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ئاتىســى،  خانىمنىــڭ  رابىيــە 
ھەدىســى ۋە  ئاننىســى 

ئاتىســى  خانىمنىــڭ  رابىيــە 
ۋە  ھاجىــم  قادىــر  مەرھــۇم 
يىــل  بىللــە   بىلــەن  بالىلىــرى 

 1995

رابىيــە خانىــم شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ مۇئاۋىــن 
رەئىســى خەلچــەم ئىســام بىلــەن بىللــە  1993 

- يىــل

رابىيــە خانىــم ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم رايونلــۇق 
ئوپېــرا ســەنئەت ئۈمىكــى  ئەزالىــرى بىلەن 

بىللــە 1985 - يىــل



3

يولدىشــى  خانىــم  رابىيــە 
بىلــەن روزى  ســىدىقھاجى 

يولدىشــى  خانىــم  رابىيــە 
بىلــەن روزى  ســىدىقھاجى 

رابىيە خانىم 1985 - يىلى 12 - ئاي

رابىيــە خانىــم “رابىيــە ســودا ســارىيى” دىكــى 5. قــەۋەت 
ــەن ــم ئۆتكــۈر بىل ــق  يازغۇچــى ئابدۇرېھى ئىشخانىســىدا داڭلى
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ــى  ــخ يازغۇچ ــھۇر تارى ــم مەش ــە خانى رابىي
ــە ــەن  بىلل ــاس بىل ــۇن ئالم تۇرغ

ــتاندا  ــم قازاقىس ــە خانى رابىي
ــان  مەرھــۇم  ئىســتىقامەت قىلىۋاتق
شــائىر ئابدىخالىــق ســەپەرى بىلەن 

بىللــە 1994 - يىلــى ئالمۇتــا 

ئۆمــەر   ئەختــەم  يازغۇچــى  رابىيــە خانىــم 
بىلــەن زوردىــن ســابىر ئىجادىيــەت  مۇھاكىمە 

ــدا يىغىنى

رابىيە خانىم ۋە غۇالمىدىن پاختا، ئەدھەم 
زاكىــر  بىلەن بىللە 2006 يىل
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رابىيــە خانىــم ئوغلــى قاھــار 
بىلــەن بىللــە 1990 - يىــل

رابىيــە خانىــم داڭلىــق ناخشــىچى 
“رابىيــە  بىلــەن  مەمــەت   رابىيــە 
قادىر ســودا ســارىي”  6 - قەۋىتىدە 

بىرلىكتــە

رابىيــە خانىــم سىياســىي 
يىغىنىــدا  كېيڭەيــش 

يىــل  - 1985
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قىســتانلىق  قازا نىــم  خا بىيــە  ا ر
تىجارەتچــى ئامانگــۈل  ۋە دوســتلىرى 

يىــل  -  1994 بىللــە  بىلــەن 

رابىيــە خانىــم غۇلجىلىــق ئۆزبېــك خانىــم 
بىلــەن   دوســتلىرى  ۋە  پاشــا  تــۆرەم 
يىــل  - 2006 ۋاشــىنگتوندىكى ئۆيىــدە  

رابىيــە خانىم ئەخمەتجان قاســىمنىڭ ئايالى ماينۇر 
قاســىم بىلەن بىللە 1985 - يىل

ئەربــاب  رابىيــە خانىــم مەرھــۇم سىياســىي 
ئابدىلئەزىــز مەخســۇمنىڭ كىيئوغلــى ئابلىمىــت 
ياقــۇب  ۋە ئۇيغــۇر ئاپتونــۇم رايونلــۇق ئوپېــرا 
ســەنئەت ئۈمىكىنىــڭ  سەنئەتچىســى زۇنــۇن 
ســابىرھاجى  ۋە دوســتلىرى بىلەن بىللە 1995 

- يىــل
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رابىيــە خانىمنىــڭ يولدىشــى 
ســىدىقھاجى روزى مەشــھۇر 
ن  نجا ئوســما غۇچــى  ز يا
ســاۋۇت  ۋە ئايالــى مەرھۇمــە 
ــە  ــەن بىلل ــم بىل ــە خانى نۇربىي

22/04/1992

رابىيە خانىم داڭلىق يازغۇچى زوردىن سابىر ئەپەندىم بىلەن بىللە 

رابىيــە خانىــم يولدىشــى ســىدىق ھاجــى روزى مەرھــۇم دوســتى شــەرقى تۈركىســتان گېزىتى بــاش تەھرىرى 
يۇســۇپجان ئەھمــەدى بىلــەن بىللــە ئۈرۈمچىــدە قۇربان ھېيتنــى كۈتىۋېلىــش پائالىيتىدە
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رابىيە خانىم شەرقى تۈركىستاننىڭ سابىق
رەئىسى سەيپىدىن ئەزىزى بىلەن بىللە

رابىيە خانىم ئەنگىلىيە پايتەختى لوندوندا
تىجارەت ئىشلىرى بىلەن 94 -يىل 4 -ئاي

رابىيە خانىم شەرقى تۈركىستاندىكى سودا ساراي ئىشخانىسىدا
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قى  ر شــە نىــم  خا بىيــە  ا ر
قلىــق  تا ئا ندىكى  كىســتا ر تۈ
ســەنئەتكار رەيھــان ئابلېــز بىلــەن  

رابىيە خانىم
شەرقى تۈركىستاندا

دوستلىرى بىلەن
بىللە
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ئۈرۈمچى شەھىرىنىڭ بۇالق بېشى كۇچىسىغا
جاياشقان رابىيە قادىر سودا سارىيى 1992 - يىل
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ئانــا  “مىــڭ  خانىــم  رابىيــە 
شــىرىكىتى” قــۇرۇش يىغىنىــدا
شــەرقى تۈركىســتاننىڭ ســابىق 
ــەت ئابدۇرېشــىت رەئىســى ئابل

ــە  ــەن بىلل ــۇر قاســىم بىل ۋە ماين
12 -ئاينىــڭ  يىلــى   - 1997

15 - كۈنــى

ســابىق  جۇڭگونىــڭ  خانىــم  رابىيــە 
رەئىســى جاڭزېمىــن ۋە ماينــۇر قاســىم 

بىلــەن بىللــە

رابىيە خانىم سودا سارىيىدىكى تىجارەتچى
ئايالار بىلەن بىللە 96 - يىل

ئىككــى ئۆســمۈر رابىيــە خانىمغــا ســوۋغا تەقدىــم 
قىلماقتــا 06/01/ 1991
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رابىيە خانىم نەۋرىسى بىلەن بىللە تۈرمىغا
كىرىشتىن بۇرۇن ئۈرۈمچى

رابىيە خانىمنىڭ ئوغلى ئابلېكىم مەكتەپكە ئوقۇشقا
كىرەلمىگەن بالىارنىڭ رەسىمىنى تارتىپ 2006
- يىلى ئامېرىكىغا يوللىغانلىق سەۋەبلىك 9 يىل

كېسىلگەن

رابىيە خانىم سەۋەبلىك تۈرمىگە
كىرگەن 4 ئوغلىنىڭ سۈرىتى

رابىيە خانىم ئۈرۈمچىدىكى خىتاينىڭ تۈرمىسىدا

رابىيە خانىمنىڭ پەرزەنتلىرى تۈرمىغا كىرىشتىن بۇرۇنقى سۈرىتى ئۈرۈمچى
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رابىيە خانىم تۈرمىگە كىرگەندىن كېيىن خىتاي
ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئېلىۋېلىنغان ھالىتى
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تۈرمىدىــن  نىمنــى  خا بىيــە  ا ر
قۇتۇلــدۇرۇش ئۈچــۈن ۋاشــىنگىتونغا 
ئەقىــدە  قىــز  كەلگــەن  نامايشــقا 

يىــل  -  2002

ــىنى  ــرى ئانىس ــڭ قىزلى ــە خانىمنى رابىي
تۈرمىدىــن چىقىرىش ئۈچــۈن مۇراجەت 

رابىيە خانىم ۋاشىنگىتوندىكى ئائىلىسىئېــان قىلماقتــا
بىلەن بىرگە 2006 - يىلى

رابىيــە خانىــم ۋاشــىنگىتوندىكى ئائىلىســىدە 
بالىلىــرى بىلــەن بىللــە
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رابىيە خانىمنىڭ يولدىشى سىدىق ھاجى روزى 
ــرى ئۈچــۈن  تۈرمىغــا كىرىــپ كەتكــەن ئوغۇللى

مۇراجەت ســۆزلىمەكتە

رابىيــە خانىــم ئامېرىكا ســابىق پرېزىدېنتى جورج 
بوش بىلەن 26/ 2006/06

رابىيە خانىم ب د ت سابىق باش كاتىپى
كۇفى ئەننا بىلەن بىللە 2005 -يىل
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رابىيە خانىم ئامېرىكا كېڭەش پاالتاسى
ھەربىي ئىشار كومىتېتىنىڭ رەئىسى جون

مېكاين بىلەن بىللە 2008 - يىل
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كىشــىلىك  مىنىســىتىرىلىقى  تاشــقى  ئامېرىــكا 
ــاي  ــم خىت ــى باشــلىقى ســۇزان خانى ــۇق كومېتىت ھوق
جاسۇســلىرىنىڭ ئۆلتــۈرۈش سۇيىقەســتىگە ئۇچرىغان 
2006/01/07 رابىيــە خانىمدىــن ھــال ســورىدى 

رابىيــە خانىــم ياردەمچىســى ئۆمەر 
قانــات ئەپەندىــم “دۇنيــا ئىســام 
ــاش  ــك تەشــكىاتى” ب ــش بىرلى ئى
ئېھســان  ئەكمەلىتتىــن  كاتىپــى 

ــە ــەن بىلل ــۇ بىل ئوغل

رابىيــە خانىــم نىيۇركتــا ئېچىلغــان 
ھــەق - ھوقــۇق يىغىنىــدا

رابىيە خانىم ئامېرىكا قوشما شىتاتى دۆلەت
ئىشار باش كاتىپى ئالبېرت خانىم بىلەن

رابىيە خانىم يولدىشــى ســىدىقھاجى روزى 
بىلەن 
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رابىيە خانىم

ئامېرىكا قوشما

شىتاتىنىڭ سابىق

پرېزىدېنتى جورج

بوش بىلەن بىللە

رابىيە خانىم لەنتوس
كىشىلىك ھوقۇق

مۇكاپاتىنى تاپشۇرۋېلىش
يىغىنىدا سۆز قىلماقتا

2015/12/10

رابىيــە خانىم خىتاي تۈرمىســىدىن 
ــپ ۋاشــىنگىتونغا   كەلگــەن  چىقى

ۋاقتــى  17 مــارت 2005
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رابىيە خانىم ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى ئۇيغۇرچە بۆلۈم خىزمەتچىلىرى بىلەن بىللە

ــر “ئۆمۈرلــۈك  ــم ئەلمۇنې ــر خانى رابىيــە قادى
نەتىجــە” فوندىنىــڭ مۇكاپاتىنــى تاپشــۇرۇپ 
ئاپرېــل،   -  1 يىلــى   -  2016 ئالــدى. 

ۋاشــىنگتون

رابىيــە قادىــر خانىــم نوبېــل تىنچلىــق 

بىرگــە بىلــەن  نامزاتلىــرى  مۇكاپاتــى 
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رابىيــە خانىــم خەلقئارالىــق دىنــى 

ئەركىنلىــك  كومېتىتــى  باشــلىقى ۋە 

ــە ــەن بىلل ــرى بىل ــت ئەزالى كومتې

رابىيە خانىم تىبەتنىڭ دىنى داھىسى

داالي الما بىلەن كۆرۈشمەكتە
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ــۇل  ــل 5 - ئىي ــان 2009 - يى ــدا ئېچىلغ ــن زالى ــى ب د ت يىغى ــى جەنۋەدىك شىۋىتســىارىيەنىڭ پايتەخت
ــرە رابىيــە خانىــم ۋەقەســىدە غايىــپ بولغانــار ناملىــق يىغىندىــن خاتى

نىــم  خا بىيــە  ا ر
شىۋىتســارىيەنىڭ جەنــۋەدە 
لەشــكەن  بىر ن  ئېچىلغــا
دۆلەتلەر تەشكىاتى ئالدىدا 
بىرلەشــمە  ئۆتكۈزۈلگــەن 
قىلماقتــا  ســۆز  نامايىشــتا 
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رابىيە خانىم يولدىشــى ســىدىق ھاجى 

ــىنزۇ  ــرى ش ــاش ۋەزى ــە ب روزى ياپونىي

ئابــى ئەپەندىــم بىلــەن بىللــە 2007 - 

يىلــى 11 - ئــاي

ــك  ــە 4. نۆۋەتلى ــم ياپونىي ــە خانى رابىي
د ئــۇ ق قۇرۇلتىيىــدا  ياپونىيــە ســابىق 

ھــاۋا ئارمىيــە بــاش
توماگويــا  تاشــىيۇ  نــى  قۇماندا
قىلماقتــا  ســوۋغا  ئەپەندىمگــە 

2 0 1 2 / 0 5 / 1 2

رابىيــە خانىم ياپونيــە پارالمىنتىدا 4. 
نۆۋەتلىــك دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيــى 

يىغىندا  2012/05/12

توكيــو  ياپۇنىيەنىــڭ  خانىــم  رابىيــە 
كېيىــن  نامايىشــتىن  شــەھىرىدە 
يىغىنــى  كۈتىۋېلىــش  مۇخبىرالرنــى 

2016/05/14 ئاچماقتــا 



20

ياپونيــە  خانىــم  بىيــە  را

ــتىر  ــاش مىنىس ــدا ب پارالمىنتى

ســى   ئىتــو  ياردەمچىســى 

ئېجــى ۋە دۆلــەت بىخەتەرلىك 

مىنىســتىرى ئىچىــدە 40 تىــن 

ــە  ــق ۋەكەللىرىگ ــۇق خەل ئارت

قىلماقتــا ســۆز 

رابىيە خانىم 4. نۆۋەتلىك د ئۇ ق يىغىنىدا قۇرۇلتايغا قاتناشقۇچىار بىلەن بىللە 2012/05/14

ــم ياپونيــە پايتەختــى  رابىيــە خانى

توكيــودا مۇخپىــرالر كۈتىۋېلىــش 

ــا ــۆز قىلماقت ــدا س يىغىنى
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 ەددىمەقۇم

 مچى.ۈرۈزگىلى، ئەش مۈنى چۈـ ك 17 ڭـ ئاينى 3ـ يىلى  2005

 ەرمۈلغان تۇرۇقسىز قاتتىق ئۇيۇ، ـ تڭ، داڭدا ،ڭدا_ 
اتقان ۋئا قىلىۇد ەپ، ئىچىدۇمۇرىم يېزىنى يۆازى، كۋئا ڭئىشىكىنى

ىتىدىن ۋپ كارىۈرۈتۆشىنى كېب ۇتتى. ئۈۋەتۈچۈكال چەقادىرنى ب ەرابىي
چىسىغا قاپقارا ۇچىلىپ، ئېئىشىكى شاراقالپ ئ ڭرنىې، كامەچۇقوپق
ن ەرىغا كىرگېن بىر توپ كىشىنى باشالپ كامەلكا كىيگۇرۇب-مۇكاست

 ارقىرىدى:ۋن ۇندىپاي خوتۇگ

پ بىز ۇرۇز يىغىشتېنى تڭكلىرىەرېـ ك ەرسە، نەم رابىيۇھكەـ م
 !ڭن ماەبىل

 ! ۇڭبول ئامان ئاچا ەرابىي_ 

 ئايالالر سۇھبەم_  م!نىېخ ەرابىي تەئامان ئالالھقا_ 
 ى.اشتارقىرۋ

 الرۇئ ،ۇلىدېك كەگەس ۇتولىم سالرۇھبەم ياتقان يىل نۇزۇئ
 اھۇۋگ خااليىق،» ياكى كەيغاندۇت پىسىنىەش ڭئىشنى بىر
 ك،ەبولغاند كچىەمېد «ۇاتىدۋتىېپكەئ قادىرنى ەرابىي الر،ۇڭبول

 ھوشيار ممىسىنىەھ ڭياتقانالرنى رلىرىداېكام يىنېك تاماقتىن
   چاقىردى. شقاۇلبو

شى ۈلۈرۈلتەجا كەز بېت ۋەرتسىز ەق شۇيرۇن بەرىلگېب ەرمىدۈت
قادىر كىيىم ـ  ەئىشى چاتاق. رابىي ڭتچىنىەك، بولمىسا جىنايەرېك
رغان قارا كىيىملىك ۇاتقاندا، قاراپ تۋرىۈرىشتېكلىرىنى تەچېك

 ەنەن يۇندىپاي خوتۇيىن، گېپىچىرلىشىدىن ك ڭبىرىنى ڭرنىەكىشىل
 رىدى:ارقىۋ

 ياققا چىق!ۇب ۈڭزۆز بول، ئېت ، بولدى قىل،ەم رابىيۇھكەم_ 
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ي سوراققا ەمېز دۈندۈـ ك ەچېك ڭندىپايالرنىۇگ ۋە ڭسوراقچىالرنى
پ ەيدەسوراشقا ھ پەپ قالسا مازاق قىلىپ گۇشۇياكى ئىچى پ
تراپقا قاراپ ەرىدىن چىقىپ ئېكام ەپ قالغان رابىيۈنۆچىقىشلىرىغا ك

ن ەكىيىنگ ەقراچۇئالدىدا، پ ڭرالرنىېكام ەممەغان ھيران قالدى. قالەھ
سىپ ېينىدىن ئىز بەك ڭنىەراتتى. رابىيۇك قاراپ تۈرلۈساقچىالر س

ساقچىالر   ڭشى چوېستلىك، يەاتقان قارا كىيىملىك، بۋلىېگىشىپ كەئ
 ۇالر تولىمۇك قىالتتى. ئەندەلگەدىن كڭيجىېرقىدىن بۇت ،بولسا
پ ۆك ۇخىمېت ،نىسى ئالدىدا بولسائىشخا ەرمۈق ئىدى. تۇنچلۇقورق

ن ەئىشخانىسىغا باشالپ كىرگ ەرمۈنى تەشاتتى. رابىيۇرۇساقچىالر ت
ن ەكىيىنگ ەقراچۇق ياشانغان، پۇگىز بويلېرغان ئۇت ەرۆندىپاي ئۇگ

 تتى.ەيىن چىقىپ كېئىشارىتىدىن ك ڭساقچىنى

ا ڭال! بىز ساۋتكىۆز يېلىپ تېنى سڭكىيىملىرى قادىر، ەرابىي_ 
دى چىرايىدىن ېيولغا چىقىمىز، ـ د ق.ۇلدەلىپ كېكىيىم ئى ېڭي
قى قوپال، ۇگىز بويلېلىقى ئېرغان ھۇنلىكى چىقىپ تەلدار ئىكەمەئ
يان ۇيىلدىن ب ەقادىر ئالت ەزدا. رابىيۇپپەلەمشاقراق تۇمما يەئ

پ ۈشۈچ ڭزنىۆن سەگېم دۇھكەئالدىدىكى م ڭاتقان ئىسمىنىۋئاتىلى
پتىكى ەرەت ەرىزې، دەت قىلدى ـ دەدىقق ەقالغانلىقىغا ئاالھىد

 ەينىگەچىسىدىكى ئالدى ـ كۇپ، ئۈتۆئ ەينىگەك ڭئىشكاپنى
لىپ، ېزىلغان كىيىملىرىنى سېت يەخ ەن خىتايچەگېد« تچىەجىناي»
ئورنىدىن  ۇالدى. ئۋن شىمنى كىيىەك چاپان بىلۆكان قارەرگەالر بۇئ
 ەرمۈت تتى.ەپ كۈچۆپال، سىرتقا قاراپ چۈرۈتۆشىنى كېپ  بۇرۇت
 ەچچەن ئىدى. ئون نەتكەپ كۇن توشەسابسىز ساقچىالر بىلېتراپى ھەئ

ييار ەت ەتتەھال يي جىددىەرمۈچۆئ ۇساقچى ئاپتوموبىلى ئوتىنىم
 راتتى. ۇت

ق ۇيرۇر بىرى بۇالر! ـ كىمدۇڭز بولېالر! تڭىېڭلىپ مېئ_
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، ەلدى ـ دەنىغا كېي ڭنىەزلىدى. ئىككى ساقچى رابىيۆزىدا سۇپپەلەت
لىپ ېپ سىرتقا ئۇتۇبىلىكىدىن ت ۋەلىغا تاقاق سالدى قو ڭنىۇئ

ز ۇنى يالغۇن ئۈچۈئ ەمېاتقانلىقىنى، نۋتىېك ەگەن ەدى. رابىيڭما
 ەمگۈلۆقسىز ئۇيۇت، تەقەپ ۇلمىدى. ئەغانلىقىنى بىلڭلىپ ماېئ
لىپ ېئ ەكىلدەنداق جىددىي بىر شۇرنىال شەتچىلەلغان جىنايۇيرۇب
سىغا چىققاندا، ساقچى ۇقور ەمرۈت ۇتتى. ئەتىدىغانلىقىنى بىلېك

شتى. ۇرۇتراپىدا قوراللىق ساقچىالر ئولتەئاپتوموبىلىغا چىقىرىلدى. ئ
ردى، ەب ەلگەنسىز چىرقىراپ بەئالدىدىكى ساقچى ئاپتوموبىلى ئ

ازىسى ئالدىغا ۋرەد ەرمۈال قوزغالدى. تەڭقالغان ئاپتوموبىلالر ت
 ازدا:ۋبوم ئا ڭت بىرسىنىەپۈ، باشلىق سەندەلگەك

تاالغا  ڭرقانداق كىشىنىەرمىدىن ھۈھازىردىن باشالپ ت_ 
تلىك ەخپىيەت يوق. مەخسۇقىلىشىغا ر ەفوندا ئاالقېلېچىقىشىغا، ت

ر. ەابكار بولىسىلۋالر جاڭر ئىككىەئاشكارىلىنىپ قالسا، سىل
زىلغان، ـ ېنىق يېر ئەرسىلەن ۇقىدا بۇيوليور ڭزنىەركەىزدىكى مڭقولى

 الندى. ڭازى ئاۋن ئاەگېد

تلىك ەكاپال ەممىگە. ھۇق ئىجرا قىلىنىدۇيرۇب ر،ەھبەخوپ ر _
باشلىقى.  ەرمۈردى تەاب بۋپ جاە، ـ دۇڭم بولەقىلىمىز. خاتىرج

س، ەمەسالردىنال ئۇھبەرمىدىكى مۈت ڭزىنىۆردىن، ئەزلۆس ۇب ەرابىي
لىپ ېئ ەرگەخپىي ھالدا بىر يەم ۇندىپايالردىنمۇلكى ساقچى، گەب
ئىشىكى ئالدىدا ساقچىالر  ەرمۈم قىلدى. تزەاتقانلىقىنى جۋتىلىېك
ساقچى  ەرچەزلۈلىپ قالدى. يېقولىدىكى تاقاقنى ئ ڭنىۇئ

ر غارقىراپ ۇردىندەلەئاپتوموبىلالردا قاتارلىشىپ يولغا چىقتى. ن
 ەڭزىتىپ ئاسماندا تۆالرنى كۇچار ئايروپىالن ئۇن تىك ئەلگەتىپ كېي

 دى. ڭما

ئاپتوموبىلالر توختىدى.  يىن،ېردىن كەتلەرىم سائېل يەئاالھاز
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 ەدى. رابىيڭلىپ ماېپ ئەيدەپ ھۈرۈشۈچ ەرگەنى يەساقچىالر رابىي
مچى ۈرۈجاي ئ ۇتتى. بەپ كۇقورق ۇخىمېر تاشالپ  تەزەتراپىغا نەئ

ك جىمجىتلىق باسقان. ۈرلۈرنى سەي ەممەئايرودرومى ئىدى. ھ
لىش ۋېۈتۈنى كەالر رابىيۇراتتى. ئۇتراپنى قورشاپ تەساقچىالر ئ

ھمانخانىغا باشالپ كىردى. ېن بىر مەلگەزېتلىك بۋەيەبىناسىدىكى ھ
شاتتى. ۇرۇت ەرۆلدارلىرى ئەمەر خىتاي ئەپەن ەچچەھمانخانىدا ئون نېم

يدىغان ۇزى تونۆئ ۇمڭرسىنىەبىر ڭالرنىۇلىپ قاراپ، ئېپسەس ەرابىي
 ۇن بەلگۈرۈس قىلدى. قاپاقلىرى تېسلىكىنى ھەمەلدار ئەمەرلىك ئەي
ددى قول ئاستىدىكى كاتىپلىرىغا ۇخ ەگەخىتايالر رابىيلدار ەمەئ

 ن قاراشقا باشلىدى.ەت بىلەك دىققەقارىغاند

تتى ئارىسىدىن ۋەە؟!ـ  دەن ـ ھۇر خوتۇيغۇك ئەكتەينەج ۇشۇم_ 
 ەينىدەممىسى كەھ ڭالرنىۇرلىتىپ. ئارقىدىنال ئۇچۇبىرى چىشلىرىنى غ

پ ۈرۈلمەت ەرچەنلەتمەلدارىغا ئىتائەمەياشالردىكى بىر ئ 60رغان ۇت
لدار ەمەئ ۇالغان بۋك تاقىەينەزۆلىك كەڭر ېشتى. كافۇرۇقاراپ ت

اتاتتى. ۋن شوراەبىل ەردەلىپ قولىدىكى تاماكىسىنى زۇۋېمۇزىنى يۆك
كىشى،  ۇرغان بۇپ تۈنۈرۆك كەلداردەمەئ ڭچو ۇرقىدىن ناھايىتىمۇت

چىدا مىجىپ ـ ۇئ ڭتىنىۇتاشالپ پ ەرگەقولىدىكى تاماكىسىنى ي
نىغا ېي ڭقادىرنى ەىپ رابىيېڭ،  ئاستا مەتتى ـ دۋەسسىەجىپ دمى
 لدى:ەك

ن؟  ەمسەنلىكىنى بىلەتكەغىرالپ كېقانچىلىك ئ ڭنىڭجىنايىتى_ 
سىز زىيان سالغانلىقىنى ۈتكەگۈپ تەلۆگوغا تۇڭج ڭنىڭرىېئ

رىپ ېباال ت ڭنداق چوۇب ڭنىېپ! سەپ.... خەن؟  خەمسەبىل
 ڭزنىەركەي..... مە. ھن بولساق...ەنى بىلگڭرىدىغىنىېب
 قى... ۇيرۇب

مىنى ېچنېھ ەردىن رابىيەنىلەباش ـ ئايىغى يوق تاپا ـ ت
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ن ەگېد« الرڭپچىقىەئ»نمىدى. خىتاي باشلىق قولىنى شىلتىپ ەشۈچ
شقا باشلىدى. ۇرۇتاشتۇتاماكىسىنى ت ەنە، يەتنى قىلدى ـ دەئىشار

باشالپ  ەگيۆئىشخانا ئ ەپتىكى كىچىككىنەرەنى يان تەساقچىالر رابىي
چاچلىرىنى، كىيىملىرىنى  ڭنىۇكىردى. ئىككى ئايال ساقچى ئ

تتا سومكىلىرىدىن گىرىم ەالر ھۇباشلىدى. ئ ەشكۈرۈشتەزۈت
رنى ەلىكلەڭپا ـ ئۇئ ەزلىرىگۈي ڭنىەتىلىرىنى چىقىرىپ، رابىيۇق
 شتى. ۇپ قويۈرۈس

ازى ۋق ئاۇيرۇالر! ـ تاشقىرىدىن بڭىېڭاقىت توشتى، مۋچاپسان! _ 
 ندى.الڭئا

ياققا ۇياق ـ بۇچىالر ئۇلىغان يولڭمى ەزدۈندۈـ ك ەچېنى كۈر كەھ
ن  جىمجىت. ۈگۈلقئارا ئايرودرومى بەمچى خۈرۈرىدىغان ئۇىپ تېڭم

ممىسى بىكار ەھ ڭشالرنىۇقون ۋەش ۇچۇيتتى. ئەنمۈرۆم كەئاد ۇبىرم
كىدىن جىددىي ۈپلۆك ڭساقچىالرنى ۋەربىي ەقىلىنغانلىقى، قوراللىق ھ

راتتى. ساقچىالر ۇنىق بىلىنىپ تېنلىكى ئەلگۈزۈرگۈت يەالربىي ھەھ
 ڭنىۇلىپ چىقتى. ئېييارالنغان ئايروپىالنغا ئەس تۇخسەنى مەرابىي

نى قورشاپ ۇك قوراللىق ساقچى ئەد 30 - 20تراپىدا ەت ئۆت
ئايروپىالن ئاسمانغا  ەتراپىدىكى ساقچىالر، رابىيەشتى. ئۇرۇئولت

ر بىر ەھ ڭنىۇنسىز ھالدا ئەك ئەدتىدىغانېپ كۇچۇئ ەندەلگۈرۈتۆك
تراپ جىمجىت، ساقچىالر ەراتتى. ئۇلىپ قاراپ ئولتېپسەس ەرىكىتىگەھ
 ك ئىدى. ۈرلۈس

شقا باشلىدى، ۇچۇپ ئۈلۈرۈتۆئاستا ك ۋەئايروپىالن قوزغالدى 
 م ئىدى. ۇلەنام ەاتقانلىقى رابىيىگۋتىېك ەگەكىن نېل

غان ئايروپىالن ڭلىپ ماېن ئەق بىلۇيرۇس بۇخسەقادىرنى م ەرابىي
پ ەسلەيىن، ئاستا ـ ئاستا پېچقاندىن كۇق ئۇتتىن ئارتەچ سائۈئ
قادىر ئايروپىالن قوزغىلىپ تاكى  ەئايرودرومىغا قوندى. رابىي ڭيجىېب
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خمىنى ەئوخشىمىغان ت ۋە ەككۈـ د ەككەبولغان ئارىلىقتا د ەچۇقونغ
 رق بولدى.ەباش ـ ئاخىرى يوق خىيالالرغا غ ەر ئىچىدەزلەرەپ

 ۋەپ ساالملىشىشقا ەمسىرۈلۈك بىر ئىنسانغا تىكىلىپ قاراشقا،
 ۇخڭان، باجاۋداۇىمچى لۈرۈت قىلىنمايدىغان ئەخسۇلىشىشقا رڭپارا

تىپ،  ئىنسان ېن يۈك ەئاي ئالت ەتتەش يىل يەب ەرمىلىرىدۈت
ن ئىلگىرى ۈچ كۈخى ئې،  تەم بولغان رابىيۇھرەئامىلىسىدىن مۇم
ن ئىدى. ەشكۈرۆن كەىكى بالىلىرى بىلمچىدۈرۈئىشخانىسىدا ئ ەرمۈت
، ەشكەزلۆس ۇبولسىم ەغا خىتايچڭنىۇنى ساقچىالر ئۈك ۇش

تتا ەت قىلغان، ھەخسۇلىشقا رېغاتلىرىنى ئۋسو ڭبالىلىرىنى
ى ېڭن يۈگۈن ئىدى. بەرگەپ بۇيۇبالىلىرىغا ئىسسىق چاي ق

 لدى. ەلىپ كېغا ئڭيجىېمدى بەمانا ئ زدى.ۈرنى كىيگەكىيىمل

ش ەاشىنگتوندىكى بۋن، ەرىم سىدىقھاجى بىلېيىم! ئداۇاي خۋ_ 
ا ڭدا! ساۇن!؟  ئاھ خەن دىدارلىشىدىغان ئوخشىمامدىمەباالم بىل

الرنى ۇش ە، ـ رابىيۇن ئوخشايدەتكەريادىمىز يەكرى قىلدىم، پۈش
ئايروپىالن  ۇخىيال قىلىپ باشقىدىن روھلىنىشقا باشلىدى. ئ

ن ەئاپتوموبىللىرى بىل تراپىدىكى ساقچىە، ئەندەشكۈشوتىسىدىن چ
 ەنەقسىز يۇيۇپ تۈرۆر ـ ساقچىالرنى كەسكەرغان قوراللىق ئۇقورشاپ ت

پ ۈشۈچ ەسكەلدار پەمەن خىتاي ئەلگەك ەن بىللەبىل ەقتى. رابىيۇھود
ق ۇسوغ ۋەن جىددىي ەلدارلىرى بىلەمەئالدىغا چىققان خىتاي ئ

موبىلىغا نى ساقچى ئاپتوەيىن، رابىيېيپىياتتا ساالمالشقاندىن كەك
س ۇخسەنى باشالپ مەلدى. رابىيەلىپ كېتتىكى بىر بىناغا ئەلىپ چېس
بىر  ەنەي ن ساقچىالر،ەگىز ئىشخانىغا كىرگې، ئەڭييارالنغان كەت

ر ەردىكىلەي ۇنى توختاتتى. بەلىپ رابىيېئالدىغا ك ڭباشلىقنى
يپىياتتا ەشال كۇنئىي بىر خۈس ۋەساختا  ەنى باشقىچەرابىي

غا ڭنىۇئ كلىپ قىلدى.ەشقا تۇرۇسلودا ئولتېكر نىۇالدى. ئۈۋتۈك
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 ەدىپلوماتىي ڭزىنىۆتتى. ئۇراقلىق قىزىق چاي تۇشپۇخ
تلىك ەر ساالپەپەن بىر نەرگۈنلىكىنى بىلدەلگەمىنىستىرلىقىدىن ك

 باشلىدى: ەشكەزلۆپ سۇپ ـ سوزۇئالدىرىماي، سوز ەلدار رابىيىگەمەئ

ر ۇجبەم ەشكرىېپ بۈزۈتكۆرىكىغا ئېنى ئامېن، سۈگۈبىز ب_ 
ر ۇلتۇجازاالنغان. ب ەن بويىچۇن. قانەزگۈتكۆت ئەن جىنايەق. سۇبولد

ت ەددۇئاي م 18يىل سىرتتا  ۇب ق.ۇجازانى بىر يىل قىسقارتقان ئىد
دا ڭاقتىۋياتقان  ەرمىدۈق. تۇت قىلدەخسۇغا رڭالىنىشىۋدا ەئىچىد

رىكىغا بارغاندا ېق. ئامۇق، خورلىمىدۇق، تىللىمىدۇرمىدۇنى ئېس
 ڭش باالەب ەنەي ەردەي ۇمىد قىلىمىز. بۈنى ئڭپ قىلىشىەست گرا

ن ەس قالدى. ەڭرمايەنلىك سۈەمىليون ي ەدڭقالدى، شىركىتى
ل ۇيىن، پېرىكىغا بارغاندىن كېپىشقا ماھىر، ئامېل تۇتچى، پەتىجار
غا ڭپىشىېل تۇمىلياردالپ پ ەڭسېن دەت قىلىمەن، تىجارەتاپىم
نچىلىك ئىشلىرىغا ۈلگۆدوراپ ب نىڭرىېكىن، ئېملىشىمىز. لەيارد

ا ڭسا ڭبىزنى ۇنى ئوبدان ئويالپ قويغىن. بڭىتىۋ، ئاقىڭئارىالشسا
 زىمىز!ۆيدىغان ئاخىرقى سەد

نى ەڭنىق ئىپادېئ ڭنىېن سەقالدى، م ڭاقتىۋناھايىتى ئاز _ 
قادىر  ەرابىي سورىدى. ەنەلدار يەمەرگىن! ـ ئەاب بۋن، جاەلىماقچىمڭئا
يىشنى ېد ەمېن ەش ئىچىدۇقۇتاسادىپىي ھود ۋەر ھاياجان  ۇقڭچو
  پ قالدى.ۇرۇي قاراپ تەلمەبىل

ن، ـ ەاتىمۋلىېگىراپال قڭس، گاەمەس يادىم جايىدا ئەئ ڭنىېم_ 
مىنى ېچنېازدا، ـ ھازىر ھۋمكىن ئاەمما تەئاستا ئ ەدى رابىيېد
ك ەيىنرېئويالپراق، ك ەرگەپ قالدىم، سىلۇقۇكال ھودەنمىدىم، بەشۈچ

 ردى.ۇقاچ زىنىۆئ رىشتىنېب ابۋجا ەرابىي -قانداق؟ يەرېاب بۋجا

 ڭقوش قاناتلىق چو ڭينىۆھمانخانا ئې، مەيتتەپ ۇل شەد
ر ۇر دوختەپەبىر ن ەنەي رىكا دىپلوماتى،ېر ئامەپەئىشىكىدىن بىر ن
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غالىپ  ەمدەر ھۇغرەم ۇالر تولىمۇئ لدى.ەكىرىپ ك ەن بىللەئايال بىل
پ ۇر بولۇپور ـ تۇپور ئۇندۈچۈئ ەمېلدارلىرى نەمەخىتاي ئ تتى.ەنۈرۆك
م تاشالپ ەدەل قۇدۇقادىرغا قاراپ ئ ەرىكا دىپلوماتى رابىيېتتى. ئامەك
 ۋەردى ۇپ ئورنىدىن تۇرۇپ تەتىتر ەھاياجان ئىلىكىد ە. رابىيەكتەلمەك
 لدى.ەمشەىشقا تېڭالرغا قاراپ ئىنتىلىپ مۇئ

مىز، رىۇدوخت ڭخانىم بىزنى ۇب دىپلوماتى، ڭرىكىنىېن ئامەم_ 
 ەركىنلىككەن، سىز ئەيمەبرىكلەن سىزنى تەخانىم م ەرابىي

ھازىر  كىتىمىز.لىپ ېرىكىغا ئېنال ئامۈگۈىز! سىزنى بڭرىشتىېئ
، ـ ۇرىدۈكشەىزنى تڭتلىكىەرىمىز ساالمۇدوخت ىز،ڭت قىلسىەخسۇر

 ەلدى. رابىيەئالدىغا ك ڭقادىرنى ەرىپ رابىيېلىچىنى كۇدىپلومات غ
اقىت ۋنت ۇكېئىسسىق ياش ئالدى. بىر س ەرىگزلىۆك ەھاياجان ئىچىد

رىكا ېئام ەرتكىسىدۈت ڭاتقان ئىنسانىي قىممىتىنىۋزگىرىۆئ ەئىچىد
 زىنى ئاتتى! ۆدىپلوماتىغا قاراپ ئ

لقى، ەرىكا خېئام ەرگەت سىلەھمەرىكا، رېئام ەرگەت سىلەھمەر_ 
لقى! ـ ەنيا خۇچى دۇقىلغ ەقىنى ھىمايۇئىنسان ھوق ەرگەت سىلەھمەر

ر خانىم ۇرىكىلىق دوختېتتى. ئامەلىپ يىغالپ كېن سۈئ ەىيراب
باش قىسمى  ەمدەس يوللىرىنى ھەپەرىكىتىنى، نەك ھەرۈي ڭنىەرابىي

پ چىقتى. قاپاقلىرىنى ۈرۈكشەزىتىپ تۆپ كەزاسىنى ئىنچىكىلەش ئەب
 ەساقچىلىرى، رابىي ۋەرغان خىتاي دىپلوماتلىرى ۇپ قاراپ تۈرۈت

ز ۆپ، كۈشۈرۆچاقلىشىپ كۇك قەانلىرىدغقۇق ـ تۇرۇن ئەقادىر بىل
پ ئاستا ـ ۈرۆرىكا دىپلوماتىنى كېاتقان ئامۋتالماي يىغالۇياشلىرىنى ت

 گىلىتىشتى. ڭئاستا باشلىرىنى سا

قىزغىن  ۇلدارى بەمەدى بىر خىتاي ئېندىم، ـ دەپەئ ڭتوختا_ 
اقىت ۋرىدىغان ېپ بۈزۈتكۆئ ەرگەنى سىلەپ، ـ رابىيۇزۇيپىياتنى بەك
ك! ـ خىتاي ەرېالر كڭت ساقلىشىۇمىن 15 ەنەر يەشمىدى. سىلخى توېت
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 ڭنى خىتاي ساقچىلىرىنىۇبىلىكىدىن تارتىپ ئ ڭنىەلدارى رابىيەمەئ
 ۇنداق قىلىپ بۇالر شۇكچى بولدى. ئەتمەكىرىپ كەئ ەتوپى ئىچىگ

رىكا ېك قىالتتى. ئامەلماقچى بولغاندۇتۇئوسال ھالىتىدىن ق
 ئاقمىدى.  ۇزلىسىمۆس ەر قانچەدىپلوماتى ھ

ت ماالل قىلىپ ۇمىن 15 ەنەخانىم، سىزنى ي ەرابىي ۈڭرۈچەك_ 
خىر ەمدى ئاز تەىز، ئڭتتىۈق كۇيىلدىن ئارت 5ق. ۇقويىدىغان بولد

ان ۋدى ياش دىپلومات راېلىسىز، ـ دۇتۇالردىن بىراقال قۇ، بڭقىلى
رغان قولىنى ۇنى تالىشىپ تارتىپ تە، رابىيۇخىتاي تىلىدا. ئ

ن ەلكىسى بىلۈئارىالش ك ەسخىرەلدارلىرىغا مەمەخىتاي ئتىپ، ۇۋېقوي
خىتاي  ەچاغدا رابىي ۇداجىدى. ب ەينىگەپ كۇقاراپ قوي

 دىپلوماتلىرىغا قاراپ:

رىكا دوللىرىغا ېئام لى بار،ۇك خىتاي پەپرۆنىمدا كېي_ 
 ەرسەك بىر نەالر، ئايرودرومدا رومالدڭن بولساەرگەپ بۇرۇئالماشت

 دى.ېدالغان بولسام،ـ ۋلىېئ

لىال ېارقىرىدى خۋپ ەكارىمىز يوق! ـ د ڭ! بىزنىۇياق بولمايد_ 
ت قىلىپ. ەن رەلدار قوپاللىق بىلەمەپتىكى بىر خىتاي ئەنسەم ڭچو
قىغا ۇرھال يانچەرىكىلىق ياش دىپلومات دېلىغان ئامڭزنى ئاۆس ۇب

رىكا دوللىرىنى چىقىرىپ، خىتاي ېتام ئامۇلىپ بىر تېقولىنى س
 لىدى:ەڭت ەئالدىدىال رابىيىگ ڭلدارلىرىنىەمەئ

م، ۇلۇخسىي پەش ۇ، بڭئىشلىتى ە، خالىغانچڭلىېنى ئۇخانىم ب_ 
 تتى.ەرىپ سىرتقا چىقىپ كىلنى بۇپ ۇـ ئ

ت قىلغان ەر ەمدەياش ئالدى ھ ەزىگۆت ئارىالش كەخىجال ەرابىي
 ھ تارتىپ بىر قاراپ قويدى. ۇر ئۇقڭلدارىغا چوەمەخىتاي ئ

 15 ۇلدارلىرى بەمەپ جىمجىت. خىتاي ئتراەاقىت، ئۋت ۇمىن 15
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 :ەكتەزلىمۆس ەت بىلىپ رابىيىگەنىيمەتنى غۇمىن

 ساب ئالىمىز....ېم ھۇچوق تلىك...ەدرۇگو... قۇڭج_ 
 نەرگەب ەرمىدۈت اش بول....ۋررورچىالر... ياېت ر...ەنچىلۈلگۆب

 _ ....،ەڭرمايەس ....ڭبولمىسا بالىلىرى. ما..ۇنتۇئ نىەڭدۋە
 ۇقويمايتتى. ئ  ۇلىقىغا كىرىپمۇق ڭنىەپلىرى رابىيەگ ڭخىتايالرنى

