ
ئۇتۇر  -بۇتۇر نى دادامد ن ئاڭلىغانىد ﻢ .چۈنكى دادام مۇشۇ ئى الر يۈز بەرگەن
يۇرتتىن ھەم بۇ ۋەقەلەرگە ئى تىراك قىلغۇچىالر دادامغا يېقىن تۇغقان كېلەتتى.
شۇڭا دادامنىڭ بۇ ئى الرد ن تولۇق ﺧەۋەردار بولۇشى تەبىقىﻲ .ئوقۇشلۇقى راۋان
بولۇشى ئۈچۈن «مەن» دې ەن ئىبارە بىلەن ھېكايە تەر قىسىدە بايان قىلىپ
بېرەي.
ققققق (قەلەم ئى ىسى ئېﺰ ﺰ ساۋۇل)
ئايكۆلد كى ئۇرۇۈ ناھايىتى دەھ ەتلىك بولدى .مەن شۇ چاغدا مەتبۇر ﻲ
ئەسكەرلىككە تۇتۇلغاند ن كېيىن ،ئابدۇنىياز سىجاڭنىڭ قول ئاستىد كى بىر
لىيەن ە

قوشۇۋېتىل ەنىد ﻢ.

قىسىملىر مىﺰ

يەكەن،

مارالبې ى،

كەلﭙىن،

ئۇچتۇرپان ...قاتارلىق تايالردا شېڭ شىسەي قوشۇنلىرى بىلەن ئۇرۇۈ قىلىپ
ئاقسۇنى قورشاپ تۇرغاندا ئوق  -دور لىر مىﺰ تۈگەپ كەتتى .قىيىن ئەھۋالغا
چۈشتۇق .قىسىملىر مىﺰ ئايكۆل بازار ،بازار ئەتراپىد كى كەنت  -مەھەللىلەرگە،
دېﮭقانالرنىڭ ئۆيلىر ە چۈشتۇق .كۈتۈلمى ەندە شېڭ شىسەينىڭ ئۆلكە ئارمىيەسى
ۋە روسىيەلىك يالالنما كازاك قىسىملىرى ،شۇ چاغد كى ئىلغار زامانىۋى قورالالر،
تانكا ،ئايروپىالننى ئى قا سېلىپ بىﺰگە شىددەتلىك ھۇتۇم قىلىپ قورشىۋالدى.
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قەيسەرلىك بىلەن ئېلى قان بولساقمۇ ،ئۇالر يۇقىرى ھەربىﻲ ئۈستۈنلۈكى بىلەن
بىﺰنى تارمار قىلدى.
مەن ۋە مەن تۇرغان بەند كى شايارلىق تۇرغۇن بىلەن ئىككىمىﺰ قىسىملىر مىﺰ
چېكىنىۋاتقاندا بۆلۈنۈپ ئايكۆلد ال كازاكالرغا ئەسىر چۈشۈپ قالدۇق .بىﺰنى ئەسىرگە
ئالغىنى كازاكالرنىڭ بىر پەيى ئىدى.
ققققق ھە ،سەنمىد ڭ! ققققق دېدى بىرسى ئۆزبېك تەلەپﭙۇز دا ،ققققق ماۋۇ تۇرغۇنغۇ
دەيمەن؟!
چارچاۈ ۋە قورقۇنﭻ سەۋەبىد ن مادارسىﺰلىنىپ يەرگە ساڭ ىالپ كەتكەن
بې ىنى پې انىسىد ن تۇتۇپ كۆتەرگەن ھالدا ئالد مدا د ميان زاﺧاروۋ ﭻ تى ونوۋ
شاڭۋى ئەتەبلىنىپ قاراپ تۇراتتى .ئۇنىڭ يوغان ،گەۋد لىك قامىتى ،ئاق سېر ق
چىرايى ،چېقىر كۆزلىرى ،يار ىملىق بۇرۇتى ئۆز ۋاقتىد كىدەك تۇرۇپتۇ .شېڭ
شىسەي ئارمىيەسىنىڭ ھەربىﻲ ﻓورمىسىنى كەي ەن د ميان زاﺧاروۋ ەنى تاسما -
كەمەرلەر بىلەن ئورالغان بېلىد كى قىلىﭻ ،تاپانەا

سۈرلۈك ،ھەيۋەتلىك

كۆرسىتىپ تۇراتتى .مەن  -39تۇەند كى چاغدا بۇ كازاك ئوﻓىتسېر بىﺰگە ھەربىﻲ
تەلىﻢ  -تەربىيە ،قورال  -ياراغ نەزەر يەۋى مەشىق ئۆگىتىد غان ھەربىﻲ
ئوقۇتقۇچىمىﺰ ئىدى .مىجەز ﻢ ئوبدان ،ياۋاۈ ،سەمىمىﻲ بولغىنىﻢ ئۈچۈن ئۇنىﯖغا
ياراپ قېلىپ ئۆز ە مۇھاپىﺰەتەى  -ﺧىﺰمەتەى قىلىۋالغانىدى .مەنمۇ ئۇنىﯖغا
سەمىمىﻲ ساد قلىق بىلەن ﺧىﺰمەل قىلغانىد ﻢ .كېيىن تاللىغان يولىمىﺰ ئوﺧ ىماي
دۈشمەنلى ىپ ،قىسمەل يەنە ئۇنىڭ ئالد غا ئەسىر قىلىپ تاشالپ قويدى.
ققققق د مىيان شاڭۋى ،مېنى كەچۈرۈڭ! ققققق دېد ﻢ ئۇنىﯖغا ﺧىجالەل ئار الۈ ئۈمىد
بىلەن تىكىلىپ.
ققققق سەن ئەقىللىق ،ياﺧ ى باال ئىد ڭ ،قانداقسى ە ئىسيانەىالرنىڭ ئار سىغا
كىر پ قالد ڭ؟
ققققق كەچۈرۈڭ شاڭۋى ،ئەسكەر دې ەن شۇ .گاھ ئۇياققا ،گاھ بۇ ياققا ئۆتۈپ
قالىد كەنمىﺰ .شارائىت ئۆزگەرگەندە تاللىۋېلىﺶ قىيىن بولىد كەن .بۇيرۇققا
بويسۇنمىساق كاللىمىﺰغا ئوق يەيمىﺰ شۇ!
ققققق  -30تۇەن ئىسيانەىالرغا قوشۇلماي ،بىﺰ تەرەپتە قالد غۇ؟ ھاز ر بىﺰ بىلەن بىر
سەپتە ئىسيانەىالرغا قارشى تەڭ قىلىۋاتىدۇ .سېنىﯖمۇ بىﺰ تەرەپكە ئۆتۈپ كېتىﺶ
ئىمكانىيىتىڭ بار ئىد غۇ؟
ققققق ئىمكانىيىتىﻢ بولغان بولسا شۇنداق قىلمامتىﻢ شاڭۋى ،ئۈستىمىﺰدە ئوﻓىتسېرالر
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نازارەل قىلىپ تۇرسا ،بايام دېد مغۇ ،سەلال كېتىپ قالساق كاللىمىﺰغا ئوق
يەيتتۇق ،دەپ .بۇنى سىﺰمۇ چۈشىنىسىﺰ...
ققققق ئەقىللىقسەن  -ھە - ،تۆمۈر!  -دېدى د مىيان شاڭۋى قۇۋلۇق بىلەن بەرگەن
تاۋابىد ن مەمنۇن بولغان ھالدا كۈلۈپ كېتىپ،ققققق يارايسەن .تاۋابىڭ ئورۇنلۇق.
ئەمدى نېمە قىلساق بوالر سېنى؟...
ققققق قانداق قىلسىﯖىﺰ ئى تىيار ﯖىﺰ! لېكىن سىﺰ بىر ھىممەتلىك ،مېﮫر بان ئادەمسىﺰ.
مەن بىر مەتبۇر ﻲ ئەسكەرلىككە تۇتۇلغان ئادەتتىكى تەڭەى .سىﺰنى رەھىﻢ قىالر
دې ەن ئۈمىدتىمەن!
ققققق ھەييﻲ ،ققققق دېدى شاڭۋى قىينالغاندەك بىر ئەلﭙازدا ۋە بىردەم شۈكلەپ كەتتى،
ئاند ن بىرد نال تانلىنىپ ققققق ھۆكۈمەتنىڭ بۇيرۇقى ،ئىسيانەى ،ئەسىرلەرنى
توپالپ دوبەننىڭ رېجىﻢ ئورۇنلىر غا تاپ ۇرۇپ بېر ﺶ ئىدى ،ﺧەير بوپتۇ! مەن
ساڭا ئى ىنىمەن تۆمۈر ،ساڭا رەھىﻢ ۋە ياﺧ ىلىق قىلىپ ئۆلۈم ۋە تۈرمە كۈلﭙىتىد ن
ﺧاالس قىلىپ قوياي .لېكىن ،ماڭىمۇ ئاقكۆڭۈللۈك بىلەن ياﺧ ىلىق قىلىسەن .نازۇك
بىر ﺧىﺰمىتىﻢ بار .شۇنى ساد قلىق بىلەن بېجىر سەن!
ققققق تان ،تېنىﻢ بىلەن!...
ققققق بۇالرغا مۇسۇلمانەە تاماق ۋە چاي كەلتۈر! ققققق دەپ بۇيرۇدى شاڭۋى بىر كازاك
ئەسكەرگە....
X

X

X

X

بىﺰنى بىر دېﮭقاننىڭ بوۈ سامانلىقىغا سوالپ قويدى .ئاند ن تامىقىمىﺰنى
ياﺧ ى بەردى ،ھاردۇقلىر مىﺰمۇ چىقىپ قالغانىدى .تاڭ سەھەرد ال كارناي ئاۋازى
ئاڭلىنىپ كازاك ئەسكەرلەر ئالد راۈ سەپ بولۇشقا باشلىدى .ئۆلكە ۋە يالالنما كازاك
قىسىملىرى ئايكۆلد ن ئاۋاتقا چېكىن ەن ئىسيانەى ئارمىيەگە قوغالپ زەربە بېر كە
ئاتلىنىﺶ ئالد دا تۇراتتى .ئى ىك ئېەىلدى .بىر ئەسكەر:
ققققق سىلەرنى د مىيان شاڭۋى چاقىر ۋاتىدۇ! ققققق دېدى .ھويلىغا چىقساق د مىيان
شاڭۋى بىﺰنى يالغۇز كۈتۈپ تۇرغانىكەن .ئۇ قول ئاستىد كىلىر ە ﻓۇ لىيەنجاڭنى
مەسقۇل قىلىپ ماڭغۇزۇۋېتىپ ئۆزى يالغۇز ئاير لىپ قالغان چېغى ...نېر د كى
تۈۋرۈككە ﺧورتۇن ئارتىلغان بىر قېەىر ھەم ياﺧ ى ئى ەرلىنىپ تابدۇلغان د ميان
شاڭۋېينىڭ پې انىسى ئاق يۇلتۇز قاشقىلىق تورۇق ئارغىمىقى تىﭙىرالپ تۇراتتى.
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ققققق تۆمۈر بۇ ياققا كەل! ققققق دەپ چاقىردى د ميان شاڭۋېﻲ ۋە تۇرغۇنغا بۇرۇلۇپ،
ققققق سەن شۇ يەردە ئولتۇرۇپ تۇر! ققققق دې ىنىەە مېنى ﺧاس بىر ئۆي ە باشالپ ئېلىپ
باردى .ئولتۇرغاند ن كېيىن ئوچۇق  -يورۇق ھالدا:
ققققق تۆمۈر ئەمدى سېنىڭ مەن ئۈچۈن ﺧىﺰمەل قىلىد غان پۇرسىتىڭ كەلدى ،بۇنىڭ
بەد لى ە سەن ئەركىنلىككە ،ھاياتلىققا ئېر ىسەن! مەن ساڭا تۇەن شىتابىنىڭ
تامغىسى بېسىلغان كاپالەل ﺧېتى يېﺰ پ بېر مەن ،ھەرقانداق تايدا ،ھەرقانداق
ئەھۋالدا ،مەيلى ھۆكۈمەل ياكى باشقا تەرەپ بولسۇن «ئىسيانەى» دەپ تۇتماقەى
بولسا ،بۇ ﺧەتنى كۆرسەتسەڭ نىجادلىققا ئېر ەلەيسەن .مەن ،بۇ ﺧىﺰمەتنى
سەمىمىﻲ نىيىتىڭ ،ماڭا بولغان ئى السىڭ ،ساداقىتىڭ بىلەن ھەرقانداق قىيىن
ئەھۋالدا ،ئازدۇرغۇچى بېسىمالرغا بەرداشلىق بېر پ ئاﺧىر غىەە قىلىسەن .ئەگەر
مەن يۈرۈشكە ئاتلىنىپ كېتىپ قالسام ۋە تەڭ مەيدانىدا بىرەر ﺧەتەرگە يولۇقسام،
تەلەي كېلىپ ھايال قالسام« :ئۇ كازاك ئەمدى مېنى تاپالمايدۇ ،بۇ يەرگە قايتا
كېلىپ يۈرمەيدۇ» دەپ ﺧام  -ﺧىيال قىلىپ ،نىيىتىﯖنى بۇزۇپ سەمىمىيەتسىﺰلىك
قىلساڭ ،ھاياتىڭ ھەمى ە ئۆلۈم ﺧەتىرى ئىەىدە بولىدۇ .مېنىڭ مۇشۇ قىسمىمنىڭ
باشقا بىر لىيەنىدە ﺧىﺰمەل قىلىۋاتقان ستېﻔان زاﺧاروۋ ﭻ تى ونوف ئىسىملىك بىر
ئوﻓىتسېر ئىنىﻢ بار .شۇنىﯖغا ھەممە ئى الرنى چۈشەندۈرۈپ تاپااليمەن .ئاكا  -ئۇكا
ئىككىمىﺰنىڭ بىرال ۋاقىتتا ھاد سى ە ئۇچر ىمىﺰ ناتايىن .ئۇ ھەرقانداق ئەھۋالدا
ھەرقانداق ساالھىيەل بىلەن بۇ يەرنى ئىﺰدەپ تېﭙىپ كېلەلەيدۇ .ئۇمۇ كېلەلمىسە
كېيىنكى ئەۋالدلىر مىﺰ تاپااليدۇ .ئەگەر ۋەد ە ۋاپاسىﺰلىق قىلساڭ ،چوقۇم ھاالك
قىلىنىسەن .سەنال ئەمەس ،ئۇرۇق  -ئەۋالد ڭ ،مەھەللە ﺧەلقىﯖمۇ بۇنىڭ سىرتىدا
قالمايدۇ .چۈنكى ۋەدە  -ۋاپاغا ﺧىيانەل قىلدى دەپ شۇنداق قىلىمىﺰ .بىﺰ كازاكالر
ۋەدە  -ۋاپانى ،ساداقەتنى بەك چوڭ بىلىمىﺰ .شۇ قاتاردا يەنە دۈشمەنلىر مىﺰگە
ئەۋالدمۇئەۋالد كۈچ ئۇالپ ،ئىﺰ قوغالپ قىساس ئېلىﺶ ﺧاراكتېر ە ئى ە بىر
ﺧەلقىمىﺰ .گېﭙىمنى چۈشىنىۋاتامسەن؟! ...ققققق دېدى.
د مىيان شاڭۋېﻲ ماڭا سىناق نەز رى بىلەن تىدد ﻲ بىر قاراپ قويدى.
ققققق چۈشىنىۋاتىمەن شاڭۋېﻲ!
ققققق چۈشەن ەن بولساڭ ناھايىتى ياﺧ ى! مەن نېمى قا بۇ ﺧىﺰمەتكە ئۆز مىﺰنىڭ
كازاكلىر د ن ياكى باشقىالرد ن ئادەم تاللىماي ،سېنى تالالپ قالد ﻢ؟ چۈنكى
سېنىڭ كى ىلىك مۇناسىۋەتكە توغرا مۇئامىلە قىالاليد غان سەمىمىﻲ بىر يى ىت
ئىكەنلىكىﯖ ە ئى ەن ەنلىكىمد ن .بۇ ﺧىسلەتلىر ﯖنى ماڭا كانىۋاي بولۇپ
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يۈرگەنلىر ﯖدە بايقىغانىد ﻢ .قارا ئۇكام ،ھاز ر قىلىد غان ﺧىﺰمىتىىڭ پەقەل
ﺧۇسۇسىﻲ ئى الر دائىر سى ە كىر دۇ .ھۆكۈمەل ۋە ھەربىﻲ ﺧىﺰمەل بىلەن ئاالقىسى
يوق.
ققققق ماڭا بولغان ئى ەنەىﯖىﺰگە رەھمەل! ماڭا ئاﺧىر غىەە ئى ىنىڭ! ئى ەنمىسىﯖىﺰ
ﺧىﺰمەل تاپىلىماڭ! قېنى ئېيتىڭ قانداق ﺧىﺰمەل ئىدى؟
ققققق يارايسەن يى ىت! بىرئاز كۈل ،گېﭙىمنىڭ ھەممىسىنى دەۋاالي ئاند ن...
ئۇ تاماكا ئوراپ ئىككى  -ئۈچ شور ۋالدى ،ئاند ن كۈلۈمسىر ەن چېقىر كۆزلىرى
بىلەن ماڭا تىكىلىپ ،گېﭙىنى داۋام قىلدى:
ققققق بىﺰ ئورال كازاكلىر نىڭ پۇشتىد ن بولىمىﺰ ،ئاتا  -بوۋ لىر مىﺰنىڭ ھەممىسى
ئاساسەن ئەسكەرلىك بىلەن كۈن ئۆتكۈزۈپ كەل ەنلەر - 91 ،ئەسىرنىڭ باشلىر دا
ئاتام قىسىمد ن ئاتراپ تاشكەنتتە تۇرۇپ قالغان ،مەنمۇ شۇ يەردە ئوقۇپ ،ئۆزبېك
ۋە باشقا تۈرك بالىلىرى بىلەن ئار لى ىپ ئۆتتۈم .ئۇالرنىڭ تىﻞ ،تۇرمۇشىنى ئوبدان
ئۆگەن ەنمەن .ئىنىﻢ بىلەن ھەربىﻲ مەكتەپنى تامامالپ ﺧىﺰمەتكە چىققاندا ،سوۋېت
ھاكىمىيىتى دەۋرى باشالندى .ئائىلىۋى ئەتداد مىﺰنىڭ ئەسكەرلىك تار ىدا
مەسىلە بار دەپ قار لىپ تەقىپ ئاستىدا قالغاچقا بىر توپ كازاكالر بىلەن ئىلى
تەۋەسى ە قېەىپ ئۆتۈپ يەرلەشتۇق .ھاز رقى ۋاقىتتا شىنجاڭ ئۆلكىسىدە يېغىلىق
بولۇپ ،شېڭ شىسەي ە ھەربىﻲ كۈچ الز ﻢ بولغانلىقتىن ،ئۇ ئىلىد كى كىرژاك
كازاكالرغا ئىلتىجا قىلىپ ،يۇقىرى مائاۈ ۋە ئىمتىيازالر بەد لى ە كاتتا بىر
ئەسكىر ﻲ قىسىﻢ تۈزدى .ياﺧ ى ياشاۈ ،ياﺧ ى تۇرمۇۈ ئۈچۈن ،شېڭ شىسەي ە
قارشى ئىسياننى باستۇرۇپ بېر ﺶ ئۈچۈن يالالنما ئەسكەر بولدۇق .مانا كۆرۈپ
تۇرۇپسەن ،ئاشۇ ئىﺶ ئۈچۈن سەن بىلەن دۈشمەنلى ىپ قار ىل ىپ يۈرۈپتىمىﺰ،
ﺧقوۈ! ...ققققق ئۇ گېﭙىنى داۋامالشتۇرۇشقا ﺧىجىﻞ بولۇۋاتقاندەك ،ماڭا قاراپ
توﺧتاپ قالدى.
ققققق دەۋېر ڭ شاڭۋېﻲ!...
ققققق كۆردۈڭ ،ﺧېەىر ئۈستىد كى يۈكلەرنىڭ ھەممىسى تىلال ۋە ز قەا ئالتۇنالر،
راستىنى ئېيتسام مەن بۇنى تەنۇبىﻲ شىنجاڭدا تىنﭻ ۋە ئۇرۇۈ دەقىقىلىرى ئىەىدە
توپ ۋە پارچە ھالدا ئولجا يىغىپ توپلىغانمەن .ئۇدۇل ئېيتساق بۇالڭ  -تاالڭ دەپ
چۈشەنسەڭمۇ بولىدۇ .نامرال پۇقراالرد ن ئەمەس ،ئۇالردا بۇنداق نەرسىلەرمۇ ،كۆپ
ئالتۇن  -كۈمۈشمۇ يوق .باي-بەگلەرد ن ،ئەمەلدارالرد ن يۇلۇپ ئېلىپ ناھايىتى
قىيىندا توپالپ ،چاندۇرماي يۆتكەپ بۇ يەرگىەە ئېلىپ كېلەلىد ﻢ .قىﻞ كەتسە
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سېﺰ لىپ قېلىپ بې ىمنىڭ كېتىد غانلىقى ،بۇ ئالتۇنالرنىڭ باشقىالرنىڭ قولىغا
چۈشۈپ كېتىﺶ ﺧەۋپى قاۈ  -كىرپىك ئار لىقىدا تۇر ۋاتىدۇ .نېمى قا شۇنداق
قىلىۋاتقانلىقىمنى چۈشەن ەنسەن؟ شۇ كۈنلەردە ھەممىسى ئاۋار ەىلىق تارتماي
ياﺧ ى يېيىﺶ ،ياﺧ ى كىيىﺶ ،كۈن ئۆتكۈزۈۈ ،كېيىنكى ئەۋالدلىر غا ﺧارالنماي
ياشايد غان بىر تۇرمۇۈ قالدۇرۇۈ ئۈچۈن پۇرسەتنى قولد ن بەرمەي پۇل  -دۇنيا
توپالۋاتىدۇ .قار ماققا بۇ بىر ئىﭙالسلىقتەك كۆرۈنىدۇ .تىنﭻ ۋاقتالردا دېﮭقانەىلىق
قىلىمەنمۇ ياكى باشقا بىر ھاالللىق كەسىپ تېﭙىۋېلىپ ،تاپا تارتساممۇ توغرا يولدا
ياشاي دەپ ئويلىۋ د ﻢ .ھېلىمۇ شۇ ئويۇم بار .ئەمما ھاز ر دې ەن ئۇرۇۈ بولىۋاتقان
بىر ۋاقىت .ھەممىسى شۇنداق قىلى ىۋاتىدۇ ،ئوبدانراق بىرەر نەرسە كۆزگە ئىلىنسا:
«ھۆكۈمەتكە ،غەز نى ە تاپ ۇر!» دەپ بۇيرۇيدۇ  ،پۇرسەل تېﭙىپ چۆنتىكى ە
تىقىدۇ .مەن قىلسام نېمى قا بولمايد كەن؟ قارا ئۇكام ،شېڭ شىسەينىڭ ئورنىمۇ،
ھۆكۈمەل ئاپﭙاراتلىر مۇ چىر ك ،پۇرسەتﭙەرەس ،ئەمەلدارلىرى قانداق بولماقەىدى؟
ھاز رقى ئۇرۇۈ ۋەز يىتىدە ھەممە ئى الر مالىماتاڭ ،بىﺰنىڭ كازاك گېنېراللىر مىﺰغۇ
سېﭙى ئۆز د ن نەپسانىيەتەى ئوغر الر ،ئەقەللىسى بۇ يىغقان ئالتۇنالرنى ئەﺧالق -
ساداقىتىﻢ بىلەن غەز نى ە تاپ ۇرسام بوالتتى .لېكىن ئۇ غەز نى ە كىرەمدۇ،
غەز نى ە كىرگەند ن كېيىن ﺧەلققە پايد لىق ئى الرغا ئى لىتىلەمدۇ؟ ياكى
ئاشۇنداق الي سۇدا بېلىق تۇتىۋاتقانالرنىڭ چۆنتىكى ە چۈشۈپ كېتەمدۇ ،بىرنېمە
دېمەك تەس .شۇڭا ئۆزۈنىڭ قىلىﺶ نىيىتى ە كەلد ﻢ .ئىل ىرى چاندۇرماي ئېلىپ
يۈرگەن بولسام ،ئەمد لىكتە زور يىپ ،ئېلىپ يۈرمەك قىيىنالشتى ،ئالد مىﺰدا
قاتتىق قانلىق تەڭلەر بولىد غاندەك قىلىدۇ .ھايال  -ماماتلىق تەڭلەردە
تەقد ر مىﺰنىڭ قانداق بولىد غانلىقىنى بىلمەيمەن .ھاز ر شىتاپ تاپ ۇرغان
ﺧىﺰمەل پۇرسىتى بىلەن يې انە بولۇشقا يول چىقىپ قالدى .بۇ پۇرسەتتىن
پايد لىنىپ ئالتۇنالرنى مۇشۇ يۇرتنىڭ ﺧىلۋەل ،بەل ىلىك بىر يېر ە يوشۇرۇپ
قويساقمىكىن دەيمەن .ئۇرۇشمۇ ئۇزۇنغا سوزۇلمايدۇ ،شۇڭا بۇ ئى قا سېنى
ۋاسىتىەى  -ئامانەتەى قىلىپ تاللىد ﻢ .ھەرقانداق قىيىنەىلىق ،ﺧەۋپ  -ﺧەتەرگە
قار ماي ساقالپ بېر سەن!
ققققق

مۇدد قايىﯖىﺰنى

تامامەن

چۈشەند ﻢ.

ئى ەن ىنىﯖىﺰگە

رەھمەل!

ئويلىغىنىﯖىﺰدەك قىاليلى ،سىﺰگە ئاﺧىر غىەە ساد ق بولىمەن!...
ققققق ماۋۇ ﺧەنجەر ققققق دېدى د مىيان شاڭۋېﻲ دەستىسى ە ئېسىﻞ گۆھەر -
ياقۇتالرد ن كۆز قۇيۇلغان ،يالتىراپ تۇرغان بىر قوۈ بىسلىق ﺧەنجەرنى قولىغا
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ئېلىپ ،ققققق سېنى ياﺧ ى  -يامانالرد ن ساقلىيااليدۇ .ۋاقتىنەە بۇنى ساڭا
قالدۇر مەن .ئېتىلىد غان قورال قالدۇرسام ئەپسىﺰ ،ھۆكۈمەتنىڭ نەز ر ە
چۈشىسەن قارا ،بۇ ئاتايىب ﺧاسىيەتلىك ﺧەنجەر ،قىممەتلىك قورال ،بوۋام ئۆز
ۋاقتىدا مالۇرۇسىيە (ھاز رقى ئوكرائىنا) چې رالىر دا تۈركلەر بىلەن بولغان تەڭدە
بىر يۇقىرى دەر جىلىك ئوﻓىتسېرنىڭ قولىد ن ئولجا ئالغانىكەن ،بۇنىڭ ﺧاسىيىتى
شۇكى ماۋۇ كىنۋ كىنى باسساڭ ﺧەنجەرنىڭ تىغىد ن ئادەمنى ۋەھىمى ە سېلىپ
قورقۇنﭻ پەيدا قىلىد غان ،پېتىنالماس قىلىپ قويىد غان ،كۆزگە كۆرۈنمەس،
ئاۋازسىﺰ بىر ﺧىﻞ دولقۇن تارقىلىدۇ .ئۇﺧلىغان چېغىﯖدا ئېەىپ قويساڭ ئۈنۈمى
كۈچلۈك بولىدۇ .بۇ ﺧەنجەر ئەسلىدە ﻓرانسىيەدە ﻓىرانسۇز پىەاق ئۇستىلىر نىڭ
پاراسىتى بىلەن كاتتىالر ئۈچۈن مەﺧسۇس بۇيرۇتۇپ ياسالغانىكەن ،كېيىن ھېلىقى
تۈرك ئوﻓىتسېرنىڭ قولىغا چۈشكەن ،ئاند ن بوۋامنىڭ قولىغا ئۆتكەن ،ھاز ر مېنىڭ
قولۇمدا ،ئەمد لىكتە ۋاقىتلىق بولسىمۇ سېنىڭ قولۇڭغا ئۆتىدۇ .ياﺧ ى ئاسراپ
تۇل ،كېيىن قايتۇرۇپ بېر سەن ،تۇرمۇشۇڭنى يولغا سېلى ىڭ ئۈچۈن ھاز رچە ماۋۇ
 011تىلالنى ئېلىپ تۇرغىن 01 ،دانىسى  00سوملۇق 01 ،دانىسى  01سوملۇق
رۇسىيە تىلالسى ،كېيىن ئىﺶ پۈتكەندە ساداقىتىﯖ ە قاراپ سېنى ئوبدان رازى
قىلىمەن!
تۆمۈر ئاكام شۇ يەرگە كەل ەندە توﺧتاپ «ﺧەنجەرنى قولۇمغا ئالد ﻢ» دېدى ۋە
ئۆز نى بوزەك قىلماقەى بولغانالرغا شىلتىپ قورقۇتقان ﺧەنجەرنى كۆرسەتتى ماڭا
كۆرسەتتى.
تىلالالرنى ئېلى نى رەل قىلسام د مىيان شاڭۋېﻲ:
ققققق ئالغىن ،ئاز كۆرۈپ قالد ﯖمۇ  -يە؟ ھاز رقى ۋاقىتنىڭ ئۆز دە پۇل ئادەمنىڭ ئەڭ
ياﺧ ى دوستى ،تۇرمۇشىمىﺰ بار ئەمەسمۇ؟ الز ﻢ بولىدۇ .ساندۇچىالر پېەەتلەن ەن-
لىكتىن تىقراق ئااللمىد ﻢ .كېيىن ياﺧ ى رازى قىلىمەن.ققققق ياق ،مەقسىتىﻢ پۇل ئەمەس شاڭۋېﻲ!
ققققق كۆڭلۈكنى چۈشەند ﻢ ،لېكىن بۇ تىلالالرنى ئېلىپ قويغىن ،رەل قىلما! تېﺰراق
بواليلى ،مەن قىسىمغا يېتى ىۋېلى ىﻢ كېرەك ،ئالتۇنالرنى ئى ەنەلىك بىر يەرنى
تالالپ كۆمۈۋېتەيلى ،ئىككى پارچە ﺧەر تە سىﺰ مەن ،بىرى مەندە ،بىرى سەندە
بولىدۇ .كېيىن توغر الپ تېﭙىپ ئالىمىﺰ.
ققققق بولىدۇ ،مېنىﯖەە ئايكۆلنىڭ تام باغ كەنتى دائىر سىد كى چوڭ ئەشمە كۆلنىڭ
نېر قى قىرغىقىغا يانداۈ پايانسىﺰ قۇملۇق ئەڭ بى ەتەر ،ﺧىلۋەل تاي .شۇ
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قۇملۇقنىڭ ئوتتۇر سىدا بىر تېتىر تۈزلەڭدە چوﺧتا دەپ ئاتىلىد غان ئې ىﺰ قەد مىﻲ
بىر تۇر بار ،شۇ ئەتراپقا تايالشتۇرايلى.
ققققق كۆزگە چۈشۈپ قالماس  -ھە؟ كېيىن تاپالماي قېلىپ...
ققققق تۇر بار ئەمەسمۇ؟ ناۋادا قۇم كۆچۈپ قالسىمۇ ،تۇر كۆچمەيدۇ .تۇرنى بەل ە
قىلىپ تېﭙىۋالىمىﺰ ،مېنىﯖەە مۇقىملى ىپ قېتىپ كەتكەن بۇ قۇمالر كۆچمەيدۇ،
ﺧەر تىنى ئەشمە ۋە تورنى ئاساس قىلىپ سىﺰ ڭ.
ققققق ياﺧ ى ،تۈر ئەمىسە!
سىرتقا چىقتۇق ،كۈن نامازد ەرگە قاير لغان ،ئەتراپ تىمجىت ،بىرەر ئەسكەرمۇ
قالمىغان ،بازار ۋە مەھەللە ئىەىد مۇ ئادەم قار سى كۆرۈنمەيتتى .ھەممىسى ئۇرۇۈ
پاراكەند ەىلىكى بىلەن چۆچۈشۈپ ئۆزلىر نى ياقا  -ﺧىلۋەتكە ئېلى قان ،بىﺰگە
ھېەكىممۇ د ققەل قىلمايتتى .تۇرغۇنمۇ بىﺰگە قوشۇلۇۋالدى .بازار چېتى ە چىققاندا
د مىيان شاڭۋېﻲ بىرد نال توﺧتىدى  -دە ،مېنى چەتكە تارتىپ ﺧەۋپسىر ەن
ھالدا:
ققققق تۇرغۇننى نېمى قا قوشۇۋالىمىﺰ ،بۇ ئىﺶ ئىككىمىﺰنىڭ ئوتتۇر سىد ال بولسۇن،
مەن ئۇنىﯖغا ئى ەنمەيمەن ،ئۇنى ئېتىۋېتەي!  -دېدى.
ققققق مېنى قويۇپ ئۇنى ئېتىۋەتسىﯖىﺰ قانداق بولىدۇ؟ ئۇ مېنى «ساتقىن» دەپ
قالمامدۇ .ئۇنىڭ بىلەن ئۇزۇن يىﻞ بىللە بولدۇق ،ﺧېلى تۈزۈك يى ىت،
بېر ۋەرسۇن.
ققققق سەن بەك ئاقكۆڭۈل يى ىت تۆمۈر ،بەز دە ز يادە ئاقكۆڭۈللۈكمۇ باشقا باال
بولىدۇ ،ئۇنىڭ ھەربىر ھەر كىتى ،قاراشلىر د ن شۇملۇق چىقىپ تۇر دۇ ،گەپ -
سۆزلىر دە سەمىمىيەل يوق ،قىسىمد كى چېغىمد مۇ كاززاپ بىرنەرسە ئىدى ،ھەي
تۆمۈر ،ئادەمنى چۈشەنمەك بەك تەس ،بىﺰ تان بىلەن ئوينى ىۋاتىمىﺰ ،توسىما،
ئۇنى ئېتىۋېتەي!
ققققق ئۇنداق قىلماڭ شاڭۋېﻲ ،شاياردا قېرى ئاتا  -ئانام بار دې ەنىدى .پىراق
تارتى ىپ قالمىسۇن ،ھېەبولمىسا ئۇنى ئۆز يۇرتىغا قايتۇرۇۋېتەيلى!
ققققق ھەي! سەن يامان ئار غا كىر ۋالد ڭ ،ئاﺧىر بې ىمىﺰغا باال بولۇرمىكىن دەپ
قورقۇۋاتىمەن ،دېد مغۇ ئۇنىﯖدا سەمىمىيەل يوق دەپ ،ﺧەير لەۋز ﯖنى ئاالي.
د مىيان شاڭۋى تۇرغۇنغا قار دى  -دە ،بۇيرۇق تەلەپﭙۇزدا:
ققققق ھەي تۇرغۇن! سەن نېمى قا بىﺰگە ئەگى ىپ يۈر سە؟ بىﺰ بىر مەﺧﭙىﻲ ھەربىﻲ
مەتبۇر يەتنى ئادا قىلىﺶ ئۈچۈن كېتىۋاتىمىﺰ ،سېنى ئېتىۋېتى ىﻢ ياكى مۇناسىپ
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ھۆكۈمەل رېجىﻢ ئورگانلىر غا ئەسىر سۈپىتىدە تاپ ۇرۇپ بېر ىﻢ مۇمكىن ئىدى.
بىراق سەپد ىڭ تۆمۈر پاناھىغا ئېلىپ يالۋۇرۇپ تۇر ۋالدى .تۆمۈرگە مىننەتدارلىق
بىلدۈر! دەرھال بىﺰد ن ئاير لىپ يۇرتۇڭغا كېتىۋال! ئەگەر ئارقىمىﺰد ن يەنە
ئەگى ىپ كۆزەتسەڭ تەزمەن ئېتىۋېتىمەن! مانا مۇنداق ...شاڭۋېﻲ تاپانەىسىد ن
«پاڭ» قىلىپ بىر پاي ئوق ئۈزۈپ ،تۇرغۇننىڭ قۇالق تۈۋ د ن ئۆتكۈزۈۋەتتى.
تۇرغۇن يەرگە ئۆز نى تاشالپ ماڭا ۋە د مىيان شاڭۋېيغا باۈ ئۇرۇپ