پ ۇرۇنى تۇشىنىال ئوياليتتى. ئۇك توشەزرېت ڭتنىۇمىن 15ت ەقەپ
 ؟ەالسا ـ ھۋنىېالر يۇنچ باساتتى. بۇقورق

 ڭنىۇتتى. ئەپ كۇلۇيۇن تۇزۇك ئەيىلد 15ت ۇمىن 15قادىرغا  ەرابىي
تىملىق ېر قەھ ۇش رىتىمىنى يوقاتقان ئىدى. ئۇرىكى نورمال سوقۈي
لىغان ڭجارا ڭىچ تام سائىتىنىۋرىنىېددى گۇشىنى خۇك سوقەرۈي

 س قىلىشقا باشلىدى. ېق ھۇك ئوچەازىدۋراق ئاۇغڭقو

ت قالدى، ـ ئاستا پىچىرلىدى ئارقىدىكى  بىر خىتاي. ۇمىن 3_ 
لىپ چىقىپ، ئاپتوموبىلغا ېقادىرنى سىرتقا ئ ەالر رابىيۇئ

رىكا ېرغان ئامۇر قورشاپ تەرلەسكەـ قات ئ ۇقاتم ەمدەزدى ھۇرغۇئولت
رىكا ېرغان ئامۇپ تۈتۈنىدا كېمپىيى يەلەپ ڭئايروپىالنىنى

ردى. ەپ بۇرۇالرغا تاپشۇلىپ ئېكەئالدىغا ئ ڭدىپلوماتلىرىنى
 ،پۇپ بولۇرۇشتۇزىنى تونۆلچىسى ئەخىتايدىكى باش ئ ڭرىكىنىېئام

لىپ ېئنى ئارىغا ەالر رابىيۇشتى. ئۈرۆچاقلىشىپ كۇن قەبىل ەرابىي
 ەمپىيىگەلەايالپ ئايروپىالن پۋئا ەتقىنىچۇكلىرىدىن تەقوللىرىدىن، بىل

چىققان خىتاي ساقچىلىرى  ەڭم تاشلىدى. ئارقىسىدىن تەدەق
 تتى.ەپ كۈشۈچ ەسكەپ پۇزۇجىرىپ ئىمزا ئاتقېتلىرىنى بەسمىيەر

 رىكا تاشقى ئىشالرېقادىر ئام ەستىن، رابىيەتمۆن ئۇزۇئارىدىن ئ
 قاتارلىق ندىەپەئ ن رىچاردەنگەلگىلەس بۇخسەىن ممىنىستىرلىقىد

ئايروپىالنى  ڭا يوللىرىنىۋرىكا ھاېمراھلىقىدا ئامەھ ڭدىپلوماتالرنى
 ن يولغا چىقتى.ەبىل
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ل ەت دەاقتى سائۋاشىنگتون ۋنى ۈـ ك 17 ڭـ ئاينى 3ـ يىلى  2005
 ش. ەب

ترو ېنا مۋې ڭشتاتىنى ەىرجىنىيۋقىن ېي ەختىگەپايت ڭرىكىنىېئام
 ەىتىدەۋبىرىنچى ق ڭگىز بىنانىېنىدىكى ئېي ڭستانسىسىنىئى

نتى ئاخشامدىن ەرزەش پەب ڭنىۇئ ۋەق سىدىقھاجى روزى ۇشلۇرۇئولت
ك تاماق ۈزۈيان، تۇندىن بۈچ كۈرى كىرپىك قاقمىدى. توغرىسى ئېب
 ۇشقىمۇرۇقتۇسمىي ئەر ڭالرنىۇئ ممىدى.ۇزىنى يۆمىدى، كېي

پ ۈتۈشىنى كۈلۈرۈتۆاسمانغا كئ ڭي، ئايروپىالننىەلمەسى كۈنگەئىش
 ت بولدى.ەش سائەرغىنىغا بۇئولت

 لىدى:ڭفونى جىرىېلېت ڭلچىخانىسىنىەرىكا ئېدىكى ئامڭيجىېب

 - ق،ۇيولغا چىقت ق.ۇلدۈرۈتۆاغا كۋبىز ھا_ 
لىشىدىن، ۋېنىېتتا يۇر بىر مىنەھ ڭخىتاينى ۇرمەلچىخانىدىكىلەئ
 ەرغىچنتالۇپ، ئاخىرقى سىكەنسىرەزگىرىپ قىلىشىدىن ئۆئ
مدى ئورنىغا ەئ ۇلىمۆڭك ڭالرنىۇئ رغان ئىدى.ۇرلىشىپ تەۋەخ
 ن ئىدى.ەشكۈچ

فونى ېلېت ڭاشىنگتوندىكى تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىنىۋ
 لىدى: ڭجىرى

 تلىكى نورمال.ەساالم قادىر يولغا چىقتى، ەرابىي_ 

فونلىرى ېلېت ڭش پاالتاسىنىېڭە، كڭنتنىېپارالم ،ڭئاقساراينى
 لىدى:ڭجىرى

 لدى.ۈرۈتۆاغا كۋقادىر يولغا چىقتى، ئايروپىالن ھا ەرابىي _

 لىدى:ڭفونى جىرىېلېت ڭيىنىۆئ ڭسىدىقھاجىنى

يولدا، بىر  ەندى، ئايروپىالن قوزغالدى، رابىيەپەسىدىقھاجى ئ_ 
 رىمىز.ېالپ بۇئ ەفوننى سىزگېلېيىن تېتتىن كۇمىن ەچچەن
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 !ڭييارلىنىەت ەشكۈشۈرۆك

 ڭرالرنىۇيغۇر قايسى جايلىرىدىكى ئەھ ڭنيانىۇرىكىدىكى، دېئام
يىن، ېبامداتتىن ك ەشتەت بەر سائەھەلىدى. سڭفونلىرى جاراېلېت
 ش قىلدى.ۇتۇكران نامىزىغا تۈش ەممەھ

ركىن ەاتقان ئۋرىېلىتىش بڭئا ەرچۇيغۇنياغا ئۇاشىنگتوندىن دۋ
نجى ۇھاياجانلىق ت ڭقادىرنى ەنلىرىدا رابىيۇدولق ڭئاسىيا رادىئوسىنى

 رىدى:ڭياازى ۋئا

كىن ېچىقتىم، ل ەككۈرلۆن ھەرىنداشلىرىم! مېسساالم قەئ_ 
 .مىللىتىم....
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 رىەۋك دۈرلۈسمۆئ
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 رەپەل سۈككەۋەت

ىلىرى  ۋبو -ئاتا  ڭنجىنىەدادىسى قادىرجان ك ڭقادىرنى ەرابىي
لجا ۇىپ غلېتاالي يىلالر ئىلگىرى ئىلىغا ك پ،ۇنلىك بولەخوت ەسلىدەئ

 ۇلغان. ئۇغۇلجىدا تۇنجى غەقادىرجان ك ماكانالشقان. ەگۆڭقارا د
كىتلىك دوالن قىزى تاجىنىساخان ەر مەشقە، قەندەتكەرامىغا يۇق

رىق ېئ -تىز ېن. كىچىكىدىن تارتىپ ئەنگەيلۆن ئەت بىلۋۇسا
تامچىلىق،  تىجارىتى، ەرېت - ۇڭيقىش، ېاران بۋ -ئىشلىرى، مال 

ك قادىرجان، ەرېپىشقان ز ەرگەسىپلەك -ر ەنۈك ھەندەگېئاشچىلىق د
ن ۇرغۇغزىدىن نېئ ڭچىالرنىڭنلىرىدىكى پاراۇت سورەجامائ

زىپ باي ېن قۇرىپ ئالتېبايلىق كانى ئالتايغا ب ڭرنىەلچىلۈككەۋەت
الپ ڭرنى توال ئاەكلەچۆچ -ز ۆققىدىكى سەنلىكى ھەتكەپ كۇبول

تىپ بىر ېئالتايغا ك  ڭقىن بىر ئاغىنىسىنىېتتا يەقىزىقىپ قالدى. ھ
ك ەپېلكا كۇلكىسىدا لىق بىر بوتۇكونياك بوت ڭسنىۇپ ئورەياز ئىشل

رىپ ېپ، ئالتايغا بۈرۆن كەزى بىلۆز كۆنلىكىنى ئەلگەپىپ كېن تۇئالت
ي ەتمۆن ئۇزۇپ قالدى، ئۇئوياليدىغان بول ەىسىدەۋچىش ھېن كان ئۇئالت

ا قاراپ يولغا لىپ ئالتايغېغقانلىرىنى ئۇق ـ تۇرۇئ ۋەئائىلىسىنى 
 چىقتى. 

غىز ېئ ەچچەبىر ن ەلىپ كىچىككىنېدبىرلىك قادىرجان ئالتايغا كەت
رھال بازارنى ەيىن، دېالغاندىن كۋلىپ جايلىشىېئ ەينى ئىجارىگۆئ
ن ەنلىرى بىلەغمە، مانتا، لۇززىلىك پولەچىپ، مېزىتىپ، ئاشخانا ئۆك

 ى.پ قالدۇستىسى بولۇئ ڭنجى ئاشخانىنىۇت ەھىرىدەئالتاي ش
ن كانچىالرنى ئىسسىق ەتكەچىپ نانغا زار بوپكېايخانا ئۋئارقىدىنال نا

 باشلىدى.  ەشكەمىنلەن تەنى بىلېر نۇتون

، ڭرنىەچچىلۋەن كان ئاچقان بايۇلىپال، ئالتېك ەرگەي ۇقادىرجان ب
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ن تاغدىن ۈچۈ، بازارلىق ئڭر ياشلىرىنىۇيغۇمچى ئەن ئىشلەزلىگۈي
 ەر ئىچىدەھەش ،كەدڭنىۇش ،ڭن قازاق مالچىالرنىەشكۈچ

ھتىياجى ئاش ـ نان، ېجىددىي ئ ەڭئ ڭرنىەراقالشقان ئاھالىلۇئولت
 ۇشۇل مەد ڭننىۇئالت ەسلىدەنلىكىنى، ئەنچا ئىكۇساتىراشخانا، م

ر ەھەتلىنىپ شەرىكەز ھېت ەنلىكىنى بايقىدى ـ دەرگۈپ يۇچۇكوچىدا ئ
ي ۆراق ئۇئولت ۋەت ەلىپ، تىجارۋېتىېر سەي ەڭركىزىدىن كەم
ش ۈرۈ، بىر يەاقىت ئىچىدۋقىسقا  ۇتتى. ئۋەشىنى باشلىۇلۇرۇق
پ ئىشقا ۈرۈتتۈكانلىرىنى ئارقا ـ ئارقىدىن پۇت دەالزىمۇم

 ردى.ۈكىرىشت

 16ماسكا تاقىغان  ۋەاتقان ئاپئاق خاالت ۇۋرۇقادىرجان باشق
 -ر ەكىشىلىك  ئ 40يدىغان ساتىراشخانا، ەساتىراش ئىشل

للىك ەستۈئ ەچچەن 10نچىسى، ۇار مى پۋئايرىم زامانى ڭئايالالرنى
لقىنى ەر خەھەن شۈتۈپ ەمدەر تائاملىرى ئاشخانىسى ھۇيغۇئ
ايخانىسى ئالتاي ۋيدىغان ناەمىنلەن تەئىسسىق نان بىل ەندەتىگەئ
 شاللىقىدىن: ۇكىشى خ ەممەردى. ھۈندۈيۆھىرى ئاھالىلىرىنى سەش

شىنى ېب ڭتىمچىالرنىېي مى قالمىدى،ېمدى غەئ ڭئالتايلىقالرنى_ 
زىلىرى  چاقچاق ە، بەيىشسېسىاليدىغان ئىگىسى بار بولدى، ـ د

 ڭنلىرىمىز قادىرجاننىۇپ تاپقان ئالتەـ ياز ئىشل ۇقىش -قىلىپ، 
 شتى.ۈلۈپ كەد -لىدىغان بولدى، ۈكۆل تۇدۇقىغا ئۇيانچ

 ۋەھماندوست ېئايالى تاجىنىساخان ئىشچان، م ۋەقادىرجان 
الدى. ۋتىېال كالىدىن ئالتىنى سسىللىك ئاەالر نۇئ نچى ئىدى.ۇئوي

سىل يورغا ئاتتىن ېئ ەمدەا ھۋلغان ھارۇئىككى ئاق ئات قوش
ئىتالردىن بىر  ەرۆتلىك بۋەيەھ ۋەم ەركۆالدى. كۋتىېئىككىنى س

تىيازدا ئاتقا مىنىپ ەالر ئۇردى. ئۈتىشتېپ يەربىيىلەنچىسىنى تۇم
ى يىغىپ ش ـ بىلىشلىرىنۇغا چىقاتتى. تونۋپ ئوۈرۈشتەگەئىتالرنى ئ
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تتى. يازلىرى ەرېيى بېز چۇن نورەن ئولجىلىرى بىلەلگەكەدىن ئۋئو
، قىشتا ەيگىلىرىگەزلىرى ئوغالق بۈيىغا، كېچ يايالقالردا قىمىز

 قاتنىشاتتى.   ەرگەپلەشرەك مۈللۆڭۈك

باياشات   ۋەم ەـ يىلالردىن باشالپ، تىنچ ـ خاتىرج 1940
 قالدى. ەر ئىچىدەنسىزچىلىكلەلق ئەاتقان ئالتايدىكى خۋياشا

ر ەزەن ەرىتىگەن خەرىلگېپ نام بەر ئاپتونوم رايون دۇيغۇن ئۈگۈب
قازاقىستان  ۋە ەسىيۇ، رەلىيۇغڭمو ەپتەرەىز، شىمال تڭتاشلىسى

رىسىغا ۇئوتت ڭگرىلىنىدىغان، ئالتاي تاغ تىزمىلىرىنىېن چەبىل
 ەىزگڭزىۆك ەمبۈر ئالتاي ـ سارسەھەل شەزۈگ ەجايالشقان كىچىككىن

 ڭرالرنىۇيغۇئ ەرىدەۋرىيىلىرى دېران، ھون ئىمپۇدىمىي تە. قۇقىدلىېچ
ر ياسىغانلىقى ۈمۆلىغان، تۋن، مىس تاەرىتكېن ئۇجدادلىرى ئالتەئ
 72 ڭئالتاي تاغلىرىنى» ەردەلغان خاتىرىلۇرۇقالد ەققىدەھ

پ ەد« ۇن چىقىدۇقارا ئالت ەمدەن ھۇجىلغىسىدىن ئاق ئالت
رتىش ېتىدىغان ئۆسىپ ئېك ھىرىدىنەن. ئالتاي شەنگەخاتىرىل

 ۇندىمۈك ۇشۇنالر مۇك ئالتەپېرىق كېساپ س ەگىدېت ڭرياسىنىەد
 .ۇرىدۇزنى چاقنىتىپ تۆپارقىراپ ك

كسىز ئورمانلىرىدىكى قارىغاي، قىيىن ياغاچلىرى ەچ ڭئالتاينى
ن ۈچۈرى قورال ياساش ئېن يىلالردىن بۇزۇئ ەتتەھەسورتى ج ۋەت ەپۈس

سىللىك ەئالىي ن ڭئالتاينى .ەكتەلمەپ كۇشيا بولەتلىك خام ئەقىمم
 ،كەدڭنىۇانلىرى شۋايى ھايۋلىقلىرى، ياېلىق بڭقويلىرى، دا ۋەئات 

 ەزىگۆكىشىنى ئ ەممەنزىرىلىرى ھەل مەزۈدىشى يوق گەڭنيادا تۇد
 ن.ەلگەلپ قىلىپ كەج

ن، ۇتچىلىرى ئالتەس سودا سانائۇباشلىرىدا ر ڭسىرنىەـ ئ 20
ن بولسا، ئارقىدىنال ەلگەك ەرگەي ۇب ەىدقسىتەتوپالش م ەرېياغاچ، ت

پ ۈرۈشتەگەرلىرىنى ئەسكەلىپ ئېتىپ كېجايغا ي ۇخىتاي ئامباللىرى ب



17 
 

ن ەر بىلەرلىك ئاھالىلەتتا يەن ھەر بىلەسىيىلۇ، رەلىيۇغڭپ، موۈرۈي
ـ يىلى  1943ردى. ۇيدا قىلىپ تەرنى پەنسىزچىلىكلەپ ئۇشۇسوق

ى ئالتاي رايونىنى مىتۈكۆركىزىي ھەمچىدىكى مۈرۈئ ڭخىتاينى
جى يىغىش ېلقىدىن ئات بە، ئالتاي خەقىلىش نىيىتىد ەسمىي ئىدارەر

ك ۈچلۈك ڭلقنىەالن قىلىپ، خېقلىرىنى ئۇيرۇلىش بۋېقورال يىغى ۋە
باشچىلىقىدا  ڭرنىۇلق ئوسمان باتەرلىك خەي چرىدى.ۇقارشىلىقىغا ئ

پ، تىۋېرلىرىنى قوغلىەسكەرسىتىپ، خىتاي ئۆقوراللىق قارشىلىق ك
تتى. ۋەمىتىدىن ئايرىۈكۆركىزىي ھەن ئالتاي رايونىنى خىتاي مۈتۈپ
ـ  1945رىيىتى ۇمھۇركىستان جۈرقىي تەلغان شۇرۇق ەھىرىدەلجا شۇغ

ت ەتىپ ھاكىمىيەۋەربىي قىسىملىرىنى ئەنتىزىم ھۇيىلى ئالتايغا م
پ ئازادلىققا ۇلۇتۇارىچىلىكلىرىدىن قۋئا ڭرنىەللەئ تەردى. چۇق
لقلىرى ەتاتار خ ۋە كېزبۆر، قازاق، ئۇيغۇايدىكى ئن ئالتەرىشكېئ
 ۋەپ ەكتەـ ئورگان، م ەالر ئالتايدىكى ئىدارۇمدى. ئۆشاللىققا چۇخ

ت بايرىقىنى ەلۆق خىتاي دۇزلۇلتۇي 12سىلغان ېبىناالرغا ئ
ك بايرىقىنى ۆق كۇزلۇلتۇئاي ي ڭزلىرىنىۆتىپ، ئورنىغا ئۈۋېرۆچ
 نغا بارمىدى. ۇزۇئ ۇاللىقالرمشۇخ ۇكىن بېقىلىشتى. ل ەنەنتەسىپ تېئ

 

 للىكەشكېتاسادىپىي پ

ن ۈچۈراق بىر ئىش قىلىش ئڭتىيازدا قادىرجان چوەـ يىلى ئ  1948
مچى بالىالرنى ئايلىق مائاش ەقىن ئىشلېزغا يۇل قىلىپ، ئوتتۈككەۋەت

چىشقا باشلىغان ېن كان ئۇلىپ چىقىپ، ئالتېلىشىپ، تاققا ئېن كەبىل
ن ەزلىگۆك، كەرىشقاندېق ۇقازغان بولسىم ەچزگىۈالر تاكى كۇئىدى. ئ

ك ەزدۇن تاپالمىدى. قادىرجان ئوتتۇر خاتا چىقىپ ئالتەرلەلچۆم
 ۇس ەيگەلەبىت»تالمىدى. ۇل توشۇبىكارغا مائاش تارقىتىپ پ ەكىشىگ
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اتقان مىش ۋلىېردىن كەر يەك ھەندەگېد« تتىەدىن يار كۇئالالك ەلسەك
 ڭرنىەمچىلەئىشل رەرلەۋەنسىز خەئ ەمدەر ھەپلەـ مىش گ

باشلىدى.  ەپىيىشكۆزدى. ئىش تاشاليدىغانالر كۇملىكىنى بەخاتىرج
 ۇلى ئې، ھڭپنىەرەت ۇلى بېھ ەھىرى ئىچىدەئالتاي ش ەستىگۈئ ڭنىۇئ
ر ە، ئاھالىلەچكەتكۋەلقنى توزىتىەپ خۇشۇرلىرى سوقەسكەئ ڭپنىەرەت
كىرىمى يوق  ڭكانالرنىۇرىدارالر ئازالپ، دېچىپ، خېتراپقا قەئ
 پ قالدى. ۈشۈرلىك ھالغا چەيېد

بىي ۇنەممىسى جەھ ڭاتقان ياشالرنىەۋقادىرجان ئاچقان كاندا ئىشل
ھقان بالىلىرى بولغاچقا، ئائىلىلىرىدىن ېد رۇيغۇن ئەلگەرايوندىن ك

سىم ېلىپ، قادىرجانغا بېرتىغا قايتىش قارارىغا كۇپ يەنسىرەئ
 الر:ۇئىشلىتىپ ئىسيان قىلىشقا باشلىدى. ئ

 ەمېچنېق، ھۇئىشلىد ەزىچېجان ئاكا، بىر يىل يقادىر_ 
 ڭمىتىنىۈكۆركىستان ھۈرقىي تەش ەستىگۈئ ڭنىۇئ ق.ۇتاپالمىد

قىندا ېي ۇرگىمەرلەي ۇب .ۇتىپتېمچىدىن قايتىپ كۈرۈباشلىقلىرى ئ
ن. ئالدىنقى ەلىدىكېپ كۇرۇرلىرى باستەسكەخىتاي ئ ڭگومىندا

نى قولالپ ڭىندالى گومۇمچىدىكى كونسۈرۈئ ڭرىكىنىېئام ەپتىدەھ
رتقا ۇ. بىز يڭقىېىز سوراپ بڭنمىسىەك، ئىشەدۇپتەك ەيتىككەب
ققىمىزنى ەن، قالغان ئىش ھۇ. قانداق بولمىسۇك بولمايدەتمىسەك

 دى.ې، ـ دڭرىېقولىمىزغا ب

پ باقتى، ۇرۋۇپ باقتى، يالۈرۈندەشۈارقىراپ باقتى، چۋقادىرجان 
پ ۇغىر ئاياق بولېئ ۋەى مچى بالىالر قادىرجاننەتال ئاقمىدى. ئىشلەقەپ

قىنالپ قالغىنىغا قارىماي  ئايالى تاجىنىساخاننى ېنى يۈك -ئاي 
پ ەيدەرىي ھۇجبەم ەرگەھەتىشقا زورالپ شېيلىرىنى سۆئ -كان ۇد

پ ئاتالرغا ئارتىپ ۇۋۇرنى چەپىلەدىر، كېكىشى چ ەممەدى. ھڭما
 يولغا چىقتى. 
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ئاتتى.  ڭتا چاقىرىم يول قالغاندا  6ـ   5  ەھىرىگەئالتاي ش
ش قىلدى. نامازدىن ۇتۇن توختاپ، بامدات نامىزىغا تەيلەممەھ
پ ئالالھقا ۈرۈتۆئاغا قول كۇتچىلىك قىلغان قادىرجان دەيىن، ئىمامېك

 نىدا قىلدى:

ناھ قىلغان بولغىيتتىم، ۇگ ەمېردىگارىم، نۋەرەغ پۇلۇي ئەئ_ 
ل ۆڭۈن، ئاقكەچىسۇزغۇتقۇق ۈڭزۆق تارتقىلى، ئۇخورل ەنچۇب
 ن! ئامىن....ەدا ساقلىغايسڭز پاناھىۆنى ئڭندىلىرىەب

يىراقالردىن  -رلىدى. چاقماق چاقتى. يىراق ۈلدۈا گۋقسىز ھاۇيۇت
 ڭقادىرجاننى راشقا باشلىدى.ڭكس ساداالر ياەن ئەرلىگۈلدۈگ

 ارقىرىدى: ۋلىپ ېپ كۈرۈگۈئىككىنچى قىزى ي

 دادا. دادا، ئاپام بوشاندى!_ 

 

 اقۋبو تلىكەخاسىي

ئالتاي  ەردەھەس ڭنى تاۈـ ك 14 ڭـ ئاينى 11يىلى  ـ 1946
 چاقىرىم يىراقلىقتىكى تاغ باغرىدا بىر ەش ـ ئالتەھىرىدىن بەش
 لدى. ەنياغا كۇقىزى د رۇيغۇئ

 ەمېرى خورلىنىپ نۇرۇئىنسانىي غ ەق خىجالىتى ئىچىدۇزلۇيوقس
اتقان قادىرجان ۋتلىنىەسرەي ئىچ ـ ئىچىدىن ھەلمەقىلىشىنى بىل

دى. يول ۇنتۇممىنى ئەشاللىقىدا ھۇخ ڭز ئاچقان قىزىنىۆكنياغا ۇد
ھىمىسىدىن قىينىلىپ چىرايىدا ۋەت ۇغۇت ۋەىدىن ببويى تولغاق ئازا

اليسىز بىر ۇق ەمدەاقىتسىز بىر چاغ ھۋقان قالمىغان تاجىنىساخان، 
پ ۈكسۆئ ەن خىجىلچىلىق ئىچىدۈچۈگىپ قالغىنى ئەڭي ەردەي

اتقان ۋپ يىغالەلڭەقولىدىكى ئى ڭىز ئايالنەاتقىنىدا، ئاشپۋيىغال
 باشلىدى.  ەشكەمسىرۈلۈپ يىغىسىنى توختىتىپ كۈرۆنتىنى كەرزەپ
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پ ەسلەر دەمچىلەلىغان ئىشلڭبوشانغانلىقىنى ئا ڭتاجىنىساخاننى
 ڭاقنىۋپ قالغان بولسا، بوۇرۇگىراپ تڭي گاەلمەلىشىنى بىلېق ەمېن

مشاپ ۇىرى يك باغرىلەرۈنال، يەلىشى بىلڭازىنى ئاۋزىل يىغا ئا
ن ۇك بولسەبارۇپ، مۇنتۇنلىكلىرىنى ئەچمۆت ـ ئۋەالر ئاداۇتتى. ئەك

 ڭن ياشالرنىەلگۈرۈالشتى. قاپاقلىرى تۋپ توەستام، دۇقادىرجان ئ
ئانىسى ياكى  ڭزلىرىنىۆالر گويا ئۇردى. ئۈگۈي ەلكۈچىرايىغا ك

ھالدا  ۇمچى بالىالر بەمدى. ئىشلۆك شادلىققا چەندەگىگەڭنى يۇخوت
تلىنىپ ەرىكەرھال ھەپ، دەملەا چىققىلى بولمايدىغانلىقىنى پيولغ

رىپ ېن تۇباشلىدى. ئوت ەدىرلىرىنى قايتا تىكىشكېن چەتكۇۋۇۋەچ
 ش قىلدى. ۇتۇلخان ياقتى. چايغا ـ تاماققا تۈلىپ گېك

ردىكى ەللۆڭۈك ەك بارچەلچىسىدەئ ڭملىكنىەددى خاتىرجۇاق خۋبو
ددى ۇاق خۋى. بوتتۈۋەرۈتۆرنى كەشلىكلە، غۇم ـ قايغەغ

نلىك ناشتىغا ەتىگەكىشىنى ئ ەممەك ھەشارىتىدېب ڭباياشاتچىلىقالرنى
ن ەلمىگۈتۈك كەئىشارىتىد ڭتنىەددى بىر ئامۇاق خۋتتى. بوۋەرىتىۈگۈي
ن ەئا بىلۇيىن دېمما بامدات نامىزىدىن كەئ ،ەيتتە، تاسادىپىي پەردەي
 لدى! ەنياغا كۇد

ـ  ۇشمۈم بولدى. ياشالر تۇلەيىن مېخاسىيىتى چايدىن ك ڭاقنىۋبو
ن ەپىيازالر بىل ۋە ۇيڭ، ياەزەۋش، سۆلىپ گېك ەتكەرىكەشتىن ھۈت

پچىلىك ۆييارلىدى. كەك چاي تۈتلۈئوخشىتىپ قورداق قىلدى. س
رىدىشىپ ناشتا قىلىشتى. ۆتراپىدا چەچىملىقتا بىر داستىخان ئ

 ەچچەغان ھارغىنلىقىنى، نڭرى يول ماېندىن بۈگۈنۈممىسى تەھ
تراپنى ەتتا ئەھ ۋەرنى ەلسىزلىكلۆڭۈن كەرگەز بۈرى يېن بندىۈك

ي چاقچاقالشتى. ۇشخۇپ، خۇنتۇھىمىلىرىنى ئۋەت ەزىيۋەقاپلىغان 
 ەمدەئا قىلدى ھۇكرى ـ دۈن شۇزۇيىن قادىرجان ئېناشتىدىن ك
 ڭدىرنىېن چەن تىكىلگۈچۈق ئايالى ئۇتلۇغۇپ تۇرۇس تەئورنىدىن د



21 
 

پ ئاندىن ۇزۇم ئالغەزگىل دەبىر م ەنەئايالىنى ي ۇلدى. ئەئالدىغا ك
ت ەدىقق ەردەھەس ۇ، ئەيتتەپ ۇل شەكتى. دۈپ ەلىگۆڭيولغا چىقىشنى ك
تاشلىنىپ  ەزگۈيىن كېندىن كەشكۈق چۇ، يورۇقىلمىغان بولسىم

 ەستىدۈچىملىق ئ ڭل قاننىۇيۇئ ەبىر پارچ ۋەمراھى ەرغان باال ھۇت
رغان ۇدا تنىېي ڭدىرنىېرھال چە،  دەردى ـ دۆرغانلىقىنى كۇت
كچى ەتمۈۋەمۆمراھىنى كەباال ھ ۋەلىپ قان ېكنى قولىغا ئەرجۈگ

ن ەرىچ كىرگېبىر غ ەرگەردى. يۇپ چىمغا پاتەسسەكنى دەرجۈگ ،پۇبول
رغان قادىرجان، بىردىنال ۇكتىكى چىملىق توپىنى يانغا ئاغدەرجۈگ
 تتى:ۋەارقىرىۋت ۇمتۇشتۇئ

 ت! ەكارام ەمېن ۇا، بڭكرى ساۈئالالھىم ش_ 

لدى. ۈكۆن سىيرىلىپ چىمغا تۇك ئالتەپېك كەرجۈبىر گ ەدرەي
 راتتى. ۇن پارقىراپ تۇك ئالتەپېرىق كېكوالنغان جايدا ساپس

 ۇچرايدىغان بۇم ئەك -مدىن ەك ەرگەيلىك كىشىلەلەت ەلئاددۇقەۋپ
ارقىرىشىپ ـ ۋققان ئىدى. ئىشچىالر ۇت قادىرجانغا يولەئام

ر قايتىدىن ەپىلەر، كدىېتتى. چەجارقىرىشىپ ئىشقا كىرىشىپ ك
ن ۈك ەچچەالر ئورنىدىن قوزغالماي بىر نۇنداق قىلىپ بۇتىكىلدى. ش

ك ەپېك ۆۋەرى يىغىلىپ قالغان بىر دېپ، زامانالردىن بەسىپ ئىشلېب
يتىشالرغا ېالدى. ئۋننى كوالپ، تازىالپ، پاك ـ پاكىز يىغىۇئالت

ر ەس  86جايدىن قادىرجان  ۇچراپ قالغان شۇقارىغاندا، تاسادىپىي ئ
رزلىرىدىن بىر يولى ەن قۈتۈپ ،لىپۋېن يىغىۇك ئالتەپېك
 ن.ەلغانىكۇتۇق

م ۇدۇلىيىنى ئەتىمقى تېق ۇتلىك قىزىغا شەخاسىي ۇقادىرجان ب
ك تويىغا ۈشۆب ڭنىەپ ئىسىم قويدى. رابىيەم دەقىلىپ رابىي

بىر  ەيىگۈر بىرى قىرىق سەھ ڭرنىەمچىلەن ئىشلەلگەپ كەكلەبارۇم
خاسىيىتى  ڭنىەن چاچتى. قادىرجان رابىيۇك ئالتەپېچىمدىمدىن ك
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شىدىن ېب ڭنىەزدى. رابىيۈتكۆت ئۇلەۋم ەسچىتىدەم ەللەھەن مۈچۈئ
ن ۇك ئالتەپېياشالر بىر چىمدىمدىن ك ۇيىگىمۈت سۇلەۋلىدىغان مۇيۇق
 ەستىگۈن ئۇاق ئالتۋتلىك بوەخاسىي ۇنداق قىلىپ، بۇپتى. شەس
 لدى. ۇيۇي ەيىدۈن سۇپ، ئالتۇلۇغۇت

 

 بىي بالىلىقەس

ر ەھەن ئالتاي شەيىن، ئاساسېلغاندىن كۇغۇت ەقادىرجان رابىي
 ۋە ەردى. ئازادۈلدەكسۈپ يۇتۇت ڭئىگىلىكىنى چى ەئىچىدىكى ئائىل

كلىپ قىلىپ چىش ەرىنى تۇس دوختۇنىغا رېپاكىز ساتىراشخانا ي
سىللىك ەردىال  نەھەنى سۈر كەھ ۇرخانا ئاچتى. ئۇتارتىدىغان دوخت

تتى. ەت ـ قايماقلىرىنى ئاشخانىغا ئىشلىتۈپ سۇرۇساغدكالىالرنى 
ر ۇرنىدەكىمل تتى.ەرېپ بۈزۈم ـ قوشنىالرغا كىرگۇئاشقانلىرىنى قول

 يتتى.ۇيرۇب ەلىشكېلىپ كېكتاتالرنى ئۆكلىك كەرېئاشخانىغا ك
لىش ېننى تارتىپ كۇكلىك ئەرېايخانىغا كۋزاتتى. ناۇقويالرنى سويغ

ل قولى بوشىغاندا، ەل ـ پەتتى. سەتەۋەم ئەئاد ەنگەگمۈن تۈچۈئ
ستى تاختايلىق ۈغىزلىق ئاستى ـ ئېش ئەلىنغان بېتاشا قىلىپ سەڭك
، ەئارقىسىدىكى باغقا چىقاتتى ـ د ڭينىۆرىزىلىك ئېس پاسونى دۇر

 دار ئاپشاركىلىرىنى ئوينىتاتتى. ڭتىپ قالغان داېسانى قىرىققا ي

غا ۋپ ئوۈرۈشتەگەردىال ئاپشاركىلىرىنى ئەھەنلىرى سۈزى كەب ۇئ
تىم ېق رەتتى. قادىرجان ھەلېئاران قايتىپ ك ەچتەتىپ، كېچىقىپ ك

دىن قايتقاندا، تاجىنىساخان بالىلىرىنى ۋن ئوەمراھلىرى بىلەھ
ر ـ ەنۈر خىل ھەپ ئىشىك ئالدىغا چىقاتتى. ھۈرۈشتەگەئ
 ڭنىۋلىپ ئوېئولىشىپ ك ۇئىشچىالرم ۋەستىالر ۇردىكى ئەسىپلەك

 ن،ەرەچ جۈئىككى ـ ئ ەزىدەا قىالتتى. قادىرجان بئولجىلىرىنى تاماش
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ل، ئوالالرنى ۋۇقىرغا ەنچۇم ، بىرەلكۈش تەت ـ بۆق، تۇيرۇئاال ق
 ەچتەنى كۈدىن قايتقان كۋئو ەت بويىچەتتى. ئادەلېئاتقا ئارتىپ ك

 ەرگەشلۆن گەلگەدىن كۋقوشنىالر ئو ەممەھمان چاقىرىالتتى. ھېم ەيگۆئ
 تتى. ەگېغىز تېئ

ن، باال ـ ۇيىن خوتېنلىرى نامازدىن كۈك ەمۈزى جەبقادىرجان 
تتى. بالىالر ەتېلىپ كېپ  يايالققا ئۇزۇرغۇىغا ئولتۋچاقىلىرىنى ھار

ممىسى پاقالن ەداالالردا قوزىالرنى قوغالپ ئوينايتتى. ھ ەڭپايانسىز ك
بىر ـ  ەمدىال ئايىغى چىققان رابىيەتتى. ئەپ، قىمىز ئىچەشى يۆگ

قىپقىزىل قىزىرىپ  ەالقلىرىغىچۇچىپ قېم قىمىز ئۇتۇئىككى ي
ئالدىغا  ڭئىشىكى ئالدىدىكى ئىتنى ڭمالچى قازاقنى ۋەتتى ەتېك

 تتى. ەتېالقلىرىنى تارتىپ ئويناپ كۇق ڭنىۇرىپ، ئېقورقمايال ب

ت ەمچەن كەرىسىدىن تىكىلگېيىق تېنلىرى ئۈتاجىنىساخان قىش ك
رىسىدىن ېت يىقېسىنى كىيىپ، بالىلىرىغا ئۇلتەن پۇزۇياقىلىق ئ

پ، ۈرۈلىرىنى كىيدۇلتەك پۇبوبر ڭسنىۇر ەمدەن ئاياق ھەتىكىلگ
لىپ چىقىپ، چانىدا ېداالغا ئ ەڭتىپ كېئاپشاركا ئىتالرنى چانىغا ق

پچىل ەسالر ياسىغان ئۇئاياغلىرىغا ر ڭبالىالرنى يىلىپ ئوينايتتى.ېت
 پ ئوينىتاتتى. ۇرۇيىلدېرىپ، قاردا تېىپ بېڭغىالرنى تڭكىچىك چا

يىلىپ ېي ەڭك ڭرياسىنىەرتىش دېئ ،بولسا ەنلىرىدۈز كيا
 ەلىگېب ەتتى. رابىيەرۈلدۈمۆغا چۇقىنىدا بالىلىرىنى سېئاقىدىغان ئ

ك ەپېپ كۈرۈپ يۈرۈگۈنى چاچرىتىپ يۇقىن سېك ئۈزۈلىدىغان سېك
چىپ ېغا چۇس ەنەلىپ يېمالرنى سىقىمالپ ئۇن ئارىالش قۇئالت

ن ەلگەپ كەيلەدا لۇقىن سېئ ەزىدەب ۇتتى. ئەرۆئويناشنى ياخشى ك
 ەڭت ەندەلىق سىلكىنگېلىپ، بۋېۇتۇلىقالرنى تېب ڭك چوەبىلىكىد

 االتتى. ۇۋتۇم تەھكەي مەتمۇۋەدومىالپ قوي

نىدىكى تاغ باغرى ئاجايىپ ېئىككى ي ڭئالتاينى ەسلىدەتىياز پەئ
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ل، ۈنگەا مودۋادىالردا ياۋشىل ېيدا قىالتتى. يەنزىرىنى پەل مەزۈگ
ر ەكلەچېل ـ چۈدار گەڭچىكى قاتارلىق رېا ئالما چۋ، يايلى قازاقەل

دار ەڭمىن، رېشىل زېك ئاسمان، ياپيۆپكۆتتى. كەتېچىلىپ كېبىراقال ئ
دار گىلىمىنى ەڭل رەزۈسىز گۈىرلىگۋسەت ڭتنىەبىئەپ تۇلۇر قوشەللۈگ

 ھاسىل قىالتتى. 