يىغالپ

يېلىنىپ كەتتى.
ققققق بىر قوشۇق قېنىمد ن كېەىڭ شاڭۋېﻲ ،سىلەرگە مىڭ رەھمەل! مانا ھاز ر
تەزمەن ئۆز يۇرتۇمغا كېتىمەن!
ئۇ ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ پايﭙاسالپ يۈگۈرگىنىەە ،يىراقتا ئورمانالر ئار سىدا
كۆرۈنۈپ تۇرغان كەنت ئىەى ە قاراپ كەتتى ۋە كۆزد ن يۈتتى .شاڭۋېﻲ ئىككىمىﺰ
ئى الرنى كۆڭۈلد كىدەك تايالشتۇرۇپ ،ئاند ن چوڭقۇر ۋ دالى ىپ ئىككى تەرەپكە
ئاير لدۇق.
X

X

X

X

مەتبۇر ﻲ ئەسكەرلىككە تۇتۇلۇپ ئۆيد ن ئاير لغىلى تۆل يىﻞ بوپتۇ ،شۇند ن
بېرى ئائىلىمىﺰگە بىر قېتىممۇ كېلىپ باقمىغانىد ﻢ ،بۇ قېتىﻢ قىسىملىر مىﺰ ئايكۆلدە
پاناھلىنىپ تۇرغاند مۇ ،يىراق بىر كەنتكە چۈشكەنلىكتىن يوقالپ كېلى كە ۋاقىتمۇ
چىقىرالمىغانىد ﻢ .ھەربىﻲ تۈزۈم قاتتىق ئىدى.
مەھەللى ە

قايتتىﻢ،

كەلسەم

بىﺰنىڭ

ئائىلىمىﺰ

تايالشقان

مەھەللە

بومبارد ماندا ئاساسەن ۋەيران بولۇپ كېتىﭙتۇ .بىﺰنىڭ قورۇ  -تايىمىﺰ بىر قەدەر
ساق قاپتۇ .كى ىلەر تېﯖىرقى ىپ يۈرگەندە ،مەھەللىنىڭ مويسىﭙىت دانالىرى باشقا
يەرگە يېﯖىد ن مەھەللە قۇرۇۈ تەكلىﭙىنى بەرگەن .تامائەل بىر پارچە يەرنى
تالالپ ،ئۆي  -تاي سېلى قا تۇتۇۈ قىلىۋاتقانىكەن ،ئاكام تامائەتتىن ئاير لىپ
قېلى نى ﺧالىماي يېﯖى قورا  -تاي سېلى نى پەملەپ يۈرگەنىكەن.
ققققق قايتىپ كەلد ﯖمۇ؟ ققققق دېدى ئاكام مېنىڭ تەققى  -تۇرقۇمغا قاراپ بىقارام
بولغان ھالدا ققققق ھالىڭ بىﺰد نمۇ ﺧاراپ كۆرۈنىدۇ ،ئەسكەرلىكتە تۈزۈكرەك بىرەر
نەرسى ە ئېر ەلمى ەندەك قىلىسەن ،چاپىنىﯖنىڭ ئەستىرى قېتىدا ساقالنغان
تىلال ،تەڭ ە دې ەن نەرسىلەرد ن باردۇ؟ ئەسكەر بولغانالر بېيىپ كەتتى دەپ
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ئاڭلىدۇق .ئەمدى قانداق قىالي دەيسەن؟
ئاتا  -ئانام ھايال ۋاقتىدا بىﺰ بەك مېﮭر بان ئاكا  -ئۇكىالرد ن ئىدۇق .ئاكامنىڭ
گەپلىرى كۆڭلۈم ە بەك قاتتىق تەگدى ،ئۇ ،غەير ﻲ ،يال بىر ئادەمدەك مۇئامىلە
قىلىۋاتاتتى.
ققققق قانداق قىالتتىﻢ ئاكا ،تۇغۇلغان يۇرتۇم ،ئاتا  -ئانام چىققان زېمىن ،ئۇرۇق -
تۇغقان ،دوست-بۇرادەرلىر ﻢ توپالشقان مەھەللە ،دەپ يەنە مۇشۇ يۇرتقا يايتىپ
كەلد ﻢ .بىر  -بىر مىﺰگە باۈ پاناھ بولۇپ ،مېﮭر بان ئاكا  -ئۇكا بولۇشۇپ
ئۆتەرمىﺰ شۇ! ئەسكەرلىك دې ەن شۇكەن .باشقىالر بېيىد مىكىنتاڭ ،لېكىن مەن
ئەسىرگە چۈشۈپ قالد ﻢ .مىڭ بىر تاپدا ئۆلۈمد ن قۇتۇلۇپ قېەىپ كەلد ﻢ ،ئاپام،
دادامنىڭ قازاالپ كەتكىنىنى بىر دېﮭقاند ن ئاڭلىد ﻢ .لېكىن كېلەلمىد ﻢ.
ئاكام  -يەڭ ەم ۋە بالىالر ماڭا ئۇزۇنغىەە يەر تې ىد ن قاراپ ئولتۇردى .ئاﺧىر ئاكام
ئوڭايسىﺰلىنىپ ئېغىﺰ ئاچتى.
ققققق دادام ،ئاپام سەن ئەسكەرلىككە كەتكەند ن كېيىن ئارقا  -ئارقىد ن كېسەل
بولۇپ قازالىدى ،مەۋالنەم ماز ر دا قويدۇق ...مەن باال -چاقىلىق بولدۇم ،يېﯖىد ن
قورا  -تاي سېلىپ كۆچۈپ چىقماقەىمەن ،سەن كونا قورادا قالغىن.
ققققق تې ىەە ئۆيلەنمىد ﻢ ،ئادەم قالمىغان بۇ ﺧارابىلىكتە ،ھۇقۇشالر بىلەن
سىرد ىپ ئولتۇر مەنمۇ ئاكا ،مەنمۇ سەن بىلەن يېﯖى مەھەللى ە كېتەي ،ﺧالىساڭ
بىرگە تۇرايلى ،ﺧالىمىساڭ مەنمۇ يېﯖى قورا  -تاي سېلىپ ئولتۇراي ،ئۆيلىنىۋاالي.
بىر  -بىر مىﺰگە يار  -يۆلەك بولۇپ ئۆتەيلى ئاكا!
ققققق ئۆزۈڭ كۆردۈڭ ،بومبارد ماندا ھەممە نەرسە ۋەيران بولدى .ئاتا -ئانامنى
يەرلەپ ،نەز ر  -چىراغلىر نى قىلد ﻢ ،چىقىمدار بولدۇم ،ئۇش اق بالىلىر ﻢ بىلەن
مېنىﯖمۇ ھالىﻢ ﺧاراب ،ساڭا ياردەم بېرەلمەيمەن ،مادار ڭ يەتسە باشقا قورا  -تاي
سېلىپ ئۆز كۈنۈڭنى ئۆزۈڭ ئال! ۋاقتىنەە مۇشۇ كونا قورادا يېتىپ  -قوپۇپ يۈرگىن.
ئۆزۈڭنى ئوڭ ىۋالغىەە ئاۈ  -تامىقىﯖنى بىﺰنىﯖكىدە يەپ تۇر سەن.
ھەممە ئىﺶ ئايان بولدى ،بۇرۇنقى مېﮭر بان ئاكام قالماپتۇ ،ئۇ پۈتۈنلەي
ئۆزگەرگەن ،ئاتا  -ئانام ھايال چېغىدا يەر  -زېمىن ،باغ  -قورا ،مال  -چارۋ الر،
پۇل  -بېسال تەل ،ﺧېلى ھاللىق ئائىلە سانىالتتۇق ،بومبارد ماندا قورا -
تابدۇقلىر مىﺰ ساق قاپتۇ .پۇل  -بېسال ،چارۋا  -مالالرنىمۇ قۇتقۇزۇپ قالغاندۇ،
لېكىن ئاكام ئۇرۇشنىڭ كۈلﭙەتلىر نى باھانە قىلىپ «مىراس ورلۇق قىالمد كىن»
دەپ ھەممىنى يوققا چىقىر پ تۈگۈلۈۋېلىپ مېنى شۇنداقال چەتكە چىقىر ۋېتى نى
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نىيەل قىلىۋاتقانلىقى گەپ  -سۆز ،ھەر كەتلىر د ن مەلۇم بولۇپ تۇرۇپتۇ.
ئەسلىدە مەن بې ىمد ن ئۆتكەنلەرنى ،ھېلىقى كازاكنىڭ ئامانەل ۋەسىيىتى،
ماڭا بەرگەن تىلالالرنىڭ ھەممىسىنى راستەىللىق بىلەن ئاكامغا يورۇتۇپ ۋەد ە
بىرلىكتە ۋاپا قىلى نى ،ئۇ كازاك قاچان كەلسە ئامانىتىنى ساق  -ساالمەل
تاپ ۇرۇشنى بىلدۈرۈپ ،قولۇمد كى تىلالالرنى ئالد غا قويۇپ «تاپقىنىﻢ شۇ ئاكا!
ئاتاممۇ سەن ،ئاناممۇ سەن ،مەن تەتر بىسىﺰ يېتىﻢ ،سەن باۈ بولۇپ بې ىمنى
ئوڭال ،ئىناق قېر نداشالرد ن بولۇپ بىرگە ئۆتەيلى» دېمەكەى ئىد ﻢ .ئاكامنىڭ
نىيەل  -ئەلﭙاز نى كۆرۈپ بۇ ئويۇمد ن دەرھال ياند ﻢ ،ھەي دەپى  -دۇنيا! ئۇ
ئادەمنى شۇنداق تېﺰ ئۆزگەرتەلەيد غان سېﮭر ﻲ كۈچى شۇنداق قۇدرەتلىك
نەرسىمىدۇ؟ ئەگەر ھېلىقى گەپلەرنى دېسەم ،ئاكام دەرھال نىيىتىنى بۇزغىدەك ،ئۇ
چاغدا چاتاقنىڭ يوغىنى چىقىدۇ ،ئەتراپقا يېيىلىدۇ ،ھۆكۈمەتنىڭ قۇلىقىغا يېتىدۇ،
تىنﭻ ئۆتۈپ كەتسىغۇ مەيلى« ،بۇالڭەىلىق» دې ەن بۆھتانغا ئايلىنىپ ،بۇ دەپى -
دۇنياالر يەنە بىر بۇالڭەىنىڭ قولىغا ئۆتۈپ كېتى تىن سىرل ،بىﺰمۇ ئامان قالمايمىﺰ،
ئەسكىر ﻲ تۇرمۇۈ ئىەىدە كالال كېسى كە كۆنۈپ كەتكەن ،ئۆز ۋەتىنىد ن ئاير لىپ
سەرسان بولۇپ يۈرگەن بۇ بىر توپ كازاكالرنىڭ قولىد ن ھەرقانداق شۇملۇقالر
كېلەتتى .قۇتراپ توپلى ىپ كېلىپ «ۋەدەڭدە تۇرمىد ڭ!» دەپ پۈتۈن كەنت -
مەھەللىلەرنى قىرغىن  -ۋەيران قىلىۋېتى تىن يانمايتتى ،تۆل يىﻞ ئىل ىرى ئاشۇ
كازاكالرنىڭ تاپىنى تەگكەن زېمىندا ئاھالىلەرنىڭ بې ىغا شۇنداق كۈلﭙەتلەرنى
سالمىد مۇ؟ گەرچە ئۇ ئەتنەبىﻲ كازاكالرنىڭ زېمىنىمﺰدا شۇ تۇپراقنىڭ ئى ە
پۇقراسى بولغان ئاھالىلەرنى ﺧالىغانەە بوزەك قىلى ى يول قويغىلى بولمايد غان بىر
يولسىﺰلىق بولسىمۇ ،ئەينى ۋاقىتتا شېڭ شىسەي ئاشۇ كازاكالرنىڭ قورال  -ھەربىﻲ
كۈچى ە موھتاج بولغانلىقتىن سۈكۈل قىلىپ يول قويدى .شۇڭا بۇ كەل ۈندى
كازاكالرنىڭ يۈر كى يوغىناپ كەتكەنىدى.
ئەسلىدە مەن ھېلىقى كازاكنىڭ تەلىﭙىنى رەل قىلىۋېتى نىمۇ ئويلىغان ،لېكىن ئۇ
مېنى ئېتىۋېتەتتى ،يەنە باشقا بىر ئادەم تاپااليتتى ياكى ئۆزى بىر ئامال قىالتتى.
مېنىڭ ئۆل ۈم يوق ئىدى ،يەنە ئۇ كازاك بۇ ئى تا ماڭا زور ئى ەنﭻ  -ئۈمىد باغالپ
گەپنى ئوچۇق  -يورۇق ،راستەىللىق بىلەن قىلدى ،شۇڭا يالتايغىلى بولمايتتى،
مەندە ئۇنداق مەككارلىق ﺧىسلەل يوق تۇرسا ،شۇڭا ساقالپ بەرگۈچى بۇرچۇمنى
ئادا قىلسام بولدى ،دەپ ئويالپتىمەن ،لېكىن ئى نىڭ ئاﺧىردا بۇنداق
مۇرەككەپلى ىپ كېتىد غانلىقىنى ،ھاياتىمغا ئېغىر ﺧەۋپ كەلتۈر د غانلىقىنى
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ئويلىماپتىمەن.
قولۇمد كى كازاك بەرگەن ئالتۇنالر بىلەن شەھەرگە ياكى باشقا بىرەر تايغا
كېتىپ ماكانلى ىپ تىر كەىلىك قىلىپ كېتەلەيتتىﻢ ،بۇ ئالتۇنالر تۇرمۇشۇمغا
باياشاد يېتەتتى .بىراق تۇغۇلۇپ ئۆسكەن يۇرل مېﮭرى ،ئاتا  -ئانام چىققان
زېمىند ن ئاير لى قا كۆڭلۈم قويمىدى ،يەنە ھېلىقى ئامانەتلەرمۇ مېنى بۇ يەرگە
مەھكەم باغلىۋالغانىدى ،ئاكامنى چەتكە تارتىپ:
ققققق ئاكا ،سېنىﯖد ن نېمىنى يوشۇراتتىﻢ ،ئەسكەرلىكتە قىمار ئەۋج ئېلىپ كەتتى،
مېنىڭ بىر پەيجاڭىﻢ بىر قېتىملىق قىماردا ئامىتى كېلىپ نۇرغۇن تىلال  -ئالتۇنالرنى
ئۇتۇۋالدى ،قىمار سورۇنى كاتتا باي ،كۈچتىن ىرلەر بىلەن تولغانىدى،
كۆڭۈلسىﺰلىكلەرنىڭ يۈز بەرمەسلىكى ئۈچۈن پەيجاڭنى قوراللىق مۇھاپىﺰەل قىلىپ
تۇرغانىد ﻢ ،قىمار ئارﺧىرالشقاندا ئازراق سۈركۈلۈشلەر يۈز بەرسىمۇ ،مېنىڭ سۈر -
ھەيۋەم بىلەن ئەۋتى ە چىقالماي بېسىلىپ تىنﭻ ئۆتۈپ كەتتى ،پەيجاڭىﻢ ﺧۇۈ
بولۇپ كېتىپ شۇ يەرد ال ماڭا  01سوملۇق تىلالد ن  01دانىنى چوتا ئاير پ بەردى،
بىر ئامال قىلىپ ساقالپ كەلد ﻢ ،ھەممىسىنى ساڭا بېرەي ،ئۆزۈڭ ە ۋە ماڭا قورا -
تاي سااليلى ،ئاتا بولۇپ مېنى ئۆيلەپ قويغىن،ققققق دېد ﻢ ۋە ئاير پ قويغان 01
تىلالنى ئالد غا قويدۇم ،ئاكام تىلالالرنى قولىغا ئېلىپ ﺧۇۈ بولۇپ كەتتى  -دە،
دەرھال مۇئامىلىسىنى ئۆزگەرتتى.
ققققق ۋاي ئۇكام ،سەن دې ەن قېر ند ىﻢ ،ئۆتكەند كى گەپلەرنى كۆڭلۈڭ ە ئالما!
پۇلىمىﺰ بولمىغاند كىن شۇنداق بولۇپ قالىد كەن كى ى ،بولىدۇ ،بىللە تۇرايلى،
ھەرقايسىمىﺰ ئاير ﻢ قورا  -تاي سااليلى ،پۈتكەند ن كېيىن ئۆيلەپ چىقىر پ
قوياي ،لېكىن تېر لغۇ  -تىر كەىلىكىمىﺰ بىرگە بولسۇن ،يەر ئاز ئەمەسمۇ؟
قورا  -تاي سېلى قا تۇتۇۈ قىلدۇق ،ئى الر تايىدا كېتىۋاتاتتى،
يەڭ ەمنىڭ مۇئامىلىسى تازا ياﺧ ى بولمىسىمۇ ،ئاكامد ن ئەيمىنىپ چاندۇرماي
يۈردۈم ،ئەمما ئاۈ  -تاماقتا چاندۇراتتى .سۇيۇق  -سەلەڭ ،يۇندا  -چايقاندا ،كىر
 قال ،چارۋا بېقىﺶ ئى لىر غىەىلىك ز ممەم ە ئارتىغلىق ،تې ى يۈگۈر  -يېتىﻢئى الر ،ئېتىﺰلىق ئەم ىكىنىڭ سىرتىدا ،مەنمۇ «ياق» دېمەي رايى لىق بىلەن
ئى لەپ يۈردۈم .ئاكامنىڭ قورۇسى ئالد دا پۈتتى ،كۆچۈپ چىقىۋالغاند ن كېيىن،
مېنىﯖكى ە تۇتۇۈ قىلىمىﺰ دەۋاتقاندا ئەھۋالدا تۇيۇقسىﺰ ئۆزگىر ﺶ بولدى ،بىر
كۈنى سېر ق ئويدا مال بېقىپ يۈرسەم ،يولدا بىرسى يېﯖى مەھەللى ە قاراپ
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كېتىۋېتىﭙتۇ ،يىراقتىن قار سام تۇرغۇنغا ئوﺧ اپ كەتتى ،ئۇمۇ ماڭا يىراقتىن قاراپ
ئىتتىك يۈز نى بۇراپ تېﺰ  -تېﺰ چامداپ ئۆتۈپ كەتتى .يۈر كىﻢ «قارتتىدە» قىلىپ
قالدى .تۇرغۇن بۇ مەھەللىدە نېمە ئىﺶ قىلىپ يۈرۈيد غاندۇ؟ تې ىەە يۇرتىغا
قايتماپتۇ  -دە؟ قاراپ تۇرسام ئۇ يېﯖى مەھەللە ئىەى ە كىر پ كەتتى« .بۇنىڭ
پەيدا بولۇشىدا بىر گەپ بار» دېد ﻢ ئىەىمدە .كەچتە مالنى كونا قوراغا سولىۋېتىپ
بالدۇرراق قايتىپ كەلد ﻢ .ئۆي ئىەىد ن ئاكامنىڭ ئايالىغا ئۈنلۈك قىلىپ دەۋاتقان
گەپلىرى قۇلىقىمغا كىردى.
ققققق تۆمۈر دې ەن بەتنىيەل ماڭا راسىت گەپ قىلماپتۇ ئەمەسمۇ ،بايىقى تۇرغۇن
دې ەن ئادەمنىڭ دېيى ىەە ئورۇس كوماند ر ئۇنىﯖغا  011تىلال بەرگىنىنى
دېر ﺰ د ن كۆرۈپتىكەن .يەنە بىر ﺧېەىرغا ئېغىر يۈك  -تاقالر ئارتىقلىق ئىكەن،
ئۇ كوماند ر تۇرغۇننى قايتۇرۇۋېتىپ ،تۆمۈرنى بىللە ئېلىپ كېتىﭙتۇ ،تۇرغۇننىڭ
گۇمانىەە ئۇالر قۇم چۆل ئىەى ە ﺧېەىرد كى دەپى  -دۇنيانى يوشۇرغاندەك ،ئۇ
يەنە «ئاشۇ دۇنياالرنى تېﭙىپ ئااللىساق ئىككىمىﺰنىڭ ئۇرۇق ئەۋالد غىەىلىك
يېتەتتى ،بۇ سىرنىڭ ئاچقۇچى تۆمۈردە» دەيدۇ .ئەگەر تۇرغۇننىڭ گېﭙى راست
بولسا ئاشۇ دۇنياالرنى قولغا چۈشۈرسەك بوالتتى.
بې ىﻢ «پىرر دە» قېيىپ كەتتى ،ئۆزۈمنى ئاران تۇتىۋالد ﻢ« .ھۇ رەز ﻞ ئەبلەخ!
د مىيان شاڭۋېﻲ ھەقىقەتەن كۆزلۈك ئادەم ئىكەن ،تۇرغۇننى باشقا باال بولىدۇ،
ئېتىۋېتەي!» دېسە ،ئىەىﻢ ئاغر پ توسۇۋاپتىمەن ،مانا ئەمدى....
تۇرغۇن مېنىڭ بىلەن بىۋاسىتە كۆرۈشسە ئۇنىمايد غانلىقىمنى بىلىپ،
ئۇقۇشۇپ يۈرۈپ ئاكامنى تاپقان ۋە ئۇنىڭ قولى بىلەن مېنى بابالپ بايلىقنى قولغا