ئويغىنىپ ئورنىدىن  ەندەتىگەنى ئۈبىر ك ەرابىي ەكىچىككىن
 ەڭـ ر ۇمەڭلىپ تاغ باغرىدىكى رېئالدىغا ك ەرىزېپال، دۇرۇت
ئاپىسى  الدى.ۇۋرۇپ تەن دەبارىم ەرگەي ۇرسىتىپ، شۆرنى كەكلەچېچ
 ەن بىللەيىن، ئاچىلىرى بىلېلىنى قىيالماي چايدىن كۆڭك ڭنىۇئ
ن ەس بىلەس ـ بەلىپ چىقتى. قىزالر بېداالغا ئ ەڭالرنى كۇئ

رنى ياساپ ئوينىدى. ەلستىەلدۈپ چىرايلىق گۈزۈرنى ئەللۈنگەمود
 -ل ۈگىز گېبويىدىن ئ ڭزىنىۆپ، ئۈرۈپ يۈشۈرۈگۈبالىالر ي
يوقاپ  ەزىدەپ، بۇيدا بولەپ ەزىدەئارىسىدا ب ڭ، قورايالرنىڭگىياھالرنى

شىلدىرالپ مىدىرلىشىدىنال  ڭل شاخلىرىنىۈت گەقەتتى. پەتېك
 ەالغىلى بوالتتى. تاجىنىساخان بىللۋدىلىكىنى بىلىەن ڭبالىالرنى

پ ۈشۈغا چڭدىشىپ پاراۇڭن بىر ئاز مەىخان بىلۋيەچىققان قوشنىسى ھ
يماي ۇتكىنىنى تەپ كۈتۆئ ڭاقىتنىۋت ۇش ـ ئون مىنەتىپ،  بېك

زاپ ۇكال ئەب ڭپ بالىالرنىۈرۈتۆشىنى كېقالدى. بىر چاغدا ب
لىدى. ۋپ توۇالماقچى بولۋالرنى چاقىرىۇ،  ئەردى ـ دۆنلىكىنى كەتكەك

 ڭىخاننىۋيەن ھەئىككى بالىسى بىل ڭاننىبىر چاغدا تاجىنىساخ
 ەمدىال ئىككى ياشتىن ئاشقان رابىيەلدى. ئەتىپ كېئىككى بالىسى ي

تراپقا ەالشتى. ئۋپ توەنسىرەممىسى ئەالر ھۇيتتى. ئەنمۈرۆبولسا ك
 يوق ئىدى. ەردەي چېھ ەشتى. رابىيۈرۈگۈقاراپ ي

 اقىتۋت ۇچ مىنۈن ئىككى ـ ئەتكەپ كۈتۆتىجىسىز ئەئارىدا ن
لىپ ېالرنى تاغ باغرىغا ئۇپ قويدى. ئۇرۇقتۇكال ھودەتاجىنىساخاننى ب
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ا ۋاز چاقىرىم يىراقلىقتىكى يول بويىدا ھارۋش بىر ئاەىكۋن ھارەلگەك
 :ەشكەىكۋراتتى. تاجىنىساخان ھارۇنىدا ئولتېي

ارقىرىدى. ۋپ ە، ـ دەلسىلەق، چاپسان كۇنى تاپالمىدەرابىي_ 
تراپقا قاراپ  ەقىلىپ ئ ڭلىقىنى دىۇنىدا قېالپال يڭازنى ئاۋش ئاەىكۋھار

 ۇزىمۆئارقىدىنال ئ ۋەيدىدى ەن ھەت بىلەرغان ئاپشاركا ئىتىنى ئىشارۇت
تىلىپ ېك ئەباشلىدى. ئاپشاركا ئوقت ەشكۈرۈگۈياققا قاراپ ي ۇب
 ڭنىۇيدا بولدى. ئىت ئەشىدا پېق ڭمدىال تاجىنىساخاننىەلىپ بىر دېك
 ەمېازىدىن نۋلىغان ئاۋپ توە، دەرابىي.. ەرابىي ۋەنسىز چىرايىدىن ەئ

ز ۆر كۇك،  قالغان بالىالرغا بىر قەندەنگەشۈئىش بولغانلىقىنى چ
 ۇتتى. ئەپىپ كېك چەچقاندۇتىپ تاغ باغرىنى بويالپ ئۈۋېرتۈگۈي
توختاپ ئاسمانغا  ەردەزاقلىقتىكى يۇر چاقىرىم ئەي، بىرەتمۆن ئۇزۇئ

ردى. ۈگۈقاراپ ي ەپكەرەت ۇش ەممەشقا باشلىدى. ھىشۋقاراپ ھا
رىپ قالغان ېپ ھۈرۈگۈينىدىن توختىماي يەك ڭ، ئاچىلىرىنىەسلىدەئ

 ەيدۆددى ئۇخ ۇالغان ئىدى. ئارقىدىنال ئۇۋرۇئولت ەردەي ۇش ەرابىي
لىپ، ۈۋېكۆم ەرگەرلەچكىم تاپالمايدىغان يېك ئويناپ ھەشمۈكۆم

 پ ئاچىلىرىنىەسلەد ۇردىمەي ۇك، بەتقاندۇچىقماي ئاچىلىرىنى قورق
ي تاتلىق ەزمەس ۇزىمۆيىن ئېالدى. كۋتىېپ جىم يۇتماقچى بولۇقورق

نى ۇلىپ ئېتىپ كېتىپ قالغان ئىدى. تاجىنىساخان يېغا كۇيقۇئ
قاراپ،  ەرگەتراپىدىكىلەئويغىنىپ ئ ۇچىقىغا ئالغاندىال، ئۇپ قۈرۈتۆك
 پ قاراپ قالدى. ۇيران بولەي ھەلمەبىل ۇبولغانلىقىنىم ەمېن

دى ېيلى، بالىالر چارچاپ قالدى، ـ دەتېكمدى ەالر، ئۈڭرۈي_ 
 پ. ەيدەتاجىنىساخان بالىلىرىنى يولغا ھ

االي، ـ ۋلىېللىرىمنى ئۈن گەرگەئاپا، دادامغا ئاتاپ ت ڭتوختا_ 
 ەك ئىچىگۈللۈقولىدىن ئاجراپ گ ڭئاپىسىنى ەرابىي ەدى كىچىككىنېد
پ ۈرۈتۆلنى كۈن گەچاق مودۇييارلىغان بىر قەپ كىرىپ، تۈرۈگۈي
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رىپ ېك ھەپ بەپ جىق ئىشلەن دەدادام بىزنى باقىم ەقىپ، ـ بىچارچى
 تتى.ەك

 ردى.ەلنى بۈن گەچاق مودۇدادىسىغا بىر ق ەقايتقاندا، رابىي ەيگۆئ
ياش ئالدى.  ەزىگۆالپ كڭزىنى ئاۆن سەگېلزارلىقتا دۈگ ڭنىۇدادىسى ئ

پ ۇرۇئورنىدىن ت ەندەتىگەنى ئۈر كەھ ەن، رابىيەتىبارېندىن ئۈك ۇش
پ ەن دەرسىتىپ، بارىمۆلزارلىقنى كۈگ ۇشاباغرىدىكى ئ تاغ

 لىدىغان بولدى. ېرىپ ئويناپ كېپات ـ پات ب ۋەالىدىغان  ۇۋرۇت

 

 رەرلەۋەھىمىلىك خۋە

ر ەھەۋن، مىس، جۇن،  ئالتەھىرى ئاھالىلىرى ئاساسەئالتاي ش
ك بايالر، ېزبۆس، ئۇر، رۇيغۇخوجايىنلىرى بولغان ئ ڭكانلىرىنى

رىدىغان خىتاي ۇگراالردا تېچ ۋەىچىالر ۋچى قازاق چارتراپتىكى مالەئ
الردىن باشقا ۇپ، ئۇلدارلىرى بولەمەباشلىقلىرى، ئ ڭرلىرىنىەسكەئ
مچى ەن چايقايدىغان ئىشلۇك ئالتەپېيدىغان، كە، كانالردا ئىشلەنەي
 ت.ەر بالىالردىن ئىبارۇيغۇئ

ىن قى چىققان نامدار بايالردڭدا ەتتەلۆد ەچچەن ەرچەقادىرجان گ
اتقان ۋئىشلىتى ۋەاتقان ئىشلىرى ۋرگىلىتىۆ، چۇبولمىسىم

لىش، يول ياساش، ېسچىت سەك مەدڭنىۇش ،كىۈپلۆك ڭئىشچىلىرىنى
ل، ۇپ پۇابلىق ئىشالردا باشالمچى بولۋك ساەندەگېلىش دېك سۈرۆۋك

ر ەھەن، شەقوشقانلىقى بىل ەسسەپ ھۆئىشچى چىقىرىپ ك
 ڭرت ئاقساقاللىرىنىۇپىپ، يېز تۈزال يېت ەئىچىد ڭجامائىتىنى

 لىشقا باشلىغان ئىدى. ېن ئۇقاتارىدىن ئور

ت كان ۇن، ياقۇئالتايدىكى ئاتاقلىق ئالت ەزدۈـ يىلى ك 1949
ر ەۋۋەنۇكاتتىسى م ڭرت ئاقساقاللىرىنىۇىدار. يۋخوجايىنى، چار
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تچىلىرى ەھاپىزۇم ۇڭزڭچاي بولدى. مولال ئىسالم شا ەيىدۆئ ڭباينى
ن ئالتايدىكى ۈتۈباي پ رەۋۋەنۇن ئالدى. مۇرردىن ئوۆلىپ تېن كەبىل

ربىي ەلدارالر، ھەمەلىماالر، ئۆلىم ـ ئار كاتتىلىرىنى، ئۇيغۇئ
ھمانخانىسىغا ېم ەـ ئازاد ەڭممىسىنى كەھ ڭبايالرنى ڭباشلىقالر، چو
لىپ ېاقتىدا كۋ ۇئىدى. قادىرجانم ەكتەتمۈلىپ كېداستىخان س

 ەكلىدەپ شەشرەندارچىلىق مھماېن ئالدى. مۇھمانالر ئارىسىدىن ئورېم
 ام قىلماقتا ئىدى. ۋدا

ش نان ۆن ئىسسىق گەن چاي بىلەتكەئ ۋە ەا، رىشالۋپ ھالەسلەد
اپ كىردى. ۋقىلىنغان كا ەشىدۆمشاق پاقالن گۇتارتىلدى. ئارقىدىن ي

قام ۇش قىلىپ مەكەڭر، ئىسكىرىپكىالردا تۈمبەتار، تۇر دەغمىچىلەن
الشتى. ئارقىدىن قىمىز ۋتو دىلىرىدىن، ئىلى ناخشىلىرىدىنەپ

 ەچچەقىنقى نېي ڭن مويسىپىتالر ئالتاينىەشكۈغا چڭچ پاراەئىچك
 قاراشلىرىنى بايان قىلىشتى.  ەققىدەندىچىلىكلىرى ھەيىللىق پاراك

تاماشىمىزنى  ەنەپ يەد ۇىغان ئوخشايدچر، جاھان تىنەئاغىنىل_ 
مدى ەى ئپىسەش ڭتالرنىۇلۇالر، قارا بۇڭاتىمىز. بىلىپ قويۋباشال

پ ئاستا ە، ـ دۇزى بىلىدۆدا ئۇرىمىز، خۆرنى كەنلۈك ەمې. نۇاتىدۋلىېك
رغانالرغا ۇباي ئولت ئاكىسى ھاپىز ڭباينى رۋەۋەنۇز باشلىدى مۆس

ن ە. مۇيدەنسىرەم ئوسماندىن ئەئاد ەممەتىپ، ـ ھۋېسىنچىالپ قارى
 ۇشۇالر، ئوسمان مڭقىېن. ئويالپ بەيمەپسىرىمەۋچ خېئوسماندىن ھ

لقنى ەچىلىرىنى ئالتايدىن قوغالپ خڭالۇب ڭگومىندا ۇايلىق. ئئالت
ـ  45لدى. ۇپ تونۇر بولۇش قىلدى. باتۇرۇن ئۈچۈم قىلىش ئەخاتىرج
ئارمىيىسى  ڭرىيىتىنىۇمھۇركىستان جۈرقىي تەش ەبىردەنتېـ س 6يىلى 

ندى ئالتايغا ەپەت ئەخمەيىن ئېئالتاينى ئازاد قىلدى. بىر ئايدىن ك
رى ۇبات ڭئالتاينى»م چايدا ەرۆردىم. تەچاي ب ەمدۈيۆئن ە، مەندەلگەك

 «ۇالىسى ئوسمان بولىدۋ ڭتنىەمۈكۆلغان ھۇرۇئوسمان، ئالتايدا ق
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لدى. ەيىن ئوسمان قايتىپ كېر ئايدىن كەك بىرەندەگېدى. دېد
 .....ەكىن ـ زېالىيلىق قىلدى. لۋ

تچى ەك سىياسەباي ئاكىسىد رەۋۋەنۇدى مېئاكا، ـ د  ڭتوختا_ 
ر دائىم ەرماي، ـ سىز ھۇزلىرىنى يوشەرەپ ڭزىنىۆ، ئۇىسىمبولم

 ەرگەھە، قاچان ئوسمان شڭقىېئوسماننى ماختايسىز. ئويالپ ب
، ۇردىن چىقىدەھە. قاچان ئوسمان شۇچىلىق باشلىنىدڭالۇ، بۇكىرىد

. يىلالپ يىغقان يىلقىلىرىمىز، سىيىر ـ ۇچىلىق باشلىنىدڭالۇب
پ ۈتۆياققا ئۇپ ئوسمانغا، بۈتۆا ئياققۇكالىلىرىمىز، قويلىرىمىز ئ

ممىمىز ەئوسماننى، ھ ەڭتمەماختاپ ك ۇكمە. بۇم بولىدەي ەتكەمۈكۆھ
ـ يىلى قىشتا بىر  46شقان ئوسمان ۇرۇغا قارشى ئڭبىلىمىز، گومىندا

 ڭنىڭ؟  گومىنداۇالدىغۋن بىرلىشىەبىل ڭپال گومىنداۈلۈرۆئ
ندىچىلىك ەپاراكم قىلىپ بىر ئاي ۇجۇلىپ ئالتايغا ھېقوراللىرىنى ئ

ر ۇر يازدا ئوسمان باتۇلتۇاتىمىز ئاكا، بۇۋرۇالپ تڭ؟ ئاۇيدا قىلدىغەپ
، ەن بىللەانلىرى بىلۋز پالۈر يەمىنباي قاتارلىق بىرۆالتىپ، م

 ەمچىگۈرۈن ئەكلىپى بىلەت ڭننىەشىل ۇڭقوماندانى س ڭنىڭگومىندا
 ،سېسال ،غرا، جانىمخانۇ. بۇن قىپتۈشكۈرىپ شىمىكوغا چېب

« ن ئوسمانۇياشىس»رىپ ېت بەزىياپ ەنگىچۈك ەچچەن 10الر ڭاۋخادى
تىم ېق ۇ. ئوسمان شۇتىپتۋېست قىلىەنى مۇئ ەن ساداالر ئىچىدەگېد

. ۇتىپتەۋەلتىيىغا ئۇرۇدىكى قڭنجىەن ڭئوغلى شىردىماننى خىتاينى
باش  ڭرىكىنىېئام ەمچىدۈرۈ، ئوسمان ئەلىشىمىزچڭدىن ئاڭاۋنەلەئ

پ، ۈشۈرۆن كەىنى ماكىنان بىلۋئاۇم ەمدەلى باكىستون ھۇكونس
ياشالرنى  ك.ەدۇرىشنى سوراپتېياپونغا ئاتقان ئاتوم بومبىسىدىن ب

 ك.ەدۇلىشىپتېپ كۇتىدىغان بولەۋەشقا ئۇرىكىغا ئوقېئام

ياخشى  ڭگىنى مىېرىكا دې، ئامۇستىنغۇاپاسىز ئورۋ ۇشۇم_ 
ن ەمچى بىلۈرۈدى ئېر، ـ دەپ باقىلى ئاغىنىلەسلە، تارىخنى ئۇمۇج
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باي  لمىجىتۇن سودىسى قىلىدىغان ئابدۇك ئالتەپېئالتاي ئارىسىدا ك
پ ۇئوق ەركىيىدۈاقتىمدا، تۋمچىدىكى ۈرۈن ئەئارىلىشىپ، ـ م ەزگۆس
پ ۆپ كۇن دوست بولەداي بىلۇربان قۇن كاتتا زىيالىي قەلگەك

ركىستاننى ۈن تۈتۈندىم. بىر پەگۆرنى ئەرسىلەسىرداشتىم. جىق ن
پ، پارچىالپ ئىككى قىلىپ قويدى. بىز ۈلۆپ بلىۋېسىېب ەسىيۇچارر

قالغىنىنى  ۇق. ستالىنمۇپ قالدۇركىستان بولۈرقىي تەن شەبىل ڭنىۇش
ن ۈگۆـ ئ ەتە، ئ الرڭمدى قاراەتتى. مانا ئۋەقىلى ەپارچ 8ـ  7پ ۈلۆب

 الر.ۇڭرۇسالر، قاراپ تۇئور ۇب ۇساتىد ۇبىزنىم

پ، ـ ۈرۈتۆىرى كقۇازىنى يۋباي ئا دى ھاپىزېن، ـ دەيسەتوغرا د_ 
قولىدا  ڭسنىۇمىتى، ئارمىيىسى ئورۈكۆركىستان ھۈرقىي تەمانا ش

 ڭمنىەرۆردى. تۇق قىلغىلى تۇسالر زورلۇئور ۇبولغاچقا، ئالتايدىم
الپ قايىل بولغان ڭزىنى ئاۆ، سۇن بولسىمەشمىگۈرۆن كەزى بىلۆئ

ستىدىن ئالتاينى تاشالپ تاققا چىقىپ ەد ڭسالرنىۇئور ۇئوسمان، ش
 ؟ ۇسمەمەى ئتتەك

ك ەدۇپتەممىسى غالجىر ئىت، ـ دەرىق ئىت، قارا ئىت، ھېس_ 
ندى ەپەت ئەخمەئ ەيىدۆم، ئۇخسەزىز مەلئۇمچىدىكى دامولال ئابدۈرۈئ

ز ۆسودىگىرى ئارىدا س ەرېت - ۇڭيدى بىر ې، ـ دەندەشكۈرۆن كەبىل
 پ. ۇرۇقىست

 كۆپكۆتچى ياشالر كەالزىمۇرىلدى. مېب ۇقولىغا س ڭھمانالرنىېم
قىلىنغان نارىن ئاشنى  ەشىدۆاقلىرىدا تاي گۋس تاۇلىك ئورەڭر
پ ەدەكىشى ئ ەممەشتى. ھۇئالدىغا قوي ڭھمانالرنىېپ كىرىپ مۈرۈتۆك

پ ۇللەكەپ تۈتۈگىشىنى كېغىز تېتائامغا ئ ڭباينى ن ھاپىزەبىل
پ قىلدى. ۇللەكەپ  مولالمغا تەخوش د -باي خوش  قىلىشتى. ھاپىز

ن چايلىرىنى ەنگەملەى دېڭيىن، يېارىندىن كتلىك نەززەھمانالر لېم
 شتى. ۈغا چڭپارا ەنەچ، يەئىچك
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دى ېد _، خااليىق،ۇاتىدۋلىېمدى كەيوغىنى ئ ڭاننىۋقا_ 
م قىزىقارلىق قىلىپ ەك ھۈرلۈلىم باي سېكان ئاچقان سۇپىتىربورگتا د

ر ەۋەداسىدا بىر خۋپرا ڭستالىننى ەپتىدەز باشالپ، ـ ئالدىنقى ھۆس
گىنى ېد ۇڭدېزۋخىتايدىكى شاگىرتى ما ڭم، ستالىننىپ قالدىۇئوق

ن قوماندانىغا، توختىماي ەگېي دۇخېد ڭنى ئىشغال قىلغان پىۇنجەل
پ ەن! ـ دۇمچىنى ئىشغال قىلسۈرۈالر، ئارمىيىمىز ئەڭئالغا ئىلگىرىل

 . ۇرىپتېق بۇيرۇب

ممىنى ە!؟ ستالىن ھۇمىدىممېس دۇمۇمنەك -س ۇنۇي، كاممەھ_ 
 . ۇساتىد

 ەمېرىنداشلىرىمىز نېك، ئالماتاالردىكى قەشكېنت، بەتاشك_ 
رىدىغىنىمىز ۆك كەالردۇش ۇمڭمدى بىزنىەن بولسا، ئەرگۆرنى كەنلۈك

 .ۇبار ئوخشايد

 ڭيمىش، باينىەلۆرنى يەشلۆتڭنىستلىرى ياالۇخىتاي كومم ۇب_ 
 ؟ ۇراستمىد ۇيدەاليمىش دۇرىنى بېلىنى، يېم

رىبىر بىر خىتاي. ەب ۇنىمگىېد ڭنداەسۇڭ، گۇگىنىمېد ڭگومىندا_ 
 ڭقنىەبار خ ەمې، نەلمىسەپ كەن دەن، تااليمەاليمۇن، بەن، ئىچىمەيمەي
 رتىدا. ۇي

 ەلسەق كەخ ۇمدى بەق، ئۇقاچقانت ەرگەي ۇلىغاندا بۇستالىن ب_ 
 پ.ۈلۈك باي زورىغا كېزبۆدى بىر ئېقاچارمىز، ـ د ۇگىمەن

قاچارمىز،  پۇپ قويۈمۆ، ئىدىشقا قاچىالپ كۇن بىزغەن بىلەس_ 
  40ن ەكانلىرى بىلۇقادىرجان د ۋۇ. ماەرگەرلەغان يۇيرۇدا بۇخ

، ـ ۇاتىدۋتىېشىم قېب ڭنىېرار، مۇيىغىشت ۇگىمەئاپشاركىسىنى ن
پ ەنسىرەزىچىال ئۆئ ۇن قادىرجانمەچاقچىقى بىل ڭر بىرىنىۇكىمد

ر ۇمىشقىدېلىقىغا كىرمىدى. نۇق ڭنىۇر ئەزمىلەر، بەغمىلەقالدى. ن
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شىغا ېت ۇيغۇھىمىلىك بىر تۋە  ۋەق ۇنچلۇدىن  قورقئىچى ڭنىۇئ
ـ  ەلكۈك ڭرت ئاقساقاللىرىنىۇس يەمېم يەباشلىدى. غ ەپىشكېت

ك ۈللۆڭۈن كۈچۈقادىرجان ئ ەرىكەم ۇن ئاياغالشقان بەچاقچاقلىرى بىل
 ن ئاخىرالشتى.ەنسىزچىلىك بىلە، ئاخىرىدا ئۇباشالنغان بولسىم

 

 رىكىېش ڭقادىرجاننى

ن ەر بىلەرلەۋەنسىز خە، ئەسلىگىچەتىياز پەئ ڭىـ يىلىن 1950
رقىي ە، شەل ئىچىدەردى. ئۈۋەتۆر ئارىلىشىپ ئەنلۈم كەخاتىرج

ن دوست، خىتاي ەسالر بىلۇمىتى رۈكۆرىيىتى ھۇمھۇركىستان جۈت
ر ھالدا قىرغىنچىلىق ەقىن، ھېن يەستالىن بىل ۇنىستلىرىمۇكومم

نكى ۈندى. چقىمغا ئايالېن قىياسالر ئاساسىي ئەگېبولماس د
جىن  ڭاۋقوماندانى  ڭن خىتاي ئارمىيىسىنىەلگەك ەمچىگۈرۈئ
 م ئالدىدا:ەلقى ئالەيىغىلىشتا خ ڭلجىغا بارغىنىدا، چوۇغ

پ، ۇس تازىالپ بولۈكۆلتەچلىرىنى تۈق كۇقالد ڭبىز گومىندا_ 
زى ۆس ڭنىۇئ ك،ەدۇپتەتىمىز، ـ دېقايتىپ ك ەيىل ئىچىد ەچچەبىر ن

 سىلغانمىش.ېب ۇزىتلىرىگىمېگ ڭمىتىنىۈكۆركىستان ھۈرقىي تەش

 ردى.ۈۋەتۆنلىرى ئوخشاشال ئۈئاي ـ ك ڭقادىرجاننى

 ۇرلىرى ئالتايغىمەسكەئ ڭنىست خىتاينىۇي كوممەتمۆن ئۇزۇئ
، ەپكەپراشكىلىق ش ڭرىيىتىنىۇمھۇركىستان جۈرقىي تەلدى. شەك

ن، قاپقارا ەك كىيگۈتۆقارا ئ ۋەپى شىم ەلەگ ،ۇلتەق پۇپاگونل
رلىرى، ئالتاي ئاھالىلىرىنى باشالپ ەسكەتلىك ئۋەيەق، ھۇتلۇرۇب

 الدى. ۈۋتۈالرنى كۇغىزىدا ئېچىقىپ كوچا ئ

س ئاپتوموبىلىدا ۇئور ەچچەن  10پىلغان ېن يەنت بىلېزېستى برۈئ
شىدىكى ې، بڭرلىرىنىەسكەنىست ئۇرغان كوممۇقىستىلىشىپ ئولت
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ى قالمىغان ڭېپ رۆڭۈالقچىسى، ئۇرىدىغان التا قۇگىالپ تڭلىقى ساۇق
گىالپ ڭك پاچاقلىرىدا ساەدڭنىۇش ،چ پاختىلىق چاپانلىرىۇسارغ

 ۇچىرىكلىرىدىنم ڭالرنى گومىنداۇپ، ئۇلۇرغان پايتىمىلىرى قوشۇت
ر ـ ېئوفىتس ڭت ئارمىيىسىنىەرىيۇمھۇتتى. جەرسىتۆبگار كەئ

 لىق قىلىشاتتى. ڭالرنى زاۇپ ئۈشۈلۈسولداتلىرى مىيىقىدا ك

، ۇن خىتايالرمەنگەيىنلەپ تۇبوللدارى ەمەت ئەمۈكۆھ
الر كوچىالرغا ئاز ۇتتى. ئەنۈرۆاش كۋن ياەتەقىقەھ ۇرلىرىمەسكەئ

پ قالسا، بىكاردىنال ھىجىيىپ ۇشۇرۇن دوقەر بىلەچىقاتتى، ئاھالىل
 ەيىنچېشىتاتتى. كڭيول بوشىتاتتى، باشلىرىنى توختىماي لى

ىرىدا قار يدانلەپ مەكتەلىرىدا، مۇقور ەئىدار ڭالرنىۇر، ئەكىشىل
ا ئىسسىشقا باشلىغاندا بولسا، ۋچراتتى. ھاۇاتقانلىقىنى ئۋتازىال

كتىپ ھالدا يول ياساشقا باشلىدى. ېرلىرى كوللەسكەخىتاي ئ
 نى تاجىنىساخانغا قاراپ: ۇپ خوتۇرۇنى چايدا ئولتۈقادىرجان بىر ك

ىسى، ۋيەھ ڭرنىەمىلېن ۇتقان ئىدى، بۇقورق ۇبمەجەئ ەستەلمەك_ 
ك، ەدۇبولغ ۇكمەتمىسەپ كۇقورق ەالر؟ ئانچۇب ۇارىغۋكال ئاەقارىغاندا ب

 دى. ېـ د

ىدا ئالدىرىماي توشقان ئالىدىغان ۋك ھارەتۆللىم، كەئۇم ڭبىزنى_ 
دى ېت قىاليلى، ـ دەر ھالدا دىققەدادا، ھ ۇيدەلدى، دەخىتايالر ك
 ئارىلىشىپ.  ەپكەقىزى گ ڭرغان چوۇالپ تڭزىنى ئاۆس ڭقادىرجاننى

چىلىرى ەڭج ڭن يىلى، مىللىي ئارمىيىنىەاشقا كىرگي 4 ەرابىي
كونا  ۇردىمەتتى. ئىدارىلەپىيىپ كۆرلىرى كەسكەئازالپ، خىتاي ئ

الغان خىتاي ۋسىېنىغا تاپانچا ئېالغان، يۋكىيىم كىيى ەربىيچەھ
 ڭنىڭگومىندا»، ەردەنلۈك ۇتتى. شەلدارلىرى جىقالپ كەمەئ
رىكا ېئام»، «پىيونىئىش ڭنىڭگومىندا»، «لدارىەمەتچى ئەكسىيەئ

، «رەرزى بار زومىگەقان ق»، «نەشكۈرۆن كەسلىرى بىلۇجاس
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« قچىسىۇيرۇق ڭئوسمان باندىتنى»، «ىدارۋتچى چارەكسىيەئ»
رت ئاقساقاللىرى، بايالر، دىندار ۇن يەتنامالر بىلەرخىل بەك ھەندەگېد
م ەيدىغان ئادەالرغا ھاي دۇلىنىشقا باشلىدى. ئېلىماالر قولغا ئۆئ

رلىرى ەسكەنى خىتاي ئۈـ ك 2 ڭـ ئاينى 5ـ يىلى  1951ىدى. چىقم
 ەمچىدۈرۈرنى ئۇن ئوسمان باتەقى بىلۇيرۇب ڭجىننى ڭاۋقوماندانى 

ئاتاقلىق  ڭرالرنىۇيغۇ، ئەن بىللەبىل ڭنىۇتىپ تاشلىدى. شېئ
 ەنچۇك بىر مەگىز دامولالمدڭربان قوداي، چىۇزىيالىيلىرىدىن ق

  .دىۇيرۇب ەمگۈلۆكىشىنى ئ

بىر  ەندۈك 10ـ  5ر ئالتايدا  ەربىيلەھ ۋەلدارلىرى ەمەاي ئخىت
لىپ ېيدانغا يىغىپ، بىرسىنى باغالپ ئەلقنى كىچىك مەك خەدۈگېد
تىپ ېالپ، تاغ باغرىغا ئاپىرىپ ئۋپ توەرنى دەمىلېلىپ بىر نېك

ملىرىنى ۈكۆھ ۇرلىكى، خىتايالر بەبلىنەجەئ ۇخىمېتاشاليتتى. ت
ر، قازاق ۇيغۇئ ڭرىيىتىنىۇمھۇن جركىستاۈرقىي تەغاندا، شۇئوق

پ، تاتىرىپ قاراپ ۆڭۈنىدا ئېچىلىرى يەڭر ـ جېلدارلىرى، ئوفىتسەمەئ
ئاي  ڭرنىەرلەسكەر ئۇيغۇيتتى. ئەلمەيېد ەمېچنېچكىم ھېراتتى. ھۇت

ن ەتىلگۇۋېرۇئالماشت ەكىگڭخىتايالرنى ۇق كاكار، پاگونلىرىمۇزلۇيولت
 ئىدى.

   مدى باشالندى.ەئ ەھىمۋەنچ، ۇقورق

 ڭ، قادىرجاننىەبىرىد ڭرنىەنلۈقاپلىغان ك ەھىمۋەنداق ۇش ەنەئ
لىپ، ناھىيىلىك ېن بىر خىتاي كەكىيىنگ ەرچەسكەئىشخانىسىغا ئ

نى ۇئ ڭنىڭت باشقارما باشلىقى جاەت سودا ـ سانائەمۈكۆھ
سىشقا باشلىدى. بىر ېر بۇردى. قادىرجاننى سۇقتۇچاقىرتقانلىقىنى ئ

ن، ەتكەچاقىرتىلىپ يوقاپ ك ەكىلدەق شنداۇش ەنەر ئەكىشىل ەنچۇم
 م قىلىنغان ئىدى. ۈكۆھ ەمگۈلۆسوالنغان ياكى ئ ەرگەرمىلۈت

ت ەپ، سودا ـ سانائۇسىنى ئوقرۇكلەئايت ەقادىرجان ئىچىد
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لىغا ۇدۇ، ئەندەسىلغان ئىشخانىغا كىرگېن تاختا ئەگېباشقارمىسى د
زىت ېكىپ، گېرقىرىتىپ چۇئالدىدا تاماكىسىنى پ ەلغان شىرۇقوي
رغان ۇزى ئولتۆتىنى ئۇردى. بىر پۆاتقان بىر خىتاينى كۇۋئوق
پ ۇپ قويۈرۈچقىقىنى تۇپ ڭلىپ، ئىشتىنىنىۇۋېققا تىزالپ قويۇندۇئور

تىم ېق ەخىتاي، ئىلگىرى بىر قانچ ۇرغان بۇپاچىقىنى تاتىالپ ئولت
شقان ۇن تونەر باشالپ بارغان، قادىرجان بىلۇرنىدەكىمل ەپكەرەكان تۇد

 تمىدى. ەپ كۇقۇھود ۇكمەا قادىرجان بۇڭى. شكىشى ئىد

خىتاي ھىجىيىپ ئورنىدىن  ۇدى ئېلى، ـ دڭي كا جىەي، لەل_ 
، ڭكىېتاماكا چ _پ، ەلەڭزنى تەغەرھال قەقادىرجانغا د ۋەپ ۇرۇت
 .  ۇڭرۇنى ئولتېق

 ڭخىتاينى ۇرغان بۇغىپ تېق يۇملۇقادىرجان چىرايىدىن ش
غا تىكىلدى ڭنىۇلىپ ئۇۋېرۇئولتققا ۇندۇا قىلماي ئورۋرەپ ەلكىسىگۈك
 ۇدىمېلى دڭي كا جىەلمەيېقادىرجان د ۇبا، بەجەئويلىنىپ قالدى. ئ ۋە
 ڭلدارىنىەمەئ ڭتلىرىنىەت شىركەمۈكۆگىنى ھېلى دڭ؟ ياق، جىەمېن
زى ۆكانلىرىمغا كۇد ڭنىېمدى مەئ ڭالرنىۇن؟ ئاپال، بەيمەد ۇتىغېئ
  .ەـ د ۇپتۈشۈچ

قويماي،  ەگىنىگېن دەيمەبىلم ەتايچلدار خىتاي قادىرجانغا خىەمەئ
 ەڭـ بىلمىس ەڭبولسا بىلس ەپ، ئىچىدەن دەشىنىسۈن، چەن بىلىسەس
، ڭپ، پارتىيىسىنىۇرۇپ تۈلۈن يالغان كەر بىلەزەك نەندەگېرىبىر دەب

 ڭرنىەي ۇب ۋە ڭتنىە، تىبڭتلىرىنى، خىتاينىەسىياس ڭئارمىيىسىنى
ش، ۇرۇرنى باستەرلەردى. زومىگۈندەشۈزاق چۇتلىرىنى ئەزىيۋە
بىر  ۇرنىمەپلەك پوپوزا گەندەگېكسىلئىنقىالبچىالرنى يوقىتىش دەئ
سىنچىالپ  ۋەپتىرىنى ئاچتى ەيىن، ئاخىرىدا دېقىلغاندىن ك ەنچۇم

 تىپ: ۋېر قارىۇبىر ق

غىز ېئ 4، ڭئادىمى  27اتقان ەۋئىشل ڭنىېقادىرجان، س_ 
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ن ەتىبارېدىن ئنۈگۈب ڭرىېيايالقتىكى ئوتالق ي ۋە ڭگمىنىۈ، تڭكىنىۇد
ت شىركىتى قىلىپ ەالزىمۇك مەك ـ ئىچمەمېرلىك يەھەئالتاي ش

سىيالر ۇسۇن خەت بىلەمۈكۆرى ھېخاراكت ڭتنىەرتىلدى. شىركەزگۆئ
ت ە. ئالتاي سودا ـ سانائۇت بولىدەرىكچىلىكىدىكى شىركېش

نى ېيىنلىدى، سەلى قىلىپ تڭنى جىېئىدارىسى پارتكومى س
پ. ۇپ قولىنى سوزۈلۈك ەرچەرلەمبەغۇدى مېن، ـ دەيمەبرىكلەت

رلىك ەي ڭتنىەمۈكۆ، ھۇشتى ـ يۈرۆلىشىپ كېقادىرجان زورىغا قول ئ
الىدىغانلىقىنى ۋتارتى ەكىلدەخىل ش ۇشۇلكىنى مۈمال ـ م ڭبايالرنى

ك ەن بۈچۈلىغانلىقى ئڭردىن ئاەرلەن سودىگەلگەمچىدىن كۈرۈئ
ت ەمۈكۆى ھت ياكەمۈكۆئالدىدا ھ ڭنىۇنكى ئۈقالمىدى. چ ۇيرانمەھ
ن قولغا ەقادىرجان، س»خىتاي،  ۇرغان بۇسابىدا قاراپ تېھ
رسىسىنى ەن ەممەتىپ، ھۋېنى سولىتىۇپال ئەد«  !ڭلىندىېئ

 يتتى. ەلمەيېد ەمېچنېھ ۇالسىمۋتارتى

ل يىغىدىغان ئىشقا بىر خىتاي ۇنچىدا پۇتىسىدىن باشالپ مەئ
 ڭبىرىنى ڭىرلىرىنەسكەتراپتىكى خىتاي ئەلدى. ئۇرۇنالشتۇي ئورەتەت

پ ۈرۈتۆزى كۆ، ئۇت بىلمىسىمەخ ەرچەي، گەتەت ۇنى بولغان بۇخوت
زىشنى ېسانىنى جىجىالپ ي ڭلنىۇپ ەرىگېبوش ي ڭن تالونلىرىنىەلگەك

بىر  ەنەيىن، ئاشخانىغا يېپ قىلمىغاندىن كەتتى. قادىرجان گەبىل
ندىلىك ۈك ڭايخانىنىۋلىنى يىغاتتى. ناۇتاماق پ ۇمۇلدى. ئەي كەتەت

تنى ۋەندىلىك تاپاۈلدى. كۇرۇقتۇش ئۇرۇغا تاپشڭنىۇئ ۇمىنىمكىرى
 رەسابتا ھېتتى. قادىرجان بىر ھەتېلىپ كېل بانكىغا ئۇدۇر ئەيلەتەت
ك بولدى. ەلغاندۇتۇل ئىشتىن قۈشكۈنى كاسسىنى سانايدىغان مۈك

لىغا ئايلىق مائاشىنى ڭر قادىر جىەيلەتەيىن تېبىر ئايدىن ك
تتى. قادىرجان ەپ چىقىپ كۇزۇغپ، قول قويۇرۇكىرىپ تاپشەئ

تىپ ېق ڭي داەيىشنى بىلمېد ەمېلغا قاراپ نۇن پۈەي 87قولىدىكى 
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 ەندۈكانلىرىدىن بىر كۇد ڭنىۇبىر ئايلىق مائاش ئ ۇپ قالدى. بۇرۇت
ئىدى  ڭنىېم»يتتى. ەتمەي ۇئوندىن بىرىگىم ڭلنىۇكىرىدىغان پ

ن ـ ەىكئ ۇشۇپ مەن گەگېد« دىم دورا بولدىۋېبولدى، سورى ڭنىېس
 . ەپ ئويلىدى قادىرجان ئىچىدە، دەد

ئىتىدىن  40 ۋەبالىسى  ەنى، ئالتۇنداق قىلىپ قادىرجان خوتۇش
رىك ېئاتلىق بىر ش ڭنداەسۇڭقاتىغا گۇللەئەباشقا بارلىق ت

 الدى! ۋپىېت

 

 كوچىدا قالغان ساھىبخانا

پ ۇلى بولڭقادىر جى ،پۇرىك بولېن شەت بىلەمۈكۆقادىرجان ھ
ن ۈەي ەچچەن 80رىدىغان ېت بەمۈكۆر ئايدا ھەىن، ھيېقالغاندىن ك

پ ەنتى دەپىرس ەئىجار ڭكانالرنىۇتىم، دېچ ئايدا بىر قۈئ ۋەمائاش 
قىپ، ېبالىسىنى ب ەلغا تايىنىپ، ئالتۇن پۈەي ەچچەن 50رىلىدىغان ېب

پ،  ئىككى ئاق ەنى ئاز دۇر بولدى. ئۇجبەم ەشكۈرۈچەن كۈپ كۇتۇئوق
 ەرىكلىكىگېش ڭتنىەمۈكۆھ ۇرمەنلەگمۈت تتاەا ھۋلغان ھارۇئات قوش

زى ۆپ، ئۇرۇزى قۆم قىلىدىغىنى، ئەلەغا ئڭنىۇتتى. ئەپ كۈتۆئ
ن ەھىرىنى ئىسسىق نان بىلەن ئالتاي شۈتۈرغان، پۇاجالندۋرا
پ ۇپ نان ئالىدىغان بولەلۆل تۇايخانىسىدىن پۋاتقان ناەۋمىنلەت

پ ۇچىك بولزى پىركازۆكىنىدا ئۇزمال دەگ ڭزىنىۆقالغىنى بولدى. ئ
لىپ ېش ناننى ئەپ بەلۆل تۇن  پۇملىك سوپاخەرېشكەقالغان ب

 پ:ۇرۇپ تۈلۈقاراپ مىيىقىدا ك اتقان قادىرجانغاۋتىېك

پ ە، ـ دەسىلىگ ۇياراشقان ئوخشىمامد ڭنداەسۇڭقادىرجان، گ_ 
 پىچىرالپ چاقچاق قىلدى.

كاندا ۇن، دەگېد ڭنداەسۇڭن  گۇلىدىن ئايالنسېن سۇسوپاخ ەھ_ 
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دى ېد _؟! ۇپ قاپلىغۈشۈپ ياماق ئىشتانغا چۇرۇز مال تەلىق گ
خادىن ۇپ پۈشۈلۈك ەزلىرىچۆئىككىسى ئ ي.ەلمەبوش ك ۇقادىرجانم

 لىشتى. ۋېچىقى

 ئاچىلىرى ماق،ۇج باال تىمېي الغانۋقىېب دادىسى ڭنىەرابىي
 كىلىرىۇئ ىل،ڭسى ڭنىۇئ يتتى،ۇئوق ەپتەكتەم رەرلەجەھ ،ەھرۆز

 ەبىلل نەبىل ەرابىي بولسا رەلمەلچەخ ت،ەمەس ل،ۈگۇئارز
 تتى. ەپ كۈتۆئىككى يىل ئ ەرىقىدەت ۇئوينايتتى. ش

راتتى، ۇيىلى ماي ئايلىرىدا قادىرجان ئىشخانىسىدا ئولت - 1954
 ەقىزىل تامغىلىق بىر پارچ ڭتنىەمۈكۆكاسسىر خىتاي ھ

شتا ۇرۇقتۇردى. ئەپ بۇغا ئوقڭنىۇكىرىپ ئەشىنى ئۇرۇقتۇئ
ن ەپىالنىغا ئاساس ڭش ئىدارىسىنىۇلۇرۇق رلىكەھە، شەيىلىشىچېد

شقا جايالشقان، ۇركىزىي كوچىسىدىكى دوقمەم ڭھىرىنىەئالتاي ش
ن. ەقىلىدىكېكىنى چۇغىز دېئ 4 ەمدەيى ھۆغىز ئېئ 6ـ  5 ڭقادىرجاننى

ي ۆن. قادىرجان ئەت بانكا سالماقچى ئىكەمۈكۆئورنىغا ھ ڭنىۇئ
 ن. ەك ئىكەرېتىشى كېلىپ كېئ ەبىساتلىرىنى بىر ئاي ئىچىد

يىلدىن  30ـ  20تتى. ەن چىقىپ كۈتۈىسىدىن تېڭم ڭقادىرجاننى
پ ئاستا ـ ەزى جاپالىق ئىشلۆئ ۋەرى ئاتا ـ ئانىسى، ئاكىسى ېب

ق ۇن قوزۇيران بولماقتا، ئالتۋەئاستا بىنا قىلغان ئىگىلىك 
 لماقتا ئىدى.ۇرۇقوم

ن، ەمزمايۇتقۇت ەچكىمگېـ جايلىرىمنى ھ ۇقور ن.ەيمەچمۆياق! ك_ 
 ڭن، ـ قادىرجاننىۇالسۋلىېسالسا س ەگەت بانكىسىنى نەمۈكۆھ
باالغا  ەمېن» ۇردى. ئەاب بۋسكىن قىلىپ جاەك ۋەرلىدى ۆنى ئۇدۇج

مدى ەپ ئۇلىپ بولېغا، ئالىدىغاننى ئڭنداەسۇڭگ ۇقالدىم، ب
زى يوق ۈي ۇالر بڭشكىنىنى قاراۈزى چۆك ۇيگىمۆياتىدىغان ئ

 ەپتەچ ھۈ. ئارىدىن ئەدى ئىچىدشىۇڭپ غودەد« ڭئىنساپسىزالرنى
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 ڭنالشقان گومىنداۇئور ەر ئىچىگەھەيىن، ئالتاي شېندىن كەتكۆئ
پ ئاتىلىدىغان ەن دۇەتڭن بىەنگەشكىللەرلىرىدىن تەسكەق ئۇقالد

 دا:ڭنىۇلدى. ئەش كۇرۇقتۇترىتىدىن ئەش ئۇلۇرۇق

اقتىدا ۋش باشاليمىز. ۇلۇرۇجايدا ق ۇيىن بېندىن كۈچ كۈئ_  
 ۋە ۇلىدۈرۈچۆرىي كۇجبەم ەن بويىچۇر قانەنلەگتمىەپ كۈچۆك

زىلغان ئىدى. ېر يەنلەگې، ـ دۇر جازالىنىدەنلەتكەرسۆقارشىلىق ك
ن ەتەقىقەباشلىدى، ھ ەرىشكېت بەسلىھەتىدىغانالر مۆقىن ئېي
خى ئىككى ئاي ېبولغىلى بولمايتتى. ت ەڭن تەت بىلەمۈكۆھ

نىمىغان ۇرگىلى ئەب ـ جايلىرىنى ۇر تاالشقان قورەربىيلەئىلگىرىال، ھ
ن ەگېشقا قارشى چىقتى دۇلۇرۇگان، سوتسىيالىستىك قۇڭكتاتچى تۆك

ش ۇر تونەلىنىپ  سوالقتا ياتتى. قادىرجان بىرېن قولغا ئەنام بىل
، ەمىدتۈن ئەگېپ قاالر دەل دۇمنى قىلىپ ماقەز ـ خاتىرۈباشلىق ي

رد ـ ەد ەممىسىگەھ ڭزى بىلىدىغان باشلىقالرنىۆئ ەنگىچۈچ كۈئ
 ەڭئ ڭقنىۇردىكى ھوقەي ۇكىن ئاقمىدى. بېيتىپ چىقتى. لېھالىنى ئ

قولىدا  ڭننىەگېد ڭسىلى ڭاۋربىي رايون قوماندانى ەھ ەبۆى شڭچو
پ ۈرۈتۆغىراق كڭغىدا،  ئىككى قولىدا قىېخىتايدىكى چ ۇن. ئەئىك

ن. بانكا ەربىي ئىكەساق ھرلىق قارا قوڭن داەرگۈلتۆم ئەپ ئادۈرۈي
چكىم ېزىنى ھۆس ڭنىۇنمىش. ئەلگىلىگەب ۇسالىدىغان جاينى ئ

 ن. ەلىدىكۆم ئەن. قارشى چىققان ئادەيدىكەلمەلۆب

ربىيلىكتىن ەت قىلىپ، ھەستىدىن شىكايۈئ ڭخىتاينى ۇقادىرجان ب
ن ەگېنىك دۋربانجان پولكوۇاتقان قۋلىېم ئەد ەيىدۆكىنىپ ئېچ

پ ەرز قىاليمىكىن دەخىتايغا ئ ڭمچىدىكى چوۈرۈ، ئەئاغىنىسىگ
 پ:ۇرۇشىنى چايقاپ تېب ۇدى، ئۋېتىيېئ

ى ڭچو ڭالرنىۇ. بڭلىمىغانمىدىڭننى ئاەگېشىدىن الي دېب ۇس_ 
م ەاقتىدا ئادۋدىكى ۇنسەندىكى، گەنئەگىنى يېجىن د ڭاۋرال ېنېگ
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 ۇباشلىقى. ئ ڭچىقارغان قاراقچىالرنى ڭتىپ داېن سۈپيەپ، ئۈرۈلتۆئ
 ەن باھانەگېد« شۇرۇقارشى ت ەرگەرلەزومىگ» ەئىككى يىل ئىچىد

رت ۇك  يەدڭمى 300زىالردا ېر، يەھەر قايسى شەن، ھەبىل
پ ۈرۈلتۆلغان زىيالىيالرنى ئۇدار بايالرنى، تونڭئاقساقاللىرىنى، دا

 ڭيت نوچىنىې، سڭپ بارغىنىۈرۈتۆرز كەئالدىغا ئ ڭنىۇبولدى. ئ
 ردى. ەاب بۋپ جاە، ـ دەنەن يۇپ قالمىسۇك بولەئىشىد

ن ەگېش ئارمىيىسى دۇلۇرۇ، قەندەتىگەنى ئۈن كەنگەلگىلەب
 ۇپ قىلىپمەلىپ، گېپ كەيدەرلىرى تراكتورلىرىنى ھەسكەئ ڭگومىندا

تتى. ۋەشىېپ تۈسۈمىنى ئېئارقا ت ڭينىۆھمانخانا ئېقويماستىن، م
يىغا ـ  ڭبالىالرنى ۋەساالسى، تاجىنىساخان   ڭم ـ قوشنىالرنىۇقول

ك ـ ۈيچىپ، ېاز كۋقادىرجان تىركىشىشتىن  ەتىجىسىدەزارى ن
ر بولدى. ۇجبەم ەشكەتكۆبىساتلىرىنى تاالغا ي ەتاقلىرىنى، ئائىل

قىپ تاشالندى. ېر چەيلۆن ئۈتۈپ ەاقتىغىچۋش ۈنداق قىلىپ چۇش
ن ۇككىز جان، ئاكىسى خوتەن سەن ـ بالىلىرى بىلۇقادىرجان خوت
ي ـ ماكانسىز ۆرىسىدا ئۇئوتت ڭپ كوچىنىۇلۇن قوشەبالىلىرى بىل

ي ۆپ قويغان، ئۇزۇتقۇر تۇردەكىمل بولسا، قولىدا ڭنىۇقالدى! ئ
كى ېچ ڭلنىۇن پۈەي 500ن ەرىلگېن بۈچۈققى ئەش ھۇرۇنالشتۇئور

مىن ېز - رەي ۋەكان ۇغىز دېئ 4پ نام قويغان ەرىك دېراتتى. شۇت
 پ چىقتى.ۇبول ڭتنىەمۈكۆمدى ھەئ

،ـ ەلىشېممىنى ئەس قىلمايدىغان يالغانچىالر! ھۇنوم ەلىشېئ_ 
كنى يىرتىپ تاشالپ ەنلىك چۈەي 500ىدا قولىدىكى قادىرجان ئاچچىق

ي قالغان ەلمەقىالرىنى بىل ەمېنگىنىدىن نەپلەزەغ ۇئاتتى. ئ ەرگەي
 ئىدى.