كىرگۈزۈشنىڭ قەستى ە چۈشكەن .ئۇ ئەسلىدە ھەممە ئى الرنى دېر ﺰ د ن كۆرۈپ
تۇرۇپتىكەندە؟! « نىيىتىﯖالر شۇ بولىد غان بولسا ھېەنەرسى ە ئېر ەلمەيسىلەر»
دېد ﻢ ئىەىمدە .ئۆي ە كىر ىم ە ئاكام گەپتىن شىﭙﭙىدە توﺧتىدى ،چىرايى
تاتىر پ ھەممىسى ئاالقﺰادە بولۇشۇپ كېتى تى .چۈنكى مېنىﯖمۇ كەيﭙىياتىﻢ باشقىەە
بولۇپ كەتكەنىدى .بىردەملىك قواليسىﺰلىق سۈكۈتتىن كېيىن ئاكام:
ققققق تۆمۈر ئولتۇر! چارۋ الرنى بالدۇرال سولىۋېتىﭙسەن-ھە؟ ققققق دېدى.
ققققق تويدى ،بالدۇرال سولىۋەتتىﻢ!
ققققق قورسىقىﻢ ئاچتى دې ىنە؟ قارا ئۇكام سەن بىﺰگە راست گەپ قىلماپسەن ،ھېلىقى
كازاك رۇس بەرگەن تىلالالر زادى قانەە ئىدى؟
ققققق قايسى كازاك؟ ھېەقانداق كازاك  -پازاك ماڭا تىلال بەرمىدى!
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ققققق ماڭا بەرگەن تىلالالر نەد ن كەل ەن؟
ققققق دېد مغۇ قىماردا چوتا ئالغان دەپ!
ققققق يالغان ئېيتما ،تىلالالر  011ئىكەن ،كۆرگەنلەر بار!
ققققق كىمكەن ئۇ؟
ققققق بۇنى ساڭا دېمەيمەن ،تىلالالرنى تەڭ بۆلۈشەيلى ،يەنە كۆرگەنلەرنىڭ
دېيى ىەە ،سەن ئاشۇ كازاك بىلەن بىرلى ىپ بىر قېەىر مال -دۇنيانى قۇم چۆل
ئىەى ە يوشۇرۇپسىلەر ،شۇنى تېﭙىپ ئااليلى ،ئىككىمىﺰ بېيىپ كېتىمىﺰ ئۇكام...
شۇ زامان تۇرغۇن كۆز ئالد مغا كەلدى .ھەممىسى ئاشۇ گۇينىڭ ئى ىكەندە! د مىيان
شاڭۋېﻲ ئېتىۋېتەي دې ەندە توسۇۋالمىساممۇ بوپتىكەن ،مانا ئەمدى شاڭۋېينىڭ
گېﭙى راست بولۇپ چىقىۋاتىدۇ ،ھەي ئىست! تۇدۇنۇم ئۆرلىدى ،قېر نداۈ ،دوست
دې ەنلەرد ن كېلىۋاتقان بۇ شۇملۇقالرد ن كەيﭙىﻢ ئۇچتى ،قەتقىﻲ سىر
بەرمەسلىككە نىيەل قىلد ﻢ.
ققققق ساڭا قارا نىيەل ئادەملەر يالغان ئۇچۇر يەتكۈزۈپتۇ! ئۇ كازاك بولسا ،قىسىمد كى
كونا باشلىقىﻢ ،ھەربىﻲ ئوقۇتقۇچۇم ،كېيىن دۈشمەنلى ىپ قولىغا ئەسىر چۈشتۈم،
قېەىرد كىسى تۇەن شىتابىنىڭ مەﺧﭙىﻲ ھەربىﻲ ئارﺧىﭙلىرى ،قەغەزلەر ،ﺧەر تىلەر،
ئىتتىك بازاردا ياماققا ئالمايد غان ،سەن بىﺰگە مەنﭙەئەتسىﺰ نەرسىلەر ،ئەمما
ھەربىﻲ قىسىمدا ئۇ نەرسىلەر بەك مۇھىﻢ سانىلىدۇ ،شاڭۋېﻲ قىسىمد ن ئاير لىپ
قېلىپ قوغد غۇچىسىﺰ قالغاچقا ماڭا ئى ەنﭻ قىلىپ ،يولغا كىر پ قىسىمغا
يېتى ىۋالغۇچە ھەمراھ بولۇشۇمنى ئۆتۈندى ،يولنى باشالپ قوشۇنىغىەە يەتكۈزۈپ
قويدۇق ،ئېتىۋەتمەي ،ھۆكۈمەتكە تاپ ۇرۇپ بەرمەي قويۇپ بەردى شۇ!
ققققق قىﭙقىﺰ ﻞ يالغان ئېيتىۋاتىسەن!
ققققق قارا ئاكا! نىيىتىﻢ ئاال بولغان بولسا بۇ يۇرتقا كەلمەيمۇ ،ساڭا بەرگەن  01تىلالنى
دەسمىﻲ قىلىپ ھەر تايدا تېنىمنى گۈلدەك تان ئېتەلەيتتىﻢ ،يۇرل ۋە سېنى دەپ
كېلىپ قالد ﻢ ،ھەممىسىنى ساڭا بەرد ﻢ ،بەرمىسەم قانداق قىالاليتتىڭ ،تې ى
مىراسالرنى تىلغا ئالغۇچى بولمىد ﻢ ،ئۇنداق قىلما ئاكا! يال ،غەير ﻲ ،ئوسال
ئادەملەرنىڭ گېﭙى ە كىر پ يۈرمى ىن.
ئاكام ،يەڭ ەم كۆز ئۇرۇشتۇر ۋالدى  -دە ،توﺧتاپ قالدى.
ققققق بوپتۇ ئۇكام ،سېنى سىناپ باقتىﻢ ،ئېيتقىڭ كەلمىسە ئۆزۈڭ بىلەرسەن! ققققق
دېدى.
ئى الر شۇ تەر قىدە ماڭدى ،لېكىن ماڭا سېلىپ بېر لىد غان قورا  -تايد ن گەپ
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يوق ،تې ىەە شۇ ﺧارابە قورۇدا ،مال  -چارۋ الر بىلەن سامانلىقتا يېتىپ  -قوپۇپ
يۈردۈم ،ئاۈ  -تاماق ،كېىيىﻢ  -كېەىكىﻢ كۈند ن  -كۈن ە ناچارالشتى .باشقا
يەرگە كېتەي دېسەم ،ھېلىقى ئامانەل مېنى چۈشەپ قويغانىدى .سەمىمىيەتسىﺰلىك
قىلغۇم كەلمىدى.
تۇرغۇن پال  -پال ئاكامنىڭ ئۆيى ە كېلىپ تۇر د غان بولۇپ قالدى ،ھەر
قېتىﻢ كەل ەندە ئەھۋالدا يېﯖى ئۆزگىر ﺶ كېلىپ چىقاتتى ،ئاكامنىڭ سوئال -
سور قى ،ھەتتا كېەىلىرى مەن ياتقان يەرگە بېر پ چۈشەكەپ  -تۆيلۈپ بولسىمۇ
يىپ ئۇچى بېرەمد كىن دەپ ،ئۇيقۇلۇق ھالىتىمنى كۆز تىپ يۈردى ،تۇيۇپ قېلىپ
ﺧەنجەرنىڭ كۇنۇپكىسىنى بېسىپ قويۇپ ياتىد غان ،يېنىمد ن ئاير مايد غان
بولدۇم .مەنمۇ ﺧەنجەرنىڭ بىقارام قىلى ىغا كۆنۈپ قالغانىد ﻢ ،ساالمەتلىكىم ە
تەسىر كۆرسەتكەن بولسىمۇ ،بەرداشلىق بەرد ﻢ .بىر كۈنى ھويلىغا كىرسەم،
يەڭ ەم ئاكامغا دەۋاتقان گەپلىرى قۇلىقىمغا كىر پ قالدى.
ققققق ھېلىقى ئادەم ماۋۇ دور نى تۆمۈراﺧۇننىڭ ئې ى ياكى چېيىغا قوشۇپ
ئىەۈرۈۋەتسەڭالر ئۇنىڭ تى ىر ە تەسىر قىلىپ ﺧامۇشلۇققا يۈزلىنىدۇ ،گەپ -
سۆز ھەر كەتلىر نى باشقۇرالمايد غان بولىدۇ ،ئاند ن سىر  -ئەسىر نى ئاشكارا
قىلىد غان بولىدۇ ،شۇ چاغدا ھېلىقى دەپى  -دۇنياالرنى قولغا چۈشۈرگىلى بولىدۇ
دەيدۇ .مەن ئەگەر زەھەرلىنىپ ئۆلۈپ تارتىپ قالسىەۇ؟ ئۇ چاغدا بىﺰ ....دېسەم ،
ياق ئۆلمەيدۇ ،ئاتىﺰالپ كېتىدۇ  -شۇ!  -دەيدۇ،ققققق دېدى .ئاكام رەل قىلىپ:
ققققق ئۇ مېنىڭ بىر تۇغقان قېر ند ىﻢ تۇرسا ،پۇل  -دۇنيانى دەپ ساپساق بىر ئەرنى
ناكار قىلىپ قويساق ئاﺧىرەتتە سوئال  -سوراقالرغا نېمە دەپ تاۋاب بېر مەن .ياق!
ئۇنداق قىلمايلى! ئەپكېلىﯖالر دور نى!ققققق دېدى  -دە ،قولىغا ئېلىپ سىرتقا
ماڭدى .مەن دەرھال بۇرۇلۇپ كوچىغا چىقىۋالد ﻢ ،ئاكام ﺧىلۋەل بىر يەرنى تېﭙىپ
تۆكۈۋەتكەن ئوﺧ ايدۇ ،ھەر ھالدا ئاكامد ن ﺧۇشال بولدۇم .نېمىال بولسا
قېر نداۈ...
ھەر ھالدا يېمەك  -ئىەمىكىمد ن ئېﮭتىيال قىلىد غان بولۇپ قالد ﻢ ،تۇرغۇن
دې ەن نائەھلى كېلىپ  -كېتىپ يۈردى ،لېكىن ماڭا يولۇقمايتتى ،ھەر كەل ىنىدە
بولۇپمۇ يەڭ ەم ە ئەپسۇنلىر نى ئوقۇپ  -ئۆگىتىپ تۇراتتى ،ئاﺧىرى يەڭ ەم
تۇرغۇننىڭ ئەپسۇنلىر غا بەرداشلىق بېرەلمىدى ،ئاكاممۇ بوشاپ كەتتى .شۇنەە
ھوشيارلىق قىلساممۇ ،يەڭ ەم ئۆز قواليلىقلىر د ن پايد لىنىپ ماڭا ھېلىقى دور نى
ئىەىرۈۋەتتى ،بەلكى بىرقانەە قېتىﻢ بولسا كېرەك ،شۇند ن باشالپ ھوشۇم تايىدا
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ئەمەس ﺧامۇشقا ئايلىنىپ قالد ﻢ .تاماق يې ۈم كەلمەيدۇ ،ئىسسىق  -سوغۇقنىمۇ
سەزمەيمەن ،كىيىﻢ  -كېەەك ،ئائىلە روزغار ،ﺧۇشاللىق دې ەن ئارزۇ -
ﺧىيالالرنىڭ ھەممىسى ماڭا ياتالشتى ،ساراڭغا ئايلىنىپ قاالي دېد ﻢ .بىرال ئىﺶ
ھېلىقى ئامانەل ،ۋەدە  -ۋاپا مېنى بى وتلى ى قا يول قويمىدى ،ئۇالر مېنى
ئەيۋەشكە كەلتۈرەلمى ەند ن كېيىن ،ماڭا بەك ئۆچ بولۇپ كەتتى .كى ىلەر ئار سىدا
«بۇالڭەى»« ،ساراڭ»« ،ئەسكەر بولغاندا ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈپ بۇالڭەىلىق
قىلغاچقا ﺧۇدايىﻢ ئۇنىﯖغا كۆرسەتتى»« ،ھەزەر ئەيلەڭالر ،ئۇ تۇنۇنالشقانسېرى
ئادەم ئۆلتۈرۈشتىن يانمايدۇ» دې ەن ئىغۋا  -بۆھتانالرنى تارقاتتى« .يالغاننى ئۈچ
قېتىﻢ تەكرارلىسا راستقا ئايلىنىدۇ» دې ەندەك ،نادان ئادەملەر ئاڭالۋېر پ ،مېنىڭ
ئىنكاسسىﺰلىقىمد ن بارا  -بارا بۇ گەپلەرگە ئى ىنى تى .ئۆچمەنلىكى ئاشتى،
مازاقالپ ئانى تاپىد غان بولدى ،ئاكاممۇ پۇل  -دۇنيانىڭ كويىدا ،مېنى مۇشۇ كونا
سامانلىققا سوالپ قويۇپ ،تاماقتىن قىسىپ قىيناۋاتىدۇ ،ئاﺧىر ئۇالر بۇ دۇنيادا مېنى
تىر ك قويمايد غان ئوﺧ ايدۇ ،ھالىﻢ ﺧاراب ،پال ئار دا ئۆلۈپ قالىمەنمىكىن دەپ
قورقىمەن ،نۇرئەھمەد ،سەن مەھەللى ە قايتىپ كەل ەند ن كېيىن ھەممە ئەھۋالنى
كۆردۈڭ ،چۈشەند ڭ ،باشقا ياققا كېتەي دې ەنىد ﻢ ،ئەمما ھېلىقى ئامانەل،
ﺧەر تىلەرنى تۇتقۇزۇپ بېر د غان ۋ جدانلىق ،ئى ەنەلىك ئادەم تاپالمىد ﻢ .ھەي
ئۇكام ،ھاياتىمدا بۇ مەھەللىدە ئۇچراتقان بىرد نبىر ۋ جدانلىق ،ئاد مىلىكىنى
ساقلىغان ،توغرا نىيەتلىك بىر ئىنسان بولۇپ يېتى ىﭙسەن ،پەقەل سەنال مېنىڭ
قانداق ئادەملىكىمنى ،كىەىكىﯖدە ساڭا كۆرسەتكەن تەسىر منى ئۇنتۇپ قالماپسەن،
سەنال ئاقكۆڭۈل ،سەمىمىﻲ مىجەز  -ماھىيىتىﯖنى ساقالپ تۇرۇپسەن ،ھاز ر سەن
مېنى توغرا چۈشەن ەن ،توغرا باھا بەرگەن ،مېنىڭ «ساراڭ» ئەمەس ،ساقلىقىمنى
ئېتىراپ قىلىپ ،ئۇالرنىڭ ز يانكەشلىكلىر نى پاۈ قىلىپ ،تۆھمەتلىر نى رەل
قىلغان ،ماڭا ھەقىقىﻲ ئىنسان ﺧىسلىتى پەز لىتىدە ئىﭻ ئاغر تقان ،شەپقەل
قولۇڭنى سوزغان بىر ياﺧ ى دوستۇمسەن ،سېنىﯖد ن ئەبەد ﻲ مىننەتدارمەن.
كۆزۈمد ن ياۈ قۇيىلىۋاتاتتى ،تۆمۈرنىڭسەمىمىيەتكە تولغان سۈر د ن ﺧەۋەردار
بولۇپ ،ئۆزۈمنىڭ ئۇنى توغرا كۆزەتكەنلىكىمد ن پەﺧىرلەند ﻢ ،يۈر كىمنى ياۋۇز
ئادەملەرگە بولغان غەزەپ  -نەپرەل ،ئۆچمەنلىك ،تۆمۈر ئاكامنىڭ قىسمىتى ە ئىﭻ
ئاغر تىﺶ ،ياردەم بېر ﺶ تۇيغۇسى چىرمىۋالدى« .لەنەل سەنلەرگە! ئۇرۇغ -
تۇغقان ،قېر نداشمۇ شۇنداق بوالمدۇ؟ تۆمۈر ئاكامغا قانداق ياردەم بېرەلى ىﻢ
مۇمكىن؟»
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ققققق ئەمدى قانداق قىالي دەيسىﺰ تۆمۈر ئاكا!
ققققق ھېﭻ بىلەلمىد ﻢ ،ئى ەنەلىك ئادەم تاپالىسام بۇ ئاۋار ەىلىقالرد ن بىراقال
قۇتۇلۇشقا ھەر كەل قىلىپ باقاتتىﻢ ،بىراق ئۈمىدنىڭ قىرغىقى كۆرۈنمەيۋاتىدۇ.
مەنمۇ ئىالتسىﺰ تۇرۇپ قالد ﻢ ،شەﺧسەن غەزەپ  -نەپرەتتىن باشقا ئۇ ئادەملەر
بىلەن سەۋەبسىﺰال قارشى چىققىلى ،ئېلى قىلى بولمايتتى ،بۇ بەك نازۇك ئىﺶ
تۇرسا!
تۆمۈر ئاكام يەپ بواللمىغان ئاشنى باشقا بىر قاچىغا تۆكۈۋالدى  -دە ،قاچىنى ماڭا
سۇنۇپ:
ققققق قايتىپ كەل! ھاۋاﺧان ئاچام كېلىۋاتىدۇ ققققق دېدى .ئارقامغا قار سام راست
يىراقتىن چوڭنام پايﭙاسالپ كېلىۋاتىدۇ ،غەز ﭙىﻢ كەلدى« ،قاچانال بولسا كەينىم ە
كىر ۋالغان» دېد ﻢ ئىەىمدە .چاندۇرماي قورۇنىڭ ئارقا تەر ﭙىد ن كوچىغا
چىقىپ ،باشقا تەرەپتىن كېلىۋاتقاندەك كۆرۈنۈۈ بېر پ ئۆي ە قايتتىﻢ.
تاالدا لەپىلدەپ قار ياغماقتا .قار ئىل ىر كى يىلالرد كى پەسىﻞ ئۇدۇمىد ن
بالدۇر يېغىۋاتاتتى ،دېمەك ،سوغۇق ئىل ىر كى يىلد كىد ن بالدۇر چۈشۈپ كەتتى
دې ەن گەپ .سىنىﭙتا مۇئەللىمنىڭ سۆزلەۋاتقان دەرسى زاد ال قۇلىقىمغا
كىرمەيۋاتاتتى ،ئېسى  -ياد ﻢ قايسى كۈنى تۆمۈر ئاكام سۆزلەپ بەرگەن
ﺧاتىر لەردە ،بې ىغا چۈشكەن كۈلﭙەتلەردە ئىدى .قەلبىﻢ ئاشۇ بىر توپ
ئادەملەرنىڭ قىلىۋاتقان ئوساللىقلىر غا نەپرەل ،يالقۇن بىلەن يېنىپ كېتىپ
باراتتى« .بۇ سوغۇقتا تۆمۈر ئاكام قانداق قىلغاندۇ؟ ئاشۇ نا ئەھلىلەر ئۇنى ئىسسىق
ئۆي ە يۆتكىۋالماي ،سوغۇق ﺧارابە ئۆيدە توڭلىتىپ ئۆلتۈرۈپ قويارمۇ؟ ھېەنەرسى ە
قار ماي باشقا يەرگە كەتسىمۇ بوپتىكەن»...
چوڭ ئانام كۆز ئالد مغا كەلدى ،چوڭ ئانامنىڭ ماڭا بولغان مېﮭرى  -شەپقىتىنىڭ
چوڭقۇرلۇقىنى بىلىمەن ،شۇنداقتىمۇ دائىﻢ كەينىم ە كىر ۋېلىپ ،گۈدەك بالىدەك
باشقۇرۇپ كېتى لىر د ن بەك بىﺰار بولۇپ كەتكەنىد ﻢ .چوڭ ئاناممۇ ئاشۇ بىر توپ
ئادەملەر تەر ﭙىدە تۇرۇپ ناھەقەىلىكنىڭ چاقىنى ئايالندۇرۇشۇپ

بېر ۋاتىدۇ،

تۆمۈر ئاكامنىڭ «ساراڭ» ھالەتكە چۈشۈپ قېلى ىدا چوڭ ئانامنىﯖمۇ ھەسسىسى
باركەن ،دې ەن ئوي كالالمنى چىرمىۋالدى ،تۆمۈر ئاكامنى ئاشۇ بىر توپ كى ىلەر ۋە
چوڭ ئانام بىرلى ىپ ماماتلىق دۇنياسىغا ئتتىر ۋاتقاندەك بىلىندى .مەكتەپتىن
غەمكىن قايتىپ كېلىپ ئەمد ال

ئۇلۇغ ئول قاالنغان يان ئوچاققا قاقلىنىپ
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ئوتسىنىپ ئولتۇراتتىﻢ ،چوڭ ئانامنىڭ بىرسى ە ۋارقىر غان ئاۋازى ئاڭالندى.
ققققق تام تۈۋ دە نېمە ئىﺶ قىلىسەن؟ نەۋرەم ە يەنە تىن چاپالشتۇراي دەپ
كەلد ﯖمۇ ،ماڭ كەل!
دېر ﺰ د ن قار سام تۆمۈر ئاكام تام تۈۋ دە دۈگدۈيۈپ ئولتۇرغانىكەن ،ئۇزايىد ن
ماڭا بىر گېﭙى باردەك قىالتتى.
ققققق چوڭ ئانا! تۆمۈرئاكامنى ئۆي ە كىرگىلى قويۇڭ ،ئول ئىسىننىۋالسۇن!
ققققق مۇشۇ بالىنىﺰە ،ماقۇل ،كىرگىن!
لېكىن تۆمۈرئاكام كىرگىلى ئۇنىمىدى ،ئۇ كۆز دە ماڭا شەرەل قىلىپ ،مېنى سىرتقا
چاقىردى ،چاپىنىمنى كىيىپ سىرتقا چىقتىﻢ .چوڭ ئانام ئۆي ە يېنىپ كىر پ ئىﺶ
بىلەن بولدى ،تۆمۈر ئاكام پۇرسەتنى غەنىمەل بىلىپ پەس ئاۋازدا شۇنداق دېدى:
ققققق نۇرئەھمەد ،مېنىڭ ئەمدى چىد غۇچىلىكىﻢ قالمىدى ،ئۇالر ئاﺧىر مېنى
ئۆلتۈرۈۋېتىد غان ئوﺧ ايدۇ ،ساڭا دەيد غان مۇھىﻢ گېﭙىﻢ بار ئىدى ،ئەتە ھاۋاﺧان
ئانام ۋە باشقىالرنىڭ كۆز ە كۆرۈنمەي ئاشۇ قۇملۇقتىكى تۇرنىڭ قې ىغا بارغىن،
دەل چۈۈ ۋاقتىدا!...
ققققق ماقۇل ،ققققق دېد ممەن.
تۆمۈر ئاكام لەپەڭ ىپ ماڭغىنىەە قايتىپ كەتتى ،ئۆي ە كىرسەم چوڭ ئانام
گۇمانسىراپ:
ققققق تۆمۈر ساڭا نېمىلەرنى دېدى؟ ققققق دەپ سور دى.
ققققق ھەممە ئى قا چىﭙىلىۋالىد كەنسىﺰ ،قېرى ئادەمەۇ چوڭ سۈپەل بولىد غان ،نېمە
دېمەكەىدى؟ ئا كۈنى ئاپارغان تاماق ،چاپان ،ئۆتۈك ئۈچۈن رەھمەل دېدى شۇ!
ققققق شۇنداق نەرسىلەرنى ئاپارغانمىد ڭ؟
ققققق ھە ،ئاپارد ﻢ قانداق؟ سوغۇقتا توڭالپ ئېەىرقاپ ئۆلۈپ قالسا بوالمتى ئەمىسە؟!
بۇ مەھەللىد كى ئادەملەر ئىنتايىن رەھىمسىﺰ ،نادان ئىكەنسىلەر!
چوڭ ئانام ﺧىجىﻞ بولغاندەك بىر ئۈمەەيدى ۋە:
ققققق ئۇنداق ئەمەس باالم ،مېنىﯖمۇ بەك ئىەىﻢ ئاغر يدۇ ،تې ىد ن ياﺧ ى يى ىت
ئىدى! ققققق دېدى.
ئەتىسى دەل چۈشلۈك ئارام ۋاقتىدا ،چوڭ ئانام ۋە باشقىالرنىڭ كۆز ە
چېلىقماي ،تام ياقىسى ،باغ تۈۋد كى چىغىر يولالرنى ياقىالپ مۆكۈپ دې ەندەك
تۆمۈر ئاكام كۆرسەتكەن يەرگە يۈگۈردۈم .بۈگۈن قارمۇ توﺧتاپ قۇياۈ پارقىراپ
چىققان .ھاۋا ئىللىق كۈن بولدى« .دەرسكە كېەىكسەممۇ مەيلى» دەيتتىﻢ ئىەىمدە.
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سېر ق ئۆيد كى ئوتالقتىن ئۆتۈپ ،نېر دا تاغ چوققىلىر دەك چوﺧەىيىپ
سوزۇلغان ،بىر  -بىر ە مىن ى ىپ كەتكەن قۇملۇققا كىرد ﻢ ،قۇملۇقنىڭ
ئوتتۇر سىدا ،ئەسىرلەر بويى يامغۇر  -بورانالرنىڭ زەربىلىر ە بەرداشلىق بەرگەن
ھالدا  01مېتىرچە ئې ىﺰلىكتىكى توپا ۋە يۇلغۇن تاللىر نى گىرەلەشتۈرۈپ قاڭداپ
سوقۇلغان قەد مى تۇر ھەيۋەل سۆلەل بىلەن قەد كۆتۈرۈپ تۇراتتى .قار سام ئەتراپتا
ئىنسى  -تىن يوق ،تۆمۈر ئاكاممۇ كۆرۈنمەيدۇ ،ئەتراپقا سىنەىالپ قار سام بىر قۇم
دۆۋ سىنىڭ ئارقىسىد ن ئىسقىرتقان ئاۋاز كەلدى ،ئارقىد نال تۆمۈر ئاكام پۇالڭ ىپ
چىقىپ كەلدى ،مۈكۈنۈپ تۇرغانىكەن.
ققققق تېﺰراق! ققققق دەپ ئالد راتتى ئۇ كەيﭙىياتى تىدد يلى ىپ،ققققق ئەمدى كۆزد ن
يوقالمىسام ھېلىقى مال  -دۇنيا ﺧاپىەىلىقىدا ئۆلۈپ كېتىد غان ئوﺧ ايمەن .ئويالپ
 ئويالپ سېنىﯖد ن ئى ەنەلىك ساد ق ،ساپ د ﻞ دوست تاپالمىد ﻢ ،مېنىڭيۈكۈمنى ئەمدى سەن ئۈستۈڭ ە ئېلى ىﯖنى ئۈمىد قىلىمەن ،ياق دېمى ىن! سەن
بۇنى قىالاليسەن ۋە سېنىﯖد ن ھېەكىممۇ گۇمانالنمايدۇ ،بۇ سىرنى ھېەكىم ە ھەتتا
ئاتا  -ئاناڭغىمۇ تىنما! قانداق؟ ئۈمىد منى يەردە قويماسسەن!
ئۇ ماڭا شۇنداق بىر سەمىمىﻲ ،پاك بىر ﺧىﻞ روھىﻲ ئىلتىجا بىلەن تىكىلد كى،
گەرچە بۇ بەك ئېغىر مەسقۇلىيەل  -يۈك بولسىمۇ رەل قىلى قا ئامالسىﺰ قالد ﻢ.
ققققق ماقۇل ،ﺧاتىرتەم بولۇڭ تۆمۈر ئاكا ،ئاﺧىر غىەە ۋەدەمدە تۇر مەن!
ققققق ئەمىسە سۆزلىر منى د ققەل قىلىپ ئاڭال! نى ان تەرەپ ئەتراپ -ئورۇنالرغا تازا
سىنەىالپ قارا ،قاراپ ئېسىﯖ ە ئېلىۋال ،پۇﺧتا كۆرۈۋال ،ئاشۇ تۆل بۇرتەك تۇرنىڭ
تەنۇب تەرەپكە قار غان تېمىد ن ئۇدۇل يەنە تەنۇبقا قۇم دۆۋ سى ە  311قەدەم
چامداپ قۇم ئار سىغا كىر سەن ،بۇرۇلۇپ غەرب تەرەپكە  911قەدەم ،يەنە بىر
ئۆرۈلۈپ تەنۇبقا  911قەدەم ماڭغىنىﯖدا تاقىر ،قېتىپ كەتكەن قىﺰغۇچ بىر قۇم
دۆۋ سى ە دۇچ كېلىسەن ،بايلىق ئاشۇ قۇم دۆۋ سىنىڭ ئارقىسىغا ،پەس تەرەپكە
كۆمۈل ەن .ئاسانلىقەە بايقىغىلى بولمايدۇ ،بۇ قۇم ھەرقانداق بوران  -چاپقۇند مۇ
كۆچمەيدۇ .مانا بۇ ﺧەر تە ،مەھكەم ساقال! ئامانەل ئى ىسى مەيلى كىمال بولمىسۇن
مۇشۇ ﺧەر تە بىلەن كېلىدۇ ،ﺧەر تە شەرل! ئىككى ﺧەر تە ئوﺧ اۈ بولغاند ال
ئى ەنﭻ تۇرغۇزۇلغان بولىدۇ ،ئاند ن بۇ قۇم دۆۋ سىنى كۆرسىتىپ ئامانەتنى
ئۆتكۈزۈپ بېر سەن ،كەل ۈچىلەر مېنى تاپالماي مەھەللىد كىلەرگە زوراۋانلىق
ئى لىتىپ قالسا ،ئۆزۈڭ تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئاشكار لىنىپ ئامانەتنى تاپ ۇر،
مۇشۇ ئامانەتنى ئىﺰدەپ كەل ۈچىلەرنىڭ ئۇچۇر نى ئالغان ھامان تىڭ  -تىﯖال.
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ئۇالرنى كۆزەل ،شۇالر ئىكەنلىكى ە تەزم قىاللىساڭ كۆرۈشكىن ،تەز ﻢ قىاللمىساڭ
سۈكۈل قىﻞ ،ۋاقىت ،پەيت كۈل ،كازاك د مىيان شاڭۋېﻲ  04ياشالردا ،ئې ىﺰ،
گەۋد لىك ،ئاق سېر ق يۈز ،چېقىر كۆز ،سېر ق چاچ ،پې انىسىدە قېلىﭻ ئىﺰ د ن
قالغان تارتۇقى بار ئادەم ،ئەگەر باشقىسى كەلسە ﺧەر تە ئاساس ،يەنە گەپ -
سۆزلىر نىڭ ئورامىغا قاراپ ئىﺶ قىﻞ ،ئېﺰ پ ﺧاتا قىلىپ قويما!
ئۇ مېنى ئەگەشتۈرۈپ تۇر تەرەپلەر ،قەدەم سانى ،بۇرۇلۇشالر ۋە ھېلىقى قۇم
دۆۋ سى ىەىلىك تەكرار  -تەكرار تەقلىد ﻲ ھەر كەتلەر بىلەن كۆرسەتتى .مەنمۇ
زېﮭنىﻢ بىلەن سىنەىالپ قاراپ پۇﺧتا تەكرارالپ ئېسىم ە ئېلىۋالد ﻢ.
ققققق مۇبادا ققققق دېد ﻢ ھەر ئېﮭتىماللىقنى نەزەردە تۇتۇپ،ققققق ۋاقىت ئۇز راپ تەقد ر
 قىسمەن ،سەۋەبلەر تۈپەيلىد ن ئامانەل ئى ىسى كەلمىسىەۇ؟ ئالتۇنالر قۇمئاستىدا ئەبەد ﻲ قاالمدۇ؟
ققققق سەنمۇ ققققق دېدى تۆمۈر ئاكام كۈلۈپ كېتىپ ،ققققق ئۆز ۋاقتىدا د مىيان شاڭۋېيغا
قويغان سوئالىمنى ئەسلەتتىڭ ،ئۇ كازاك «گېﭙىڭ ئورۇنلۇق تۆمۈر ،ناۋادا ئەھۋالدا
ئۆزگىر ﺶ بولۇپ مەن ياكى مېنىڭ ئادەملىر ممۇ كەلمىسە ،بەۈ يىلغىەە ساقال،
ئالتۇنالرنىڭ قۇم ئاستىدا قېلىﺶ ﺧەۋپى تۇغۇلسا ،ئۆزۈڭ ئى لەتكىن ،قورۇنساڭ،
د لىڭ تارتمىسا ،بىقەپ كۆرسەڭ ،ئېەىپ ئېلىپ نامراتالرغا ،ئى لەمەى دېﮭقانالرغا
تارقىتىپ بەر ياكى ئۆزۈڭ ساۋابلىق دەپ قار غان بىرەر ياﺧ ى ئى قا سەرپ
قىلىۋەل ،ئەمما ھەرگىﺰ ئاچكۆز ،بې ىﻞ ،رەز ﻞ ئادەملەرنىڭ ،باي  -غەنىلەرنىڭ،
ﺧىيانەتكار ئەمەلدارالرنىڭ ،يەرلىك بەگ  -غوتامالرنىڭ قولىغا چۈشۈپ
كەتمىسۇن ،چۈنكى ئۇالر ئىمتىيازلىر غا تايىنىپ پۇقراالرنى شىلىپ توپلىغان مۇشۇ
ئالتۇنالرمۇ ئاشۇالرد ن تارتىۋېلىنغانىدى ،نامرال ،ئى لەمەىلەرگە تارقىتىپ بەرسەڭ
ھەقىقىﻲ ئى ىلىر ە قايتۇرغان بولىسەن ئۇقتۇڭمۇ؟» دې ەن ئىدى! سەنمۇ د مىيان
شاڭۋېﻲ دې ەندەك قىﻞ!
ققققق ئۇقتۇم تۆمۈر ئاكا!
 ئەمىسە ئاير اليلى! ساڭا  31تىلال قالدۇردۇم .ئۇ مەن ياتقان ﺧارابىنىڭئوتتۇر سىد كى قېرى ئۈژمىنىڭ كۇڭتىيىدە ،مەندە يەنە  31تىلال بار ،تۇرمۇشۇمغا
يېتىدۇ .پال  -پال يوقالپ تۇرغىن ،بې ىﯖغا كۈن چۈشكەندە ئى لىتەرسەن...
ققققق ماڭا ھېەنېمە كېرەك ئەمەس تۆمۈر ئاكا! كىەىك تۇرسام ،ئۆيد كىلەر بىلسە
گۇمان قىلىدۇ ،چاتاق چىقىدۇ ،ھەممىسىنى ئېلىپ كېتىڭ!
ققققق تۇرمۇۈ دې ەن ياﺧ ى ئادەمنى ئاسان تونۇپ بواللمايدۇ ،ئەمما پۇل  -دۇنيانى
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تونۇيد كەن ئەمەسمۇ؟ ئاشﭙۇزۇلغا كىر پ تاماق يېسەڭ ،سەن مىڭ ياﺧ ى ئادەم
بولغىنىﯖد مۇ پۇلۇڭ بولمىسا تاماق بەرمەيدۇ ،مۇبادا قەبىﮫ ئادەم بولساڭمۇ ،پۇلۇڭ
بولسىال تاماق يېيەلەيسەن ،ئېلىپ قوي! ز يىنى يوق!
ققققق تۆمۈر ئاكا!...
ققققق ئەمىسە شۇنداق بولسۇن ،ﺧەير ،ﺧۇداغا ئامانەل! ئامان بولساق كۆرۈشەرمىﺰ،
لېكىن بۇ يەردە ئەمەس ،ئەمدى مېنى زاد ال ئىﺰد مى ىن ،تاپالمايسەن.
ھەر ئىككىلىمىﺰنىڭ كۆز مىﺰ ياۈ ،ﺧەيرلى ىپ ئىككى تەرەپكە ئاير لدۇق،
بىرقانەە كۈنلەرگىەە ،يا كوچا ،يا بازاردا ۋە ﺧارابىلىكتە «ساراڭ» نىڭ قار سىمۇ
كۆرۈنمىدى .مەكتەپتە پەﺧىرد ن ماڭا:
ققققق قارا نۇرئەﺧمەل ،بىرنەچەە كۈن بولدى «ساراڭ» كۆرۈنمەيدۇ ،ھەممە يەرنى
ئاﺧتۇرۇپ ئىﺰد دۇق ،تاپالمىدۇق .دادام «بىر ﺧىلۋەتتە ئۆلۈپ قالد مىكىن»
دەيدۇ .كېيىنەە ﺧەۋ رى كېلىپ قاالر! ققققق دېدى ئېەىنغان ھالدا ،ئەمما تې ىد ن
ﺧۇشال بولغانلىقى بىلىنىپ تۇراتتى« .ئەمدى ئۇنى مەڭ ۈ تاپالمايسىلەر!»
دې ەنلەرنى كۆڭلۈمد ن ئۆتكۈزدۈم ۋە ﺧاتىرتەم ھالدا يەنە زەردەم تې ىپ تەنە
بىلەن:
ققققق ئەمد غۇ ﺧۇۈ بولغانسىلەر؟ كۆزۈڭلەرد ن نېرى قىاللماي بىقارام بولۇپ
يۈرەتتىﯖالر! ققققق دېد ﻢ .پەﺧىرد ن «ۋ للىدە» قىﺰ ر پ كەتتى  -دە ،ھودۇققان
ھالدا:
ققققق نېمى قا ئۇنداق دەيسەن؟ بىﺰ نېمى قا ﺧۇۈ بولىد كەنمىﺰ؟ ئۇ دادامنىڭ ئىنىسى
تۇرسا! ققققق دېدى .شۇنىﯖد ن كېيىن ساراڭ ھېەنەدە كۆرۈنمىدى .تامائەل ئىەىدە:
«ساراڭ تۇيۇقسىﺰ غايىب بوپتۇ» دې ەن گەپلەر ۋە ھەر ﺧىﻞ قىياسالر پەيدا بولۇپ،
سۆز  -چۆچەك ،ئىغۋاالرنىڭ باز رى چىقتى ،بىر مەزگىلد ن كېيىن ،تۇيۇقسىﺰ يۈز
بەرگەن بىر كۆڭۈلسىﺰلىك سەۋەبى بىلەن كۆتۈرۈل ەن ئىغۋا بورانلىرى ئۆزلۈكىد ن
بېسىقىپ قالدى .تۆمۈر ئاكام راستتىنال بۇ يەرد ن ئەبەد ﻲ غايىب بولغانىدى ،مەنمۇ
ئەبەد ﻲ ئۇچر المىد ﻢ.
بىر ئايەە ئۆتۈپ يانۋار ئېيىنىڭ قەھر تان سوغۇق كۈنلىر نىڭ بىر دە ،پەﺧر د ن
يۈگۈرگەن پېتى ئۆيىمىﺰگە يىغلىغان پېتى كىر پ كەلدى  -دە ،زارالنغان ھالدا:
ققققق دادام بىلەن ھېلىقى تۇرغۇن ئوغر نى تۇر بېسىۋېلىپ يانجىۋېتىﭙتۇ! ۋاي
نۇرئەﺧمەد تېنىﻢ ئاد ىﻢ! ئەمدى قانداق قىالرمىﺰ؟ يېتىﻢ  -ۋەيران بولدۇق
ئەمەسمۇ؟ ققققق دەپ بوينۇمغا ئېسىلدى.
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چۆچۈپ كەيﭙىﻢ ئۇچقان ھالدا ئورنۇمد ن تۇرۇپ كەتتىﻢ.
ققققق قانداقالرچە تۇر بېسىۋالغاندۇ؟ ققققق دېد ﻢ ئېەىنغان ھالدا پەﺧر د ننى بەزلەپ
تۇرۇپ.
ققققق تۈگۈن كەچتە ھېلىقى تۇرغۇن دې ەن ئوغرى يەنە پەيدا بولدى ،دادام بىلەن
ئۇزاققىەە گۇدۇڭلى ىپ كەتكەنىدى ،قاراڭغۇ چۈشۈشى بىلەنال كەتمەنلەرنى
ئېلى ىپ «بىر يەرگە بار مىﺰ» دەپ چىقىپ كېتى تى .كېەىنىﯖياقى تۇرنىڭ
ئاستىنى كولىغان چېغى ،ھەممىسى پۇل  -دۇنيانىڭ ئېﺰ قتۇرۇشى بىلەن بولغان
ئىﺶ دې ىنە ئاداۈ! ھەممىنى قىلغان ئاشۇ تۇرغۇن ئوغرى!
تۇر ئاستىد ن پۇل  -قوللىرى چىقىپ قالغان ئاشۇ تەسەتلەرنى سەھەردە قارا
كۆل تاڭ ىلىغا ئوتۇنغا ماڭغانالر (يول شۇنداق ئۆتەتتى) كۆرۈپ ﺧەۋەر قىلغانىكەن،
مەھەللىد كىلەرنىڭ ھەممىسى كۆرگىلى ،تەسەتلىر نى ئاچقىلى قۇملۇققا قاراپ
مېﯖى تى .پەﺧر د نمۇ«يېتىﻢ بولدۇق دادام!» دې ىنىەە يىغالپ-زارلىنىپ توپنىڭ
ئالد دا ماڭدى.
ئاتايىپ تەقد ر  -قىسمەل! يۈر كىمنى ئازاب ،ئېەىنىﺶ چىرمىۋالدى.
كۆزۈمد ن تارامالپ ياۈ تۆكۈلمەكتە ،مەنمۇ تامائەل توپىغا قوشۇلدۇم ،ئەھۋال
راست شۇنداق ئىكەن.
ئەسىرلەرد ن بېرى چىدام بىلەن قەد كۆتۈرۈپ تۇرغان تۇر مال  -دۇنيا
ئاۋار ەىلىقى بىلەن نىيىتى بۇزۇلغانالرنىڭ كەتمىنى تەگكەن ھامان بۇ ھاراملىقنى
ھار ئالد مۇ ،غەزەپلىنىپ تازالىغۇسى كېلىپ قالد مۇ گۆمۈرۈلۈپ چۈشۈپتۇ.
بۇ ئى نىڭ سىر-ئەسىرارى تامائەتكە چۈشۈنۈكسىﺰ ئىدى ،پەقەل مەنال
چۈشىنىمەن ۋە پەرەز قىالاليمەن .تۇرغۇن پەيدا بولۇپ «ساراڭ» نىڭ غايىب
بولغانلىقىغا قاتتىق ئۆكۈن ەن ،يىپ ئۇچىنىڭ قولد ن چىقىپ كەتكىنى ە ھەسرەل
چەككەن بۇ مەلقۇن يەنە بىر د لى قارا ئاسىﻲ ئاكىغا يېﯖى بىر رەز ﻞ پىالننى
كۆرسەتكەن .ئۇ «يىپ ئۇچى يوقالسىمۇ ،لېكىن قۇيرۇقى بار ،شۇنىﯖد ن بىﺰ بۇ
مال -دۇنياالرنى تېﭙىۋاالاليمىﺰ .ئاشۇ كۈنى تۆمۈر ھېلىقى كازاك بىلەن يۈك ئارتىلغان
ﺧېەىرنى ئالد غا سېلىپ قۇملۇق تەرەپكە قاراپ ماڭدى .مېنى بولسا قوغلىۋەتتى،
گۇمانىﻢ قوزغالدى ،يېقىند ن ئەگى ىپ كۆزەتسەم سېﺰ پ قالسا ئېتىۋېتەتتى .شۇڭا
يىراقتىن كۆزەتتىﻢ .ئۇالر تۇر ئالد دا توﺧتاپ چامداپ ئۆلەى ىلى تۇردى«ھە،
ﺧېەىرد كى يۈك چوقۇم دەپى  -دۇنيا ئىكەن ،تۇرنىڭ ئاستىغا كۆمۈشنى
ئويالۋېتىﭙتۇ ،ھەرقانداق ئەھۋالد مۇ قوزغالماس ئېنىق بەل ە مۇشۇ تۇر ،دەپ
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ئى ەنﭻ ھاسىﻞ قىلد ﻢ .كۆرۈپ قويۇپ قايتىپ كەلد ﻢ .ئىككىمىﺰ كېەىلەپ بېر پ
دەپى  -دۇنياالرنى تۇر ئاستىد ن ۋاقتىدا قېﺰ ۋااليلى! » دې ەن بولۇشى مۇمكىن.
پۇل-دۇنيا مەستانىلىقىدا ئەقلىد ن ئازغان ئاكام«راست بولمىسا ،ھېلىقى كازاك
تۆمۈرگە بىكارد ن بىكار  011تىلال بېرەمدۇ؟ قىماردا چوتا ئالد ﻢ دەيدا تې ى!»
دې ىنىەە تۇرغۇننىڭ گېﭙى ە ئى ىنىپ ئەگى ىپ تۇر قې ىغا كەل ەن ۋە بۇ پاتىقەگە
يولۇققان.
بۇ پاتىقەد ن كەنت  -مەھەللە ،بازار ،يېقىن  -يىراق تامائەل تەۋرەپ كەتتى،
نامازغا بەك كۆپ ئادەم كەلدى .يىغالشتۇق ،قاق اشتۇق ،مىيىتالرنى يۇيۇپ-تاراپ
يەرلەپ نەز ر نىمۇ بېر ۋەتتۇق .پاتىقەگە بەكمۇ ئېەىند ﻢ ،ھەممە ئى الردا يېقىن
تۇردۇم ،تامائەل ئىەىدە پاتىقەنىڭ سەۋەب  -ئەسىرار نى بىلى كە قىﺰ قىد غانالر
ھەر ﺧىﻞ گەپ  -سۆز ،چۆچەكلەرنى ئوتتۇر غا چىقىر پ يۈرۈشتى .لېكىن ئۇ سۆز
 چۆچەكلەر ،ھاد سىلەرنىڭ ئەسلىﻲ قىياپىتى ئەمەس ،ئەسلىﻲ قىياپىتىنى،ھالىتىنى پەقەل مەنال بىلىمەن ،ﺧاالس .بىلسەممۇ چىداملىق ،تەمكىنلىك بىلەن
ھېەكىم ە تىنمىد ﻢ.
 -0240يىﻞ  - 2ئاينىڭ بې ىدا ئىلى «ئۈچ ۋ اليەل ئىنقىالبى» نىڭ تەنۇبىﻲ
يۆنىلىﺶ پارتىﺰان قىسىملىرى تەڭر تېغىد ن ئې ىپ غەلىبىلىك تەڭ قىلىپ،
گومىنداڭ ئەكسىيەتەى ھۆكۈمىتىنىڭ ئاقسۇ ۋ اليىتىد كى ئۇۋ سى بولغان ئاقسۇ
شەھىر نى سېﭙىﻞ سىرتىد ن قورشىۋالدى .سېﭙىﻞ ئىەىدە ئاقسۇنىڭ مۇداپىقەسى ە
مەسقۇل گومىنداڭ  - 0ئاتلىق تۇەنىنىڭ ئەسكەرلىرى قاتتىق قارشىلىق قىلىپ
مۇداپىقەدە تۇردى .لېكىن قامال قاتتىق بولغاچقا ،ھەربىيلەر ،ھۆكۈمەل مەمۇر ﻲ
ئاپﭙاراتلىرى سېﭙىﻞ ئىەى ە سولۇقۇپ قالغانلىقتىن ،باشقا ناھىيە  -يېﺰ الرنىڭ
ھۆكۈمەل ئورگانلىرى تىﺰگىنسىﺰ ،ھۆكۈمەتسىﺰ ،پالەچ ھالغا چۈشۈپ قالغانىدى.
مىلتىق ،پىلىمول ،مىنامىيۇتالرد ن ئېتىلغان ئوقالرنىڭ ئاۋازلىرى ،گىراناتالرنىڭ
پارتالشلىرى چەل ،يىراق يېﺰا  -كەنتلەرگىەە ئاڭلىنىپ تۇراتتى .بىﺰمۇ ئاڭالپ
تۇردۇق .ھەممە يەرنى ئۇرۇۈ ۋەھىمىسى قاپالپ كەتكەن ،ﺧاتىرتەمسىﺰلىك ،بەزى
دېﮭقانالر«بىﺰ دې ەن پۇقرا ،بىﺰگە نېمە كېلەتتى؟ ئاشلىق بولمىسا قورساق ئاچ
قالىدۇ ،ئى ىمىﺰنى قىلغاچ تۇرايلى» دېيى ىپ ،كۈزلۈك يىغىﻢ  -تېر ﻢ بىلەن ئاۋارە
ئىدى .شۇنداقتىمۇ كۆپلى ەن دېﮭقانالر تام  -زېمىنلىر نى تاشالپ ئۆزلىر نى چەتكە
ئېلى قانلىقتىن ،كەنت ،مەھەللە ئىەى تىمجىت ،چۆلدەرەپ قېلى قانىدى ،بىرسى
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بىلەن بىرسىنىڭ كارى يوق ،ھەممىسى ئۆز ھەلەكەىلىكى بىلەن قالغان چاغالر
ئىدى - 2 .ئاينىڭ ئاﺧىر دا ئۇرۇۈ تازا قىﺰ ۋاتقاندا ،مەھەللىمىﺰگە ئۈچ ۋ اليەل
ئىنقىالبىﻲ ئارمىيەسىنىڭ ﻓورمىسىنى كەي ەن ئۈچ ئاتلىق كى ى ،ئىككى رۇس ،بىرى
ئۇيغۇر ...پەيدا بولۇپ قالدى .مەن بىر دېﮭقاند ن ئۇالرنىڭ ھېلىقى «ساراڭ»نىڭ
ئىﺰ -دېر كىنى قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قالد ﻢ .گۈپﭙىدە كۆڭلۈم ە«ھە ،بۇ كى ىلەر
چوقۇم ئاشۇ ئامانەتنى ئىﺰدەپ كەل ەنلەر ،ئۇچر ىپ نىيىتىنى بىلىپ بېقىپ،
راستتىنال شۇالر بولسا ئامانەتنى تاپ ۇرۇپ بېر پ ئېغىر يۈكتىن ﺧاالس بوالي» دەپ
ئويلىد ﻢ .ھېەكىم ە سەزدۈرمەي ئۇالر چۈشكەن تاينى ئىﺰدەپ تاپتىﻢ .بۇ چاغدا
ﺧېلى كۆزگە كۆرۈن ەن يى ىت بولۇپ قالغانىد ﻢ .ئۇالر باشقا بىر كەنتتىكى غازى
بې ىﻢ دې ەن بىر باينىڭ قورۇسىغا چۈشكەن ،ئۆي  -تايىنى يىللىقەىسىغا
قالدۇرۇپ ،ئۆزلىرى چەل  -ياقىغا كېتى كەن ،كىرسەم ،ئۇالر ھەيرانلىق بىلەن ماڭا
تىكىلدى .مەنمۇ ئۇالرنىڭ ساالھىيىتىنى كۆزد ن كەچۈرۈپ ئىككىلىنىپ قالد ﻢ.
ئىككىسى ياشقىنا يى ىتلەر ،باشلىق سۈپەل بىرسى  04ياشالردا ،گەۋد لىك،
ساالپەتلىك ،مۈر لىر ە پاگون تاقىغان ،يان قورالى بار بىر روس ئىكەن ،بىراق ئۇ
تۆمۈر ئاكام سۈپەتلەپ بەرگەن د مىيان شاڭۋى دې ەن كازاكقا تازا ئوﺧ ىماي
تۇراتتى.
ققققق بىرەر ئى ىﯖىﺰ بارمىدى؟ ققققق دېدى ساالپەتلىك رۇس كى ى بېجىر ﻢ ئۇيغۇر
تىلىدا ﺧۇش ۇي كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ.
ققققق ھەئە ،گېﭙىﻢ بار ئىدى ققققق دېد ﻢ داد ﻞ تۇرۇپ،ققققق سىلەر تۆمۈر ئاكامنى
ئىﺰدەمسىلەر؟ ئۇنى نېمى قا ئىﺰدەيسىلەر؟ ئۇ ھاز ر يوق!
رۇس كوماند ر بىرد نال تانلىنىپ كەتتى ۋە قىﺰغىنلىق بىلەن:
ققققق ھە يى ىت ،ئۇنى تونۇيد كەنسىﺰ ،ئۇنىﯖدا ئامانىتىمىﺰ بار ئىدى ،ئۇ نەگە
كەتتى؟ ققققق دېدى ئورنىد ن تۇرۇپ .ئامانەل ئى ىسىنىڭ شۇ ئىكەنلىكىنى تەز ﻢ
قىلد ﻢ  -دە ،تارتىنمايال:
ققققق سىﺰ بىلەن ئاير ﻢ كۆرۈشسەم دەيمەن ققققق دېد ﻢ .ئۇ تەڭەىلىر نى قالدۇرۇپ
ئى ىك ئالد غا چىقتى ،سۈيى شارقىراپ ئېقىپ تۇرغان ئېر ق بويىد كى شاﺧلىق
سۆگەتنىڭ تۈۋ ە كەلدى ،ئېر قنىڭ قې ىد كى ﺧۇشبۇي يالﭙۇزالر ئۆسكەن قۇمالر
ئۈستى ە ئولتۇرۇشتۇق.
ققققق سىﺰ د مىيان شاڭۋېﻲ ئاكام بوالمسىﺰ؟
ئۇ ئەتەبلەن ەن ھەم ﺧۇشال كەيﭙىياتتا:
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ققققق مەن ئۇنىڭ ئىنىسى ستېﻔان ﻓودﻓورۇچىك (تۇڭۋى) بولىمەن ،يەنى
ستېﻔان زاﺧاروۋ ﭻ ت ېنوف ،ھاز ر ئۈچ ۋ اليەل ئىنقىالبىﻲ مىللىﻲ ئارمىيەسى
تەنۇبىﻲ يۆنىلىﺶ پارتىﺰان قىسمىنىڭ بىر ليەنجاڭى ،ئاكام د مىيان زاﺧاروۋ ﭻ
ت ېنوف -0231يىﻞ  - 8ئايالرد كى ئىسىيانالر بىلەن بولغان تەڭدە ئاۋال
ناھىيەسىنىڭ غوروچول يېﺰ سىد كى بىر تەز ر دە ئوق تې ىپ ئۆلۈپ كەتتى .شۇ
يەردە قويۇلدى .مەن باشقا لىيەندە ئىد ﻢ .ئاكام تان ئۈزۈۈ ئالد دا بارلىق
ۋەسىيەتلەرنى ماڭا قالدۇرغان ،يىلالر ئۆتۈپ بۈگۈنكى كۈندە مەن ئۈچ ۋ اليەل
ئىنقىالبىﻲ مىللىﻲ ئارمىيە سېﭙى ە قاتناشتىﻢ ،قىسىملىر مىﺰ ئاقسۇنى قورشاپ
ياتماقتا .پۇرسەل چىقىر پ ئامانەتلەرنى تاپ ۇرۇپ ئاالي دەپ كېلى ىﻢ .سىﺰ...
ققققق مېنىڭ ئىسمىﻢ نۇرئەﺧمەل ،شۇ يەرلىك ،تۆمۈر ئاكامنىڭ ۋاكالەتەىسى ،ھاز ر
ئۇ يوق ،ھەممىنى ماڭا تاپ ۇرۇپ كەتكەن .مېنىڭ بىلەن مۇناسىۋەل قىلسىﯖىﺰ
بولىدۇ ،ئىسﭙاتىﯖىﺰنى چىقىر ڭ! ققققق ئۇ مەمنۇنلۇق بىلەن ﺧەر تىنى ئالدى.
مېنىﯖكى بىلەن سېلى تۇردۇق ،ئوﺧ اۈ چىقتى ،بىرلىككە كەلدۇق.
مەن مۇشۇ پۇل-دۇنيا ﺧاپىەىلىقىدا مەھەللىمىﺰدە بولۇپ ئۆتكەن ئى الرنى يىﭙتىن -
يىﯖنىسى ىەە سۆزلەپ بەرد ﻢ .ستېﻔان تۇڭۋېﻲ ئاڭالپ بولغاند ن كېيىن،
ئۇزۇنغىەە ئۈنەىقماي ئولتۇرۇپ كەتتى .ئاند ن ماڭا قاراپ:
ققققق