پ، ۈرۈپ يۇرۋۇپ يالۆلچىخان كەن يىللىق قوشنىسى خۇزۇئ
تتى ۇسىغا توشۇقور ڭزىنىۆكلىرىنى ئۈلۈكوچىدا قالغان م ڭالرنىۇئ
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ردى. ئاش ـ ۇنالشتۇئور ەىگيلىرۆھمانخانا ئېزلىرىنى مۆئ ەمدەھ
 ر ئالدى. ەۋەتامىقىدىن خ

ش ۇرۇقتۇئ ڭش ئىدارىسىنىۇلۇرۇت قەمۈكۆرلىك ھەھەئالتاي ش
 ەتراپىدىكى تاغ باغرىدىن خالىغانچەر ئەھە، قادىرجانغا شەغىزىدەق

 ت قىلىنغان ئىدى. ەخسۇلىشىغا رۋېلىېي سۆبوش جاي تالالپ، ئ

 قاتقان قادىرجان. شىېدى بېبارارمىز؟ ـ د ۇگىمەمدى نەئ_ 

رىپ ئوينايدىغان ېت ەستەلدۈا گڭدادا، دادا، بىز دائىم سا_ 
 ەياشلىق ئوماق قىزى رابىي ەدى ئالتېيلى، ـ دەتېلزارلىققا كۈگ

پ ەسلەالپ، دڭپنى ئاەگ ۇممىسى بەر ھەيدىكىلۆپ. ئۇرۋۇدادىسىغا يال
 زىنى ئويلىنىشقاۆس ڭقىللىق قىزىنىەئ ۇپ قويدى. ئارقىدىنال بۈلۈك

 ؟ ۇبوشق ۇرمەرلەي ۇن، ئۇمىشقا بولمىسېباشلىدى. ن

 

 لزارلىققا ماكانلىشىشۈگ

ددى ۇھىرىنى بىر تىياتىرخانىغا ئوخشاتساق، خەن ئالتاي شۈتۈپ
پ ۇن تولەل ـ گىياھالر بىلۈـ ياز گ ۇك قىشمەھنىسىدەس ڭنىۇئ
 ۇياخشى جاي ئىدى. ب ۇنمەتەقىقەلزارلىق تاغ باغرى ھۈرىدىغان گۇت

يلىرى ۆنزىرىسى، كوچىلىرى، ئەم ەممەھ ڭرنىەھەىغاندا شجايدىن قار
ي ۆئ ەرگەي ۇچكىم بېھ ەمما ھازىرغىچەراتتى. ئۇپ تۈنۈرۆنىق كېئ
 لىش خىيالىنى قىلىپ باقمىغان ئىدى. ېس

ننى، تامچى ەيلەچچەئاقساقاللىرىدىن بىر ن ەللەھەقادىرجان م
لدى ـ ەىلى كرگۆلزارلىقنى كۈـ چاقىلىرىنى باشالپ، گ باال ۋەستىنى ۇئ
 :ۇردى. ئەلىش قارارىنى بېي سۆبىر قاراپال ئ ،ۇي

پ ۈچۆغا كڭلزارلىقىۈگ ڭنىېقىللىق قىزىم، سەت ئەھمەر_ 
 يدى. ۆس ەشانىسىگېپ پۈرۈتۆنى كەرابىي ەدى ـ دېلىمىز، ـ دېك
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 شى باشالندى. ۇلۇرۇي قۆى ئېڭتىسىدىن باشالپ يەئ

 ڭقنىۇوسىدى. قوررنى پىالنالپ تەمو ي 10قادىرجان تاغ باغرىدىن 
غىز ېش ئەغىز، ئاكىسىغا بېش ئەب ەزىگۆئ ەرىپىگەقىرى تۇي ەڭئ

س پاسونى ۇشلىك رە، تام مەرىزېستى تاختايلىق، قوش دۈئاستى ـ ئ
زالپ قان قىلدى ۇپ، قارا قوچقارنى بوغۈزۈن پىالن تۈچۈي ياساش ئۆئ

 ڭقنىۇپ تانا تارتتى. قورەد <<ھبىسمىلال>>يىن ېتمىدىن كەزىراخ ۋە
 ەىنىگۆۋت ەڭك ياسىدى. ئۈللۈن گەتكەرى كەڭك ەرىپىگەن تۆۋەت

كلىرىنى ەنۆچ-تىزېرىيدىغان ئېكتاتالرنى تۆباشقا ك ۋە ۇيڭبولسا، يا
رىق ېئ ڭرىسىدىن چوۇئوتت ڭكتاتلىقنىۆن كەك بىلۈللۈقىرلىدى. گ

 ڭن شارقىراتمىنىەشكۈقىپ چېتاغ باغرىدىكى ساينى بويالپ ئ ياساپ،
رىپىدىكى ەئاياق ت ڭرىقنىېباشلىدى. ئ قارىقېسىپ ئېيىنى كۈس
 ڭقنىۇق قورۇمول 10ردى. ۇنالشتۇن ئورەگمۈت ەرگىسىگۈشۈچ
ك ەرېت تەت ـ رەنىغا رېئىككى ي ۋە ەينىگەرىسىنى بويالپ ئالدى ـ كۆچ
 چىتى تىكتى.ۆك

بولدى. بار بىساتىدىن، كىرىم  ەرۆن ئەن چىقىم بىلۇرغۇش نۇلۇرۇق
ياخشى   ڭلغان قادىرجان، ئايالىنىكانلىرىدىن ئايرىۇكىرىدىغان د

ت ەمۈكۆنلىرىنى ھۇك ئالتەپېپ ساقالپ قويغان كەيامىنىغا د ڭننىۈك
ياغاچ ـ  ڭشىنىۇلۇرۇي قۆتىپ، ئېرزان باھادا سەبانكىسىغا ئ
ققىنى ەئىش ھ ڭدىكارالرنىەالدى. مۋتىېلىرىنى سەسلىھەتاشلىرىنى، ئ

لزارلىقتىكى ۈگ ڭنداق قىلىپ، يىل ئاخىرىدا قادىرجاننىۇردى. شەب
ھلى ەپ ئەشرەم ۋەپ، ئالتاي جامائىتى ۈتۈپ« داچىسى»تلىك ۋەيەھ
 يىغا داخىل بولدى. ېي چۆئ

تىسى ەىز قادىرجان، ئاخشىمى ـ ئڭالدىۋزاققا چىقىۇك ئەب_ 
سچىت ەدى مېكمىز، ـ دەغىدڭلى ماېك، خەسېيلى دەلېلىشىپ كڭپارا

پ. قادىرجان ئاقساقىلى مويسىپىت  ئالىم ھاجىم قادىرجانغا قارا
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 ن: ەق بىلۇنلۇمنەم

نداقال بولسا، ۇشۇنداق بىر ئاز يىراق بوپقالدى، جاھان مۇش_ 
 ەرگەندىلەرمەرنى شەھەش ۇرقايسىلىرىمەن ھۈگۆـ ئ ەتەلكىم ئەب

 تويمايدىغانالرنى بىر ۇال، شەلىشېنىپ كېياققا يۇرىپ، بېتاشالپ ب
اب ۋپ جاەددىم، ئاكا، قانداق؟ ـ ېن دۇرمىسۆم كۈزۆك ۇن بولسىمۈك
 ردى.ەب

تىدىغان، ېن كەل بىلەجەالر ئڭنالردا چوۇرۇمسىز، بەمېنى دۇش_ 
، بىرسى ەمگۈلۆن بىرسى ئەرمانى بىلەپ ڭتنىەمۈكۆھازىر ھ

تتى كونىالر، بىر ـ ئىككىدىن يوقاپ ەئازالپ ك .ۇاتىدۋتىېك ەپىسىگەھ
ن خىتاي ەلگەال كۋۋيىل ئا 6ـ  5 ەستىگۈئ ڭنىۇاتىمىز. ئۋتىېك
تتى ەپىيىپ كۆك ۇبمەجە، ئەمېن ۇاتامدۇۋغۇت ۇرلىرىمەئ ڭرنىەرلەسكەئ
ردىن سىقىپ ەھەش ۇرنىمەر، ئاستا ـ ئاستا بىزلەمىلېن ۇب

ت قىلىشقا باشلىدى ەپ شىكايە، ـ دۇك قىلىدەچىقىرىدىغاند
 ر. ەللىدىكىلەھەم

، تاغ باغرىدىكى ەڭن تەلىشى بىلېتىياز كەپ ئۈلۈرۆيىل ئ
يلى قازاقالر، ەر، لەللۈن گەمود ەڭگارەڭر ۋەشىل چىملىق ېياپي

چىرايلىق  ەدەڭك رۆيدا بولغان، كەئارىسىدا پ ڭللىرىنىۈمامكاپ گ
كىشى  ەممەتتى. ھەك ڭدا ەھىرىگەجاي ئالتاي ش ۇقور ۇسىرالنغان ب

ندى. ەسلەۋەپ چىقىشقا ھۈچۆتراپالرغا كەئ ۇپ، بۇشۇن بولەرسۇخ
ن ەرگۆك ەىدنزىرىسى ئىچەم مەركۆك ڭيىنى باھارنىۆئ ڭقادىرجاننى

 قوماندان: ڭاۋلىقى ېھ

_ پچىق، ەننى ئۇربۇ)شاھ ئوردىسى(، چاپسان د ۇفڭاۋييا، خەئ_ 
ن تولغىنىپ، ـ ەت بىلەسرەيىن، ھېندىن كەتكۋەپ سىنچىالپ قارىەد
سىل قىلىپ ېدىن ئڭنىۇالساق، ئۋيىنى تارتىۆاالر، ئۋقەل ۇمۇڭشتۈرۆك

مىدىن ەك گەقىدپاسكىنا چوش ەخىچېنالر تۇرۇن ھەالغىنىنى، سۋياسى
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ك، ەدۇلگىلى بولمىغەك ەڭت ەققەكچان خەمگەئ ۇن. بەتىشىسېچىقماي ي
 نىمىش.ەگېـ د

رماق ۇر يوپەكلەرېن تەتراپىغا تىكىلگەقى ئۇقور ڭقادىرجاننى
پ ەكلەللىرى پورۈن باغ گەمۈك ـ تۈرلۈت ەك ئىچىدۈللۈچىقىرىشقا،  گ

ك ەندەگېد ەزەۋ، سۇيڭتىزغا ياېچىلىشقا باشلىدى. قادىرجان ئېئ
كتاتالرنى  ۆتىيازلىق كەك ئەندەگېرچاق دۇر، پۇمىدەالزا، پ ۋەك ۈزلۈك
ننى پىرقىرىتىپ ەگمۈت ۇك سۈزۈاتقان سۋقىېرىقتا ئېئ ڭتتى. چوۋەرىېت
 تتى. ەتېقىپ كىرىپ كېئ ەرگەھەتىنى بويالپ شېچ ڭتىزلىقنىېئ

يتتى. ەز توختىماي ئىشلۈندۈـ ك ەچېتاجىنىساخان ك ۋەقادىرجان 
قات  - غىش، كىرېقىش، كاال سېتچى يوق. نان يەخىزم ەيدۆئمدى ەئ
ممىسى ەھ ڭك ئىشالرنىەندەگېش، ئاش ـ تاماق قىلىش دۇيۇي

پ ـ ەرلەت ڭغىر ئاياق ئانىسىنىېتاجىنىساخانغا قالغان ئىدى. ئ
 ەڭئارقىسىدىن ت ڭنىۇئ ەن رابىيەرگۆاتقانلىقىنى كەۋپىشىپ ئىشل

مكارلىشىشقا ەنىسىغا ھئا ەلىشىچېپ، قولىدىن كۈرۈپ يۈرۈگۈي
باشلىغان  ەگىنىشكۆك ئىشالرنى ئەشۈششاق ـ چۇئ ۇتىرىشاتتى. ئ

 ئىدى. 

 تىرىكچىلىك يولىدا

رپا قىلغان چىرايلىق ەت قىلىپ بەھنېم ەقادىرجان يىلالرچ
م ەك قىزىل گىلۈللۈلىنغان ئانار گېىنىغا سۋشايېپ ڭھويلىسىنى

ـ جاي ئىشلىرى،  ۇقورر تاشلىدى. ەزەپ يىراقالرغا نۇرۇئولت ەستىدۈئ
ئوخشاش تىرىكچىلىك يوللىرى  ەنگەگېىچىلىق دۋرىقچىلىق، چارېت
را ۇئالدى ئوتت ڭك قىالتتى. بالىالرنىەپ قالغاندۈشۈمدى يولىغا چەئ
كىردى.  ەپكەكتەچ مۇيىل باشالنغ ۇمانا ب ۇچىقتى. رابىيىم ەپكەكتەم
ن ەرى بىلقازاق دوستلى ۇپ بولمىغاچقا، ئەكتەم ەرچۇيغۇئ ەللىدەھەم
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 ڭبالىسىنى ەاتاتتى. قادىرجان  ئالتۇۋئوق ەپتەكتەم ە، قازاقچەبىلل
ت قىلغان ئىدى. ەشنى نىيۇتۇئوق ەرگىچەپلەكتەممىسىنى ئالىي مەھ
 قىزلىرىغا: ۇا ئۇڭش

نت ەمچى، تاشكۈرۈرنى ئەن سىلەالر بالىلىرىم، مۇڭياخشى ئوق_ 
 ەنەر دائىم. يەيتتى ھەن، ـ دەتىمۇئاپىرىپ ئوق ەاالرغىچۋتتا موسكەھ
 ۇقىشنىمېئائىلىسىنى ب ڭنىۇئ ۋەاپادار قادىرجان ئاكىسى ۋلىپ ېك
 ئالغان ئىدى.  ەستىگۈئ

لىندى. ېداستىخان س ەڭك ەستىگۈم ئەاندا گىلۋشايېپ ەندەتىگەئ
ن ەت بىلۈپ، سۇرۇق ماي ئارىالشتۇيرۇن قەلگۈرۈيدۆداستىخانغا ك

ل، خام ەسەر، ھرغان يوغان قىپقىزىل نانالۇردا پىشۇپ تونۇرۇغۇي
ك ۈرۆاق، بادام، ئڭم، ياۈزۈشىل ئېرىق مايالر، يېقايماق، س

راببالىرى ۇم مۈزۈئ ەنچۇگىالس، غ قارىقات، ەمدەغىزلىرى ھېم
شلىرى ۆزا گېمىالق قۇكشى توغرالغان يوپ ـ يەتىزىلدى. ت

 ڭاننىۋشايېتاجىنىساخان پ لدى.ۇقوي ەرجىكىگۇت بۆت ڭداستىخاننى
لىپ ېنى ئۇقايناقس ەنگۈگۆردىن چەۋتىلغان سامائورنى ەرجىكىگۇبىر ب

ت ۈنىدىكى كورىغا سې، يەملىدى ـ دەم چىقىرىپ چاي دەئاچچىق ت
ن ەن چاي راسلىدى. قادىرجان ئالدى بىلەتكەپ ئەشەڭزنى تۇن تەبىل

لىغان بالىالر ڭازنى ئاۋئا ۇگىسىنى چايغا چاقىردى. بەڭئاكىسىنى، ي
 ڭتىخانغا، ئاتا ـ ئانىلىرىنىيدىن چىقىپ داسۆي ـ ئۆىشىپ ئرقىرۇچ
ن چىنىدىكى قايماق ۇردەزىلىرى گەب ڭتراپىغا ئوالشتى. بالىالرنىەئ

پ ەركۈماي س ،لەسەزىلىرى نانغا ھە، بەسېپ يۈرۈگۈچايغا ناننى ت
الر ناننى چىنىدىكى چايغا چىالپ، چىالن ڭپ چاينى ئوتاليتتى. چوەي
لىدىغان ۇوزن سۇزۇيتتى. ئەلىپ يېقالردا ئۇلىك ياغاچ قوشەڭر
 ەڭك، ئۈللۆڭۈك ەڭئ ڭزالىرىنىەئ ەن ئائىلۈتۈنلىك ناشتا پەتىگەئ
چكىم ېھ ەمى بويىچۈزۈت ەسابلىناتتى. ئائىلېقىملىق يىغىلىشى ھېي
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ت ەقەالر ئالدىدا  پڭر چوەيتتى. ناشتىدا كىچىكلەچىكمېناشتىغا ك
، قىالتتى ئاۇد الرڭيىن چوېپ قىلمايتتى. ناشتىدىن كەق گۇئارت

ئاكىسى  ڭز ئىشىغا ئالدىرايتتى. قادىرجاننىۆئ ەممەھ ئاندىن
الر تاكى ۇتتى. ئەتېكىرىپ ك ەككۈللۈپ گۈرۈشتەگەرنى ئەكىچىكل

يتتى، ھارام شاخالرنى ەلۆئوت ئوتايتتى، توپا ي ەچۇرىپ قالغېھ
غىراتتى. ۇرنى سەللۈچىپ گېكلىرىنى ئەنۆرىق چېتايتتى. ئۇپ

تى. قادىرجان چايدىن ئالدىرىشات ەپكەكتەلىرى مڭچو ڭبالىالرنى
غىلدىكى سىيىر ـ كالىالرنى موزايدىن، ساغلىق قويالرنى ېال ئۋۋئا

قوزىسىدىن ئايرىپ، ئايرىم ـ ئايرىم ھالدا پادىلىرىغا 
شىپ، ېيىن، ئارقانالپ قويغان جايدىن ئاتالرنى يېندىن كەتكۇۋەقوش

ر ـ ەگېغىراتتى. ئاندىن ئۇدا سۇقىن سېئايىغىدىكى ئ ڭننىەگمۈت
 ەتتەپ قوياتتى. ئادۇرۇتڭييارالپ قاەت ەپ، مىنىشكۇقلىرىنى توقۇجابد

مدىال ەيىن بىر دېيياراليتتى. چايدىن كەت ۇتىنىمېئ ڭئاكىسىنى
نامازغا ئاتلىق  ەسچىتكەيتىالتتى. ئاكىسى مېزان ئەئ ەشىنگېپ

 ەڭن تاجىنىساخان داستىخاندا ئەگىسى بىلەڭي ڭباراتتى. قادىرجاننى
ئاخىرقى  ڭالر قايماق چاينىۇردىن ئىدى. ئئاخىرىدا قالىدىغانال

قاچا ـ  ەمدەراتتى ھۇشامىسىنى چاينىغاچ داستىخاننى يىغىشت
تىزغا ېش قىالتتى. بىرى ئۇتۇپال تاماققا تۇپ بولۇيۇچىالرنى يۇق
مىر ېن تاسقاپ خۇئ ەكتەلگە، بىرى ئەتسەرگىلى كىرىپ كەكتات تۆك
لىپ ېى يولىغا سشقا باشاليتتى. قادىرجان ئىش ـ ئوقىتىنۇرۇغۇي

 ەزدۈقامدا، كۇپ ـ مەشرە، قىشتا مەدەڭلۆپ، يازدا قىمىز ـ ئۇقوي
گىنىپ قالغان ۆدا ـ شىكاردا ئويناپ ئۋتىيازدا ئوەتويدا ـ ئوغالقتا، ئ

تچىسى ەخىزم ڭتنىەمۈكۆمدى ھەيتتى، ئەسلەندىلىك ھاياتىنى ئۈك
 ك ئىشخانىغاەستەپەرىدىغان، قۇت قاراپ ئولتەسائ 8 ەندۈپ،  كەد

ي ئىچى تىت ـ تىت ەلمەنۆرىكىشلىك ئىشقا كېسولىنىپ قالىدىغان ز
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تتا ەپىلىشىپ ھەن ھەتىرىكچىلىك بىل ۇيىنكى يىلالردا، ئېبوالتتى. ك
تتىن ەھنېھاالل م ڭنىۇمما، ئەالدى. ئۇۋقىلمايدىغان بول ۇپمەپ گۆك

پ، ەپ ـ پىشىپ ئىشلەرلەت ۇپمۇئىدى. بول ەرى باشقىچۇزۇئالىدىغان ھ
 ڭنىۇن قورۈچۈلىش ئېم ئەر ئاققاندا، دەك تەىن مونچاقتشانىسىدېپ
غىشاليدىغان ېزوق ب ەڭاقتى ھاياتىدىكى ئۋرغان ۇپىسىدا ئولتۇس
 ەچىنىد ڭلىپ چوېسقا سۇتنەپ ڭيتلىرى ئىدى. تاجىنىساخاننىەپ
ت ەدىقق ڭنىۇتىقلىرىال، ئېك دوغاپ ياكى قەزدۇلىپ چىققان مېئ
 تتى. ەتۇۋېزۇبچمىشلىرىنى ەخىيال ك ەمدەزىرىنى ھەن

 ۇشۇ، مانا مەسېت بار دەنيادا راھۇد ۇر بەگەن، ئۇقارىغىنا خوت_ 
ر، زوق، ۇزۇت، ھەززەل ەتتەبىئەمزات ئارىالشمىغان ساپ تەئاد
م ە، بىردۇمۇج ۇپىلىدېممىسى تەھ ڭرنىەنلەگېللىك، پاكلىق دەزۈگ

ي، ەتېك ڭ، سادىغاەالپ باققىنڭا ئوخشاش بىر ئاڭپ، ماۇرۇت ەجىممىد
لىپ ۇۋېزۇرغۇنىدا ئولتېن يەن تاجىنىساخاننى  ئااليىتۈگۈدىرجان بـ قا

ھر ەب ەازالردىن بىللۋبىئىي ئاەقىملىق تېللىكىدىن،  يەزۈگ ڭتنىەبىئەت
 كلىپ قىلدى.ەلىشقا تېئ

 ۇغڭشىل، يىراقتىكى تاغالر قاپقاراېر ياپيەك، يۆپكۆئاسمان ك
 گال.....ڭجا

ئىشىكلىرى  -ازا ۋرە، دراملىرى ەرىزېان لىم ياغاچلىرى، دۋشايېپ
ر، ئىشىك ەيلۆلىك قاتار ـ قاتار ئەڭك رۆس كۇن، سەنگەقىشلەن

 ڭنىۇللىرى، قورۈس گۇئور ۋەرلىك ەي ەڭر ۇمەڭچىلغان رېئالدىدا ئ
ر، ەكلەرېادان تۇۋن سەسكۆكشى ئەرغان تۇرىپىنى قورشاپ تەت تۇت
كسىز ـ ەرغان چۇچىپ تېراق چۇشپۇپ خەلدۈپۈتراپىدا گەئ ڭنىۇئ

ى ېڭپ گويا رۇلۇممىسى قوشەللىرى.... ھۈنسىز تاغ گپايا
 ......ەنزىرەم مەركۆك كەمدەك گىلەن يىپەلگەشەڭت

م قىلىپ ۇم ـ گۇگ ڭاتقان شارقىراتمىنىۋلىنىڭيىراقتىن ئا
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رىقتىكى ېن ئەتكۆسىپ ئېنى كۇازى، قورۋكشى ئاەاتقان تۋچىقىرى
نىك شىلدىرلىشى، پاقا ـ ېي ڭيىنىۈك تاغ سۈزۈك سەزدۇم
ك، ۇل، كاككۇلبۇرىتىمسىز چىرىلدىشى، ب ڭرنىەتكىلەكېچ

پ ۈزۈپ ـ ئۈزۈئ ڭىلداپ سايرىشى، كالىالرنىڭچا ڭتورغايالرنى
 ڭشلىرى، ئىتالرنىەرەپ مۇپ ـ سوزۇسوز ڭرىشى، قويالرنىۆم
 ڭل ـ گىياھالرنىۈخ، گەرەد -ل ەازى، دۋشىغان ئاۋزاقالردىن ھاۇئ
ق ۇلۇڭت! مەبىئەت لەزۈيىن شامالدا شىلدىرلىشى...... ئاھ گەم
خورى.... مانا  ڭتنىەبىئەرىكىنى ياشارتىدىغان تۈقام، ئىنسان يۇم
رتى ۇي ڭ، ئوماق بالىلىرىنىڭ، ئىشچان ئايالىنىڭقادىرجاننى ۇب
 سىز ھايات خاتىرىسى ئىدى.ۇلغۇنتۇل ئالتايدىكى ئەزۈگ

 ڭلىپ دادىسىنىېك ەرگىنىچۈگۈ، يەپتىن قايتقان رابىيەكتەم ەزىدەب
پ، دادىسىنى دوراپ بارماق قولىنى ئاغزىغا تىك ۇرۇلتنىدا ئوېي
ت ەبىئەقىملىق تېتراپتىكى يەئ ۋەيتتى ەد «جىم»پ، ۇتۇت
لبى ھاالل ەبىي قەس ڭنىۇالق ساالتتى. ئۇسادالىرىغا ق ڭزىكىسىنىۇم
قىملىق ېي ەمدەھ ەھنىسىدەت سەبىئەل تەزۈت قوينىدا، گەھنېم
 النماقتا ئىدى. ۋانلىرىدا تۇقۋشا  ڭزىكىسىنىۇئىي خور مىبەت

 

 ئىشچان قىز

دادىسى  ڭنىۇـ يىلى ئ 1957نى ەن يىلى يەياشقا كىرگ 9 ەرابىي
پ، ۇتىپ ـ قوپېي ەكلىك شىركىتىدەمېاتقان يەۋلى، ئىشلڭقادىر جى

ش سىياسىي ۇرۇچىللىققا قارشى تڭ، ئوەتچىلىككەرلىك مىللەي
تاي ئوخشى ەرمىگۈنى تۇرىي قاتناشتى. قادىرجان بۇجبەم ەكگىنىشۆئ
. ۇئىختىيارىي تاماققا چىققىلى بولىد ەچتەك - ەندەتىگە، ئەسېد
 ەرمۈ. تۇت قىلىدەخسۇلگىلى رەرىپ كېب ەيگۆئ ەنەنى يۈك ەنبەكشەي
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پال ۇرۇامىدا، تۋگىنىش داۆ، ئاخشاملىرى جىددىي ئەسېسمىكىن دەمەئ
 رىغا تارتىپ چىقىرىپ:ۇبىرسىنى ئوتت

 ەچچەپ نۇر بولەكسەئ ەركىستان ئارمىيىسىدۈرقىي تەن شەس_ 
 ؟ ۈڭردۈلتۆسكىرىنى ئەخىتاي ئ

ر ەۋەپ خەد ەمېئوسمان باندىتالرغا ن ەندەلگەك ەكومپارتىي_ 
 ؟ۈڭزدۈتكەي

؟ ڭرنى قىلدىەزلۆس ەمېقارشى ن ەئارمىيىمىزگ ڭبىزنى_ 
ن سوراققا تارتىپ، ەك سوئالالر بىلەندەگې؟ ـ دڭرنى ئويلىدىەمىلېن

 ۇرنى شەزىلەب .ۇتىدېىلىپ كش قەرۈالپ كۋپ شوئار توەن دۇيوقالس
تىپ ېپ كۇتۇلىپ تېامىدىال ساقچىالر قولىغا تاقاق سۋش داەرۈك
ئىشىم بار،  ەمدۈيۆچكىم ئېالدا ھۋھەئ ۇ. بۇتىدۋېسولى ەرمىگۈت
ركىن ەلېت كۆۋەا نڭممىسى قاچان ماەھ ەكسىچە. ئۇيدەلمەيېن دەتىمېك
 . ۇرىدۇپ ئولتەرىكى پوك ـ پوك تىترۈپ يەد

ردى ەنىغا دۇلىپ خوتېك ەيىگۆنى ئۈك ەنبەكشەىر يلى بڭقادىر جى
 يتىپ: ېالىنى ئۋھەـ ئ

لىخان ەئ»ن يوق. ۈدا بىر كۇ، ئارام خەن بولدى بىزگۈك ەمېن_ 
ك ۆق كۇزلۇئاي يولت ڭركىستاننىۈرقىي تەنىدىم، شەرگۆمنى كەرۆت

ش قوي ەانلىرىغا بۋپال ڭرنىۇىم، ئوسمان باتىدنەرگۈتۆبايرىقىنى ك
پ ۇن بولەشمۈد ڭممىسى ھازىر چوەھ ڭپ قويغانالرنىەد« مىدىنەرگەب

پ باال ـ ەت قىلدىم. ئىشلەھنېم بويى مۈمرۆن بولسام ئەقالدى. م
 ۇنىمېمدى مەنىرىم قالمىدى. ئۈپ قىلمىغان ھەن دەچاقامنى باقىم

. ۇاتىدۋپ قىستاەر دۇتاپش ۈڭزۆال ئۋۋنىقاليمىز، ئاېنى ئەڭسىلەم
ناھ قىلغان بولغىيتتىم، ۇگ ەمېي نەدا بىلىپ ـ بىلمڭئالالھىم، ئالدى
 :ۋەتتى ەپ يىغالپ كەرۆڭپ ھەد _ك؟!ەدۇئازاب بولغ ەنچۇبالىلىرىمغا م

نى ڭن، چىشىۇا قالدى خوتڭنىك ئىشلىرى ساېغىر ـ يېئ ڭينىۆـ ئ
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 دى. ېر، ـ دەتېپ كۈتۆئ ۇرمەنلۈك ۇ، بەچىشل

اتقان ۋتىلىپ چىقىېرىكىدىن ئۈي ڭرىنىېئ ۋەالپ ڭرنى ئاەزلۆس ۇب
رى ېتتى. باياتىدىن بەيىغالپ ك ۇشىنىپ تاجىنىساخانمۈرىتىنى چسەھ

اتقان ۇۋبول ەاتقان رابىيۋسىلىپ ئويناېئ ەرىسىگۈم ڭدادىسىنى
تتى. ەال يىغالپ كەڭدادىسى، ئاپىسىغا قاراپ ت ەمدەالپ ھڭرنى ئاەزلۆس
نىك ېغىر ـ يېئ» ۇقىرالمىسىمڭنىق ئاېبولغانلىقىنى تازا ئ ەمېن ۇئ

ن ەلىگەشىنۈرنىال چەزلۆن سەگېد« ا قالدىڭىسى ساممەھ ڭئىشالرنى
 دادىسىغا قاراپ: ۇا ئۇڭئىدى. ش

 ەممەھ ڭرگىن، ئاپامنىەۋەم ئىشلەنىم دادا، خاتىرجېج_  _
 پ. ۇرۇپ تەدەسېدى ئېن، ـ دەقىلىم ەڭن تەئىشلىرىنى م

رىدىغان ېقارىشىپ ب ەڭ، ئاپىسىغا تەدەندىن باشالپ رابىيۈك ۇش
پ ۇرۇئورنىدىن ت ەڭن تەئاپىسى بىل ەردەھەس ەتىلدى. رابىيېت يەئاد

غىپ ېت  سۈتتى. سەرېپ بۇتۇموزاينى ت ئاپىسى سىر ساققاندا،
تىپ كالىالرنى پادىغا ۋېققا باغلىۇيىن، موزاينى قوزېبولغاندىن ك

تتى. چاي ەرۈپۈپىپ سېس ۇتتى. ھويال ئارامنى سەتۇۋېپ قوشەيدەھ
 ەڭپ چىقىپ كەيدەايالرنى ھش ئالدىدا قوي، قوزىالرنى، موزۇييار بولەت

پ، ۈرۈپ يەشىپ ئىزدېلىپال، قىر ئېپتىن كەكتەتتى. مەتۇۋېداالغا قوي
ققا ۇتتى. موزايالرنى قوزەلېپ كەيدەپىپ قويلىرىنى ھېقوي پادىسىنى ت

پادىدىن يانىدىغان كالىالرنى قوتانغا سواليتتى.  ەچتەتىپ، كۋېباغلى
تالش، ئوت ئوتاش، ۇئوغغىرىش، ۇكتاتلىققا كىرىپ سۆئاپىسىدىن ك ۇئ

 ۇالغان ئىدى. ئۋگىنىۆممىسىنى ئەھ ڭك ئىشالرنىەتاشتۇھارام شاخ پ
 ەن بىللەئاپىسى بىل ڭپ چوۇرۇاندا ئولتۋشايېپ ڭئاپىسىنى ەنەي

اتقانلىقىنى ۋياسا ەرگۈپۈپ سۈرۆاقنى چىرايلىق ئۋالشقاچ، شىڭپارا
ىدى. الغان ئۋگىنىۆزال ئېياساشنى ت ەرگۈپۈپ، سۈرۈپ دوراپ يۈرۆك

م ـ ۇياساپ قول ەرگۈپۈبىر ـ ئىككى س ەندۈن، كەبىل ڭنىۇش ەرابىي
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 ەڭ، تاغدىكى ئۇئ ەنەيىن يېرىدىغان بولدى. كېقوشنىالرغا تارقىتىپ ب
ييارالپ، ەرنى تەستىلەلدۈردىن  گەللۈنگەچىلغان مودېچىرايلىق ئ

 ەيدۆئ ەممەرىدىغان بولدى. ھېكىرىپ بەئ ەيلىرىگۆئ ڭقوشنىالرنى
رىدىغان بولدى. ۇچىپ تېراق چۇشپۇر خەللۈنگەزغان مودتى ەرابىي

 پ:ۈنۈيۆقوشنىالر رابىيىدىن س

ك ەز قىزىمىزدۆئ ڭممىمىزنىەى، ھۈۋب ەئىشچان قىز رابىي ۇب_ 
 پ ماختايدىغان بولدى.ەمچان باال بولدى، ـ دۈيۆك

گىشىپ ەتىم ئاپىسىغا ئېبىر ـ ئىككى ق ەپتىدەر ھەھ ەرابىي
تتى. ەلېپ كۇىلغا توشېۋارچا ياغىچى، تن، ئۇئورمانغا كىرىپ ئوت

ئارتىپ  ەرىسىگۈننى مۇئوت ۆۋەزى بىر دۆئ ەچۇقىپ قايتقېقوي ب ەزىدەب
ىلغا ېۋيوغان ت ۋەن ۇزۇزىدىن ئۆتىم ئېق رەھ ۇتتى. ئەلېلىپ كېئ

رىسىدىن ۈچىنى مۇبىر ئ ڭم چىگىپ ئارقاننىەھكەشاخلىرىنى م
، ئالدىغا ەگىنىدلەىشىپ كىرىپ كېڭپ،  ئۇتۇت ڭئارتىپ قولىدا چى

 پ چىقىپ:ۈرۈگۈئانىسى ي

؟ ـ ۇنغەي قاپسەنمۈرۆك ەئىچىد ڭننىۇن قىزىم، ئوتەنى سېق_  
، ەبىرىد ڭرنىەنلۈنداق كۇاالتتى. شۈۋرۈشۈننى چۇرىسىدىن ئوتۈپ مەد

ز موماي ۇرىدىغان يالغېكىرىپ بەل ئۈنگە، مودەرگۈپۈس ەرابىي
ئارتىپ،  ەشنىسىگۆئننى ۇتاغ باغرىدىن بىر باغالم ئوت ڭىخاننىۋيەھ
 ۇپ قالدى. ئۈرۆاتقانلىقىنى كۈۋشۈپ چەدۈمۆپ ـ ھاسىراھ
ننى ئالدى ۇرىسىدىكى ئوتۈرىپ، مېئالدىغا ب ڭموماينى ەرگىنىچۈگۈي

 غا: ڭنىۇئ ەـ د

ن ەممىنى مە، ھڭنغا بارماۇيىن سىز ئوتېندىن كۇموما، ب_ 
 ڭىخان موماينىۋيەنداق قىلىپ، ھۇدى. شېن، ـ  دەرىمېلىپ بېكەئ
ىلغا ېۋرىغان ئارچا ياغاچلىرى، تۇيال  قەتمۆن ئۇزۇللىسى ئەچ

ىخان ۋيەنى ھۈتتى. بىر كەپ كۇن توشەقورايالر بىل ۋەشاخلىرى 
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ن ئاچىسى خاپا ەرگۆنى كەاتقان رابىيۈۋرۈپۈھويلىسىنى س ڭموماينى
 پ: ۇرۇپ كىرىپ ئاچچىقالپ تۇرۇقايت ەيگۆنى ئۇئ ،پۇبول

ل ۈ، گەرگۈپۈس ەمگەئاد ەممەلىم، ھڭن سىەاتىسۋقىلى ەمېن_ 
مدى ەن؟ ئەسۇغالچىسىم ڭقنىەرىدىغان، خېرىپ بېن تۇتارقىتىپ، ئوت

 دى.ې؟ ـ دەبىزگ ۇسمەمەت ئەن، سەپسۇرۇرگىلى تۈپۈلىرىنى سۇقور

 ۇپ، ـ شۇرۋۇئاچىسىغا يال ەدى رابىيېن ئاچا،ـ  دەقانداق قىلىم_ 
ك، ەمددادا ڭمنىۈزۆممىسىنى ئەن، ھەم چىدىمايمەرسۆرنى كەبىچارىل
تكىم ەنىكلېجاپاسىنى ي ۇن، بىر ئاز بولسىمەرىمۆك ياخشى كەئاپامد

 .ۇلىدېك

 ۇم ئىشچان ئىدى. ئەنداق تىرىشچان ھۇش ۇپتىمەكتەم ەرابىي
پتىكى ەكتەپال قالماستىن، مۇالچى بولەممىسىدىن ئەھ ەرسلىرىدەد
پ ەكتەستا ئىدى. مۇئ ۇتلىرىدىمەيتىش پائالىيې، ناخشا ئەربىيەنتەت

ن ەر بىلەللۈر خىل گەن ھەلگەپ كۈرۈچۆك ۋەرىغان ېت ەى رابىيباغچىس
الر ڭچو ەللىدەھەر، مەللىملەئۇم ەپتەكتەن ئىدى. مەتكەپ كۇتوش

 غا زوقلىنىپ:ڭنىۇالر ئڭنى ياخشى توناتتى. چوۇممىسى ئەھ

مدى ئىشچان قىزغا ئايالندى، ەاق ئۋتلىك بوەخاسىي ۇب_ 
 ڭيدىغان بولدى. چوەمىنى يېغ ڭكىشىنى ەممەپ ھۇرۇت ەكىچىككىن

 تتى.ەيىشېر قىز بوالر؟ ـ دۇسەج ۇبولسا قانداقم

تكىنىدىن ەرىپ كېلىپ، ھېنىپ كېقادىرجان ئىشتىن ھارغىن ي
يدا ەنىدا پېھامان ي ەلىنىپ يانپاشلىغىنىدا، رابىيۆققا يۇئاران ياست

پ ۇتۇتلىرىنى تۇپ دولىسىنى، ڭرھال دادىسىنىە، دەبوالتتى ـ د
 ىالپ قوياتتى. ۇۋئ

چ ئىش ېھ ۇ، ئاپامنىمۇبولسام سىزنىم ڭدادا، چو_ 
خى ېن، بولسا تەم قىلىمۈزۆئىشنى ئ ەممەن. ھەزمايمۇقىلغ
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. ەيتتى بالىالرچەن، ـ دەم باقىمۈزۆممىسىنى ئەھ ڭرنىەللىدىكىلەھەم
 تتى...ەكۆر ئويغا چۇقڭغا زوقلىنىپ قاراپ چوڭنىۇدادىسى ئ

 

 تلىك يىلالرەئاپ

لىن قار ېقان قغن بولدىكى، ياۇدۇق جنداۇـ يىلى قىشتا ش 1960
ر تاقالدى. ەپلەكتەيىدىن قىمىرلىيالمىدى. مۆچكىم ئېستىدىن ھەد
پ ياتماقتىن باشقا ەي ەيدۆت ئەقەلمىدى. پەر ئىشلىيەن كىشىلۇرغۇن

ي ەتىشمېر يەكلەشەم ـ خەپ يۇلۇنغا سوزۇزۇق ئۇقالمىدى. سوغ ەچار
 ەرگەھەش ۇرمەرىلۆچىلب ەىالر ئاچ قالدى. قىشىچۋچار -مال 

 ەردى. قىشىچەيىشىپ بېي ەڭم قىلىپ قويالرنى تۇجۇتوختىماي ھ
 - ققا چىدىمىغان بوغاز سىر، ساغلىقالر موزايۇقاتتىق سوغ

ك ەندەگېد ‹كەپمەت ەستىگۈئ ڭكنىەلمۆئ›تتى. ۋەقوزىلىرىنى تاشلى
ئىشقىلىپ  ۇش، ياغ بوالمدۆ، گۇچ بوالمدۈرۈن، گۇت ئەمۈكۆھ
ت بولغان خىتاي ەسلىدىال ئاپەز پۈىسىنى كممەھ ڭرسىنىەك نەدۈگېي
قلىنىپ، ۇرۇكان، ئاشخانىالر قۇن ئىدى. دەتكەپ كۇتوش ەلكىلىرىگۆئ
چ ۈئ -اتاتتى. ئىككى ۋن تاپالماي تاقىلىپ قىلىۇك ئوتەدۇياقق ەشكەم