تۆمۈر ۋە سىﺰ نېمە دې ەن ساپ ،ئېسىﻞ ئادەملەر  -ھە؟! ئاكاممۇ ﺧاتا

تونۇماپتىكەن ،بولدى! بۇ پۇل  -دۇنياالرد ن مەنمۇ كەچتىﻢ .بۇ مال-دۇنياالر
مېنىﯖمۇ بېى ىمغا چىقىد غاندەك قىلىدۇ .قاراڭ ئۇكام ،ئاكاممۇ مۇشۇ مال  -دۇنيا
ﺧاپىەىلىقى بىلەن ئوق يەپ ئۆلۈكى ۋەتەند ن يىراقتا چۆلدە قالدى .ئىككى پاسىقمۇ
تۇر ئاستىدا ئۆلۈپتۇ .تۆمۈردەك بىر ساپ ئەز مەل ،پۇل  -مال دۇنيا ئۈچۈن ،ۋەد ە
ۋاپا قىلىمەن دەپ ئېغىر كۈلﭙەتلەرگە دۇچ كېلىپ ئاﺧىرى كۆزد ن غايىب بوپتۇ .بۇ
مال -دۇنياالر ماڭىمۇ قانەىلىك ۋاپا قىلىپ كېتەر؟ بىﺰ كېتەيلى ،ئۇ سىﺰدەك ساپ
نىيەل بىر يى ىتكە قالسۇن ،ﺧالىسىﯖىﺰ ئى تىيار ﯖىﺰغا

ئېلىڭ ،ﺧالىمىسىﯖىﺰ

ئى لەمەى دېﮭقان ،پۇقراالرغا تارقىتىپ بېر ڭ ياكى تامائەتنىڭ ئى ى ئۈچۈن
ساۋابلىق تەھەتلەرگە سەرپ قىلىۋېتىپ ﺧۇشال بولۇڭ ققققق دېدى قولۇمنى قىسىپ
تۇرۇپ .مەن بىردەم ئويلىنىپ ئاند ن سىللىققىنا رەل قىلد ﻢ.
ققققق سىﺰنىڭ ياﺧ ى كۆڭلىﯖىﺰگە رەھمەل ستېﻔان ئاكا! ياق ،بۇ دەپى  -دۇنياالرنى
مەنمۇ قوبۇل قىاللمايمەن! ئۇنىڭ ھۆدد سىد ن چىقالمايمەن .ئەگەر ئۇ مېنىڭ
قولۇمغا ئۆتسە ھامان ئەتراپقا يېيىلىدۇ .تامائەل دې ەننىڭ ئاغﺰى كەڭ ،ھەر ﺧىﻞ
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سۆز  -چۆچەك ،پىتنە  -ئىغۋاالر ئوتتۇر غا چىقىدۇ .پۇلنىڭ كويىدا دۈشمەنلىك
كۆپىيىدۇ.

ھۆكۈمەتنىڭ قۇلىقىغا يېتىدۇ«بۇنى قانداق تاپتىڭ؟» دەيدۇ.

تىنەلىقىمىﺰ ،ﺧاتىرتەملىكىمىﺰ

بۇزۇلىدۇ ،بې ىمىﺰغا پىت سېلىۋالىمىﺰ ،بىﺰنىڭ

تىر كەىلىكىمىﺰ گەرچە تاپالىق بولسىمۇ ،ھاالللىق بىلەن ئىككى بىلىكىمىﺰگە
تايىنىپ ،تۇپراق قېتىد ن ر ﺰقى تېﭙىپ يەپ ياشاپ كەل ەن ئادەملەر ،ھېلىمۇ
شۇنداق ياشاپ ئۆتۈپ كېتەيلى ،ياﺧ ىسى سىﺰ ئېلىپ كېتىپ بىر تەرەپ قىلىۋېتىڭ،
ققققق دېد ﻢ.
ستېﻔان تۇڭۋېﻲ ھەيران بولغان ھالدا كۆزلىر نى يوغان ئېەىپ ،ماڭا بىردەم
تىكىلىپ قاراپ تۇردى  -دە ،قايىللىق بىلەن:
ققققق ئۇيغۇرالر مەرد ،ئوچۇق  -يورۇق ،سەمىمىﻲ  -ساددا ﺧاراكتېرگە ئى ە ﺧەلق،
بۇنى مەن يەنە بىر ئەمەلىيەل ئارقىلىق چوڭقۇر ھېﺲ قىلد ﻢ .گېﭙىﯖىﺰمۇ
ئورۇنلۇقتەك تۇر دۇ ئىنىﻢ .ئانداق بولسا بۇ نەرسىلەرنى ئېلىپ كېتىپ ئۈچ ۋ اليەل
ئىنقىالبىﻲ ھۆكۈمىتى مىللىﻲ ئارمىيە شتابىنىڭ ﺧوتۇلۇق ﺧەز نىسى ە تاپ ۇراي،
شۇنداق قىلسام ناھايىتى توغرا بولىد كەن ققققق دېدى.
ققققق ئىنىﻢ،ققققق دېدى ئۇ يەنە كۈلۈپ تۇرۇپ ،ققققق ئاكام يەنە بىر ﺧاسىيەتلىك
ﺧەنجەرنىڭ گېﭙىنى قىلغانىدى ،ئۇ ﺧەنجەر بوۋ مىﺰد ن مىراس قالغان ياد كارلىق،
ئىنتايىن مۇھىﻢ بايلىق  -مىراس ئىدى ،ئۇ قېنى؟
ققققق توغرا! ئۇ ﺧەنجەرنى مەنمۇ تۆمۈر ئاكامنىڭ قولىدا بىرقانەە قېتىﻢ كۆرگەنىد ﻢ.
ھەقىقەتەن سىرى  -ھېكمىتى قالتىﺲ .تۆمۈر ئاكام بۇ ﺧەنجەر بىلەن ئەتراپىد كى
قارا نىيەل  -ﺧىر ﺲ كۈچلەرگە تاقابىﻞ تۇرغانىدى .ئۇ كېتەر چېغىدا ﺧەنجەرنى
ئېغىﺰغا ئالمىدى .مەنمۇ سوراشقا ئوڭايسىﺰالند ﻢ.
ستېﻔان تۇڭۋېﻲ ئەپسۇسلۇق كەيﭙىياتتا ئېر قتا ئېقىۋاتقان سۇغا تىكىلىپ بىردەم
تۇرۇپ كەتتى ،ئاند ن ماڭا قاراپ مەردانىلىك بىلەن:
قققققئۇ ھەقىقەتەنمۇ قىممەتلىك بىر مۈلۈك ئىدى ،ﺧەير ،بوپتۇ! سالىۋال،
تۆمۈردەك ۋە سىﺰلەردەك مەرد ،ۋەد سى ە ۋاپا قىلىد غان يى ىتلەرنىڭ ئالد دا بىر
ﺧەنجەر دې ەن نېمىتى؟ ققققق دېدى.
قققققرەھمەل ستېﻔان ئاكا،ققققق دېد ﻢ مەنمۇ بۇ كازاك روس ئوﻓىتسېرنىڭ مەردانە
ھىممىتى ە قايىﻞ ۋە سۆيۈنۈۈ ھېسسىياتىﻢ بىلەن.
مەن ستېﻔان تۇڭۋېﻲ ۋە ئۇنىڭ مۇھاپىﺰەتەىلىر نى قۇم چۆلد كى ھېلىقى دۆڭ ە
باشالپ بارد ﻢ .ئۆلەەم  -اليىﮭەلەر بويىەە ساندۇقەىالر كۆمۈل ەن تاينى تاپتۇق.
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ستېﻔان تۇڭۋېﻲ قۇم دۆۋ سى ئالد دا بىردەم سۈكۈتتە تۇردى  -دە ،ئاند ن مەن
بىلەن قۇچاقلى ىپ ﺧوشالشتى ،ئاتلىنىپ ئاقسۇ شەھىرى تەر ﭙى ە قاراپ يۈرۈپ
كەتتى.

ﺧاﺗىمە
ئەسلىمىلەر ئاياغلى ىپ قالدى .بۇ بىر رومان ياكى بەد قىﻲ توقۇلما ئەسەر
بولسىدى ،ئەسلىمىنىڭ ئاﺧىر نى ﺧالىغانەە سوزۇپ ،تەسۋ رلەپ ھېلىقى دەپى -
دۇنياالرنىڭ ،ستېﻔان تۇڭۋېينىڭ قولى ئارقىلىق تىنﭻ ،ئوڭۇشلۇق ھالدا ئۈچ
ۋ اليەل ئىنقىالبىﻲ ھۆكۈمىتى مىللىﻲ ئارمىيە باۈ شىتاب ﺧوتۇلىقىغا تاپ ۇرۇپ
بەرگەن قىلىپ تەسۋ رلەپ كۆڭۈللۈك ئاﺧىرالشتۇرساق بوالتتى.
بىراق ئەمەلىيەل ئۇنداق بولمىغان ،ئەپسۇسلىنارلىق ھالدا يەنە دۈشمەننىڭ
 گومىنداڭ ئارمىيەسى ئاقسۇد كى  - 0تۇەننىڭ تۇەنجاڭى تياۋﺧەنەىنىڭ قولىغاچۈشۈپ كەتكەن.
يېﺰ ۋاتقىنىمىﺰ ئەسلىمە بولغىنى ئۈچۈن ،بىﺰمۇ راستەىللىققا ساد ق بولغان
ھالدا ئەمەلىيەتتە يۈز بەرگەن ھاد سىلەر قانداق بولغان بولسا شۇنداق ﺧاتىر لەشنى
مۇۋاپىق كۆردۇق .بۇ ئەسلىمىد كى ئاساسلىق كى ى نۇرئەھمەد شۇنداق دەيدۇ.
 -0201يىلى مەن ئاقسۇ شەھىرى ئوغۇلالر باشالنغۇچ مەكتىﭙىدە ئوقۇتقۇچىلىق
قىلىپ يۈرگەن چاغلىر مدا ،سالى ھۈسەن ئىسىملىك بىر پۇتى ئاقساق ياشقىنا بىر
كى ى بىلەن ئۈلﭙەتلى ىپ قالد ﻢ .بىر كۈنى گەپلى ىپ ئولتۇرۇپ ،سۆھبىتىمىﺰ
 -0240يىلىد كى ئاقسۇ دائىر سىدە يۈز بەرگەن ئۈچ ۋ اليەل ئىنقىالبى مىللىﻲ
ئارمىيە پارتىﺰانلىر نىڭ پائالىيەل ئەھۋالى توغر لىق بولۇپ قالدى ،شۇ چاغالردا
سالى ئاكام گومىنداڭ ئارمىيەسى ئاقسۇد كى  - 0ئاتلىق تۇەنىنىڭ ﺧىلالنغان
(گىۋارد يە)  - 3لىيەنىدە ئەسكەرلىك ساالھىيەل بىلەن ئاشۇ تەڭلەرگە بىۋاسىتە
قاتناشقان .كېيىن بۇ قىسىﻢ يەكەن ە يۆتكەل ەن -0242 .يىلى  -01ئايدا تۇڭ ۇا
ﺧەلق تۇمﮭۇر يىتى قۇرۇلۇپ ،بۇ قىسىﻢ ھەقىقەتكە قايتقان .سالى ئاكام ئەسكىر ﻲ
تۇرمۇشتىن ئاير لىپ پۇقرادارچىلىق قىلغان(بۇ كى ى - 9119يىﻞ -2ئايدا ئالەمد ن
ئۆتتى) .بۇ كى ى ئەسلەپ شۇنداق دەيدۇ:
 -0240يىﻞ  -01ئاينىڭ  - 00كۈنى كېەىسى تۇيۇقسىﺰ ھەربىﻲ ھالەل كارنىيى
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چېلىندى ،قوراللىنىپ ئالد راۈ سەپ تارتتۇق ،كېەىدە ئارغامەا شوتىالر بىلەن
سېﭙىلد ن سىرتقا يامى ىپ چۈشتۇق .تاڭ سۈزۈلۈپ بولغۇچە ،ئۇيقۇدا ياتقان
پارتىﺰانالرنىڭ قوماندانلىق شىتابىغا ھۇتۇم قىلىد كەنمىﺰ ،تاڭ سەھەرد ال كارناي
ئارقىلىق ھۇتۇم سى نالى چېلىندى« .سا ...سا! »...دەپ نەرە تارتىپ ۋارقىراپ
ھۇتۇمغا ئۆتتۇق ،تۇيۇقسىﺰ ھۇتۇمد ن بى ود ھالدا ئۇيقۇدا ياتقان پارتىﺰانالر
قاتتىق مەڭدەپ كەتتى .ساراسىمە بولۇپ ،تارقاق ھالدا ئېتىپ قېەى قا باشلىدى،
كۆپلىرى تەڭ بىلەن قورشاۋنى بۆسۈپ چىقىپ كەتكەن بولسىمۇ ،بىر قىسىملىرى
ئوق تې ىپ ئۆلۈپ كەتتى ،بىر قىسىملىرى يار لىنىپ ئەسىرگە چۈشتى ،بىﺰنىڭ -3
لىيەن ئاسۇق مەھەللىسى ﺧۇمدان بې ىغا چۈشكەن پارتىﺰانالرغا ھۇتۇم قىلدۇق.
تەرەپ  -تەرەپلەرگە قاچقانالرنى قوغالپ «كىر ﺶ» مازار يولى ئېغىﺰ غا بېر پ
قاپتىمەن ،قار سام «كىر ﺶ» ئېغىﺰ د كى (بۇ تاي ھاز ر شەھەرلىك تۈرمىنىڭ
تەنۇبىﻲ تەر ﭙى) ئۈچ بۇرتەك ئاچال دۆڭلۈكتە بىر تەسەل ئىككى قولىنى ئىككى
تەرەپكە تاشلىغان ھالدا ئوڭدا يېتىﭙتۇ .ئۈچ مېتىر نېر دا ئارقىسىغا ئېغىر ﺧۇرتۇن
غانجۇغالنغان ،ياﺧ ى ئى ەر  -تابۇدۇقالر بىلەن بېﺰەل ەن چىرايلىق ،زور،
ماڭلىيىدا ئاق يۇلتۇز قاشقىسى بار قارا ئارغىماق قورقۇپ كەتكەنلىكتىن ﺧارتىلداپ
پۇشقۇرۇپ ئايلىنىپ يۈرۈپتۇ« .ئولجا!» دېد ﻢ ئىەىمدە سۆيۈن ەن ھالدا« .ئەمدى
ﺧىﺰمەل كۆرسىتىد غان بولدۇم» شۇ نىيەل بىلەن ھېلىقى تەسەتنىڭ قې ىغا
كەلد ﻢ .تەڭدە ئولجا ئالساق تۆھﭙىمىﺰگە قاراپ مۇكاپاتاليتتى .دەر جىمىﺰنى
كۆتۈرەتتى ،ئايلىقىمىﺰمۇ ئۆسەتتى ،قار سام ئۇ ئۈچ ۋ اليەل ئىنقىالبى مىللىﻲ
ئارمىيەسىنىڭ ﻓورمىسىنى كەي ەن تۇڭۋېﻲ دەر جىلىك بىر روس ئوﻓىتسېر ئىكەن.
بېلىدە تاپانەا ،بىر قولىدا سوۋېتىسكى د تار ئاپتومال تۇتۇقلۇق ،ئوق ئوڭ
بېقىنىد ن كىر پ تاغاق سۆڭەكنى چېقىپ تې ىپ چىقىپ كەتكەنىكەن .قان تې ى
توﺧتىماپتۇ .كۆلەەك ھاسىﻞ قىﭙتۇ ،بۇ ئى الر مەن يۈگرەپ كېلىۋاتقاندا يۈز بەرگەن
بولسا كېرەك .تېنى سوۋۇمىغان ،قاتمىغانىكەن .تەسەتنىڭ ئوچۇق كەتكەن كۆزى
كۆپكۆك ،ئاسمانغا تىكىل ەن ،چىرايىدا قانداقتۇر بىر ئەپسۇسلۇق ،ھەسرەل
ئىﭙاد لىرى قېتىپ قالغانىدى.
تەسەتنى ئۆرۈپ كەمەرنى يې ىپ تاپانەا ،ئاپتومال ۋە ئوقالرنى ئالد ﻢ.
يانلىر نى ئاقتۇرسام قۇپقۇرۇق ،پەقەل سول تەرەپ تۆۈ يانەۇقىد ن ئۈچ ۋ اليەل
مىللىﻲ ئارمىيە باۈ شىتابىنىڭ بەرگەن ئوﻓىتسېرلىك كىملىك چىقتى .قار سام بىر
چېتىدە ئۆل ۈچىنىڭ رەسىمى ۋە ئۇيغۇرچە ،رۇسەە تىﻞ  -يېﺰ قتا بېسىلغان
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گىراﻓىك (كاتەكەە) مەزمۇنلىرى بار ئىكەن .ئۇيغۇرچە يېﺰ قتىكى ﺧەتلەرنى
ئوقۇيااليتتىﻢ .ئوقۇپ باقسام «ستېﻔان زاﺧاروۋ ﭻ ت ونوف ،رۇس ،ﻓودﻓوروچىك
(تۇڭۋېﻲ) 41 ،ياۈ ،زامكوم ئىسكادرون (ﻓۇليەنجاڭ) »...دې ەن مەزمۇنالر بار
ئىكەن .ئاساسەن بىﺰنىڭ ھەربىﻲ ﺧىﺰمەل ساالھىيەل گۇۋاھنامىمىﺰغا ئوﺧ اپ
كېتىد كەن .بىﺰنىڭ تى ەر رەڭلىك ئىدى ،ئۇالرنىڭ توق قىﺰ ﻞ تاشلىق ئىكەن.
ئېلىپ يانەۇقۇمغا سالد ﻢ .ئاتنى تۇتۇپ ئاالي دەپ يېقىنالشسام ﺧارتىلداپ چاپەىپ
يېقىن يوالتمىدى ،نېر دا پارتىﺰانالرنى قوغالپ يۈرگەن بىﺰنىڭ پەيد كى بىرقانەە
ئۇيغۇر ئەسكەرلەر مېنى كۆرۈپ يۈگرەپ كېلى ىپ چۆرەم ە ئوالشتى.
ققققق سالى بۇ رۇسنى سەن ئاتتىﯖما؟ قالتىﺲ! ئولجىغا بىﺰنىمۇ شېر ك قىﻞ  -ھە؟!
ققققق ھە ،مەن ئاتتىﻢ ،ققققق دېد ﻢ (ئەسلىدە مەن ئاتمىغان ،باشقىالر ئاتقان ئوق
قار سىغا تەگكەن ئىكەن ،ئولجىنى تارتتۇرۇپ قويماسلىق ئۈچۈن «مەن ئاتتىﻢ»
دېد ﻢ).

بىردەمد ال پەيجاڭ ،ليەنجاڭالر يېتىپ كېلى ىپ «نېمە ئىﺶ ،نېمە

ئىﺶ؟» دەپ سوراشتى .ئاتنى بىر ئامال قىلىپ تۇتىۋالدۇق .دەل شۇ پەيتتە تياۋ
تۇەنجاڭ ئاتلىق يېتىپ كەلدى .ئەھۋالنى ئۇقتى ،تەسەتنى تاپانەا ،ئاپتومال ،ئوق،
ئاتنى كۆرۈپ بەك ﺧۇشال بولدى .ھەربىﻲ كىنى كىسىنى ئۆزى ئاالھىدە ئوراپ تۆۈ
يانەۇقىغا سالدى .ئاتنىڭ غانجۇغىسىد ن ﺧورتۇنالرنى يې ىپ ئېەىپ قار ۋ دى،
بىر ساندۇقەىدا لىق تىلال ،يەنە بىرسىدە لىق ز قەە ئالتۇن بار ئىكەن ،نەيﺰە بوي
ئۆرلى ەن قۇياۈ نۇر دا ئالتۇنالر ئىللىق يالتىراپ تۇراتتى .ھەممىمىﺰنىڭ كۆزى
ئالتۇنالرغا تىكىلدى «ۋاي ئېسىت!» دەپ قالدۇق ئىەىمىﺰدە ،ئادەم كۆپ،
شەﺧسنىڭ قىلىۋېلى قا ئىالج يوق ئىدى.
ققققق مو ﺧەيجاڭ (سالى ئاكىنىڭ ﺧەنﺰۇچە ئىسمى) ،سەن تۇڭ ۇا مىن و
ئۈچۈن ،تۇڭ ۇا مىن و قوراللىق ئارمىيەسىنىڭ شان  -شەر ﭙى ئۈچۈن كاتتا تۆھﭙە
ياراتتىڭ!  - 0دەر جىلىك ﺧىﺰمەل كۆرسەتتىڭ ،ساڭا -0دەر جلىك قەھر مانلىق
مېدالى بېر لىپ ،ۋەز ﭙەڭ شاڭ ى ﻓۇپەيجاڭلىققا ئۆستۈرۈلدى (ئادد ﻲ ئەسكەر
ئىد ﻢ) ھەم بۇ تىلالد ن  91دانىسى ئىنقام قىلىندى .سىلىﯖبۇغا قايتقاند ن كېيىن،
پۈتۈن ئەسكەرلەر سېﭙى ئالد دا ئىجرا قىلىنىدۇ! ققققق دېدى (كېيىن شۇنداق
قىلىندى .بۇ تىلالالرنى مەن يەكەن ە

يۆتكەل ەندە بىر قېتىملىق قىماردا

ئۇتتۇرۇۋەتتىﻢ).
ققققق ﺧۇڭ ليەنجاڭ! ققققق دەپ بۇيرۇق قىلدى يەنە تياۋ تۇەنجاڭ ققققق سەن بۇ
ساندۇقالرنى ھاز رال پېەەتلەپ ،ياراملىق  01ئەسكەرنىڭ ھېمايىسىدە دەرھال
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سىلىﯖبۇغا ئېلىپ بار .نازارەتنى كۈچەيتىپ ،كومىسسيە تەشكىللەپ ،ئالتۇنالرنى بىر
 -بىرلەپ ساناپ روي ەتكە تىﺰ مالڭالر،

قايتىد ن پېەەتلەنسۇن ۋە تۇەن

ﺧەز نىسى ە ئۆتكۈز سەن! كېيىن ئۈرۈمەى گارنىﺰون باۈ شىتابىغا يولالپ
بېر لىدۇ .قىلەە شەﺧسىﻲ غەرەز-سەۋەنلىكلەر كۆرۈلمىسۇن! ﺧىالبلىق قىلغۇچىالر
بۇالڭەىالر سۈپىتىدە ئېتىپ تاشلىنىدۇ!
ققققق ﺧوپ تۇەنجاڭ!...
ﺧۇڭ يادۇڭ ليەنجاڭ چاست بەردى  -دە ،ساندۇقالرنى قايتىد ن پېەەتلەپ
ئاتقا قايتىد ن غانجۇغىلىدى .مەن بىلەن  01نەپەر ئەسكەرنى تالالپ ئاتالندۇردى.
بىﺰ تەڭ اھتىن ئاير لدۇق ،ئالتۇنالرنى سېﭙىﻞ ئىەى ە ئەكىر ۋالدۇق...

ئاقسۇ ۋ اليەتلىك مەدەنىيەل  -تەنتەربىيە ئىدار سى :ئېﺰ ﺰ ساۋۇل

مەنﺒە :ﻳەﺗتە قىﺰلىﺮﯨﻢ مۇنﺒىﺮى
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