نگىلىيىدىن ەالپ،  ئۋر تاۈمۆت پوالت ـ تەمۈكۆرى، ھېيىلدىن ب
ممىسىنى ەھ ڭرسىنىەك نەدۈيگۆن، كەئارى بىلوتىش شېشىپ كېئ
رىتىپ تاغ ېممىسىنى ئەھ ڭرسىنىەك نەىدگرىېپ، ئۈرۈيدۆقىپ كېي

نداق قىلىپ ۇن ئىدى. شەتكۇۋەزۇجىلغىلىرىنى داشقال، شاخارغا توشق
لق ەقالمىدى. خ ەرسەك نەدۈگېي ەردەي ەممەزا ـ قىشالق ھېر، يەھەش

 دى. پ قالەمتىرەي تەلمەقىالرىنى بىل ەمېن ەاچلىق ئىچىدڭئاچ ـ يالى

 ەا بىر ئاز ئىللىشقا باشلىغاندا، رابىيۋيىن ھاېك تىيازدىنەئ
ن ەگېن دەۈتڭلىپ، ئالدىنقى يىلى بىېكنى ئەرجۈقولىغا كىچىك گ
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 رنى كوالپ باقتى.ەرىپ يېداالغا ب ەڭرىغان كېت ۇيڭر ياەرلەسكەئ
چىقاتتى.  ۇيڭششاق ياۇر تالدىن ئەردىن بىرەنال يەشكۈك چەرجۈگ
ت ەر سائەبىر ۇچىقىپ قاالتتى. ئ ۇالرمۇيڭيالى يوغان ېخ ەزىدەب

پ ۇرۇغا تولدۇيڭيا نەككەت كۈششۈئ، تنىېۋەكوالپال يوغان بىر س
پ ۇشال بولۇرىشىپ خۇقۇممىسى چەھ ەيدۆلىپ كىردى. ئېئ ەيىگۆئ
 ەچچەل ئون نۇللىدىكى قىز ـ ئوغەھەتىسى مەئ ەتىشتى. رابىيېك

 ۇمىسىمېتتى. دەگۆكوالشنى ئ ۇيڭالرغا ياۇرىپ، ئېبالىنى باشالپ ب
 ۇر، بەي ۇن ئەق بىلۇنلۇرۇر ھەرلەسكەن ئەگېن دۇەتڭبى ەزدۈر كۇلتۇب
 ەلىپ، قالغىنىنى تاشالپ، سائىتىگېرنى كوالپال يوغانلىرىنى ئەي

تىپ ېپ كەگىدى دۈچىپ تېپ، ئىشتىن قەاقىت توشتى دۋقاراپ 
يىن، قارنى ئاچ، ېندىن كۈن، ئىككى كەبىل ڭنىۇقىلىشقان ئىدى. ش

ك، ەرجۈلقى گەر، قازاق خۇيغۇئ ەنچۇىغىنى يوق بىر ميدەي
باشلىدى.  ەكرىشىت ۇيڭپ داالغا چىقىپ ياۈشۈرۈتۆتاغارلىرىنى ك

شتى. ۈرۈتۆك ەككۆنى ماختاپ كەقىلنى تاپقان رابىيەئ ۇكىشى ب ەممەھ
 ئاالر قىلىشتى. ۇد ،پۇئاپىرىن ئوق ەقلىگەئ ڭنىەئاقساقالالر رابىي

ن ۈچۈرىش ئېلىپ بېكەن ئۇمومايغا ئوتىخان ۋيەنى ھۈبىر ك ەرابىي
 ۇدىرلىققا چىقتى. ئېپ، ئۈتۆسىپ ئېتاغ قاپتىلىدىكى دالىنى ك

تلىشىپ يىقىلدى. تاغ ۇقسىز پۇيۇتىپ، تۋېلىېپ كۈدۈننى يۇئوت
 ڭنىەپ، رابىيۇن بولەگرىمىېس ئۈكۆلتەخى تېدىرلىرىدىكى قار تېئ
الشقان ئىدى. تۇنچىسى پۈغداي چۇتىغا قار ئاستىدىكى بىر باغالم بۇپ
م ەدىرلىقتا بىنېئ ۇشۇر مەرلەسكەن ئەگېن دۇەتڭبى ۇش ەنەر يۇلتۇب
پ ۈشۈق چۇرال سوغۇرىغان  ئىدى. ياز ئاخىرىدا بالدېغداي تۇچىپ بېئ
پال قالغىنىنى ۇال ئورۇچاال ـ ب ۇغدايلىرىنىمۇالر بۇنلىكتىن ئەتكەك

لىق رلىرى ئايەسكەن ئۇەتڭبى ەستىگۈئ ڭنىۇن ئىدى. ئەتكەتاشالپ ك
لىنسىال ئىشنى تاشالپ ېراق چۇغڭ، قوەچكەلىپ ئىشلىگېمائاش ئ
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چاپسانراق  ڭتنىەس، سائەمەھىم ئۇل مۇن ھوسۈچۈالر ئۇئ قاچاتتى.
تتا باغالم ـ ەغداي باشاقلىرى ھۇالشقا بۇڭھىم ئىدى. شۇشى مۇتوش

پ ۈلۈمۆئاستىدا ك ڭقارنى ەرىدېتاشالنغان ي ۇنچىلىرىمۈباغالم  چ
نچىسىنى ۈغداي چۇقولىغا چىققان بىر باغالم ب ەيقالغان ئىدى. رابى

 : ۇپ بىر ھازا ئويلىنىپ قالدى. ئۇتۇت

پ ەي ۇنىغۇيڭيا -، ەزىگۆز ـ ئۆدى ئېر، ـ دۇتوختاپ ت _
 ۇدايىم بۇتوختاپ قالغان ئىدى. خ ۇنمەگمۈغداي يوق تۇب ق.ۇتتەگۈت

 ەرگەي ۇرنى بەللىدىكىلەھە. مۇسىپ قىلغان ئوخشايدېن ەداننى بىزگ
 ۇك بولسىمۈنلۈك ەچچەر بىر نەي، ئاچ قالغان بىچارىلەلېشالپ كبا
 ن.ۇالسەۋتىپ يېن ئەمەڭن تارتىپ  لۇن ئەغداي بىلۇب

 -كا، ئاچا ۇئاكا ـ ئ ۋەنى ۇئاپىسى ئ ڭنىەرابىي ۇزدىمۈر كۇلتۇب
غداي ۇتاغار ب ەچچەرىپ نېىللىرىنى باشالپ چىقىپ باشاق تڭسى

 الغان ئىدى. ۋيىغى

ـ  ڭللىدىكى چوەھەلىپ، مېن قايتىپ كەر بىلخىيالال ۇش ەرابىي
ك ەپتىكىدەكتەددى مۇخ ۋەممىسىنى يىغدى ەھ ڭكىچىك بالىالرنى

 باشلىدى:  ەشكەزلۆتلىشىپ سەسلىھەم

ن ۈگۈاتىمىز، بۋلىېيوق، ئاچ ق ەرسەيدىغان نەي ەيدۆئ ەممەھ_ 
رنى ەن سىلەالر، مڭىېڭينىمدىن مەلىپ كېالر بىردىن خالتا ئڭممىەھ

 ن. ەباشالپ بارىم ەرگەبار ي ەرسەيدىغان نەياخشى ي

دى ې؟ ـ دۇيڭيا ۇن ئەدىكەق، نۇكوالمد ۇيڭيا ەنەقىز،  ي ەرابىي_ 
 بالىالر قىزىقىپ.

 ەزدۈم كەئاد ەممەرىيمىز، ھىمدى باشاق تەس، ئەمەئ ۇيڭياق يا_ 
ن ەۈتڭلىقى بىېرىيمىز. ھىتىيازدا باشاق تە، بىز ئەرسەباشاق ت

بارىمىز،  ەمگەدىرلىقتىكى بىنېئ ڭن چوەتكەك نالر تاشالپۇرۇن ھەگېد



55 
 

 .ەدى رابىيېـ د

ن ۈتۈتىسى پەلىشتى. ئېنى بالىالر كۈپكى كەسلەد ۇرگىمەي ۇب
رىشقا ىرىشقا چىقتى. باشاق تىر قوزغىلىپ باشاق تەللىدىكىلەھەم

ت قىلىشقا ەپ، بىر ياقتىن شىكايەالر بىر ياقتىن ئىشلڭچىققان چو
 باشلىدى.

 ەسلىدەر،  ئەكشى يەپايانسىز ت ۇئارىسىدىكى ب دىرلىقلىرىېتاغ ئ
م قىشالق بوالاليدىغان ەم يايالق ھەقىن ھېي ەڭئ ەھىرىگەئالتاي ش

بىر ـ  ڭممىسىنىەھ ڭرنىەردىكىلەھەياخشى ئوتالق ئىدى. ش
ئوتالقتا  ۇشۇئات مانا م  400ـ  300پ، ۇتى بولېنىش ئېئىككىدىن م

تىدىن ئارقانالپ ئىشىك ۇر ئاتلىرىنى ئىككى پەيتتى. كىشىلەپ يۆچ
 ەچىچېلىپ كېك ەرگەي ۇشۇل مۇدۇتتى. ئاتالر ئەتۇۋېئالدىدىال  قوي
 ڭلىپ ئاتلىرىنىېك ەرگەي ۇل بۇدۇر ئەتىسى كىشىلەئوتاليتتى. ئ
نلىرى ۈتتى. قىش كەتېلىپ كېىداق مىنىپ ئۋشىپ، ياېئايىغىنى ي
 تتى. ئوتالي ەردەي ۇشۇيىراققا بارماي م ۇلغان كالىالرمۇپادىغا قوش

لىقى مىلتىقى يوق ېن ھەگېن دۇەتڭال، بىۋۋئىككى يىل ئا
ن ەشكۈسىر چەئ ڭنىڭالر گومىنداۇرئارىسىدا، بەر )كىشىلەرلەسكەئ
ي مىلتىق ەنمەالرغا ئىشۇالر ئڭنداەسۇڭرىكلىرى بولغاچقا، گېچ
تاقابىل  ەرگەرلىكلەخىتايلىرى بولغاچقا ي ڭزىنىۆكىن ئې، لۇپتەرمەب
الرغا ۇئ ەقسىتىدەرسىتىش مۆپ كۆملىرىنى كەز ئادۆن ئۈچۈش ئۇرۇت
ر تارقالغان ەزلۆن سەگېنمىش، دەرگەئىشتان ـ چاپان ب ەرچەسكەئ

چكىمدىن سورىمايال ېلىپ، ھېارقىرىتىپ كۋتراكتورنى  15ـ  10ئىدى( 
تتى. ۋەچىېق چۇرۇچىپ ئېم ئەپ، بىنۇرۇچىرايلىق ئوتالقنى ئاغد ۇب
بىر  ۇق بۇپى قويۆ، چكۋەلەيى ئۈقىن جايدىكى سېي ەڭئ ەرگەھەش

رنى ەرلەسكەر ئاچقان ئەلق، بوز يەئوتالقتىن ئايرىلىپ قالغان خ ەپارچ
 نى قارغىغان ئىدى. ڭز مىۈي
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رز ەئ ەتكەمۈكۆپ ھۇىچىالر نارازى بولۋيىلى قىشتا، چار ۇش
ن باشلىق ەگېجى دۇش ڭاۋاتقان ۇۋرۇشىدا تېب ڭتنىەمۈكۆقىلدى. ھ

پ ۈسۆمىلى ئەيىن ئېپ، كۇبول باشلىقى ڭرنىەرلەسكەئ ۇشائ ەسلىدەئ
پ ۇرۇرىمىزنى قايتې، يۇتارى بولغان ئىدى. ئېكرېئالتايغا پارتكوم س

 :ەرگەكىللۋەن  ەپ كىرگۇنۇرز سەپ ئەن دۇرسەب

ر ەرلەسكەر؟ ئەمىنى تالىشىسىلېر توال، نەي - توال ەمېئالتايدا ن_ 
 ڭناسىنىۇلق كوممە. خۇن ئاچىدۈچۈقىش ئېلقنى بەر ئاچسا، خەبوز ي

الردا ڭر؟ خىيالىەقىلماقچىسىل ەمېتاش پىالنىغا قارشى چىقىپ نۇىر تب
الر، ئارمىيىمىز ۇڭر، بىلىپ قويەسىلۇكچىمەمېد ڭئوتالقالر بىزنى ۇب

نلىشىپ بولدى. ۇم ئورەھكەستۇم ەرىگېي ەممەھ ڭگرانىېھازىر چ
كسىز ەچ ۇ. بۇكىنى جان تىكىپ قوغدايدۈنلۈتۈپ ڭتنىەلۆالر دۇئ
كسىلئىنقىالبچىالر ەچى ئۇمىنى. قارشى چىققېز ڭگونىۇڭمىنالر  جېز

ر تاپىنى ئاستىدا يانجىپ ۈمۆت ڭرىسىنىۇتارىيات دىكتاتېپرول
رنى ەپلەپوپوزا گ ەمدەرنى ھەنىلەك تاپا ـ تەندەگې! ـ دۇتاشلىنىد
پ ۆك ەن ئىدى. ئارىدىن ئانچەتكۋەرنى قوغالپ چىقىرىەكىللۋەقىلىپ، 

غان ۇدار بايلىرىدىن، ئوقڭدا ڭر بىر قىشالقنىەيال، ھەتمۆاقىت ئۋ
چاغالردا  ۇلىندى. شېقسىز قولغا ئۇيۇكىشى ت 30ـ  20ياشلىرىدىن 

 ڭل ئىشپىيونلىرىنىەئ تەچ» ەردەزىتلېرلىك گەچىقىدىغان ي
كچى بولغان بىر ەرمۈتۆك ڭقوزغىال ەھىرىدەن ئالتاي شەترىتىشى بىلۇق

الن ېر ئەۋەن خەگېد« ر تار ـ مار قىلىندىەق كىشىلۇزۇم بۇئوچ
ـ  5س، ەمەرال ئەم يەبىن ەبىر پارچ ۇيىن، بېئىشتىن ك ۇقىلىندى. ش

اتقان كانالردىكى ۋن كوالۇكتىپ ئالتېخسى ياكى كوللەجايدا ش  6
تىپ، كانچىالر ېلىنىپ كېتاسادىپىي قولغا ئ ۇرمەرلىك كىشىلەي

قولىغا  ڭرنىەنلىكلۇەتڭپىتى  بى ۇن كانلىرى شۇئالت تتى.ەتارقاپ ك
 . تتىەپ كۈتۆئ
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ك ەقىرىقىدۇي ڭالرنىڭ، چوەالق موللىسى رابىيۇق ەكىچىككىن
بولسا دادىسى دائىم  ەيىدۆالپ قاالتتى. ئڭزلىرىنى ئاۆت سەشىكاي

رنى ەزلۆنداق سۇددى شۇن خەتىدىغان ئاغىنىلىرى بىلۆقىن ئېي
رنى، ەنلەگېن دۇەتڭرنى، بىەرلەسكەن ئەلگەقىلىشىپ، ئالتايغا ك

تتى. ەتىشېپ توختىماي قايناپ كەيىبلەيولسىز خىتاي باشلىقالرنى ئ
م ھاياتىمىزنى، باياشات ەخاتىرج ەلبىگەك قەدۆگ ڭنىەرابىي

 -ن ئويالر ئاستا ەگې، ـ دەـ د ۇپتۇزۇلىپ بېالر كۇشۇشىمىزنى مۇرمۇت
 باشلىدى.  ەىشكڭئاستا سى

 

 ندىكى بالىالرۈرگۈس

پ ۈتۆي ئىككى يىل ئەلمۈزۈئايىغى ئ ڭتلىرىنىەئاچارچىلىق ئاپ
ك ەكرۈزۈت ەھىرىدەئالتاي ش ەندەلگەـ يىلىغا ك 1962تى. تەك

نكى ماگىزىننى ئاچىدىغان مال يوق، ۈماگىزىن، ئاشخانا قالمىدى. چ
 چ، ياغ يوق ئىدى. ۈرۈن، گۇئاشخانىنى ئاچىدىغان ئ

باشلىدى.  ەلىشكېر كەرلەۋەق خۇنچلۇمچىدىن قورقۈرۈئ
يدىغان ۇن توشۇن، ئالتەدەمچىدىن ئالتايغا ياغاچ، ئات، قوي، مۈرۈئ

ر ۇرغاچقا، شوپۇتىپ تېلىپ ـ كېرلىرى كۇشوپ ڭئاپتوموبىلالرنى
پ ۈزۈتكەي ەرلىرىنى بىر ـ بىرىگەۋەخ ڭرتنىۇي ەممەر ھەيىگىتل

 ڭرسىنىەك نەك ـ ئىچكىدەدۈگېن يۈتۈت پەمۈكۆتتى. ھەرۈلگۈئ
قالغان  ەقاتتىق ئاچارچىلىق ئىچىد ەرلىرىدەھەممىسىنى خىتاي شەھ
ك ئاپتوموبىللىرىدا ۈي ۋەنىمىش، ئايروپىالن ەتكەك پۇتوش ەرگەقلەخ

ر يول ياساپ پويىز ۈمۆت ەمچىگىچۈرۈ، ئەچكەلمىگەرتۈلگۈپ ئۇتوش
رنى ەنلەچمۆردان كەرگەياققا س ۇنيا، بۇياققا مال ـ دۇن ئەبىل

 ڭمى 4ـ  3تىمدا ېق رەن پويىزدا ھۇزۇك ئەجدىھادەاتقانمىش. ئەۋتكۆي
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 70ـ  60زىدىال  ۆئ ڭز باي ناھىيىسىنىۇرمىش. يالغەلېخىتاي بىراقال ك
ت ەخسۇيوق، سىرتقا چىقىشقا ر ەمېچنېيدىغان ھەھقان يېر دۇيغۇئ ڭمى
ش ۇرۇن، ئۈچۈق ئۇقلۇرۇن ھالدا، ئاشلىق ئىسكىالتىدا ئەرىلمىگېب
پ زاپاس يىغىپ ەن دۈچۈش ئۇزۇتقۇتتىن قەن، ئاپۈچۈييارلىقى ئەت

رىلىپ ـ ۆالردا سق كوچىۇقلۇرۇغداي، قوناقالر بار تۇقويغان ب
 نمىش. ەلگۆرىلىپ ئاچتىن ئۆس

ت ەن سىياسەگېنورمىلىق د ەرگەئاھالىل ەمچىدۈرۈئ
رچاق، ۇقوناق، پ ڭجى 14ن ئايدا ۈچۈكىشى ئ رەنمىش، ھەلگۈزۈرگۈي

رىم توقاچ ېش، يۆگ ڭرىم جىېر ماي، يەس 5ن، ۇر قاتارلىق قارا ئۇداد
تىر ېرىم مېىر يلىتى، يىلدا بېتىم ئاشخانىغا كىرىش بېق 3ن، ۇسوپ

بىر  ەمچىدۈرۈر تارقىتىلغانمىش. ئەتلەلېن بۈچۈخت قاتارلىقالر ئەر
الغىلى بوالرمىش، ۋتىېس ەچىنېئايلىق مائاشقا ئاران ئىككى كىلو پ

 ۇلىتى بولسا، بېن ئاشلىق بەلىتى بىلېش بەمىنلەخى نورمىلىق تېت
تىپ ېئالتايغا ي ۇزىمۆپال، ئۇرۇي تەلمۈزۈئايىغى ئ ڭرنىەمىش ـ مىشل

رنى ەتلەلېتام بۇيدىغان بىر تەمىلىكىنى بىلمېر نەلدى. كىشىلەك
 يران قالدى. ەپ ھۈرۆك

ر، ۇيغۇردىكى ئەرلەھەش ەممەت ھەمۈكۆالدا، ھۋھەغىر ئېنداق ئۇش
اسى ۋەمىن دېتوپالپ، ھىندىستاندىن ز ەنگەرنى خوتەرلەسكەقازاق ئ
 اتقانمىش. ۇۋشۇگرادا سوقېقىلىپ چ

 ڭـ ئاينى 5لدى. ەلجىدىن كۇر غۋەەھىمىلىك خۋەممىدىن ەھ
نىدىن جاق تويغان ېستىدىن جەق، ئاچارچىلىق دۇزلۇئاخىرىدا يوقس

پ ەكتەپ نامايىش قىلغان. مۈرۈنارازىلىق بىلد ەتكەمۈكۆر ھەكىشىل
ئالدىدا  ڭپنىەپ سۇلۇپتىن قايتىپ نامايىشچىالرغا قوشەكتەبالىلىرى م

ئىشىك ـ  ڭرىنىربىي رايون بىنالىەت، ھەمۈكۆاتقاندا، ھۋتىېك
 تىلىپ، بىرېك ئوق ئەردۇتلىك يامغەقسىزال شىددۇيۇرىزىلىرىدىن تېد
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ك، ەچۆچ ەقۋە ۇن. بەلگۆكىچىك بالىالر ئ ۋەكىشى  ەنچۇم
 : ەلققەرلىك خەر يۇردەن. ئارقىدىنال كىملەيگېڭەك ەبورتاالالرغىچ

ن ۇرغۇن، نەممىمىزنى قىرىپ تاشاليدىكەقىندا ھېت يەمۈكۆھ_ 
ت ېۋگرادىن سوېرھال چەك، دەدۇاتقۋلىېر كەلرەسكەخىتاي ئ
گراالر ېقازاقىستان رىسپوبلىكىسىغا قاچايلى، چ ڭئىتتىپاقىنى

ر قارىسا راست ەقلەرنى تارقاتقان. خەرلەۋەن خەگېتىلدى، ـ دۋېچىېئ
ىشقا باشلىغان. ېڭلىپ قويغانالر مېس پاسپورتى ئۇك رەندەگېد

 -سمىغان. ئىلگىرى چكىم توېگراغا بارسا ھېچ ۇپاسپورتى يوقالرم
 ۇىننىمۋگرا پونكىتلىرىدىكى چىې، چەر ئاي ئىچىدەپ بىرۇيىن بولېك
ت ەمۈكۆن. ھەتكەر يوقاپ كۇرگىدەلەر نەرلەسكەيدىغان ئەزمۈتكۆئ
گراسىغا ېلقىنى قورغاس چەلجا خۇپ غەلگىلەس بۇزى ئاپتوبۆئ

ك، بورتاال قاتارلىق ەچۆنداق قىلىپ ئىلى، چۇشقا باشلىغان. شۇتوش
رلىك ەي ڭمى زۈي ەچچەرالرنى ئاساس قىلغان بىر نۇيغۇردىن ئجايال

 ڭرنىەكىشىل ۇت بەمۈكۆن. ھەتكەت ئىتتىپاقىغا چىقىپ كېۋلق سوەخ
 ەمدەربىيلىرىنى، ئاھالىلىرىنى ھەرتلىرىغا خىتايدا ئاچ قالغان ھۇي
لىپ ېپ كەتكۆتچىلىرىنى يەردىكى قاتىل ـ جىنايەرمىلۈت

ئاساسىي  ەرگەي ۇپ، بۈرۈشۈت چەججۆت ھەمۈكۆرغانمىش. ھۇنالشتۇئور
رلىك ەگرا رايونالردا يې. چۇلىدېت ئىتتىپاقىدىن كېۋپ سوەۋخ

ش ەتكۆالرنى يۇا ئۇڭس، شەمەنچلىك ئەراقالشسا ئىشۇر ئولتەئاھالىل
نتى ەپىرس  90  ڭرنىەخىل مىش ـ مىشل ۇنىمىش. بەگېك، دەرېك

 راست چىقىشقا باشلىدى. 

 لدى. ەت ئالتايغا كەچىرۆمدى ئەمانا ئ

گرا رايون ئاھالىلىرىنى ېـ ئايدا ئالتايدا چ 6ـ يىلى  1962
ىقات ۋشەمىدا تېن تەگېقىسقارتىش د ەنگۆۋەش، تۇرۇتارقاقالشت

ش ۈرۈشتەلىيلەمەقىنى ئۇيوليور ڭقىرىنىۇچىلىپ، يېيىغىنلىرى ئ
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شىغا، ېب ڭتنىەزامان ئاپ رەئىشلىرى جىددىي باشالندى. ھ
 ۇلىپ قالىدىغان قادىرجانغا بېوغرا كال تۋۋشامىلىغا ئا ڭتنىەمۈكۆھ
ك ـ ەمېرىكچىلىكىدىكى يېسالر شۇسۇن خەت بىلەمۈكۆرنى، ھەۋەم خۇش

تارى ېكرېس ڭيكىسىنىېياچ ەت شىركىتى كومپارتىيەالزىمۇك مەئىچم
يدا ەپ ەزىچۆئ ەتتەشىرك ۇن ئاتىلىپ،  بەپ بىلەنسەن مۇزۇن ئەگېد

فامىلىلىك  ڭجارغان ۇسىپ ئالماشتەربىيدىن كەپ قالغان ھۇبول
 زدى: ۈتكەخىتاي ي

لدىم، ەلىپ كېئ ەىزگڭيىۆش بولغاچقا ئۇرۇقتۇجىددىي ئ _
تىدىن ەك. ئەرېرھال ئىجرا قىلىشىمىز كەججىتى، دۆھ ڭقىرىنىۇي

 ڭ، ـ جاۇىز بولىدڭرسىۋەييارلىق قىلىەباشالپ ئىشقا بارماي ت
چ چاقلىق ۈئ ڭشلىرىنىۇربىي رايوندىكى تونەھ ەبۆتار شېكرېس

سكىرىنى ەخى ئىككى خىتاي ئېت ەنەپ، يۇرۇئولت ەكلىتىگېموتوس
 ەنەرىپال يېزنى بەغەلىپ، قېپ كەركىرۈن گەبىل ۋەيەھ لىپ،ېنىغا ئېي

 تىپ قالدى.ېغارقىراپ ك

 ڭالرنىڭ، چوڭالپ بالىالرنىڭازىنى ئاۋك ئاۈرلۈس ڭموتسىكلىتنى
الر ۇردىن ئالدىراپ ئىشىك ئالدىغا چىققان ئىدى. ئەيلۆممىسى ئەھ
زنى ەغەزىلغان قېت يەخ ەاراق خىتايچۋشىك ئالدىدا قولىدىكى بىر ئى
للىدىكى ەھەردى. مۆپ قالغان قادىرجاننى كۇرۇتىپ تېق ڭدا ەتقىنىچۇت

 ەلىشكېپ ئىشىك ئالدىغا كەبىر ـ ئىككىل ۇم ـ قوشنىالرمۇقول
 باشلىدى. 

، ەتىجىسىدەپارالق سىياسىتى ن ڭشتا، كومپارتىيىنىۇرۇقتۇئ
رىي ۇمەم» ڭشىنىۇجۋن، ماەھتىياجى بىلېئ ڭىقىنىييارلەش تۇرۇئ

لى ڭن.... قادىر جىەقىغا ئاساسۇيوليور« شۇئورگانالر ئىخچام بول
قسىم ەت ەت شىركىتىگەالزىمۇك مەك ـ ئىچمەمېچا ناھىيىلىك يۇك

م قىلىشى ۇلەزىنى مۆرىپ ئېجايغا ب ۇش ەن ئىچىدۈك 15قىلىندى. 
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ر ەزلۆك سەندەگې، ـ دۇرىدۇنالشتۇپ ئورەرەت ۇك. ئائىلىسىنى شەرېك
 زىلغان ئىدى. ېي

پال ۇيۇتنى تەرىكى بىر پاالكۈرى يېپتىدىن بەھ ڭقادىرجاننى
ق ۇئارت ەرگەي ۇرلىك كىشى بەر بىر يەنكى ئالتايدىكى ھۈراتتى. چۇت
 ڭـ پىدى ڭراتتى. غىدىۇقىلىپال تېق ەتكەك پاتماي، چەپقالغاندەك

 ەرگەرمىلۈپ تۇلۇتۇىدىن ترى، بىردىن ـ ئىككېيىلدىن ب 10قىلغانالر 
انلىرىدىن، ۋئاتامانلىرىدىن، پال ڭيلىرىنىەرېتتى. ئالتاي كەكىرىپ ك

ق كىشى قولغا ۇدىن ئارت 400لىما ـ زىيالىيلىرىدىن ۆغان ئۇئوق
ن ەتىلگېپ كەتكۆپسىخانىالرغا يەقىدىكى ھۇملۇكلىماكان قەلىنىپ تېئ

ن ەنگەتلەپ ئادت ـ قىمىز، ئايران ئىچىۈشىل تاغالردا سېئىدى. ياپي
ق ۇرۇق ەلدۆشتى ـ چەرغان دۇپ تۇچۇم، بوران ئۇقازاق ئاقساقاللىرى ق

، ەكتەلمۆپ ئاغرىپ ئەئىچىپ بىر ـ بىرل ۇق سۇپ، سوغەقوناق نان ي
پقالغان ېمدى بولسا قەئىگىسىز قالماقتا ئىدى. ئ ەردەللۆسىتى چەج

 ن قىلىش جازاسىغاۈرگۈن قازاقنى سەر بىلۇيغۇئىككى توك ـ توك ئ
 قىغا. ۇملۇكلىماكان قەلىپ تېك ەنەماقتا ئىدى. يۇيرۇب

 ەمېن، بالىلىرىغا، نۇرغان خوتۇپ قاراپ تۈرۈلمەنىدا تېقادىرجان ي
 ەمېقىرالمىغان قوشنىلىرىغا نڭنىق ئاېخى ئېئىش بولغانلىقىنى ت

دىنى  ئىچى ـ ۇجۋۇ ڭنىۇراتتى. ئۇقىپ تڭۋېي ھاەلمەيىشىنى بىلېد
پلىشىپ ەرىكى سىقىلىپ ئاغزىغا كۈي ۇئ الدى.ۋئىچىدىن يىغا قاپلى

 شتى:ەك جىددىيلەقالغاند

بىر چاغدا قولىنى ئاسمانغا  ۇتتى ئۋەارقىرىۋپ ەد_ دايىم!ۇئاھ خ
تار  ۇبمەجەنيا ئۇد ۇپ، ـ بۈكۆزلىرىدىن تارامالپ ياش تۆپ، كۇسوز

 ق،ۇرتىمىزغا پاتمىدۇبولغان ي ڭپ چوۇلۇغۇ، تەلدى بىزگەك
دا... ئاھ ۇساپىرچىلىقنى، ئاھ خۇرىب ـ مېغ ۇتارتىمىز ب ەقاچانغىچ

رنى ەنىم بالىلىرىم، سىلېمدى، جەن ئەقىالرم ۇدا.... قانداقمۇخ
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 ڭكنىەلەپ... كاج پەپ، خەم باقالمىدىم، خەالردا خاتىرجڭماكانى
 قىسمىتى.....

اتقان ۋقىلى ەن، يىغا ـ زارەللىسى بىلەسەت ڭقادىرجان قوشنىالرنى
ت ەسىبۇددى بىر مۇمما خەكىردى. ئ ەيگۆپ ئەتىلېبالىلىرىنى ي

پ ەرۆڭھ ەنەممىسى يەپ ھۇلۇن ـ بالىلىرى قوشۇك، خوتەبولغاند
 تتى. ەيىغلىشىپ ك

ن ۈچۈن، خوشلىشىش ئۈچۈللى ئەسەن ئىچىدىال تۈك ەچچەبىر ن
پ كىرىشتى. ۈرۈتۆرنى كەرلەۋەم خۇر ئارقا ـ ئارقىدىن شەنلەكىرگ
ن ئالتاينى ۈتۈ. پۇلماپتچكىم قاېرلىك ھەي ەھىرىدەن ئالتاي شەمۇئوم

، ەچچۋەدار بايڭربىي باشلىق، داەئازاد قىلىشقا قوماندانلىق قىلغان ھ
، تاتار ئايالى ۇڭزڭئاقساقىلى مولال ئىسالم شا ڭچو ەڭئ ڭرتنىۇي
نىمىش. نى ـ ەتكەر كۇگىدەلىپ نېبالىسىنى ئ ەئالت ۋەخانىمنى  ەرىدەپ

ق مويسىپىت قازاقالر، ۇيلۇر ئابرەلدارالر، ھەمەر ئۇيغۇق ئۇزلۇنى نوپ
 ڭلقنىەن خەمۇر ئومەندىلەپەللىم ـ ئەئۇىدارالر، كونا مۋبايالر، چار

، ەنگەك خوتەدۈگېممىسى دەھ ڭرنىەئاغزىدا نامى بار كىشىل
ن ۈرگۈس ەرگەرلەر يەك ھەندەگېد ەنگەرچە، تارىمغا، چەرگەشقەق

ز ۆك ئەتقاندۇم تەن ماتەبىل ەكىشى يىغا ـ زار ەممەقىلىنغان ئىدى. ھ
 ئىدى.  ەكتەرىشمېرازىلىق ب ەـ ئارا خوشالشماقتا، بىر ـ بىرىگ

ستى ۈئىشىكى ئالدىدا ئ ڭن، سائىتى توشقاندا قادىرجاننىۈك
 ڭينىۆك ئاپتوموبىلى توختىدى. ئۈق يۇپلۇپىلغان كوزېي

ئاپتوموبىلغا قاچىالندى. تاجىنىساخان،  بىساتلىرىدىن  پاتقانلىرى
 ڭىپ ئاپتوموبىلغا چىقتى. قىزالرنىلېبالىسىنى ئ 4باشلىق  ەرابىي

 ەردەھەكوناش ۇگىتىپ ئاقسۈپنى تەكتەئالىي م ەمچىدۈرۈى ئڭچو
قسىم قىلىنغان ئىدى. ئىككىنچىسى بولسا ەچىلىققا تۇتقۇئوق

 اتاتتى. ۇۋتىدا ئوقۇدىتسىنا ئىنستىتېم ەمچىدۈرۈئ
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سابات ېتتىكى ھە، شىركەملىرىگەت ئادەمۈكۆقادىرجان ھ
 ەتتەلىيەمەپ، ئۇپ قويەن دەئارقىسىدىن بارىمپ ۇئىشلىرىمنى بوغ

ن ەن. ئاپشاركىلىرىم بىلەقارىغايلىقتا قالىم ۇنىم چىقسىمېبولسا، ج
ل ئالتاي دىيارىدا جان ەزۈگ ۇتسىمەۋتىېلىپ ئۇۋېتۇن، تەياشايم ەبىلل

 تتى. ەپ تاغ ئارىسىغا كىرىپ كەن، دەرىمېب

 ەىغا ـ زاري ەن بىللەىللىرى بىلڭسى -ئاچا  ۋەئانىسى  ەرابىي
 يولغا چىقتى. ەئىچىد
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 مۈلۆب ئىككىنچى
 

 سىۈيگۆنت سەرزەئاتا ـ ئانا، پ
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 ى ماكانېڭي

غان ڭلىپ ماېكىسىنى ئۇچ ئۈئ ڭنىۇئ ۋە ەي، رابىتاجىنىساخان
گىز ـ ېن قوزغىلىپ، ئەبىل ەك ئاپتوموبىلى ئالتايدىن يىغا ـ زارۈي
بويالپ ئالتايدىن پ، تاغ باغرىنى ۈرۈس يولالردا جالداقشىپ يەپ
ـ  4 ەچۈلگەك ەمچىگۈرۈردىن ماناس ئاندىن ئەي ۇادىسىغا، ئۋغار ۇڭج
كلىرىدىن ۈللۆالق چۇن، ئاغى بۇتتى. ئاندىن توقسۈۋەزۈتكۆننى ئۈك 5
 ەر ناھىيىسىگەھەكوناش ڭىاليىتىنىۋ ۇئاران ئاقس ەنىدۈـ ك 12پ، ۈتۆئ
قسىم ەت ۇلدى. تاجىنىساخان، قادىرجان بولمىغاچقا ئەتىپ كېي

داگوگىكا ېمچىدىكى پۈرۈس، ئەمەئ ەچا ناھىيىسىگۇقىلىنغان ك
قسىم ەت ەتكەخىزم ەرگەھەكوناش ۇپ ئاقسۈرۈتتۈتىنى پۇئىنستىت

رى ېئ ەھرۆالرنى زۇلدى. ئەشىغا كېق ڭنىەھرۆقىزى ز ڭقىلىنغان چو
لىپ ېئ ەزلىرى ئىجارىگۆئ ەمدەالدى ھۈۋتۈك ەن بىللەم بىلۇيېق

الر ۇردى. ئۇنالشتۇئور ەيگۆبوش ئدىكى ۇاتقان قورۇۋرۇئولت
ستىخان ۇ، بىر ئەرېپ، بىر تۈرۈشۈك تاقلىرىنى چۈئاپتوموبىلدىن ي

پال داستىخانغا ۇنۇيۇال يۇىالپ چاال ـ بۇۋنلىرىنى ئەدەپ قالغان بۇبول
 ن ئىدى. ەتكەقئاش ئۇيۇس -شى ېر ئەپەئىگىسى ئايال س ۇلدى. قورەك

رسىنى ەر بىر نەردىكى ھەي ۇپ، بۇرۇپ ئولتۇنۇقور ەرابىي
لىشقا ېن سەپ زۇرۇلىشتېس ەرگەرسىلەيىدىكى نۆئالتايدىكى ئ

يوق،  ەردەي ۇشىل ئوتالقالر بېباشلىدى. ئالتايدىكى تاغ، ئورمان، ي
ل ـ گىياھالرغا ۈپ قالغان. گەرەلدۆتراپ قاقشال، چەئ ەممەھ
المىغان سوقما ۇۋمدى سەئورنىدا ئ ڭرنىەيلۆرغان ئۇركىنىپ تۈپ

، تاختاي ۇرىدىغان قورۇپ تۇردىن توپا توزەي ەممەان ھتامدىن ياسالغ
 ڭر ئورنىغا، توپىلىق كاەملەلىنغان قىپقىزىل گىلېس ەستىگۈئ
لىنغان. داستىخان ئورنىغا ېن يىرتىق كىگىز سەتكەپ كۆڭۈئ ەستىگۈئ
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 چىلغان. ېپرا ئۇس ەس بىر پارچەمەنىق ئېگى ئەڭر

رالردا ۇدىر ئاپقېغس، يوغان ەمەئ ەن چىنىدۇردەئالدىغا گ ڭالرنىۇئ
ن بالىالر ياغاچ ەتكەچىرقاپ كېپ ئۇرۇلدى، ئىچى قەقئاش كۇيۇس

 ەش قىلدى. رابىيۇتۇلىپال، ئالدىراپ تاماققا تېقالرنى قولىغا ئۇقوش
كى، ۆقىزىلچا ك ۇپمۇرۇلى ئاختېن خەق بىلۇئىچىنى قوش ڭرنىۇئاپق

غا قاچىسى ۇتاپالمىدى. ئ ەمېن ك بىرەدۈگېكىدىن باشقا يۆر كۇچامغ
پى ۆمىر چېر تال خەتىم بىرېر قەق سالغاندا بىرۇش ـ ئون قوشەب

نى ۇي ئىگىسى بۆسىقى تويمىدى. ئرقو ڭچىقىپ قاالتتى، بالىالرنى
 يتىپ:ېئ ەزرۆئ ۋەزدى ەس

ن ەپتىكەر ئازابى دۆت، يول ئازابى گەقدىرى قىسمەي...... تەھ _
ر ەپەسرىم توق، ېرىم ئاچ، يېر، يەبالىلىرىم. تازا قىينالغانسىل

ن ەگې. ئالتاي دۇتىدۈۋېزۈتكەيىللىق ھالىدىن ك ەچچەمنى نەن ئادەگېد
الر ڭالردىن، رىزقىڭاليدىغان چوڭپ ئاەل ماكان دەزۈك گەتتەننەج
 10 ۇرغەرلەي ۇياشاش، ب ەردەي ۇئ ۇسىپ بولماپتېن، نەپتىكۈلۈرۈتۆك

رت ۇتولغان چىرايلىق ي ەرگەللۈك باراقسان باغ، گۈال بۋۋيىلالر ئا
 ردى.ۇچقىلى تۇت ئەرىكەب اشالر،ۋقارى ۇلدى بەك ۇدىنمەدىغان. نبولى

مدى ەتتى. مانا ئەگۈلىپ تېممىنى ئەيدىكى ھۆپ ئەنا دۇكومم
رنى ەرىدىغان ئىش بولدى. سىلۇقاراپ ئولت ەككۈلۈڭيوق، ت ۇيدىغانمەي
لىپ،  ېرز ئەن قۇالپ قوشنىمىزدىن بىر سىقىم ئڭپ ئاەد ۇاتىدۋلىېك
ق. بالىالر ۇييارلىدەئاشنى ت ۇپ بۈرۈشتەن ئىلەىلكتاتالر بۆيدىكى كۆئ

نىدىن ەڭقتىكى تۇ، ئويەدى ـ دېالر، ـ دەڭالر زاغرا يڭتويمىغان بولسا
پ، ۇقىلىپ ئوشت ەپارچ ەچچەلىپ بىر نېرىق بىر ناننى ئېيوغان ساپس

قاتتىق  ەپ قويدى. رابىيۇر پارچىدىن قويەئالدىغا بىر ڭبالىالرنى
پ پارچىالپ ئاغزىغا ەچىشل ەستەناھايىتى تزاغرىدىن بىر چىشلىمىنى 

زىدا ۋۇپ قوۈرۆياققا ئۇياققا ـ بۇ، چاينىيالماي ئۇسالدى ـ ي
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تىم ېنجى قۇن تەقوناق نان بىل ڭنىۇئ ۇپىرقىرىتىشقا باشلىدى. ب
پ ۇرۇغۇن يەت بىلۈس ۋەپ ماي ەيولغا د ڭالرنىۇچرىشىشى ئىدى. ئۇئ
 نىدى. ەتكەپ كەگۈت ەدنەلگەالققا كۇالغان توقاچلىرى ئارغى بۋقىېي

 ۇم قىلدى. بۇلەزىنى مۆتچىلىك ئەھەتىسىدىن باشالپ ئاچلىق، قەئ
مائاشى  ڭمنىۇيېق ۋە ەھرۆم ئىدى. زەغ ڭچو ەڭمى ئېساق غرقو ەردەي

بازاردىن  ۇغڭن قاراۈچۈنكى كىچىك بالىالر ئۈيتتى. چەتمەبىر ئايغا ي
ن ەرگەبالرغا ۇپتىن ئەكتەتتى. مەلېتوغرا ك ەشكەن، ياغ ئىزدۇئ

لغا ۇسوم پ 6ـ  5ن ەرى بىلۇيىش نومېلىتى، تاماق يېئاشلىق ب
لىپ، توغرىسى بىر قاچا ۋېتىېئاشخانىدىن بىر كىشىلىك تاماق س

ي ەمېنى يۇلىپ، ئۋېتىېھورنان س ەت دانۆن تەمىسى بىلۇرچاق قورۇپ
تتى. ەلېتوغرا ك ەيىشكېپ يۈلۆكىشى ب 10ـ  9لىپ، ېكەئ ەيگۆئ
تىمدىال ېق ەچچەبىر ئايلىق مائاش ئون ن ۇمتتىەن ھالەگېنداق يۇش
 يتتى. ەگۈت

ر ەنلەگېتى دېكومىت ەللەھەيىن، مېندىن كۈك ەچچەبىر ن
الرنى ۇتىپ، ئېلىپ كېشالرنى ئۇرۇشتۇقولىدىكى تون ڭتاجىنىساخاننى

قسىم قىلغانلىقىنى ەزىغا تېرىسىدىكى بىر يۇئوتت ڭكلىماكاننىەت
ز، ۇئاپام يالغ» ەشكىلىگەتپ ەكتەم ەھرۆالپ زڭنى ئاۇردى. بۇقتۇئ
پ ەد« نەم باقىمۈزۆممىسىنى ئەچى يوق، بالىالر كىچىك، ھۈك كەمگەئ
 لىپ قالدى.ېئ ەپ ناھىيىدۈرۈي

پ ۈج لىقىدىكى بىرۇي قەنمەئىككىل ەپ، قىلچەسلەتاجىنىساخان د
اتقان ۋرچىلىك قىلىەرگەن زۇرۇھالقىسىنى چىقىرىپ بازاردا يوش

رنى ەرسىلەنداق نۇب ەردەنلۈك ۇ. برزان باھادا ساتتىەستامغا ئۇئ
 ەنەتاشلىناتتى. ي ەرمىگۈلىنىپ تېھامان قولغا ئ ۇلىپ ساتقانالر شېئ
 ۇچبولمىغاندا نانمېھ چ، ياغ،ۈرۈن، گۇك ئەدۇالغۋتىېلىپ بازاردا سېك

كىسىنى ۇپ، ئۇرۇئورنىدىن ت ەندەتىگەنى ئۈك رەھ ەيوق ئىدى. رابىي
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 ڭكىنىنىۇاچاق ساتىدىغان دكالال، پ ڭشخانىسىنىۇپ بازار قەتىلېي
راتتى. ۇت ەتتەچىرۆئارىسىدا ئ ڭمنىەئاد 200ـ  150ئىشىكى ئالدىدا 

تىپ ېشورپىسىنى س ۋەن كالال، پاچاق ەت بىلەچىلغاندا رېكان ئۇد
شى ۆگ ڭقوينى ەچچەلغان بىر نۇنى سويۈك رەشخانىدا ھۇئاالتتى. ق

ر تارقىتىپ ۇرگىدەكىمل ەنە، يەرگەربىيلەلدارلىرىغا، ھەمەت ئەمۈكۆھ
داشقازاندا قايناپ پىشقاندىن  ەچىچېتتى. قالغان كالال، پاچاق كەرىلېب
 ەتىالتتى. رابىيېرىدارالرغا سېرغان خۇت ەتتەچىرۆئ ەندەتىگەيىن، ئېك

 ەستەشورپىسىنى ت ۋەردىكى ئىككى كىشىلىك كالال، پاچاق ۋۇجا
چاق كالال، پا ەندەتىگەممىسى ئەتتى. ھەلېلىپ كېئ ەيىگۆپ ئۈرۈتۆك
 ەچتەپ، شورپىسىغا كەپ يەقسىملەشلىرىنى ئاز ـ ئازدىن تۆگ
 ۇتتى. بەتىپ ئىچېماچ ئۇلىپ ئېن چۇپ، قوناق ئۇكتاتالرنى قوشۆك

ر ئاچارچىلىقتا ۇلتۇام قىلدى. قوشنىالر بۋن داۇزۇخىل تىرىكچىلىك ئ
نلىكىنى، ەلگۆلىپ ئېئاچ ق ڭمنىەن ئادۇرغۇرتالردا نۇتراپتىكى يەئ
كرى قىلىشنى ۈيتىپ، شېبولمىغانلىقىنى ئ كارى ڭتنىەمۈكۆھ

كلىرى ۈزەكلىرى، بىلۈزۈھالقىلىرى، ئ ڭتاپىلىدى. تاجىنىساخاننى
نچلىك بولغاندىن ەپ ئىشۈتۆستام سىناقتىن ئۇر ئەرگەگىدى. زۈت
تىپ، ېنلىرىنى ئازراقتىن سۇك ئالتەپې، تىقىپ قويغان كۇيىن، ئېك
رنى ەمىلېدىغان بىر  نيەك يەندەگېن، نان، كالال، پاچاق دۇلىغا ئۇپ
 الدى. ۋلىپ قىشنى ئاران چىقىرىۋېتىېس

پ ەتىلېكىسىنى يۇيىن، ئېن ناشتىدىن كەتىگەنى ئۈر كەھ ەرابىي
تىپ، ۈۋېزۈكىرگ ەپكەكتەچ مۇكىسىنى باشالنغۇاتتى. ئڭما ەپكەكتەم
پنى ئالتايدا ەكتەچ مۇباشالنغ ۇباراتتى. ئ ەپكەكتەرا مۇزى ئوتتۆئ

را ۇقسىز ئوتتۇدا تولۇئونس ۇمدى ئاقسەبولسا، ئ غانۇقازاق تىلىدا ئوق
 شقا باشلىدى. ۇر تىلىدا ئوقۇيغۇپنى ئەكتەم
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 ل قىزۈگ قولى

پ، ۈرۈگىشىپ يەغىدا دادىسىغا، ئاپىسىغا ئېئالتايدىكى چ ەرابىي
الغان ئىدى. ۋگىنىۆلى پىششىق ئېرىق ئىشلىرىنى خېتىز ـ ئېئ
ىن  ئىشىك جاي ئىگىسىد - ۇقور ۇن ئەتىياز كىرىشى بىلەئ

كتات ۆل، كۈگ ەرگەرلەبوش ي ەنچۇئالدىدىكى ئاق قالغان بىر م
 ت سورىدى.ەخسۇرىشقا رېت

كىرىش ەئ ۇقىزىم، س ەرسىلۋەرىېمىسىال، تېد ەمېت بىر نەمۈكۆـ ھ
 رىپ. ېت بەسلىھەاليىم ئايال مۇدى مېس بوالرمىكىن؟ ـ دەبىر ئاز ت

ئالدىدىكى پ، ئىشىك ۇرۇن ئورنىدىن تەتىگەنى ئۈك رەھ ەرابىي
پ، تازىالپ، قوراي يىلتىزلىرىنى ۈرۈپۈرنى سەتلەخلەبوش جايدىكى ئ

شىدىن ېب ەللەھەپ چىقتى. مۇرۇرنى ئاغدەرلەپ تاشالپ، يۇرۇقوم
ييار ەباشالشقا ت ۇچىپ، سېرىقنى ئېن ئەتكەنىپ كېلىدىغان تېك

ك، ەمەرخەر، تۇمىدەچ، پۇن، مەدىگېقىلىپ قويدى. ئاندىن بازاردىن پ
تتى. ۋەرىېلىپ تېكەقلىرىنى ئۇرۇا ئۋرچاق، كاۇىسقا پن ـ قۇزۇئ
ك ەشقىپىچەرىدى، ھېرنى تەللۈخىل گ رەپ ھەرىدۆتراپىغا چەئ
ر ەللۈكىرىپ گۆي ئىشىك ئالدى كەتمۆپ ئۆقلىرىنى چاچتى. كۇرۇئ
 ڭمگىكىنىەئ ڭنىەباشلىدى. رابىي ەشكۈشۈكتاتالر چۆچىلىشقا، كېئ
پ ۇتۇت ڭك چىەدزىالرېي ڭتنىەمۈكۆھ ۋەن ەرگۆىسىنى كېۋم
ق ۇرۇسى ئالدىدا قۇقور ڭزىنىۆئ ۇن قوشنىالرمەنلىكىنى بىلگەتمىگەك
پ  بىر ـ ئىككىدىن  ەسلەرىدىغان ئادىتىنى تاشالپ، دۇپ قىلىپ ئولتەگ
رنى تاماشا ەللۈلىپ گۋېلىپ ئولىشىېلزارلىق ئالدىغا كۈگ ۇب

رىيدىغان بولدى. ېكتات تۆل، كۈگ ۇالرمۇيىن بولسا ئېقىلىدىغان، ك
ئىككى قاسنىقى،  ڭيولىنى ەللەھەم ۇيىلى ب ۇنداق قىلىپ شۇش
 لزارلىققا ئايالندى. ۈئىچى گ ڭالرنىۇقور ەمدەئالدى ھ ڭازىالرنىۋرەد
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پ، ۇتخانا بولەىدا تاھارۇڭلۇب ڭنىۇاتقان قورۇۋرۇر ئولتەلەرابىي
 ەم پاسكىنا ئىش ئىدى. رابىيەغىر ھېم ئەندىسىنى تازىالش ھەگ ڭنىۇئ
باشقىالر  ەردەھەس ۇئ ئالدى. ەستىگۈز ئۆي ئەنمەئىشنى يىرگ ۇب

 ڭتخانىنىەپ چىقىپ، تاھارۈرۈتۆسكى داسنى كەرماستا ئۇئورنىدىن ت
پ، داسقا ۇرۇندىنى تارتىپ چىقىرىپ، توپىغا ئارىالشتەنىدىن گۇساالس

پ ۈر تەرىپ، ھېلىپ بېتىزىغا ئېكتات ئۆلىپ، ئىشىك ئالدىدىكى كېس
 ڭنىۇتالپ چىقتى. ئۇپ ئوغۈمۆك ىنى كوالپ قىغنىۈۋت ڭكتاتنىۆك
يىنال ئارقا ـ ئارقىدىن ېكتاتلىرى بىر ـ ئىككى ئايدىن كۆرىغان كېت

ن ۈچۈكىشىلىرى ئاش ـ تاماق ئ ەپىشىشقا باشلىدى. ئىككى ئائىل
تراپتىكى ەتتا ئەھ ەالمايدىغان بولدى. رابىيۋتىېكتات سۆبازاردىن ك

ردى. ئوخشاپ ەىرىپ بكتاتالرنى ئاپۆك ۇرگىمەرىلۆرى ـ چېل، قەغەمبەك
ر ەنلەتكۆرنى كوچىدىن ئەكلەمەرخەچ، تۇكمۆر، كۇمىدەن پەتكەك

 ەئاز ـ توال كىرىم كىرىشك ەيگۆالىدىغان بولدى. ئۋتىېتالىشىپ س
ك ەندەگېن، كىرسىن دۇك، سوپەمېلغا يۇپ ۇباشلىدى. ئاپىسى ب

م  ەلىپ خاتىرجۋېتىېرنى سەرسىلەك بولىدىغان نەرېندىلىك كۈك
 بولدى.

ئالتايدىن  ەرگەك يەدۈلگەالچ كۇر ئارىسىغا بىر غەللۈگ ەىيراب
چىپ قويغان ئىدى. ئوسمىالر بىر ېقىنى چۇرۇن ئوسما ئەلگەلىپ كېئ
للىدىكى ەھەم ۇتتى. ئەنداق ئوخشاپ كۇپ شۈسۆئ ەگىزلىكتېرىچ ئېغ

پ ۇالرغا ئوسما قويۇنى ئۈك رەممىسىنى چاقىرىپ، ھەھ ڭقىزالرنى
ئوسمىالرنى تالىشىپ  ۇللىدىكى چوكانالرمەھەپ مۈرۆالرنى كۇقويدى. ب

ك، ۈللۈگ ەندەتىگەئ ەشتى. رابىيۇتىپ قويىدىغان بولېلىپ كېئ
رىپىدىكى ەئىككى ت ڭازىنىۋرەد ۋە ەئىچىگ ۇكتاتلىقتىن چىقىپ قورۆك

 ۇرگىسىمۈپۈس ڭنىۇتتى. ئەرۈپۈچىپ ئاندىن پاكىز سېچ ۇيولغا س
الغان ۋپ ياسىۇقزى توۆشاخلىرىدىن ئ ڭاق، چىغ، قورايالرنىۋشى
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دوراپ ئىشىك  ۇقىزلىرىم ڭقوشنىالرنى -م ۇيىن قولېئىدى. ك ەرگۈپۈس
ن ۈتۈي پەتمۆن ئۇزۇرىدىغان بولدى. ئۈپۈچىپ سېچ ۇئالدىنى س

 مايدىغان بولدى. ۇباغقا ئايالندى. كوچىالر توپا توز كۈللۈگ ەللەھەم

شى ېپ، بۇر بولەتاز كىشىل ەبىر ئائىل ەتىدېچ ڭللىنىەھەم
 ڭالرنىۇتاز ئىدى. ب ۇ، ئاپىسىمۇدادىسىم ڭچ بالىنىۈئ قاسماق

 رىشېن بەن ئاساسەالر بىلۇر، ئەن كىشىلەنگەپاسكىنىچىلىقىدىن يىرگ
 ڭالرنىۇپ ئۇق بالىلىرىنى توسەخ ەممەلىشمايتتى. ھېلىش قېك -

پ ۈرۆھالنى ك ۇب ڭنىەن ئوينىغىلى قويمايتتى. رابىيەبالىلىرى بىل
پ، ۈزۈردىن ئەللۈدائىم چىرايلىق گ ۇتتى. ئئىچى ئاغرىي ۇكمەالرغا بۇئ
 ۇب ەاللىشاتتى. رابىيۋھەالرنى يوقالپ ئۇرىپ ئېلىپ بېكتاتالرنى ئۆك

سى ۇقايغ -ردى ەد ڭچو ەڭئ ڭن ئائىلىسىنىۈتۈپ ڭرنىەكىشىل ەبىچار
لى بولمىغاچقا ۇن پۈچۈالىتىش ئۋدا ۋەنلىكىنى ەسىلى ئىكېتاز ك ۇش
 اتقانلىقىنى بىلدى.ۋتىېغىرالپ كېرى ئېل بارغانسەسېك

ت كوچىغا ئوسمىلىرىنى ۆنى بازاردىكى تۈك ەنبەكشەبىر ي ەرابىي
لىپ تىزىپ ساتقىلى ېس ەتكېۋەكىچىك ـ كىچىك باغالم قىلىپ س

ر قانداق ئايال ەر ئارىسىدىن ھەن كىشىلەتكۆلىپ چىقتى. يولدىن ئېئ
،  ەتتى ـ دەتېارقىراپ كۋشاللىقىدىن ۇپ خۈرۆياكى قىز ئوسمىنى ك

نىدىكى دورا ېپ، يۇرۇتىپ ئولتېئوسما س ەاالتتى. رابىيۋتىېرھال سەد
بىر ئايالغا تاز  ڭرنىەن خالتا دورىگەكسەاتقان سۋتىېرمان سەـ د

پ قالدى، ۈرۆاتقانلىقىنى كۋرىېن دورا ياساپ بۈچۈاالش ئۋبالىسىنى دا
 ردى:ۋۇايغا يالۋبو ەرابىي

قالغان ئىدى. پ ۇكىلىرىم تاز بولۇئ ۇمڭنىېدادا، م ڭنىم چوېج _
، ئوسما، ەتسەل كۇپ ەىز، قانچڭن بولسىەرگەدورا ياساپ ب ۇىمڭما
 م.ۇلۇنكى پۈگۈب ۇن. مانا بەرىمېتىپ تاپقىنىمنى بېكتات سۆك

لىپىم بار، ەمما ئىككى تەي، ئەرېن ياساپ بەقىزىم، م ۇبولىد _
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ملىرى ياكى ەت ئادەمۈكۆنلىكىمنى ھەرگەدورا ياساپ ب ڭنىېبىرى، م
ردىنى ئاز ەد ڭنىۇن. بۇپ قالمىسۈرۆئاكتىپالر ك تتىكىەترەئ

پ ۈكسۆل ئۇن پۈچۈتارتمىدىم. ئىككىنچىسى، دورىالرنى ياساش ئ
ر ۇتراپىغا بىر قەاي ئۋدى بوېئامالىم يوق، ـ د ۇمڭنىېقالسا م

 تىپ.ۋېقارى

كتات ۆنى بازارغا ئوسما، كۈك ەنبەكشەر يەھ ەنداق قىلىپ رابىيۇش
لىنى بولسا ۇكىرىپ ساتىدىغان، پ پۈرۈتۆىالرنى كۋيوغان كا ۋە

رىق ېك قاپاققا قاچىالنغان سەشتۇرىپ، قوش مېايغا بۋر بوەدورىگ
تىدىغان ېلىپ كېرايدىغان دورىنى ئۇم ئاچچىق پەسىق ھڭك قاەاليد

 ەيىگۆئ ڭلىقى تاز بالىالرنىېل ھۇدۇبازاردىن قايتىپ ئ ۇبولدى. ئ
 ڭاينىۋر بوەىگتىپ، دورۋېلىېماقلىرىنى ئۇت ڭباراتتى. بالىالرنى

پ، ۇتۇرۇق ۋەپ ۇيۇشىنى پاكىز يېب ڭ، بالىالرنىەگىنى بويىچېد
الرغا ۇپىپ چىقاتتى. ئېشىغا چېب ڭالرنىۇق دورىنى ئۇك قويەسارمايد

تىم ېشىنى ئىككى قېنى بۈك رەھ ەنىگىچۈك ەنبەكشەر يەلېك ەنەي
چ ۈشنى تاپىاليتتى. ئىككى ـ ئەركۈشنى، ئارقىدىن دورىنى سۇيۇي
اتقانلىقىنى بايقىغان ئاتا ۇۋزگىرىش بولۆرقلىق ئەيىنال، پېك تىمدىنېق

الىنىشقا ۋدا ەڭن تەش قىلىپ بالىلىرى بىلۇتۇرھال تە، دۇـ ئانىسىم
 باشلىدى. 

ر ەتلەشىدىكى جاراھېب ڭپ بالىالرنىۈتۆئاي ئ 4ـ  3ئارىدىن 
پ چىقتى. ئاتا ۈنۈمران  چاچ ئۇس ساقىيىپ، ئورنىغا قاپقارا يۈكۆلتەت

 ڭنىەرابىي تتى.ەللىمازا ساقىيىپ كەس ۇشىمېب ڭىنىـ ئانىس
 ەزلىرىگۆكىشىلىرى ك ەئائىل ۇن بەنگەسىرلەمچانلىقىدىن تۈيۆك

 يتتى. ېت ئەھمەغا توختىماي رڭنىۇنى ئۈك رەلىپ ھېئىسسىق ياش ئ

  ڭشىنىېب ڭر، تازالر ئائىلىسىنىەزگىرىشلۆللىدىكى ئەھەم
سچىت ەىلدى. من قەرسۇرنى خەللىدىكىلەھەن مۈتۈساقىيىشى پ
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ايالر، ۋرغان مويسىپىت بوۇپ ئولتۈتۈاقتىنى كۋئالدىدا  ناماز 
 مىقىنى كىيىپ،ۇت تەمچەشىغا كېك، بەلۆڭس كەتلەچىسىغا ئۇئ
چىنى ېل چۇمبۇن سەلگۈرۆز تال ئۇرغان، توققۇپ تۈشۈقىمىغا چېت

لىپ قوللىرىنى ېئالدىغا ك ەپتىن قايتقان رابىيەكتەئوينىتىپ م
 پ: ۇقوي ەكسىگۆك

رىپ ېپ ساالم بە؟ ـ دۇالرمۇڭردۇدادىالر، تىنچ ت ڭسساالم چوەئ _
 :ەتكىنىدۆقاراپ ئ ەىنىگۆۋر تەي

 ڭنىۇ، ئۇمۇت بار جەل قىزىمىزدا بىر خاسىيەزۈگ ۇللى، بەب _
ن ەگكەقولى ت ڭنىۇ، ئۇنىدۈل ئۇ، پۇنىدۈل ئۈردىن گەن يەگكەئايىغى ت
، ۇل قىز بۈگ لىوقن ەرگەن ئالالھ بەتەقىقە، ھۇت ياغىدەرىكەئىشتىن ب

 تتى.ەتېپ ماختىشىپ كەـ د

 

 لدىەلـچى كەئ

قسىز ۇتول ەتتى. رابىيەپ كۈتۆچ يىل ئۈئ ەچۈگېش دەش ـ پەھ
 ڭن ئىدى. ئالتاينىەياشقا كىرگ 15ن يىلى ەرگۈتتۈپنى پەكتەرا مۇئوتت

ن ەسكۆپ ئۈلۈركىن ئويناپ كەك ئەن ئاتتۇاسىدا توسۋسالقىن تاغ ھا
قىلغان بولغاچقا ېقلىنىپ بۇتىپ ياخشى ئوز، بالىلىقىدىن تارەرابىي

رغاچقا، ئاتا ـ ۇت قىلىپ تەرىكەپ، ھەتوختىماي ئىشل ۇزىمۆئ ەمدەھ
ر دائىم ەھ ڭنىۇئ ا بوي تارتقان ئىدى.ۋئانىسىغا ئوخشاش  زىل

ز ۈك تەلىپتېزى، ئۆمىالق قوي كۇرىدىغان قاپقارا يۇپ تەمسىرۈلۈك
اللىنىپ ۇك جەزىل اللىدچبىر گىرىمسىزال قىپقىېرنى، ھۇن بەلىشكېك
چىرايلىق قىلىپ  ۇنى تولىمۇلىرى ئەۋل ۋەزى ەڭرىدىغان مۇت
 نۇزۇئ تلىرى، قاپقاراەرىكەتتى. تىنىم تاپمايدىغان شوخ ھەرسىتۆك

يىگىتلىرىنى  ەللەھەك چاچلىرى مەلدۇمبۇن سەلگۈرۆئ تال زۇتوقق
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زى بولسا، بويىغا ۆئ ڭنىۇمما ئەن قىالتتى. ئۇپتەم ەزىگۆئ
پ ەكرەئوماق، س ەك بالىالرچەندەزمىگەتال سەقەقانلىقىنى پاتۋتىېي

 تتى. ەرۈئويناپ ي

 ۇپمۇرۇپ تەئايال ئىككىسى ئىشل - رەئ ەھرۆئاچىسى ز ڭنىەرابىي
ن ەم بىلۇيېق ەزىدەتتى. بەپ قىينىلىپ كۆبالىلىرىنى باقالماي ك

ر ەك باھانىلەندەگېد ڭنى باقتىڭكىلىرىۇنى، ئڭئىككىسى، ئانا
ئالدىدا  ڭكىلىرىنىۇئ ۋەئانىسى  ەھرۆللىشىپ قاالتتى. زەدېج ۇنمەبىل

 ڭرىنىې، ياكى ئۇس قىلدىمۇرىشتىن نومۋېل ـ ماجىرا قىلىەدېدائىم ج
ياكى بىر ئاز تىرىكچىلىك قىلغىلى  ۋە ۇچرىدىمۇسىمىغا ئېب

رىشنى ېب ەرگەيدىغان بىر يەلىمۆي ئىجارىسى تۆبولىدىغان، ئ
ن ەبىل ەك باھانەندەگېسىماتى دقەت ڭشكىلنىە، ئىشقىلىپ تۇئويلىدىم

دا ۇتتى. قورەتكىلىپ كۆي ەكتىپىگەزا مېردىكى يەيىراق ي
املىق ۋر ھالدا داەھ ەھرۆن قالدى. زەت بالىسى بىلۆتاجىنىساخان ت

 ردى. ۇن يوقالپ تەر بىلەكلەمېي ۋەل ۇكىلىرىنى پۇلىپ ئانىسى، ئېك

رلىك ەھەش ۇئاقس ڭئىگىسى پاتمىخان ئاچىنى ۇ، قورەردەنلۈك ۇش
ھىم ئىسىملىك ېرۇيدىغان ئابدەپ ئىشلۇم باشلىقى بولۈلۆب بانكىدا

زدى. ۈلچى كىرگەنى سوراپ ئەئوغلى تاجىنىساخانغا رابىي ڭچو
غا ئاپىسىنى يوقالپ ۇقور ۇتىم بېچ قۈر ئايدا ئىككى ـ ئەھىم ھېرۇئابد

ن ئىدى. ەشكۈزى چۆك ەرابىيىگ ڭنىۇرياندا ئەج ۇراتتى. شۇلىپ تېك
ر كىم ەھ ەاتقان يىگىتكەۋپ ئىشلۇلدار بولەمەئ ەردەھەش لىپ،ېك ەنەي
 ۇھىممېرۇرازى بوالتتى. ئابد ەرىشكېن قىزىنى بەشاللىق بىلۇخ
ن ەلگەيلىنىش قارارىغا كۆئ ەم رابىيىگۇن چوقەننا بىلەمەنداق تۇش

 ئىدى. 

قوشنام، يىگىت يالتىيىپ  شى قوندى،ۇخت قەباشلىرىغا ب _
دى ېيلى، ـ دەتۋېوينى باشلىپ تەل دۇك ماقەزرېقالماستا ت
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بىرسى.  ڭرنىەنلەلگەپ كۇلچى بولەئ ەيىگۆئ ڭتاجىنىساخاننى
 ت قىلدى: ەن رەلىپىنى سىپايىلىك بىلەت ڭرنىەلچىلەتاجىنىساخان ئ

خى ېدادىسى ئالتايدىن ت ڭت، باالمنىەھمەر قايسىلىرىغا رەھ _
 ەستىگۈئ ڭنىۇن. ئەلمىدى. دادىسىدىن بىسوراق قىز چىقىرالمايمەك

غان. ۇپ ئوقەكتەئالىي م ەمچىدۈرۈئ ەھرۆقىزىم ز ڭبىلىشىال، چو
ر بولدى. ۇگىتىپ دوختۈتنى تۇببىي ئىنستىتېت ۇرمەجەئىككىنچىسى ھ

 ەچۈتمىگەگۈپ تۇپنى ئوقەكتەئالىي م ۇلنىمۈگەمدى قىزىم رابىيەئ
 شىال.ۈرۈچەياتلىق قىاللمايمىز. ك

الپ ڭـ تى ڭ، تىڭرنىەلچىلەاتقان ئۋلىېياقتىن كۇياق ـ بۇئ
نى ۇنسىرىتىپ قويدى. ئەپىيىشى تاجىنىساخاننى ئۆك ڭباقىدىغانالرنى

ن ۈلكەجايدا ك ەنچۇغىر بولدى. بىر مېتچىلىق ئۇيىل ج ۇپ بەئاز د
 ەك بازار ئىچىدەتتى. تاجىنىساخاندەقىتىپ كېرنى ئەتلەلىپ زىرائېك

رى يوق، يا ئىش ـ ئوقىتى يوق ېي ۇرىلغېرىدىغان يا تۇئولت
پ قالغان ۇتوختايدىغان بول ەسكەكال تەجان باقماق ب ەرگەكىشىل

چبىر ئامال قالمىدى. تاجىنىساخان ېئىدى. تىرىكچىلىك قىلىدىغان ھ
 ەتكەسلىھەن ئويىنى مەلگەئاخىرى بالىلىرىنى يىغىپ، خىيالىغا ك

 سالدى:

پ ياشاپ ەيىل چىشىمىزنى چىشل ەچچەن ەردەي ۇبالىلىرىم، ب _
مدى ەئ گىدى.ۈت ۇقويغان بىساتلىرىم تىقىپ ڭالرنىڭق. ئاناۇباقت

شىغا ېق ڭالرنىڭيلى، داداەك مەرسۆك ەمېچىلىقىم قالمىدى. نۇچىدىغ
الپ بالىالر ڭپنى ئاەگ ۇن. بەاتىمۋپ ئويالەيلى، دەتېئالتايغا ك -
زىنى ۆن ئەئىسمى چىقىشى بىل ڭدادىسىنى ەتتى. رابىيەرىشىپ كۇقۇچ
 تاشا ئوتالق،ەڭش، كۇرمۇت تتى. ئالتايدىكى باياشاتۋەتالماي يىغلىۇت

لىپ ېك ەسىگېدبىرلىك دادىسى ئەكچان، تەمگەئ ر...ەيلۆئ ەئازاد
 شى قىلىشتى. ېز يۆممىسى كەھ
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قاتتىق ـ  ڭي بىساتلىرىنىۆئ ەن رابىيەتىسى تاجىنىساخان بىلەئ
نى ەھرۆئاچىسى ز ەتىپ يول راسخوتى راسلىدى. رابىيېقلىرىنى سۇرۇق

 ۇدىن ئاقسۇن ئونسۈچۈچىقىش ئ ەرگەپەچاقىرتىپ خوشلىشىپ، س
 ەچچەك، بىر نەرىشقاندېشتى. قۈچ ەگەڭلىپ بىر دېك ەھىرىگەش

ن تاجىنىساخان، يول ەمىگېك يەمېك يۈزۈىتى بار تۇۋۋرى قېئايدىن ب
پ ۇرۇزىنى ئالدۆلىپ، ئېن ئالدىراش ئاچ ـ توق قەييارلىقى بىلەت

 سىقى ئاغرىپ زادىالرقسىز قوۇيۇت ەستىدۈقويغان ئىدى. يول ئ
بولسا،  ەندەشكۈچ ەگەڭلىپ دېك ەر ئىچىگەھەش ۇتمىدى. ئاقسۇۋەقوي
 ەندەتىگەتىسى ئەتىپ قالدى. ئېپ يۇرىم جان بولېپ يۇلۇزۇزى بەمىج
رغا ۇلىپ ئانىسىنى دوختېىسىنى چاقىرىپ كۋك ھارەشېئ ەرابىي

 لىپ باردى. ېتكىلى ئەرسۆك

، يىنېك تىپ قالغاندىنېي ەمىدۈلۆش بۇزۇتقۇئانىسى جىددىي ق
بىر  ەنەكىلىرىغا قارىسا، يۇپ ئۈرۈگۈي ەگەڭپتىن دەرەبىر ت ەرابىي

 ر ئاالتتى.ەۋەھالىدىن خ ڭرخانىغا قاتراپ ئانىسىنىۇپتىن دوختەرەت
 ڭرالر تاجىنىساخاننىۇ، دوختەن ئىچىدۈك ەچچەنداق قىلىپ ئون نۇش

ك ەدۈتكەي ەمما ئالتايغا بارغىچەپتىن ساقالپ قالدى، ئەۋھاياتىنى خ
ممىسىنى پاك ـ پاكىز ەھ ڭلنىۇييارالنغان پەن تۈچۈاسى ئيول كىر

رخانىدىن ۇھالسىزالنغان ئانىسى دوخت ەپ ئالدى. رابىيۈرۈپۈس
لدى. ەئاچىسىنى چاقىرتىپ ك ەھرۆيىن، زېساقىيىپ چىققاندىن ك

ن ۈك ەچچەبىر ن رىپ،ېل بۇسوم پ 30لىپ ئانىسىنى يوقالپ ېك ەھرۆز
 ەينىگەك ەنەن يەمى بىلېغ ڭىرىنىبالىل ۋەيىن خىزمىتى ېرغاندىن كۇت

غا قايتىپ ۇل، ئونسۈگۈرىش تېالر ئالتايغا بۇمدى ئەمانا ئ ياندى.
شقا باشلىدى. ۇرزدار بولەق ەچىگەڭبىر تىيىن يوق، د ۇنمۈچۈتىش ئېك
 ۇپ قالدى. شۇبول ەسىلەم ڭچو ۇردىمەد ڭساقنىرندىلىك قوۈك
 ا باشلىدى. س قىلىشقېك ھەردەكىشىل ڭزىنى چوۆئ ەرابىي ەردەنلۈك
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ن! ەكىلىرىمنى باقىمۇپىپ ئانامنى، ئېن ئامال تۇقانداق بولمىس _
 .ەزىگۆز ـ ئۆلىپ ئېك ەتكەتئىي نىيەق ۇدى ئېـ د

نى ئىشخانىسىدا ۈھىم بىر كېرۇلغان ئابدۇرۇلچىلىرى قايتەئ
 :ڭبىرسىنى

يدا ەك بىر قىز پەرىزاتتەسنى پۆ؟ ھۇالرمۈڭردۆپاھ ـ پاھ، ك _
. ۇنداق قىز چىقمايدۇئىقلىمدىن ب ۇ، بەمىزگھىرىەش ۇپ قاپتۇبول
اتىمىش، ۋقىېرخانىدىكى ئانىسىنى بۇتىپ دوختېي ەىدېڭد ڭنىڭتچوەمەئ

رسىنى ەلى بىر نۆڭرىكى جىغ قىلىپ، كۈالپ يڭزىنى ئاۆن سەگېـ د
رابىيىدىن باشقا بىر  ەدەۋەت ۇ، بۇرالماي قالدى. ئۇك ئولتەيغاندۇت
نداق قىلىپ ۇيتتى. شەنمەشلىشىغا ئىېپ قۇيدا بولەپ ڭلنىەزۆگ

ئانىسىنى يوقلىدى.  ڭنىەلىپ رابىيېرخانىغا كۇھىم دوختېرۇئابد
م ەلىپ ياردېكەرنى ئەرسىلەك قاتارلىق نەك ـ ئىچمەمېي ۇگىمەڭد
قىسچىلىق  ەڭت ۋەزچىلىق ۇتاجىنىساخان يوقس ردى.ۇرسىتىپ تۆك

 ەنەھىم يېرۇ، ئابدەردەنلۈرغان كۇي تەلمەقىالرىنى بىل ەمېن ەئىچىد
جامائىتىدىن  ەللەھەك مەدىكىدۇر ئونسەلچىلەزدى. ئۈلچى كىرگەئ
 ڭركىب تاپقان ئىدى. بانكىدا چوەت كادىرلىرىدىن تەمۈكۆس، ھەمەئ
م ەساق ئادرقو للىك ياشالردىكى يوغانەسابلىنىدىغان ئېلدار ھەمەئ

 باشلىدى: ەشكەزلۆپ سۈرۈندەشۈئالدىرىماي چ

ن ەت باال بىلۆقىيىپال، تئاغرىپ سا ۇزلىرىمۆتاجىنىساخان، ئ _
لنى ۇھىمجان رابىيىگېرۇس، ئوغلىمىز ئابدەمەاي ئڭك ئوەزمۈتكۆن ئۈك
. باشقا ۇاتىدۋت قىلىەپ نىيەن دەممىلىرىنى باقىمەلىپ، ھېئ ەمرىگەئ
 ت قىلمىسىال.ەلنى رۇيئوغۈسقاتىدىغان كەئ ەندەشكۈن چۈك

  باشلىدى: ەشكەزلۆك سەدداھالردەبىر كىشى م ەنەئارقىدىنال ي

س. مانا ەمەم ئەقىز ك ەسىدەۋەت ۇھىمجانغا ئاقسېرۇئاچا، ئابد _
يتسام، ې. راستىنى ئۇرىدۇپ تەئالدىدا خوش د ۇن قىزالرمەگېن دەم
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 ەچكىمگېلغا ئاشىق. باشقا ھۇرى رابىيىگېردىن بۇلتۇئاغىنىمىز ب
 ن قىلىپ قويمايلى...ۇجنەزى يوق. بىچارىنى مۆقارار ك

 ەرگەلچىلەتاجىنىساخان ئ -لغىن ھمى قىەر ەدا، بىزگۇئاھ خ _
 ۇپ يىغالپ نىدا قىلىشقا باشلىدى، ـ بۈكسۆي ئەلمەيىشىنى بىلېد ەمېن
 ەسىدەنار ۇ؟ شۇقمۇلدەرۆت تارتقىلىال تەبۇنياغا ئازاب ـ ئوقۇد

ـ  ۇتتى ئارزەك ەگە... نۇندەلگۈتۈپ رەمىلېن ەشانىسىگېپ ڭقىزىمنى
ر ۈتەت ۇپمەجەك قىسمىتىمىزنى ھەلەم پۇكلىرىمىز؟  شەتىل
 تتى... ەرگىلۆچ

 ر قىلسىال تاجىنىساخان. ەۋس _

 .ۇرىدۇت تەر ئالدىدا سەلچىلەي، بولدى قىلسىال، ئەھ _

پ ەدەسېئ ۇخىمېالپ تڭزلىرىنى ئاۆللى سەسەتاجىنىساخان ت
 پ يىغالشقا باشلىدى. ەرۆڭتىپ ھۇۋېازىنى قويۋئا

 ڭىنىزلىرۆس ڭرنىەلچىلەپ ئۇرۇسىرتتا ت ەنىم ئاپا! ـ رابىيېج _
تىلىپ كىرىپ ېك ئەئوقت ۇرغان ئىدى. ئۇالپ تڭممىسىنى ئاەھ

يىغالپ   ەڭن تەئانىسى بىل ۇمۇئ زىنى ئاتتى.ۆچىقىغا ئۇق ڭئانىسىنى
يلى، ەبولسام م ەمېن نەگىن. مېل دۇماق ەرگەلچىلەپ، ـ ئانا، ئۇرۇت
منى پىدا ۈزۆن ئەقىشقا رازى بولسىال، مېكىلىرىمنى بۇنى، ئېس

 دى. ېد ن!!! ـەقىالاليم

خى ېن تە! سەمېل دۇستىن ماقەن بىلمەياق قىزىم، ياق! س _
مچىدىكى ئالىي ۈرۈنى ئېن سەن قىزىم، مەتىمۇنى ئوقېن سەكىچىك، م

 ڭنىڭبىر ئامال قىلىپ دادا ن قىزىم،ەتىمۇئوق ەچۈتكەگۈپنى تەكتەم
ن، ـ ۇئاغرىس ڭئىچى ەدايىم، بىزگۇااليلى، ئاھ خۋرىېنىغا بېي

 ەتتى. رابىيەپ كۈلۈكۆسىپ يىغالپ تېى باغرىغا بتاجىنىساخان قىزىن
 رىپ:ېللى بەسەئانىسىغا ت
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ل ەزۈيلىرىمىزدىن ئايرىغان، گۆرما، بىزنى ئىسسىق ئۇئانا قايغ _
ت. ەمۈكۆيران قىلغان ھۋەماكانىمىزدىن ئايرىغان، ئائىلىمىزنى 

نىم ېن جۈچۈقىش ئېرنى بەن! سىلۇرسەجاجىسىنى ب ڭالرنىۇدايىم شۇخ
 ەسېن دەيلىنىمۆنى ئالىدىغانالر چىقسا ساتقىن ئانا! ئې، مپىدا ئانا

ن ئانا! ـ ەييارمەممىنى قىلىشقا تەن ھۈچۈن ئەت سەقەرگىن ئانا، پەب
 پ. ۇرۇسىلىپ يىغالپ تېدى ئانىسىغا ئېد

 ڭھىمنىېرۇتىسى ئابدەز قالمىدى. ئۆق سۇئارت ەرگەلچىلەمدى ئەئ
ن ەسوراشتى. نان، ق الۋھەلىپ ھال ـ ئېك ەگەڭغقانلىرى دۇق ـ تۇرۇئ

ن ۇالمىسۋنىېنى يەرابىي ۇنداقتىمۇردى. شەلىپ بېكەرنى ئەكلەزېـ ك
تىسى نىكاھ ەلىشقا، ئېت ئەنىال قىزىل خۈك ۇپ، شەنسىرەپ ئەد

ك، ئاي ەدا قىستىغاندۇغڭنى قاراۇددى قارىغۇرلىدى. خۇجبەقىلىشقا م
وي ر، تەتلەسلىھەـ كىچىك چايالر، م ڭاملىشىدىغان چوۋـ ئايالپ دا

 ۇردىنمەنلەگېق دۇقالدى. تويل ەتتەر بىر چەنلەگېييارلىقلىرى دەت
ردى. ەۋەل دۇماق ەسېد ەمېالر نۇئ ەغىز ئاچمىدى. رابىيېچكىم ئېھ

ي ەلمەرۈتۆشىنى كېك يىغىدىن بەتاجىنىساخان بولسا ھازىدارد
ن ەغقانلىرى تاجىنىساخان بىلۇت ڭھىمجاننىېرۇگىراپال قالدى. ئابدڭگا

نى ەھىم رابىيېرۇتتى. ئابدەلىپ كېئ ەيلىرىگۆبالىلىرىنى ئ
تى ېخ توي ڭتنىەمۈكۆپ، ھۇزۇرغۇئولت ەينىگەك ڭلىسىپىتنىۋې
سىدىغان كادىر ېت كەلىپ باردى. قىزىل خېرىدىغان ئىشخانىسىغا ئېب
قىلمىدى.  ۇپمەپ سوراپ قويغاندىن باشقا گەد« ؟ ۇياشقا كىردىم 17»
رنى ەتلەسمىيەك، رەغاندپ قويۈشۈتۈال پۋۋن ئاەھىم بىلېرۇئابد ۇئ
ھىم ېرۇتىسى ئابدەلىدى. ئەڭالرغا تۇزنى ئەغەپ قىزىل قۈرۈتتۈپ

پ نىكاھ ۈرۈپ يەتىلېك يەندەكلىگەتېنى كىچىك بالىنى يەرابىي
رىپ، ېلىپ بېت ئۈمپەئىككى كىلو ك ەردى. ئاندىن ئىدارىسىگۇقىلد

 ڭنىەالدى. رابىيۋپ توي قىلىۈزۈگېد« نۇك بولسەبارۇم» ەممىسىگەھ
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نداق قىلىپ ۇقاتناشمىدى. ش ۇكىلىرىمۇويىغا ئانىسى، ئاچىسى، ئت
شىدىال ېي 15 ەن رابىيەرگۈن ئارغامچا تاقالپ، ئويناپ يۈگۈنۈخى تېت

 ـ يىلى ئىدى.  1964چاغ  ۇب ھاياتىنى باشلىدى. ەئائىل

 

 ئانىسى ڭللىنىەھە، مڭبالىنى ەئالت

لىسىنى پ باۇئانا بول ەـ يىلى ماي ئايلىرى ئىدى. رابىي 1966
نالر ۇيۇر قۈتەت ەردەي ەممە، ھەردەنلۈن كەرگۈقىپ يېركىلىتىپ بەئ

ئىگىسى قالمىدى.  ڭرنىەھەش ە، نڭتنىەمۈكۆھ ەچىقىپ، ن
 ،بىرىنى تىللىشىپ -ك بىر ەىدۋلەر تەچىالر، كىشىلۇغۇئوق

 ەممەپ كوچىالردا سازايى قىلىپ، ھەن دەشمۈر قارا يىپ، دۇرنىدەكىمل
 ر تاقالدى. ەپلەكتەر، مەسالدى. ئىدارىل ەككىگۈـ د ەككەكىشىنى د

لىپ، ۇۋېتۇئالتايدا قادىرجاننى ساقچىالر ت ەردەنلۈك ۇل شەد
ر ۇنسۇن ئەرگۈچىپ يېنماي قۇشىغا بويسۇرۇنالشتۇئور ڭتنىەمۈكۆھ
شالر ساال قىلىپ ۇن بولغاندا كونا تونۈك 15پ سوالپ قويدى. ەد
لىپ ېادىرجان كتتى. قۇۋەرۇغا قاچۇپ چىقىپ ئاقسۇرۇلدۇتۇپ قۈرۈي

قسىم قىلىنغان ەپ، خىزمىتى تۈشۈرۆز كۈن يەن ـ بالىلىرى بىلۇخوت
 تىپ قالدى. ېلىپ كېالرنى ئۇئ ەچا ناھىيىسىگۇك

مىمىي ەك سەلدۇپىداكار ق ەيىدۆئ ڭھىمجاننىېرۇئابد ەرابىي
ك ەندەگېن دۇر ـ خوتەت، ئەببەھۇـ م ۈيگۆس ۇباشلىدى. ئ ەشكەئىشل

ھىمجان ېرۇئابد ۇس قىاللمىدى. ئېھ سالەلىرىنى ئۇيغۇياشلىق ت
رق قىاللماس ھالدا ەچ پېئىشقىلىپ ھ ۇ، تاغىسىمۇ، ئاكىسىمۇرىمېئ
لىپ، ئانىلىق ېئ ەستىگۈلىيىتىنى ئۇسئەم ەن ئائىلەمىمىيلىك بىلەس
 رچىنى ئادا قىلدى. ۇب

پ ياتماقتىن باشقا ئىش يوق ئىدى. ەي ەكىشىگ ەممەھ ەردەھەش
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 ڭئورگانالرنى ەزىدەاتقان بانكىال بەۋھىمجان ئىشلېرۇت ئابدەقەپ
ن ەنگۈلۆب ەپكەرەر ئىككى تەملەتارقىتىپ قوياتتى. ئاد ەلسەمائاشى ك

قدار بولغان ۇھوق ڭچو ەڭق پارتكومدىكى ئۇپ، ئاپتونوم رايونلۇبول
چىالر، ۇن قوغدىغەپدارلىرى بىلەرەنى يوقىتىش تۋئىنما ڭاۋ

پ، بىر ـ بىرىنى الۋئار تووپ شەشىنى جان تىكىپ قوغدايمىز دۇجۋما
زىتلىرى چىقارغان بولسا، ئارىدىن ېتلىك تام گەخ ڭپاش قىلىپ چو

پ ەرەل باشلىدى. ئىككى تەدېتىشىپ جېز ئارا تاش ئۆيال ئەتمۆپ ئۆك
م ەلەئ م قىلىش،ۇجۇن ھەم بىلەلە، قەقلىرى بويىچۇيوليور ڭشىنىۇجۋما
ن ەرگۈپ يۈرۈگۈرىدا يۇالىرىنى چىقىرىپ، ئوتتۋتىەن قوغدىنىش پەبىل
 ۇتىشىشقا كىرىشتى. بېن قوراللىنىپ ئەقوللىشى بىل ڭرنىەربىيلەھ

لىپ ۋېكىرى ەيلىرىگۆممىسى ئەھ ڭرنىەملەنى تاتلىق ئادېچاغدا ج
تتى. ۆئ ەر ئىچىدەنسىزچىلىكلەنداق ئۇش ەنەتاالغا چىقمىدى. يىلالر ئ

باشقا ئىش يوق، باال  ەن بىللەرى بىلېيىدىن چىقمايدىغان ئۆئ ەرابىي
تتى، ەئاش ـ تامىقىنى ئ ڭھىمجاننىېرۇردى. ئابدۋەقىېپ، باال بۇغۇت

رسا قول ۇرمىدى، ئۇپ ياندەدى، تىللىسا گۇكىر ـ قاتلىرىنى ي
 رمىدى. ۇياند

شىدا ۇرۇباشق ڭرنىەربىيلەھ ىدى،ۋئارىدا جاھان بىر ئاز تىنچى
 ڭناھىيىلىك بانكىنى ۇھىمجان ئونسېرۇبانكا ئىش باشلىدى، ئابد

ى ېڭتتى. يەپ كۈچۆغا كۇالر ئونسۇپ، ئۈسۆمىلى ئەئپ ۇباشلىقى بول
ھىمجانغا ېرۇپ ئابدەكىشى بانكا باشلىقى د ەممەھ ەللىدەھەم
ت قىالتتى. ەرمۆنى ھەپ رابىيەئايالى د ڭت قىلسا، باشلىقنىەشامۇخ

پ كىرىپال ئىشنى ھويال ـ ئارام ۈچۆغا كۇقور ۇك بەلدۆقاقاس چ ەرابىي
ل ۈگ ەرگەرلەئالدىدىكى بوش يرىقچىلىقىدىن باشلىدى. ئىشىك ېت
رىدى. ېكتات تۆپ كۇرۇرنى ئاغدەرلەرىدى. ئارقىدىكى ئاق يېت
پ چىقىپ، بىكار ۈرۈشتەگەم ـ قوشنىالرنى ئۇللىدىكى قولەھەم
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ي قىينىلىپ ەتمەت تىكتى. مائاشى يەچۆك ەممىسىگەھ ڭرنىەرلەي
رىپ، ېت بەسلىھەئاياللىرىغا م ڭرنىەتچىلەقالغان ئىشچى ـ خىزم

قىشقا ېك، توشقان بەردۆ، ئۇقىشقا، توخې، كاال بەچكۆقوي، ئ نىالرۇئ
ل ـ ەد ەللەھەيال، مەتمۆردى. ئارىدىن ئىككى يىل ئۈندەتلەرىغب

ك باشلىق ۈزۈك تەدۇرغۇندى. باشقەركۈپ  ەككەچېل ـ چۈخ، گەرەد
، ەردەنلۈك ۇب سورايدىغان سورىقى يوق ڭئىشنى ەممەيوق، ھ

پ قالدى. ۇھالدا باشلىق بولبىئىي ەزى تۆئ ەرابىي ەللىدەھەم
داشتى. قىيىنچىلىقى بارالر ۇڭن مەبىل ەردى بولسا رابىيەممىسى دەھ

پ ۇشۇرۇل  قىلدى. ئەت سوراپ ئىشنى ھەسلىھەرابىيىدىن م
ن ەئادىللىق بىل ەيتتى. رابىيېپ ھالىنى ئەنى ئىزدەرابىي ۇقالغانالرم

 ەىيشىلېر ەپ ئائىلىدەشكىللەئايالالرنى ت ۇل ئارىدى. ئەدېج
ك ەش، پايپاق تىكىش، ئاياق تىكىشتۇش، پوپايكا توقەئىشل

 ڭن كىچىك بالىالرنىەالر تىككۇئ ۇپمۇتتى. بولەگۆئىشالرنى ئ
پ ئاتالغان ەت ئىنقىالبى دەنىيەدەئاياغلىرى ئاجايىپ بازار تاپتى. م

مما ە، ئۇسىقمىغان بولسىمېخى بېقااليمىقانچىلىقلىرى ت ڭتنىەرىكەھ
ن مىدىرالشقا باشلىغان ئىدى. ۈچۈھتىياجى ئېئقىش ېر جان بەكىشىل

 ەممەكانالردا مال بولمىغاچقا، ھۇيدىغان ماگىزىن، دەمىنلەت تەمۈكۆھ
 ۋە ەا رابىيۇڭپىرالشقا باشلىغان ئىدى. شېت ەتچىلىك ئىچىدەھەم قەئاد
پ ئاتالغان كوچىالرغا ەبازار د ۇغڭقارا ڭرنىەللىسىدىكىلەھەم ڭنىۇئ

كتاتلىرى، ۆتىقلىرى، كېت ـ قۈن قايماق، سەلىپ كىرگېئ ەئوغرىلىقچ
، يوتقان، ەردەلىك پەشىلىيېشتىلىك، رەپايپاق، ئاياق، روماللىرى، ك

تىالتتى. ېك ماللىرى ناھايىتى ئىتتىك سەندەگېشى دېت ەرپۆك
قىپ، ېپىپ، بالىلىرىنى ياخشىراق بېل تۇممىسى پەر ھەللىدىكىلەھەم
ت ەھمەر ەپ رابىيىگۇن بولەرسۇن خۈچۈزغىنى ئۇسىقىنى تويغرقو
 ئىدى.  ەارۋنى توسالماي ئاەھىمجانال رابىيېرۇت ئابدەقەيتىشاتتى. پېئ
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 ۇئ تتى.ەي ەبالىسى ئالتىگ ڭنىەردى، رابىيۈۋەتۆنداق ئۇيىلالر ش
بالىنى  ەاتقان ئالتۋمىېچاقتا ئۇينى قەن، كەكىرگ ەپكەكتەئالدى م

ىدا قىش يولېپ جان بەكلەتېرنى يەللىدىكىلەھەم ەنەقىپ، يېب
يماي ۇنلىكىنى تەتكەپ كۈتۆقانداق ئ ڭيىلنى 13پ، ۈرۈئىزدىنىپ ي

 قالدى. 

ن ەتكەيىغىنغا ك ەىاليىتىگۋ ۇھىمجان ئاقسېرۇـ يىلى ئابد 1977
چىلىرى جاھان تىنچىدى، ۈئاياق تىكك ڭنىەرابىي ەردەنلۈك ۇئىدى. ش

يىشىپ، ېد ۇئادىل بوپقالغاند ۇتمەمۈكۆشتى، ھۈبازارالر ئىزىغا چ
ىال ېڭنى يۈيتتى. بىر كەپۆك ۇخىمېساتىدىغان ماللىرىنى ت ەىقچئوغرىل

، ەندەلمىگۈتۈخادىملىرى، ك ئىدارىسى شۇرۇن بازار باشقەنگەشكىللەت
اتقان ۈۋزۈتكۆبالىالر ئاياغلىرىنى توپ ئ ۋەكانغا ئىچ كىيىم ۇبىر د

قىلدى. ئارىدا  ەسادىرۇالدى. مالالرنى بولسا مۇۋتۇئىككى ئايالنى ت
لىش خىيالىدا، بازار ۇۋېرۇلدۇتۇئىككى ئايالنى ق ۇىر بقاد ەرابىي
 ەيدىسىگەپ مەد ڭنىېمال م ەممەرىپ ھېب ەش ئىدارىسىگۇرۇباشق

پ ئويلىدى. بازار ەر دەتۇۋېم قويەرسۈندەشۈباشلىقالرغا چ ەمدەردى ھۇئ
ئىشنى  ۇباشلىقى بولغان خىتاي بولسا، ب ڭش ئىدارىسىنىۇرۇباشق
قادىر باشچىلىقىدىكى  ەرابىي نداق قىلىپۇتتى. شۋەايتىڭچو

 ەللىگەھەش شايكىسى تارتىپ چىقىرىلدى. مۈرۈكاپىتالىزمنى تىرىلد
 ڭناھىيىنى ەمدەچىالر ھۇرغۇساقچىالر، باجگىرالر، بازار باشق

لقنى يىغىپ، يىغىن ەن خۈتۈالر پۇلىپ توپالندى. ئېلدارلىرى كەمەئ
 ەان رابىيغڭرى كاپىتالىزم يولىغا ماېن يىلالردىن بۇزۇچىپ، ئېئ

يىش يولىغا ېلقنى بەنى خۇش قىلدى. ئەرۈقادىرنى تارتىپ چىقىرىپ ك
 ۇغڭن قاراۇيوقالس»شقا زورلىدى. ۇرۇباشلىغانلىق جىنايىتىنى تاپش

الشقا ۋگىشىپ توەئ ۇلقنىمەالپ خۋئار تووپ شەد« قادىر ەبازارچى رابىي
لىرىنى ئاشكارا ۇيغۇسداشلىق تېھ ۋەچىنىش ېكىن ئېزورلىدى. ل
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ربى ۇقىلىشقا ق ەنى قانداق قىلىپ ھىمايەلق رابىيەاتقان خەۋادىلئىپ
ت ەمۈكۆتىم ھېنجى قۇھاياتىدا ت ەاتاتتى. رابىيۋي ئازابلىنىەتمەي

 ۇرىسىدىكى بۇئوتت ڭقرانىۇن پە، باشلىق بىلڭلقنىەن خەبىل
ك ەدڭگى يوق ھاېك قاتتىق، تەندۈگۈس تەشىلمېي ڭتنىەزىددىي

سكىن ەك كەندەگېراي دۇن تەم ر، ياۇن تەيا س ۋەر ۇقڭچو
 س قىلدى. ېقىقىي ھەنلىكىنى ھەئىك

لقنى ەپ خەتىمىز دۇاس قورقۋپ يولۈرۈلتۆن ئۇمايم
پ چىقىپ، بوينىغا ەرۆيىدىن سۆنى ئەتىسى رابىيەرىدىغانالر، ئۇباشق

 ۇغڭقارا»پ قالغان ۇباشلىنىشىدا مودا بول ڭت ئىنقىالبىنىەنىيەدەم
شىغا ېسىپ، بېزىلغان تاختىنى ئېر يەتلەن خەگېد« ەبازارچى رابىي

پ، قولىغا بىر ۈرۈقتىكى كاپىتالىزم قالپىقىنى كىيدۇنلۇزۇتىر ئېبىر م
 پ:ۇزۇتقۇنى تڭسكى جاەن ئەتاياق بىل

 ۇغڭن قاراەن، مەشمۈلقنى كاپىتالىزمغا باشلىغان دەن خەم _
 ڭپ جاۇرۇالپ تۋپ توەقادىر، ـ د ەن رابىيۇ، يوقالسەبازارچى رابىي

اقىت ۋ ۇپ سازايى قىلدى. بۇرۇكوچىلىرىنى ئايالند ەھىيپ ناۇزۇچالغ
ن ەلگەگىتىپ قايتىپ كۈدىكى يىغىننى تۇئاقس ڭھىمجاننىېرۇل ئابدەد
لىپ ېچ ڭكوچىدا جا ڭنىەئايالى رابىي ۇلدى. ئەاقتىغا توغرا كۋ

 ەينىگەئالدى ـ ك ەمدەردى ھۆن كەزى بىلۆاتقانلىقىنى كۇۋسازايى بول
ريانىدا، ەتتىكى يىغىن جەىاليۋ ۇتتى. ئەچىپ كېق ەيىگۆقارىماي ئ

ققىدىكى مىش ەھاكىم بولىدىغانلىقى ھ ەناھىيىگ ڭزىنىۆباشقىالردىن ئ
ر ۇغرەك گىدىيىپ، مەكرەب ۇنقىدىنمۇرۇالپ، بڭرنى ئاەپلەـ مىش گ

س قىلىپ ۇيىن نومېتىمقى سازايى ئىشىدىن كېق ۇب ۇن ئىدى. ئەلگەك
 ەيىگۆنى ئەىپلىرى رابىيئاكت ەللەھەم ەندەچ كىرگەدى. كېي دەلۆئ
شىغا ېينى بۆن ئەبىل ەزار _ھىمجان يىغا ېرۇشتى. ئابدۇكىرىپ قويەئ

 ارقىرىدى:ۋ ەئالدىدىال رابىيىگ ڭبالىنى ەن ئالتەكىيگ
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رىپال ېپ باال تەن دەشىنى سىاليمېب ڭگادايالرنى ڭگىال بارساەن _
 نەگېن دە، مۇس بۇنوم ەمېا نڭ؟ ماۇمۇڭمدى تويدەن، مانا ئەرىسۈي
ن قايسى ەبازارچى بىل ۇغڭك قاراەدڭنىېرسام، سۇھبىرى كادىر تەر
رھال يوقال! ەمدىن، دۈزۆن؟ يوقال كەتىمۇي تۆپ ئۈرۈتۆمنى كۈزۈي
 چ تاالق!ۈئ

قويمىدى.  ۇاتقىنى كىرىپمەۋر دەمىلېن ڭنىۇلىقىغا ئۇق ڭنىەرابىي
 ەارۋئا ەمىدېغ ڭن ئاچ تاشلىنىپ قالغان بالىلىرىنىۈت بىر كەقەپ ۇئ

تاماق، چاي  ەياخشى قوشنىالر بالىالرغا ئوغرىلىقچ ۇلىمېى. ھئىد
 . ۇپتۇرۇرىپ تېب

ننى ۈك ەچچەبىر ن ەت، تاياقالر ئىچىدەتىل ـ ئاھان ەرابىي
ققىدىكى ەئاجرىشىش ھ ڭيىن، ناھىيىلىك سوتنىېندىن كەزگۈتكۆئ

 پ ئالدى.ۇرۇچاقىرىقىنى تاپش

 

 مىۈكۆھىمسىز ھەر ڭتسىز سوتنىەئادال

ردان كىنوسىدىكى ەرگەس ڭ، ھىندىستاننىەسېدسوت  ەرابىي
تلىك قاسقان ۋەيەك سوتخانا، ھۈرلۈتلىك بىنادىكى سەمەشەھ
چىغا تاقاپ، ۇئ ڭرنىنىۇينىكىنى بەز ئۆپكىلىرىنى كىيىشىپ، كەش

شقان ۇرۇتلىك ئولتەر ەپتەرەرغان سوتچىالر، ئىككى تۇقاتار ئولت
تچىنى ياالپ ەير، جىناەچىلۈيىبلىگەچى، ئۇرز قىلغەئ ۋەوكات ۋئاد

 ەرچەزلۈرىدىغان يۇزىتىپ تۆسوتنى ك ۋەكىرىدىغان قوراللىق ساقچىالر 
 ن ئىدى. ەرگۈلتەز ئالدىغا كۆمنى كەئاد

ىسكا ۋىۋن ەگېھكىمىسى دەلق سوت مەن ناھىيىلىك خۈگۈب ۇئ
ت ەمۈكۆپ، ھۇپ بىناسى بولەكتەسىلغان، ئون يىلالر ئىلگىرى مېئ

يى بار، ۆغىز ئېئ 5ـ  4تلىك، ەۋەر قن بىەرگەلىپ سوتچىالرغا بۋېتارتى
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ر ەپە، بىر نەلگىنىدەئالدىغا ك ڭرنىەيلۆتاملىرى ئاقارتىلمىغان كونا ئ
ق، راملىرى، پارتىلىرى ۇنۇكلىرى سەينەئ ەرىزېنى دۇساقچى ئ

 ەيگۆن بىر ئەتكەسىپ كېسلىرىنى توپا بۇسىرالنمىغان، تام ـ تور
ك ۆن كەتكەپ كۆڭۈى. ئراتتۇر كىشى ئولتەپەن 4 ەيدۆباشالپ كىردى. ئ

پكىسىنى ەن كونا شەتكەن، قاسقىنى مايلىشىپ كەچاپاننى كىيگ
زى ئىششىپ ۆچوققىسىغا تاشالپ قويغان، قىپقىزىل ك ڭشىنىېب
 ڭنىۇراتتى. ئۇرىدا ئولتۇئوتت ەن بىرسى سوتچى قىياپىتىدەتكەك

پ چىقىپ ەن دەنلىكى چىرايىدىن مانا مەھاراق ئىچك ەچۈلگۆئاخشام ئ
پ ۇرۇپ موخوركا تولدەگۆك قىلىپ يەغىزىنى پىنەزىت قېگ راتتى.ۇت
غىزىنى ەم، قەلەنىدا قېي ڭنىۇئ ەمدەبىرى ھ ەنەاتقان يۇۋرۇتاشتۇت
ك قىالتتى. ەمچىلىرىدەيارد ڭرغان ئايال سوتچىنىۇپ ئولتۇتۇت
كىپ ېپ چۇرتۇشقۇھىمجان تاماكىسىنى پېرۇلىدا ئابدۇدۇئ ڭالرنىۇئ
 راتتى. ۇخىرامان ئولتەب

ش ۇرۇقنى ئولتۇندۇپتىكى بوش ئورەرەسول ت ەرابىيىگسوتچى 
 تتى. ەرسۆن كۈچۈئ

پ تاشالپ ۈزۈيلى، ئاشخانىغا ئەرۋېخوش، ئىشىمىزنى باشال _
 ەلدى سوتچى سائىتىگۈپ كەپ قويغان ئىدىم، ـ دۇتۇيرۇقئاش بۇيۇس
پ ۇھىمجانغا قاراپ قويېرۇك ئابدەندەگېن دەيسەلۆن تەلىنى سۇپ ۋە
 الر؟ۇڭنداق قىلىپ ئاجرىشىدىغان بولدۇش -ى، ردۇامالشتۋزىنى داۆس

تقان ۇي تۆيىل ئ ەچچەن ئون نەن بىلۇخوت ۇن بەنداق، مۇش _
نى ياخشى ېم ۇمۇددى ئۇپ باقمىدىم، خۈرۆتال ياخشى كەقەن پەبىل
دى ېن، ـ دەا ئاجرىشىمۇڭلسىز ياشىدىم، شۆڭۈك ك.ەپ باقمىغاندۈرۆك

 ھىمجان قىسقا قىلىپ. ېرۇئابد

 بار؟ ڭپىكرى ەمېن ڭنىې، سەھ _

خىزمىتىنى  ڭنىۇپ ئەباالمنى د ەرى ئالتېيىلدىن ب 13ن ەم _
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بالىلىرىمغا  ۇكىن ئېئىختىيارى، ل ەسېن دەمدى ئاجرىشىمەقىلدىم. ئ
 ۇبىرسىنىم ڭ. بالىلىرىمنىۇيدەلمەزۈتكەھرىنى يېئانىلىق م

ر ەگەن. ئەيمەرمەي ئانىغا تاشالپ بەگۆن. بالىلىرىمنى ئەيمەرمەب
 . ەدى رابىيېن، ـ دەتئىي ئاجراشمايمەق ەرمىسەنى ببالىلىرىم

پ، ۇقاراپ قوي ەر ئاستىدىن رابىيىگەپ يۇسوتچى قاپىقىنى سوز
 باشلىدى: ەشكەزلۆا سۋرەئاسمانغا تىكىلىپ بىپ

 ۇڭلۇبولمىسا، يا پ ڭ، يا خىزمىتىڭماكانى ن، ياۇي خوتەھ _
 ۇچىمۇنسەبولمىسا، خ ەڭىيەۋت سەنىيەدەك مەدۇبولمىسا، يا ئىش تاپق

 ؟ ەپ باقەزلۆن، سەبالىنى قانداق باقىس ە، ئالتەڭبىلمىس

ن ەبازارچىلىق قىلىم ۇغڭ، قاراۇـ ب ۇبالىالرنى كوچىدا ئاچ قويىد _
 ۋەت ەھمۆت ەردى. رابىيۇز قىستۆھىمجان سېرۇپ، ـ ئابدەد
 دى:ېنداق دۇپ مۈرۈتۆازىنى كۋتلىنىپ ئاەردىن جاسارەمسىتىشلەك

نى ېن مە. سڭدىېن دەن ئاجرىشىمەم. سمىدىېر دەپ بۇن قويەم _
پ ۇپ ـ پىشىپ ئاشىق بولۈيۆپ، كۈرۈپ يۇرۋۇيال ەينىمدەيىلالپ ك

. ڭ، تىللىدىۇڭردۇ. ئڭنى خارلىدىېرى مېيىلدىن ب 13. ڭئالغان ئىدى
ركىنلىكىمنى بوغماقچى ەپ، ئۇسوالپ قوي ەيگۆك ئەسولىغاند ەسكەپەق

ىمدا ئانامنى، لسىز، ئىمكانسىز قالغىنۇا پڭن ساە. مۇڭبولد
دا ڭئالدى ڭنىېن سۈگۈگدىم. بىلىپ قوي، بەپ تەكىلىرىمنى دۇئ
قىللىق، ەس، ئەمەئ ەر رابىيۈسمۆ، ئاياشلىق سادد 15نقى ۇرۇب
ئىستىقبالىنى ئويلىيااليدىغان،  ڭنتىنىەرزەپ ەدبىرلىك، ئالتەت
ر ئىرادىلىك ەيسەتتىكى ئورنىنى تاپااليدىغان، قەمئىيەج ڭزىنىۆئ

نى ېمدى مەم. ئۇدۇئوق ۇنمەننى مۇغان قانۇن ئوقە. سۇدرىۇت ەرابىي
 ن! ەك قىاللمايسەبوز

تتى. ەپ كۆڭۈھىمجان ئېرۇن؟ ـ ئابدەيسەزلۆس ڭچو ەگەڭمېن _
 ردى: ۇامالشتۋزىنى داۆسوتچىغا قاراپ س ەرابىي
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 ڭر قايسىلىرى بىر داستىخاننىەن سوتچى غوجام، ھەبىلىم _
ر، ەلى بار، يولى بار كىشىلۇپلدار، ەمەممىلىرى ئەمسايىلىرى، ھەقەھ
كىلگىال ئىشكاپقا تىزىپ ەھىم شېرۇرى، ئابدېيىلدىن ب 13ن ەم

كىتابنى  ەرچەزلۈپ قويمىغان يۇئوق ۇتىممېزى بىر قۆمما ئەقويغان، ئ
مىلىرىدىكى ېبىيات تەدەت، تارىخ، ئەپ چىقتىم. سىياسۇئوق

لدىم، پ چىقتىم. بىلىم ئاۈرۆستايىدىل كەكىتابالرنى، رومانالرنى ئ
رلىدى. ۇقڭم چوۇرۇككەپەيدى، تېڭەم كۈلۆڭدى. كۇلبىم يورەق
 ڭنىېت مەمئىيەج ۇر سورايدىغان بەھەر شەتچىلەشامۇييارتاپ خەت

پ قوياي، ەنى دۇكىن شېرمىدى. لە، ئىقتىدارىمغا يول بەقابىلىيىتىمگ
ن! ەي تاپىمۇز ـ ئابرۈن! يەل تاپىمۇن پەر، مۇپ تۈرۆن كەھىم سېرۇئابد
رسىتىپ ۆتنى كەقىقەا ھڭپىپ، ساېل تۇن! مىلياردالپ پەمق تاپىۇھوق

ن! ەئاجراشمايم ەڭرمىسەبالىنى ب ەم بىر، ئالتۈزۆن. ئاخىرقى سەقويىم
لى پىششىق ېن خەنىنى مۇن نىكاھ قانەنگەگۆن چاال ئەس
 ن.ەنمەنگەگۆئ

مچىسى ھاياجانلىنىپ ەپال قالدى. ياردۇرۇقىپ تڭۋېسوتچى ھا
ز ۆق ئىپادىلىدى. كاتىپ ئايال بولسا  كۇسداشلىقىنى ئوچېھ ەرابىيىگ

پ ۈرۆنزىرىنى كەم ۇسىرلىك بەك تەپ، كىنوالردىكىدۈرتۈشىنى سېي
رغان تاالي ۇپ تەمىشىلداپ يىغلىماقتا ئىدى. ھاياتىدا ئالدىدا تىتر

گىنىپ قالغان ۆپ قىلىپ، ئەرەپ، تىلالپ بىر تۇتۇنالرنى قورقۇخوت
ي، ئاخىرى ەلمەليىشىنى بىېد ەمېپ نۇقۇمدى ھودەسوتچى، ئ

 ھىمجانغا قارىدى: ېرۇئابد

الدى، ـ ۇۋردىن توسەي ڭچى ۇڭنۇن ئاداش، خوتەقانداق قىلىس _
نى ەرابىي ۇنكى ئۈرمىدى، چۈان سۇۋھىمجان زېرۇدى سوتچى. ئابدېد
 تتى. ەيدىغانلىقىنى ئوبدان بىلەلمېڭەن يەز بىلۆس

غاندا پ باقاي، كوچىدا قالۈرۆنى كېن بالىالرنى، قۇئالس ۇبوپت _
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ھىمجان يالغان ېرۇدى ئابدېن، ـ دەالىمۋكىرىەم ئۈزۆئ ەنەرىبىر يەب
 .ەتتەم قىياپەخاتىرج

پ قول ەرەپ، ئىككى تۇمنى چىقىرىپ بولۈكۆسوتچى غوجام، ھ _
بىر  ڭمنامىنىۈكۆھ يىن،ېسىلغاندىن كېر بۈھۆپ، مۇپ بولۇقوي

 ەنەخى رازى بولمىسام يې. تەن بويىچۇرال  قانەرېا بڭسخىسىنى ماۇن
 ەردەز ەدى رابىيېن،ـ  دەيمەنامدىم، ھازىر بىلمۇرز سەقىرىالپ ئۇي

 ن.ەبىل

قايتا  ۇزىلدى. ئېي ەككۈتۈرتلىرى پەش ۋەپ ەلەت ەممەھ ڭنىەرابىي
بىر  ەمدەيىن قول قويدى ھېپ چىققاندىن كۇـ قايتىالپ ئوق

 تتى. ەم تاشالپ چىقىپ كەدەق ەردانەلىپ، سوتتىن مېسخىسىنى ئۇن

ن توختىماي ەبىل ەن ئىلگىرى، رابىيۈك ەن  بىر قانچھىمجاېرۇئابد
الغان ۋئاپىرى ەيىگۆئ ڭپ بالىلىرىنى ئاپىسىنىۈرۈللىشىپ يەدېج

پ ۇرۇسىقتېي بىساتلىرىنى بۆيىن، ئېمىدىن كۈكۆسوت ھ ەئىدى. رابىي
چ ئاي ۈشىدا ئېق ڭينانىسىنىېق ڭ، بالىلىرىنىەچۇالغۋماكانلىشى

 لدى.ت قىەخسۇشىغا رۇرۇن تەت بىلەھلۆم

 

 قىل بولساەپىش ئاسان، ئېل تۇپ

ك ەچچىدۋەن ياشاشنى، بايەر بىلۇرۇلق. غەك خۆڭەرالر ئاقسۇيغۇئ»
لىپ ې. ئىككى نان تاپسا بىرىنى داپ قىلىپ چۇرىدۆشنى ياخشى كۈرۈي

ىسىدىن ۋسىېل بولغاچقا، نەزى تۇرى توققېلمىساقتىن بە. ئۇئوينايد
ق، ساتىراشلىق، كىر ۇلزۇ. موزدۇپىشنى ئويلىمايدېق بايلىق تۇئارت

، ۇمىن، سېمما، بانكا، زە. ئۇرىدۆس كەك ئىشالرنى پەندەگېش دۇيۇي
ت ەمۈكۆممىسىنى ھەھ ڭرنىەل چىقىدىغان يۇك پەندەگېپراق دۇت

الدا، ۋھەك ئەنكىدۈگۈلقنى نامرات قىلىپ قويغان بەلىپ، خۋېتارتى
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 ەدسىپلىرىەت كەالزىمۇاتقان مۈۋرۆس كەلق پەخ ۇشاممىسى ئەھ ڭلنىۇپ
لنى رازى ەن، ئەابنى ئالىسۋن، ساەلنى جىق تاپىسۇ؟ پۇسمەمەئ

دادام  ۇك؟ ئالتايدىمەدۇئىشالرنى قىلساق بولمىغ ۇمىشقا بېن، نەقىلىس
الرنى خىيال قىلىپ، ۇيول بويى ش ەرابىي« ؟ۇنداق قىلغان ئىدىغۇش

 ەيىگۆئ ڭس، قوشنىسىنىەمەئ ەيىگۆل ئۇدۇسوتتىن چىققان پىتى ئ
 ۇل سوراپ ئالدى. ئۇرز پەسوم ق 30 ەتكەھلۆك مۈنلۈچ كۈئ ۋەكىردى 

زىنى ۈلىپ يۋېتىېاي رومال سۋكارىشنى ەكانغا كىرىپ بىر دانۇد
ياغاچ تاختا  ەمدەداس ھ ڭيىدىغان چوۇكىر ي ەياپتى. بىر دان

ىپ، باشقا بىر ېڭپ يىراقالپ مۆيىدىن كۆئ ڭھىمنىېرۇالدى. ئابدۋتىېس
 10ينى ۆغىز ئېدىن بىر ئسىۇقور ڭز موماينىۇللىدىكى يالغەھەم

 رتتى. ەزگۆلىچىخانغا ئەخۇئالدى. ئىسمىنى ب ەسومغا ئىجارىگ

پ ەتتى دەنىغا كېي ڭئاپىسىنى -چاغا ۇنى كەھىم رابىيېرۇئابد
تراپىدىكى ەئ ەللەھەى مېڭي ەنگىچۈك ەبىر قانچ ەئويلىدى. رابىي

كلىرىنى ەچېكىيىم ـ ك ڭرنىەتچىلە، ئىشچى ـ خىزمڭكادىرالرنى
 ەئىچىد ەنجەرەپ ڭر ئايالنىۇيغۇتتى. بىر ئۋەشنى باشلىۇيۇييىغىپ 

لگىنىدىن ەت قىلىپ ئىشىكى ئالدىغا كەشقا جاسارۇيۇپ، كىر يۇرۇت
ن ەيىمۇرالردىن كىر يۇيغۇنكى ئۈتتى. چەسىرلىنەر قانداق ئىنسان تەھ
ر كىم ەلىپ ئايال كىشىنى ھېك ەنەرىغا چىققان كىشىنى، يۇپ ئوتتەد
ئورالمىغان  ۇنجىگىمەرەپ ەسلىدەئ ەتاتتى. رابىياۈۋرۆتىم كېنجى قۇت

س قىلىشنى خالىمايتتى. ۇنوم ۇرگىزمەقىلغان ئىشىدىن ھ ۇبوالتتى. ئ
 ڭ، بالىلىرىنىۇتتى. بىراق ئەخىرلىنەھنىتىدىن پېھاالل م ەكسىچەئ
ك ەدۆمسىتىلىشىدىن، گەپ كەد« بالىسى ڭننىۇكىرچى خوت» ەپتەكتەم
 الغان ئىدى. ۇۋزىنى توسۈپال يەنسىرەئپ قىلىشىدىن ەئازار ي ڭلبىنىەق

 ەتتەچىرۆسمىي ئەزىدىغانالر رۇغۇ، كىر قات يەندەتكۆئ ەپتەھ
ر بىرىنى ەھ ڭك، ئىشتان، چاپانالرنىەلۆڭك ەشقا باشلىدى. رابىيۇرۇت
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دى. ۇرنى بىر سومغا يە، پاختىلىق كىيىملەرپۆتىيىنغا، يوتقان، ك 50
زمال ەپ، دۇتۇرۇپ، قۇيۇپاك ـ پاكىز ي ەرنى ئىگىسىگەكىيىمل ۇئ
تتى. يىرتىقلىرى بولسا ەرېلىپ، قىر چىقىرىپ، چىرايلىق قاتالپ بېس

ن ۇمنەكىشى م ەممەا ھۇڭگمىلىرىنى قاداپ قوياتتى. شۈياماپ، ت
 ەتتى. رابىيەلېش ـ بىلىشلىرىنى باشالپ كۇپال قالماي، تونۇبول
قان يوت ەچچەن 10دى، ۇر كىيىم يۇق 100 ەنىگۈ، كەردەنلۈپكى كەسلەد

 70سومدىن  50 ەنىگۈنداق قىلىپ كۇدى. شۇشىنى يېت ەرپۆـ ك
ك ەھىمدېرۇ، ئابدەردەنلۈك ۇسوم ب 70ل تاپتى. ۇپ ەسومغىچ

پ، بىر ئاي ۈرۈلمەقاراپ ت ەزىگۆك ڭتنىەمۈكۆھ ڭلدارالرنىەمەئ
بىر  ەر ئىدى. رابىيۋەن باراەغالچىلىق قىلىپ ئالىدىغان مائاشى بىل

لىپ ېئ ەي ئىجارىگۆئ ەنىدىن ئازادېي ڭيىن ئانىسىنىېئايدىن ك
تچى ئالدى. ەچى خىزمۇباال باقق ەردى. ئائىلىگۇنالشتۇبالىلىرىنى ئور

سوم  4500 ەنەپ ـ ئىچىپ يەقىپ، يېچ ئاي ئىچىدىال  بالىسىنى بۈئ ۇئ
ن ەسىدىكى مانا مەۋەت ۇئاقس ەردەنلۈك ۇئاي، ب ۇئىقتىساد قىاللىدى. ب

ل ۇنچىلىك پۇنىدىن بېي ڭياكى باشلىقنى ڭچچىنىۋەن بايەگېد
بىر ئاشخانىدا كاسسىرلىق  ەبالىلىرىغا بازار ئىچىد ۇچىقمايتتى. ئ

 ەندۈك ،ەقسىتىدەش مۈرۈندەالرنى ئىشۇئ ۋەپ قوياتتى ەن دەاتىمۋقىلى
ك تائامالرنى ەندەگې، مانتا، سامسا دۇالرغا بازاردىن پولۇك ئەدۈگېد
 تتى. ەرېلىپ بېكەئ

پ، ئىشىنى ۇرۇئورنىدىن ت ەڭن تەنى بامدات بىلۈك رەھ ەرابىي
 ڭداسنى ۇيتتى. ئەتوختىماي ئىشل ەشكىچۈچ ۇغڭباشلىسا، قارا

ن ياغاچ تاختىغا ەپ، كىرالرنى قولى بىلۇرۇكچىيىپ ئولتۈئالدىدا م
 ۇتتى، بەتېتتا قاناپ كەقوللىرى قاپىرىپ ھ ڭنىۇئ ەزىدەيتتى. بەركۈس

ىنى لىپ ئىشۋېىېڭم تەھكەن مەقولىنى التا بىل ۇچاغدا ئ
نداق قىزىرىپ ۇرىپ ئىككى تىزى شۋېپ ئىتتىرىەچۈراتتى. كۇامالشتۋدا
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ئىچىشىپ ئاغرىيتتى.  ەگسەك ياكى ئىشتان تەلۆڭتتىكى، كەتېك
نى ۇلى سىرقىراپ ئاغرىپ ئېتلىرى، بۇكلىرى، پەبىل ڭنىۇچىلىرى ئېك
اتقان ۋخالۇتىپ، تاتلىق ئېدا قاتار يڭكا ۇئ ۇنداقتىمۇخالتمايتتى. شۇئ

اپاسىز ۋتتى. ەتېپ كۈنۈيۆلىلىرىنى ئويلىغىنىدا سئوماق با
پىپ، ېل تۇق پۇپ ئارتەسسىلەھىمدىن ھېرۇس ئابدەرەپپەنسەم

م ەخاتىرج ەپتەكتەپ، مۈرۈپ، ئوبدان كىيدۈزۈگېبالىلىرىنى ياخشى ي
م ەيارد ڭچو ۇكىلىرىغىمۇئانىسى، ئ ۋەاتقانلىقىدىن ۇۋتۇئوق

يماي ۇت ۇغرىقلىرىنىم، ئاەن بوالتتى ـ دەرسۇاتقانلىقىدىن خۋقىلى
 قاالتتى. 

غازنى » ڭيىن، دادىسىنىېل تاپقاندىن كۇپ پۆاال كۋنچىۇب ەرابىي
 ۇنىمەپ، يەسلەزىنى ئۆن سەگېد« يىدا بولېپ ڭكنىەردۆ، ئەڭسېي
پ ۆاقىت كۋ ۇئىدى. ئ ەكتەمىيوللىرىنى ئىزد ڭپىشنىېل تۇك پەپرۆك
ي ەملۈزۈ، ئەسېي دەتۋېئىشىنى تاشلى ۇتىدىغان جاپالىق بېك
 ۇنداق قىلىپ ئۇزى قىيمايتتى. شۆرىدارلىرىغا كېاتقان خۋلىېك

مما ئىش تاپالماي قىينىلىپ ەغىر قىيىنچىلىقى بار، ئېئ ەئائىلىسىد
مائاشلىق ئىشچى قىلىپ  ەيىگۆش ئۇيۇقالغان ئىككى چوكاننى كىر ي

 ش قىلدى.ۇتۇى ئىشقا تېڭزى يۆپ، ئۇپ قويۇرۇنالشتۇئور

لىق ڭدا ەرگەر يەلدىن ھەزەرپىسى ئۆقوزا ك ڭ، شايارنىڭچانىۇك
رپىسىدىن، ۆچا، شايار قوزا كۇك ۇرمەق كىشىلۇزلۇلى نوپېئىدى. خ

االتتى. ۋپ كىيىۈزۈالقچا تىككۇتتا قەا، ھۇۋرىسىدىن، جېن تەنسەس
كىشى  ەممەن دىيارىدا ھەر ياشايدىغان خوتۇيغۇمىليون ئ ەچچەن
 ەتتەئادالرنى ۇتتى. بەپ كىيۈزۈماق تىككۇار تۋك سالەدۈگېد
نى ۈبىر ك ەسومدىن ساتاتتى. رابىي 40ـ  30ماقچىالر تىكىپ ۇت
ر ۇيغۇچاغدا ئ ۇسومكىغا ش ڭل قىلىپ، ئىككى چوۈككەۋەت
پ ەتكۆي ۇكانلىرىمۇت دەمۈكۆالغىلى بولمايدىغان، ھۋتىېزىلىرىدا سېي
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ھتىياجلىق بولغان ېئ ەڭر ئەمما كىشىلەلىپ ساتالمايدىغان، ئېكەئ
ك ەندەگېت دۈمپە، ئىچ كىيىم، ياغلىق، كـ يىپ ەنڭتاغاق، يى

زىلىرىغا قاراپ يولغا چىقتى. ېي ڭرنى قاچىالپ، شايارنىەرسىلەن
ال ۋھەن ھال ـ ئەبىل ھقانالرېي كىرىپ دۆـ ئ ۇيمۆيول بويى ئ ەرابىي

تىپ ېرزان باھادا سەالرغا ئۇرسىلىرىنى ئەكلىك نەرېسوراشتى، ك
مىسى يوقالرغا ېچنې، ھگىشتىېت ەرىلىرىگېردى. ئاشالپ قويغان تەب

رنى سوراپ قالسا، ەرسىلەدا يوق نڭنىۇھقانالر ئېردى. دەبىكارغا ب
 ەدۋەلىدىغانلىقىغا ېلىپ كېم ئۇتىمدا چوقېر قەلېلىپ كۋېخاتىرىلى

ر قانداق ەھماندوست ئىدى. ھېم ۇھقانلىرى تولىمېر دۇيغۇردى. ئەب
لىپ ېان ئن بىر نەتىق بىلېبىر قاچا ق ەال رابىيىگۋۋر ئاەيدىكىلۆئ

زا ئارىالپ ېي ڭرىندىشىنىېھمان قىالتتى. بىر ئايال قېنى مۇچىقىپ ئ
غا زوقلىنىپ قارايتتى. ڭنىۇسىرلىنىپ ئەت قىلغانلىقىدىن تەتىجار
سومغا  10 ەزىدەالدى. بۋتىېسومدىن س 5ـ  3رىلىرىنى ېقوزا ت ەرابىي

الدى. ۋتىېك سەترەرنى قىممەرىلېن تەنسەالدى. سۋتىېس ەدان 3
رىسى، ېقوزا ت ەچچەن 560پىرىدىال ەتىملىق سېق قىلىپ بىر قنداۇش
 ۋەكونا  ۇكمەر بەرىلېالدى. تۋيىغى ەرېن تەنسەقىن سېغا ي 30

ماق ۇپ، تۇلىپ قويېكەئ ەيىگۆرنى ئەرىلېت ۇپاسكىنا ئىدى. ئ
كى ۈغا تڭنىۇماقچى ئۇر ئىگىلىدى. بىر تۇچۇبازىرىغا چىقىپ ئ

پ، ۇپ قويۈمۆت كەسائ 24 ەگرەي يەرنى زەرىلېالغان كونا تۋيىتى
پ ۇكى تىك بولۈمشاپ، تۇرىسى يېپ تازىلىسا، تۇيۇئاندىن ي

ماقچىدىن ۇبىر ت ەنەي ەردى. رابىيەپ بەزلۆپارقىرايدىغانلىقىنى س
اتقانلىقىنى ۇۋل بولۇياخشى پ ەردەنلەخوت ۋەقاغىلىق  ڭرنىەرىلېت

 الدى.ۋبىلى

سىپ ېىلىغا بئاپتوموب كۈپ تازىالپ، يۇيۇرىلىرىنى يېت  ەرابىي
رىدارالر ېپال خۇرۇبازارغا چىقماي ت ۇلدى. ئەتىپ كېقاغىلىققا ي
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ر، ەرلەرنى سودىگەرىلېباشلىدى. ت ەلىشكېتىپ كېھمانخانىغا يېم
لىشتى. ۋېتىېپ سۈشۈلۆسومدىن باھاالپ ب 30لاللالر ەد ۋەماقچىالر ۇت

، ەق ساناپ خالتىسىغا سالدى ـ دەلنى نۇسوم پ ڭمى 15 ەرابىي
م ەبازىرىنى ئارىلىدى. گىل ڭقايتماي، قاغىلىقنى ەيىگۆئرھال ەد

 ڭرنىەر سودىگەپەن ئىككى نەلگە، سىرتتىن كەندەلگەبازىرىغا ك
نى سودىلىشىپ  15ـ  10مدىن ەسخىلىق گىلۇلغان كونا نۇياخشى توق

لدىن ۇمۇق ڭالرنىۇپ ئۈرۈشتۈرۈردى. سۆاتقانلىقىنى كۋلىېئ
سومدىن  100سوم،  80نىال ۈك ۇش ەالدى. رابىيۋنلىكىنى بىلىەلگەك
لغا قاراپ ۇمۇتىسىال قە، ئەالدى ـ دۋتىېم سەگىل ەپارچ 160مئىي ەج

 ڭم بازىرىنىە، گىلەندەلگەتىپ كېلغا يۇمۇق ۇيولغا چىقتى. ئ
ن ەلگەپ كەم ئىزدەن گىلۈچۈرغانلىقىنى، توي قىلىش ئۇق تۇرۇپقۇق
رلىك ەي ملىرىنىەگىل ۇردى. ئۆرغانلىقىنى كۇپ تۈتۈك ڭرىدارالرنىېخ

 تتى. ۋەتىېسومدىن باھاالپ توپ س 260بىرىنى  ەرگەبىر سودىگ

سوم  ڭرىم مىېت يۆپ توپلىغان تۇيۇكىر ي ڭنىۇنداق قىلىپ ئۇش
سوم  ڭمى 36دومىالپ  ەچچەن ەاقىت ئىچىدۋن ەتمىگەلى بىر ئايغا يۇپ

س، خىتاي ەمەرالر ئارىسىدىال ئۇيغۇن ئۈتۈچاغالردا پ ۇپ قالدى. شۇبول
خى ېر باي تەق بىرۇسومل ڭمى 40ـ  30 ۇىرى ئىچىدىنمچچىلۋەباي

پ ۇزىنى باي بولۆئ ۇرگىزمەبولسا ھ ەرىغا چىقمىغان ئىدى. رابىيۇئوتت
ل ۇمىلياردالپ پ»لكى سوت ئالدىدىكى ەس، بەمەك ئەندەتكەتىقىلىپ ك

ا ڭمىلىكىنى ساېن ڭننىەگې، ئىقتىدار دڭننىەگېقىل دەپىپ، ئېت
مدى ەپ ئىشنى ئەسلەزلىرىنى ئۆن سەگېد« نەرسىتىپ قويىمۆك

ت ـ ەتتى، راھەئاددىي كىيىن ۇخىمېت ۇس قىالتتى. ئېك ھەاتقاندۋباشال
ر ەش ـ بىلىشلۇغقان، تونۇت -ق ۇرۇت قوغالشمايتتى، ئەپاراغ

 اليىم ئىدى. ۇم ۋەر ەمتەك ۇئارىسىدا تولىم

ر  ۇيغۇدىكى ئۇچا، ئونسۇلىپ شايار، كېك ەمچىگۈرۈئ ەرابىي
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ـ قاچا،  ەنېياغلىق، چ ەلىلېاتقان  ھۇۋىياجلىق بولھتېھقانلىرى ئېد
ئوخشاش  ەرگەسۇچ تاپقىلى بولمايدىغان باغىرداق، كېكانالردىن ھۇد

يىغىشقا  ەرېزىالرنى ئارىالپ تېرھال يەلىپ دۋېتىېمالالرنى س
پ يىغىپ ەئىككى سومدىن ساتىمىز د ڭھقانالرنىېد ەباشلىدى. رابىي

 ەممەن ھەبىل ڭنىۇالدى. شۋتىېسومدىن س 10رىلىرىنى ېقويغان ت
سومدىن  10 ەيىغىپ رابىيىگ ەرېزىالردا ئىككى سومدىن تېي

زىلىرى يىراق ەرىغا چىقتى. بۇر ئوتتەتچىلەششاق تىجارۇساتىدىغان ئ
لىپ ېكەيىغىپ ئ ەرېپ تەل 100پ ۈرۈپ ئايلىنىپ يەپتىلەزىالرنى ھېي

 ەزلىرىگۆشاللىقىدىن كۇپىپ خېل تۇپ ەنچۇپ بىر مۈزۈتكۆئ ەرابىيىگ
 پ: ۇرۇلىپ تېياش ئ

ر ۇقوت ەتكەمۈكۆرى ھېيىلدىن ب 10ـ  5نىم، ېئوبدان خ _
پ باقمىغان ئىدى. ۈرۆل كۇنچىلىك پۇقولىمىز م ۇپمەك ئىشلەكتەشېئ

دايىم ۇممىمىزنى خوش قىلدى، خەتلىك تىجارىتى ھەرىكەب ڭسىلىنى
 يتتى. ە، ـ دەت سىلىگەھمەن، رۇرازى بولس ۋەرتىەم ڭسىلىدىن مى

تتى. ەسومغا ي ڭمى 200رمايىسى ەس ڭنىەيىن رابىيېر يىلدىن كبى
 ەيگۆلدى. ئەپ كۇرۇلىپ بالىلىرىنى قايتۋېتىېس ۇدىن قورۇئاقس ەرابىي
 ڭنىۇردى. ئۇنالشتۇئور ەرگەپلەكتەتچى يالالپ، بالىلىرىنى مەخىزم
 شتى. ۈچ ەرتىپكەمدى تەھاياتى ئ ەئائىل

باياشاتچىلىققا   قۇزلۇشاللىققا، يوقسۇر خەملەلەـ ئ ۇقايغ
زگىرىپ ۆئ ەڭت ۇھرىمې، چۇيپىياتىمەروھىي ك ڭئالماشقاندا كىشىنى

 ەزگۆالىشىپ، كۋباشقىدىن زىل ەياشلىق رابىي 29ن، ەبارىدىك
 باشلىدى.  ەشكۈنۈرۆك
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 تەرمۆھ ەھلىگەئىلىم ئ

ر ۇيغۇيى بولسا، ئۇغما خۇت ڭنىەيىش رابىيېمىنى يېغ ڭباشقىالرنى
غا ڭنىۇش ئەتلەرمۆزىيالىيلىرىنى ھ ۋەالىرىنى لىمۆئاقساقاللىرىنى، ئ

توختىماي كىتاب  ەخالق ئىدى. رابىيەدادىسىدىن قالغان مىراس ئ
ىنى نامايان قىلىدىغان قۇتلۇجەۋم ڭتنىەامىدا، بىر مىللۋش داۇئوق
ل قاراشقا ەس  ەھپىسىگۆت ڭھرىمانلىرىنىەت قەمىلل ەر ئىچىدەرتلەش

 ۇتارىخىنى يارىتىشتا ش ڭتنىەبولمايدىغانلىقىنى، بىر مىلل
چ رول ئوينايدىغانلىقىنى، ۇل قىلغەھ ڭھرىمانلىرىنىەق ڭتنىەمىلل

مىدقاغان، ۇت، ئاتىلال، تۇرىقەڭر تۇزخان، باتۇئاپراسىياپ، ئوغ
 ئىدقاغان،ەكىن، سېغرا قاغان، پان تۇق بۇق قاغان، ساتۇتلۇق
ر ۇيغۇك ئەندەگېر دۇنى باتېت دامولال، غبىئىپارخان، سام، ۇگۇزۇن

، ەرتىشتەزگۆقدىرىنى ئەت ڭتنىەمىلل ەردەرلەۋينى دەئ ڭباھادىرلىرىنى
 ەھپۆزور ت ەشتا ئاالھىدۇرۇلدۇتۇتتىن قەق ـ ئاسارۇللۇتنى قەمىلل

ر ۋەسازا ەتكەرمۆلبىدىن ھەلق قەخ ڭالرنىۇالشقا ئۇڭش ،قوشقانلىقىنى
 ن ئىدى. ەتكەپ يۇر تونۇقڭن ئالغانلىقىنى چوۇئور

زىراشقا ۇئ ۇقولىقىم ڭنىۇرى، ئېزارغانسۇى ئپىپ قولېل تۇپ ەرابىي
ن ساتقىلى ۇبازىرىغا ئوت ۇ، ئاقسۇئ ەردەنلۈك ۇباشلىغان ئىدى. ش

كلىماكان ەت ەئىچىد ڭرت كىشىلىرىدىن، تارىمنىۇن يىراق يەلگەك
ن قادىر ۇنۇيدانىدا زەھقانچىلىق مېجايالشقان د ەتىگېچ ڭقىنىۇملۇق

ن قىلىنىپ ۈرگۈس ەن بىللەلئائىلىسى بى ڭچىنىۇئىسىملىك بىر يازغ
م ەنچۇغ ڭن قادىرنىۇنۇكىچىكىدىنال ز ەلىدى. رابىيڭنلىكىنى ئاەلگەك

ئىسمىنى  ڭنىۇپ، ئۇكايىسىنى ئوقېنىقىش ھېچ ۋەدرامىسى 
 ۇر قاتارىغا تىزىپ قويغان ئىدى. ئەتلىك كىشىلەرمۆلىدىكى ھۆڭك
 الپڭكايىسىنى ئاېلىك ھايات ھەدىكى پاجىئۇئاقس ڭن قادىرنىۇنۇز
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 تتى. ەئىچى سىيرىلىپ ك

لجىغا ۇغىدىال غېن قادىرى كىچىك چۇنۇلغان زۇغۇت ەربىلجىندۆد
خنىكوم ېت ۋەرا ۇئوتت ەمچىدۈرۈبولدى. ئ ڭپ چوۇلىپ ئوقېك
لىپ ېلجىغا قايتىپ كۇيىن، غېندىن كەرگۈتتۈپ پۇپلىرىنى ئوقەكتەم

ت ەنئەىدىكى سقشمىسى قارمىۇيۇر ئۇيغۇـ يىلالردىن باشالپ ئ 1940
 1944پ ئىشلىدى. ۇژىسسور، ئارتىس بولېتچى، رەئىجادىي ەىكىدمۆئ

خبىر ۇربىي مەلغاندا ھۇرۇرىيىتى قۇمھۇركىستان جۈرقىي تەـ يىلى ش
 ەپتەقارشى ئالدىنقى س ەرىكلىرىگېزچى چۋۇخىتاي تاجا ،پۇبول

 ڭرىيىتىنىۇمھۇركىستان جۈرقىي تەقىل شەستۇيىن مېئىشلىدى. ك
ررىر، باش ەھۇرناللىرىدا مۇئورگان ژناملىق « ئىتتىپاق»، «شەرۈك»
شىدىكى ۇرۇـ يىلى خىتاي باشق 1957ن. ەپ ئىشلىگۇررىر بولەھۇم
ئىسى ەر ڭشمىسىنىەبىياتچىالر بىرلەدەق ئۇر ئاپتونوم رايونلۇيغۇئ

ىن ۋئاۇم ڭمئىيىتىنىەچىالر جۇتلىك يازغەلۆخىتاي د ەمدەبولغان ھ
كادىر،  ڭرىيىتىنىۇمھۇركىستان جۈرقىي تەيىلى ش ۇئىسى بولغان. شەر

اتقان ۋلىېچىنى ئۆپ جازاالپ ئۇتۇپ تەرلىرىنى بىر ـ بىرلېئوفىتس
پ قالپاق ەتچى دەرلىك مىللەن قادىرنى يۇنۇمرانلىرى زۈكۆخىتاي ھ

م ەخاتىرج ەنەمىتى يۈكۆـ يىلى خىتاي ھ 1962پ جازالىغان. ۈرۈكىيد
اپ گراسىغا ئالدېچ ڭت ئىتتىپاقىنىېۋن قادىرنى سوۇنۇبواللماي، ز

قاچماقچى بولغان  ەلگەئ تەنى چۇلو ياساپ، ئېئاپىرىپ يالغان د
سولىغان.  ەرمىگۈلىپ تېپ قولغا ئەد« رۇنسۇتقا باغالنغان ئۋېسو»
ر زىيالىيلىرىدىن ۇيغۇئ ەنەنى يۇددىتى توشقاندا ئۇرمىدىكى جازا مۈت
كلىماكاندىكى خىتاي ەن، يىراق تۈچۈتىش ئۋېلقىدىن ئايرىەخ ەمدەھ

يدانىغا ەھقانچىلىق مېرغان دۇن قورشاپ تۇەتڭبى  -رى تچىلىەجىناي
 ن. ەتكەرىي ئىشلۇجبەن قىلىپ مۈرگۈس

، ناھايىتى ەن بىللەششاق بالىلىرى بىلۇئ ڭن قادىرنىۇنۇز ەرابىي
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رالماي ۇيىن ئولتېلىغاندىن كڭاتقانلىقىنى ئاۋياشا ەردەنلۈقىيىن ك
ىسىغا ۋھار كەشېماستىنال، ئۇيور ڭتا ەردەھەنى سۈبىر ك ۇقالدى. ئ

ن قادىرنى يوقالپ ۇنۇسىپ، زېرنى بەرسىلەن، ماي قاتارلىق نۇئ
ك ەشېئ ەگالغا قاراپ يولغا چىقتى. رابىيڭن جاۈچۈلىش ئېك

يول بويى  ەمدەىپ ھېڭتوختىماي م ەچكىچەندىن كەتىگەىسىدا ئۋھار
يىنى ۆئ ڭن قادىرنىۇنۇز ەندەگېي دەشۈچ ۇغڭپ، قاراۈرۈسوراپ ي

 لدى. ەپىپ كېت

ـ  ۆۋەل، ئارقىسى دۆس پايانسىز قاقاس چەنمۈپى گىياھ ئتراەئ
 ەچچەبىر ن ەللىدەھەم ۇرىدىغان بۇسىپ تېت بۇق، جۇملۇق ۆۋەد
توغرىسىنى  -يى ۆئ  ڭن قادىرنىۇنۇرالر ياشايتتى. زۇيغۇك ئۈيلۆئ
 ەتتەقىياپ ەيرانۋەك ەم ئاستىدا قالغاندۇددى قۇمىسى خەيتقاندا گېئ

ن، ەتكەپ كۇلۇۋۇتتا چەپ ھۇلۇچۇپ سوقما تاملىرى ڭينىۆئىدى. ئ
يوق.  ۇكمەينەئ ەردەنجىرىلەگىالپ قالغان، پڭشالر ساۇگزىدىكى قومۆئ

 ڭن ئىشىكنىەتكەرىلىپ كېپ يۇياغاچلىرى ئاراچ ـ ئاراچ بول ەرابىي
 لىپ: ېئالدىغا ك

ي ئىچىدىن بىر ۆلىدى. ئۋپ توەلدى، ـ دەھمان كېن ئاكا، مۇنۇز _
لغاندىن ۇرۇنالشتۇئور ەرگەي ۇن قادىر بۇنۇن چىقمىدى. زۈئ ەھازاغىچ

پ ۇتىلىپ قىلىشتىن قورقېغا چ چى<<بكسىلئىنقىالەئ>> ۇيىن، بېك
 ۇب ەي ئىچىدۆالر ئۇلىپ باقمىغان ئىدى. ئېچكىم كېھ ەيىگۆئ ڭنىۇئ
خىيالىدا  ەپ قالغان ئىدى. رابىيۇرۇپ تۇقۇي ھودەنمەازغا ئىشۋئا
ك ەدادىسىد ەمدەك ھتلىەن، ساالپەستلىك، چاچلىرىغا ئاق كىرگەب

راتتى. ۇپ تۈتۈئىشىكتىن چىقىشىنى ك ڭت بىر كىشىنىەپۈس ڭچو
چ ېھ ەكچىيىپ چىققاندا، رابىيۈن قادىرى ئىشىكتىن مۇنۇز

 - لىنمىغان چاچېپ قالدى. ئايالپ ئۇرۇتىپ تېق ڭي داەلمەئىشىن
پ قارىداپ ۈيۆن، شامالدا كەتكەپ كۈسۆسىز ئەڭلېساقاللىرى ك
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شىدا پاختىسى ېب ڭكىشىنى ۇكچىيىپ قالغان بۈقالپ مۇن، ئورەتكەك
چىسىدا ۇالقچا، ئۇق ەن خىتايچەختتىن تىكىلگەك رۆن كەتكەتىتىلىپ ك

چاپان،  ەك خىتايچۆپ ئاقىرىپ، كىرلىشىپ قارىداشقا باشلىغان كۆڭۈئ
ئىشتىنى،  ەرمۈرى يىرتىلغان تېي ەچچەرغان، نۇپ تۇپاختىسى توز

الغان پاختىلىق ياماق ئاياق، ۋن ئوراپ چىگىەتىدا شوينا يىپ بىلۇپ
پ قوي ۈرغان بىر جۇن قاراپ تەبىل ەندىشەئ ۋەيرانلىق ەپ ھەرلۈلدۆم
لىال ېدىن ھۇنسەينى گەئەم بەئاد ۇسابقا ئالمىغاندا، بېزىنى ھۆك
 ندىلىرىگىال ئوخشاپ قالغان ئىدى. ۈلگەىپ چىققان خىتاي كېڭم

ن ەلىشكېك  ۇنى ئېن قادىرى؟! قۇنۇن زەرگۆك ەرابىي ۇنى ئېق
رىدىغان ئىللىق ۇغىپ تېر يۇك، نۇم، گالستۇياراشقان كاست ەدىنىگەب
ر؟!..... ەزلۆرغان قاپقارا كۇنىپ تېئوت ي ۇنى ئېھرى، قېر چۇيغۇئ

ن ئالدىغا ەن قادىرى بىلۇنۇن زەرگۆسىمىنى كەزى كىتابتا رۆئ ەرابىي
پ ەرۆڭستىنال  ھەنمەچ ئىككىلېپ ھۇرۇلىشتېكىشىنى س ۇچىققان ب

 تتى. ەۋيىغلى

دىن ۇ، سىلىنى ئاقسەن رابىيەن ئاكا، مۇنۇم زۇيكەلەئۇسساالمەئ _
ھىمسىز ەر ۇن، بەتكۋەقىلى ەمېدايىم، نۇا خۋلدىم. توەيوقالپ ك

م ەئاد». ەكتەمۈكسۆيىغىسىنى باسالماي ئ ەرابىي -خىتايالر.... 
پ ەن راست گەتەقىقەن ھەگېد« سكىسى ەس، كىيىم ئەمەسكىسى ئەئ

روھىنى  ڭچىسىنىۇر يازغۇيغۇر ئۇشھەم ۇيالر ب، خىتاەن ـ دەئىك
 ۇچىسىدىكى كىيىملىرىنىمۇئ ڭنىۇن، ئۈچۈپ يوق قىلىش ئۇرۇندۇس

سكى ەشىپ قالغان ئېتچىلىرىدىن ئەجىناي ڭزلىرىنىۆلىپ، ئۋېتارتى
 ن.ەرگەكىيىملىرىنى تاشالپ ب

سىلىپ ېن قادىرىغا ئۇنۇز ۇيـخان ئاچا چىقتى، ئەيدىن زىلۆئ
ي ەرمۈشتۈرۈس ۇكىملىكىنىم ڭنىۇپ، ئۈرۆنى كەياتقان رابىۋيىغال

مچان ۈيۆك ۇتتى. بەيىغالپ ك ەڭپ تۈشۈرۆچاقالپ كۇلىپ، قېتىلىپ كېئ



100 
 

س، يىلالر، ئايالر بىر ەمەھىم ئۇكىملىكى م ڭنىەن رابىيۈچۈئانا ئ
ن ۈچۈئانا ئ ەن بىچارەلمىگەشۈرۆن كەسېن ئامان ـ ئەر بىلۇيغۇئ
« نەئاپىرىم ەمگەرەھ»ز ۆغىز سېن بىر ئەگېد« لدىمەيوقالپ ك»
ك ەھازىدار كىشىد ۇا ئۇڭش تتى.ەرېب ەنەتلىك مەك قىممەندەگېد
 الدى. ۋيىغلى ەچۇپ ھارغەرۆڭھ

مما ەئ .ۇك بىلىنىدەلگىسىدەب ڭتنىەسىبۇن مۈچۈيىغا ئىنسان ئ
 ڭنىۇقسىز يىغا، ئۇيۇقىپ چىققان تڭك باغرىدىن چىەرۈي ڭكىشىنى

پ ـ ەزە، غەندىشەم ـ ئەت، غەسرەـ ھ ۇم، قايغەلەرد ـ ئەلبىدىكى دەق
منى ە. ئادۇيدەلەتۇۋېيۇت، ئاچچىق پىغانلىرىنى بىر يولىال يەپرەن
پ ۈشۈرۈگۈيدىن بالىالر يۆالپ ئڭازىنى ئاۋ. يىغا ئاۇنىك قىلىپ قويىدېي

ن، ۇىدىن ئۋھار ەالالشتى. رابىيۋھەپ ئۇشۇالر تونۇچىقىشتى. ئ
ك يايراپ ەبولغاندبايرام  ەرگىنىدۈشۈرنى  چەكلەمېچ، ماي، يۈرۈگ
 ڭن بالىالرنىەتكەپ كۈرۈلمەپ تۈرۆرنى كەىلېۋم ن، نان، توقاچ،ەتكەك
اتقانلىقىنى بىلگىلى ۋياشا ەندۈس كەقانچىلىك ت ڭالرنىۇزلىرىدىن ئۆك

 بوالتتى. 

يـخان ەيىن، زىلېرغاندىن كۇشتۇزىنى تونۆكىرىپ ئ ەيگۆئ ەرابىي
كلىماكان ەالر تۇن، بۇسپ چىقتى. قانداقال بولمىۇش بولۇن تونەئاچا بىل

لجىالردا ۇك، غەچۆنداقال ئالتاي، چۇقدىرداشالر، شەپاالنغان ت ەلىگۆچ
ن ەگېرىب ماكاندا بولسا ساالم دېغ ۇياشىغانالر ئىدى. ب ەبىلل
ر، ەۋەنيادىن بىخۇتتى. دەقىن بىلىنېي ەغقاندىن چارۇزى تۆئ ڭمنىەئاد
ى ېڭي ەلىرى ئىچىدز ياشۆن قادىرى كۇنۇر قالغان  زەۋەرىدىن بىخۇيغۇئ

مىغان ۇنتۇزىنى ئۆنيادا ئۇلىدى، دڭرنى ئاەرلەۋەى خېڭـ ي
الر ۇيىغا باساتتى. ئ ەنەنى يۇبارلىقىنى ئويلىغىنىدا، ئ ۇمڭرنىەكىشىل

ھمان ېم ەيىگۆئ  ڭيـخان ئاچىنىەزىل داشتى.ۇڭم ەچىچېك
، ەندەشكۈچ ۇغڭلىغان قاسساپ قوشنىسى قاراڭنلىكىنى ئاەلگەك
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شال ۇخ ەچىچېالر كۇردى. ئەپ بۈزۈسىپ كىرگېـ ھ ەپكۆئ ەئوغرىلىقچ
قىدا ۇيور ڭجىن چىراغنى ەچىدېرىم كېپ، يۇيۇسىپ قېـ ھ ەپكۆھالدا ئ

دىر ېبالىالر قاپقارا غ ەقىلىشتى. بىچار ەزەپ مۇرۇئولىشىپ ئولت
يخان ئاچا ەرغىنىدا ئانىسى زىلۇپ تۈرۈلمەپ تەلەڭرنى تەچىنىل

 : ۇتتى. ئەپ يىغالپ كۈكسۆئ

ل ـ ەسەت ـ قايماق، ھۈش ـ ماي، سۆلىم، گڭسى ۇىزمڭىردۆك _
 ۇب قويدى ەرگەنلۈك ەمېبولىدىغان بالىالرنى ن ڭپ چوەسارماي ي

 . ەدى رابىيىگېخىتايالر...ـ د

پ ئويغانغان ۈچۆازالردىن چۋارقىرىغان ئاۋ ەندەتىگەتىسى ئەئ
 پ كىيىملىرىنى كىيدى. ۇرۇرھال ئورنىدىن تەد ەرابىي

ر، چاپسان ۇنسۇباغالنغان ئ ەتكەچى، چبىالكسىلئىنقەھوي ئ _
 ياققا چىق! ۇب

الپال، كىيىملىرىنى كىيىپ ڭپىسىنى ئاەش ڭالرنىۇن قادىرى بۇنۇز
رھال چىقىپ ەلىغان ھامان دڭازنى ئاۋن. ئاەرغان ئىكۇييارلىنىپ تەت
 ييار بولدى.ەت

 ۇرىدۈئىش قىلىپ ي ەمېخلىماي نۇئ ەردەھەس ۇبولدى؟ ب ەمېن _
 يـخان ئاچىدىن.ەرغان زىلۇپ تۈچۈچ ەسورىدى رابىي پەالر؟ ـ دۇب

 ەدى، بىچارڭلىپ ماېئ ەككەمگەرىي ئۇجبەبولماقچى، م ەمېن _
 ەردەشلۈ. چۇيدۇروش ئۇقوم ەشلىكتەيكەز ەچ كىرگىچەمدى كەن ئۇنۇز
ئاران  ەندەشكۈچ ۇغڭن. قاراەرىمېتىم تاماق ئاپىرىپ بېن بىر قەم

 پ. ۇرۇسىنىپ تھۇيـخان ئاچا ئەدى زىلې، ـ دۇقايتىد

يىن، ېندىن كەتكەك خوشلىشىپ ەسلىكتەتىم تېق ۇش ەرابىي
لىپ يوقالپ ېپات ـ پات ك ئائىلىسىنى ڭنىۇئ ۋە قادىرى نۇنۇز
ن، ماي ۇھقانالردىن ئېن دەلگەستى توغرا كۈيول ئ ەزىدەردى. بۇت
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 ردى. ۇتىپ تەۋەرنى ئەرسىلەك نەندەگېد

 ۇردىنى رابىيىمەد ڭنى «چىبكسىلئىنقىالەئ»تىم ېئارىدا بىر ق
ھقانچىلىق ېن ئىدى، دەلگەن قادىرىنى يوقالپ كۇنۇز ۇتىتىپ باقتى. ئ

ن قادىرىغا بىر ۇنۇسىپ كىرىپ، زېب ەيگۆيدانىدىكى ئىنقىالبچىالر ئەم
ئاق التىدا  ەينىگەزدى، كۈز قالپاقنى كىيگەغەگىزلىكتىكى قېالچ ئۇغ
پ قويدى، سىېزىپ ئېتنى يەخ ەن خىتايچەگېد «چىبكسىلئىنقىالەئ»

، «ن قارا يىپەم»پ ۇزۇتقۇن بىر تاياقنى تەسكى داس بىلەقولىغا ئ
دى. ڭلىپ ماېلىتىپ سازايى قىلىشقا ئۋپ توەد« نەشمۈن دەم»
 ئارىسىدا ئاتىكارچى بىرى:  ڭالرنىۇئ

 ۋۇنىنى، ماۇخوت ڭننىەشمۈسىنىپىي د ۇالر يولداشالر، بڭتوختا _
پ ەايلى! ـ دڭپ ماەديەھ ەبىلل ۇقچىسىنىمۇيرۇن قەگېغقىنىم دۇت
 ۇنىمەن رابىيەيـخان ئاچا بىلەمدىال زىلەارقىرىدى. قالغانلىرى بىردۋ
 ەمدەپ قويدى ھۇزۇرغۇت ەينىگەك ڭن قادىرىنىۇنۇپ چىقىپ زەيدەھ
 ەرگەللىلەھەيىراق ـ يىراقالردىكى م ەالرنى تاكى ئاخشامغىچۇئ

 ئاپىرىپ سازايى قىلدى. 

 ەتكەن شاپائەگېرا دۇن ئوتتۆۋەل، تەغەمبەيىلالردا، ك ۇش
گىشىپ ئىنقىالب قىلىمىز ەشىغا ئۇجۋھقانالر ماېد ەن بىچارەرىشكېئ
تىپ، باشقىالرنى سازايى ۋېرىق ئىشلىرىنى تاشلىېتىز ـ ئېپ، ئەد

 ەرزگەساباتتا قېن ھەگېت دەپ، يىل ئاخىرىدا دارامۈرۈقىلىپ ئويناپ ي
 ۋەان ھقېشچىك، باي دېتتى. پومەنامراتلىشىپ ك ۇخىمېپ تۇلۇبوغ

نىال ەپ، يۈرۈپ يەرىي ئىشلۇجبەر مەنلەگېچى دبكسىلئىنقىالەئ
نكى ۈردى. چۇپ تۈرۆك ۇبولسىم ەنچۇـ م ەىتىنى ئانچۋھاال ڭتنىەھنېم

ر ۇق نومۇتول ەپتىرىدەر دۇنوم ڭالرنىۇساباتتا ئېيىل ئاخىرىدىكى ھ
 بوالتتى.

ق ـ ۇرۇندىن باشالپ ئۇن شەن قادىرى ئائىلىسى بىلۇنۇ، زەرابىي
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 تتى.ۆپ ئارىلىشىپ ئۇقان بولغۇت

 

 كەرېر ئوغالن كۇا باتڭما

، ۇتتىكى يولىغا قىزىقتىمەتىجار ڭنىەر رابىيەدىكى كىشىلۇئاقس
ياكى  ۇلىغا قىزىقتىمۇ، بانكىدىكى پۇتلىك قولىغا قىزىقتىمەرىكەب

پتىن ەرەپ ـ تەرەئىشقىلىپ، ت ۇن بويىغا قىزىقتىمەلىشكېا كۋزىل
ن ەت بىلەك جاسارەر كىشىدەئ ەرابىياليىقالر چىقىشقا باشلىدى. 

م ەدەق ەتكەتىجار ەييارەلىپ سېك ەنە، يەتكەلىنى باغالپ تىجارېب
يولدا  ۇز ئايالىغا بۆئ ۇر نوچىمەخى بىرېرالردىن تۇيغۇتاشلىغىنىدا، ئ

ن ەمۇت قىلىپ باقمىغان ئىدى. ئايالالر ئومەخسۇئىشىكتىن چىقىشقا ر
شى ۈتۈرىنى كېتىشى، ئېماق ئقىشى، ئاش ـ تاېيدىن چىقماي باال بۆئ
يىن ھايات ېستىن چىققاندىن كەپەق ۇب ەك ئىدى. رابىيەرېك
 ەڭى چىققان ئېڭي ۇاز قىلىشقا باشلىدى. ئۋرەركىن پەئ ەساپىسىدۇم

ستىنال ەرىمۆاالتتى. چاچلىرىنى ئۋرنى كىيىەيارىشىملىق مودا كىيىمل
ئالدىدا خالش ۇر ئۇمىشقىدې، نۇئ ەردەنلۈك ۇتتى. شەتۇۋېن قويۇزۇئ

ت ەببەھۇغان رومانلىرىدىكى مۇتىپ، ئوقۋېتىېك ەرگەپەياكى س
تتا ەشتلىرىنى ھەزۈرگەقىزىقارلىق س ڭلىرىنى، ئاشىقالرنىەپاجىئ

 پ قالدى. ۇيدىغان بولەسلەئىرلىرىنى ئېش ۈيگۆيادالپ ئالغان لىرىك س

ن، ەيگۆم سۈزۆئ ۇنمە، ـ مەزىگۆئ ەئىچىد ۇيتتى ئەا، ـ دۋتو _
ياشلىق  -يىلنى  13ستىن ەرىشمېئ ەرسىگەبىرن ەرگۆياخشى ك

 ؟ۇمدىچە؟! ئەتتىم، ھۈۋەزۈتكۆباھارىمنى ئ

ت يولىغا، توختىماي ەببەھۇم - ۈيگۆنى سەتوغرىسى رابىي
اتاتتى. ۋر باشالپ كىرىەلچىلەچىالر، ئۇپ قويغەلەاتقان تۋلىېك
 بارسا، ەرگەھەقايسى ش ۇغا يارىمايتتى. ئڭنىۇئ ۇبىرىم ڭرنىەنلەلگەك
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پ باقاتتى. ۇم قويەبويتاق نوچىلىرى ساقال تاشالپ ئاد ڭرنىەھەش ۇش
 ەئالت ڭنىەخى رابىيېر تەزىلەتتى. بەشۈغا چڭنىۇزى ئۆك ڭممىسىنىەھ

پىپ ېاليىق ت ۇرنىمەملەرى ئادېق قۇتلۇرۇپ، شاپ بەبالىسى بار د
 قىلىشاتتى.  ەساي

يدىغانلىقى ەگىمۈت كشلىەندۈت، كۋەيەينىدىن غەك ڭل قىزنىەزۈگ
قىز ـ چوكانلىرى  ڭنىۇچا، ئونسۇ، شايار، كڭنىۇن ئاقسۈتۈىق. پنېئ
 ڭنىەالدى. رابىيۇۋپ ئىسىم قويەرى دەلپۈگ ەگەرلىرى رابىيەم ئەھ

 ڭالرنىۇر ئىدى. ئەرلەك ئەدۈگېممىسى دەسودىلىشىدىغان كىشىلىرى ھ
تتى. ەتېپ كىشىيىپ دومسەنلۈرىنى كېنلىرى بولسا رابىيىدىن ئۇخوت

تتا بىرى ەتتى. ھەتېپ كۇشۇرۇن بىكاردىنال ئەرى بىلېزىلىرى ئەب
پچىقىپ ەنغا ئۇل خوتۇممىسىنى تەھ ڭلنىۇيدىكى بار پۆئ» ەرىگېئ
ن ئىدى. ەتكەپ كۇشۇرۇن ئەرى بىلېارقىراپ ئۋپ ەد« ؟ۇغڭتتىۋەرىېب

پىپ توي قىلىشى ېاليىق بىرسىنى ت ڭزىنىۆالدا، ئۋھەئ ۇب ەرابىي
كىمنى ياخشى  ڭزىنىۆئ ۇمما ئەس قىلدى. ئېھ ۇخىمېكلىكىنى تەرېك
 ر ئويلىنىشقا باشلىدى. ۇقڭي چوەلمەرىدىغانلىقىنى بىلۆك

 كچى؟ ەگمەت ەسىز زادى كىمگ _

 رى؟ ەلپۈيدىغانسىز گەل دۇماق ەقانداق كىشىگ _

كچى بولغان ەگمەزى تۆپ، ئەقىل ئىزدەخىيالالر ئارىسىدىن ئ ەرابىي
پ تىزىشقا ەبىر ـ بىرل ەرىشتىگ ۈيگۆتلىرىنى سەزىلەپ ڭيىگىتنى

 باشلىدى:

ن، ئالىي ۇگىز بولسېندىن ئەن، بويى مەلىشكېچىرايلىق، ك
 ن. ۇماتلىق بولسۇلەم

ىجدانىنى ۋكىن ېل ،كىرىپ چىققان ەرمىگۈت ەمىدېت غەن، مىللەتۋە
 ن.ۇساتمىغان بولس
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ن. ۇچى بولسۇقنى يازىدىغان يازغەيدىغان ناتىق، ھەزلۆقنى سەھ
 ن.ۇت قىلمايدىغان بولسەشامۇخ

نىدىن ۇاپاسىز خوتۋكىن ېاپادار، لۋنىغا ۇئانا، خوت - ئاتا
 ن.ۇئاجراشقان بولس

ن، ۇپ ئاشىق بولغان بولسۈرۆا بىر كڭراق، ماڭندىن چوەشى مېي
ر ەزەنيالىرىمغا نۇ. مال ـ دنۇن بولسەرگۆپ ياخشى كۈرۆبىر ك ۇنمەم

 ن.....ۇتاشلىمايدىغان بولس

 ەمدەچىقتى ھزىپ ېي ەزگەغەنلىرىنى قەلگەخىيالىغا ك ەرابىي
 تتى. ەرسۆالغان دوستىغا كۋكىرى ەزىگۆك

ئىچىدىال قولدىن ـ قولغا  ەپتەرتلىرى بىر ھەش ڭنىەرابىي
تتى. ەتارقىلىپ ك ۇرتالرغىمۇباشقا ي ۋە ەرگەھەپ شۈلۈرۈچۆك

پ ئىلىشىپ قالغان ەن دەلنى توال تاپىمۇنى پەر رابىيەنلەبىلمىگ
تاما قىلىپ  ۋەر ەنلەرگۈمما ماراپ يەيىشتى. ئېد ۇئوخشايد

 پ قىسمى جىمىقىشتى. ۆك ڭرنىەنلەرگۈي

 :ۋەلدى ەنى يوقالپ كۇر ئەجەھۇدوستى ب ڭنىە، رابىيەردەنلۈك ۇش

ن بىرسىنى بىلىپ ەم، سۇدۇنى ئوقڭرتلىرىە، شەا رابىيۋتو _
ن ەم ڭرتلىرىەش ۇ؟ بۇلىپ قالدىمېنداق توغرا كۇن ياكى شەاتامسەۋد

مچىدىن ۈرۈن ئە؟ مۇاتىدىغۋچىقىپ ۇخاس بول ەبىلىدىغان بىرال كىشىگ
 ڭمچىدىكى بىزنىۈرۈا، ئڭن يىلى ساەلگەگىتىپ قايتىپ كۈشنى تۇئوق

ن بىر ەگېغان سىدىق دۇتىدا ئوقېلتۇبىيات فاكەدەتتا ئېرسىتۋېنىۇئ
پ ە؟ ـ دۇدىمڭسىېن ئىدىم. ئەرگەپىنى قىلىپ بېگ ڭاقدىشىمنىۋسا

 سورىدى. 

للىق، ناتىق، قىەمما ئەيوق، ئ ەسىمدې.. تازا ئە.. ھەھ 
ن ۈچۈقىللىقى ئەستۇم ڭرالرنىۇيغۇئ ەزگىلىدەت ئىنقىالبى مەنىيەدەم
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ك ەندەگېكچىلىرىدىن بىرى دەتېي ڭشكىالتنىەن تۇرۇلغان يوشۇرۇق
پ قالغان ۈرۆزى ياخشى كۆنى، ئېن سەچاغدا م ۇ. شڭاتاتتىۋقىلى

 ۇئ ۇبوپت ەمېن ەپ ئويالپ قالغان ئىدىم. ھەد ۇاتىدۋبىرسىنى ماختا
 .ەپ سورىدى رابىيۇرۇپ ياندە؟ ـ دڭگىنىېق دسىدى

خىلى  رەس ڭپتىكى بالىالرنىەكتەچاغالردا م ۇسىدىقھاجى روزى ش _
ر ۇن باتەگېمىنى يېغ ڭتنىەن مىللۈتۈياشلىقىدىال پ ۇئىدى. ئ

لق ەركىستان خۈرقىي تەش»رغان ۇالر قۇئوغالنالردىن ئىدى. ئ
 ەممەھ ڭننىەتۋە زالىرىەئ ڭشكىالتنىەخپىي تەن مەگېد« پارتىيىسى

پ ۇقىلماقچى بولغاندا پاش بول ڭتىپ، قوزغىالېتارقاپ ك ەرىگېي
نى ۇلىنغان ئىدى. ئېقولغا ئ ۇرلىرى قاتارىدا سىدىقمەھبەقىلىپ، ر

ئايالى بار ئىدى.  ڭنىۇتتى. بىراق ئەرۆممىسى ياخشى كەھ ڭقىزالرنى
ىرىنى ەۋيىن خېن، كەيمەد ۇك ياتتىغەيىلد 10 ەرمىدۈت ەبىچار

لىپ ېكال توغرا كەغا بڭنىۇئ ڭرتلىرىەش ڭنىېلمىدىم، سئاال
ھاياجان  ەغا. رابىيڭنىۇر ئەجەھۇدى بېن، ـ دەيرانمەقالغانلىقىغا ھ

 غا قارىدى:ڭنىۇالپ ئڭن ئاەبىل

سىپ قىلغان ېنى نڭگىنىېسىدىقھاجى روزى د ۇشاا ئڭدا ماۇخ _
رىكىم ۈا يۋك چىقتى. توەگىنىمدېا راستىنىال دۋ، توۇئوخشىمامد

؟ ۇن ئاجراشقاندىمەنى بىلۇاتىدا، خوتۋتىېپ كەلدۈپۈزىچىال دۆئ
 ؟ ۇرمىدىن چىققاندىمۈت

ن بىر ە، سەسېم دۇپ ئاشىق بولدۈرۆي، باشقىالر بىر كەھ _
رمىدىن چىقىپ ۈت ۇخى، ئې؟  ئالدىرىما تەمېن ۇمۇڭالپال ئاشىق بولدڭئا

 ؟ ۇاتقان بولسىچۋياشا ەن بىللەنى بىلۇخوت

 ؟ ۇپ باقايلىچۈرۈشتۈرۈرراق سۇدنىم ئاداش، بالېج _

 ڭنىۇئ ەمچىدۈرۈ، ئۇاتىدۋلىېك ەسىمگېمدى ئەتوختا... ئ _
 ۇبىلىد ۇيدىغان بىر شائىر ئاغىنىسى بار، شەت دۋۇئوسمانجان سا
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ن. سوراپ ەشىمۇن ياخشى تونەبىل ڭنىۇن ئەالىنى، مۋھەئ ڭنىۇئ
 باقايلى.

، ـ ەنەيچىكىپ قالماي ېئاداش، ك ەمچىگۈرۈتىال بارايلى ئەئ _
 نى ئالدىراتتى.ۇئ ەرابىي

 ەن رابىيىگەر باشالپ كىرگەجەھۇاقدىشى بۋت ساۋۇئوسمانجان سا
 ڭيىن، ئاغىنىسىنىېلىپ قاراپ چىققاندىن كېن سەبىر ھازا ز

، ۇرمىدىن چىقىپتۈردار قىلدى. سىدىقھاجى تەۋەالرنى خۇالىدىن ئۋھەئ
قىلىپ رز ەاقتىدىال سىرتىدىن ئۋرمىدىكى ۈت ۇئايالى ئ ڭنىۇئ

 -شقا ۇ. سىدىقھاجى ھازىر ئاتۇاپتۋگىېت ەرگەئاجرىشىپ، باشقا ئ
شچىك ېئاتا ـ ئانىسى پوم ڭنىۇ. ئۇتىپتېشىغا كېق ڭئانىسىنى -ئاتا 

 ن. ەكال نامرات ياشايدىكەبولغاچقا، ب

يولباشچىسى  ڭن  ياشالرنىۈتۈچاغالردا پ ۇم سىدىقھاجى شەئاغىن _
غا ڭنىۇت قىالتتى، ئەرمۆنى ھۇچىالر ئۇغۇئوق ەممەئىدى، ھ

را ۇق ئوتتۇئالىي تول مچىدىكىۈرۈتىم ئېالر بىر قۇتتى، ئەگىشەئ
يدانىدا ەم ڭچو) ڭپنىەكتەم راۇئوتت - 14 ھازىرقى (ڭپنىەكتەم
ت قىلىش يىغىنى ەخىتايچىلىق سىياسىتىدىن شىكاي ڭچو ڭتنىەمۈكۆھ

 ۇچاغدىكى باش مىنىستىرى ج ۇش ڭئاچماقچى بولغىنىدا، خىتاينى
پ ەالر دڭچىپ، يىغىن ئاچمىساېفون ئېلېزى تۆدىن ئڭيجىېي بەئىنل
چاقچاق  ەنەي ۇپ قويدى ئوسمانجان، ئۇپ قوشەرغان ئىدى، ـ دۋۇيال

 قىلىپ:

 ۇن بولسا، ئەشكۈزى چۆك ڭرىزاتنىەل پەزۈك گەسىزد ەمگەئاغىن _
.... ـ ەنەالر، يۇڭي چاپسان بولە، ھۇمۇن جەيلىككەلەن تەتەقىقەھ
 .ەدى رابىيىگېد

 سورىدى. ەتتەنسىز قىياپەئ ەبولدى؟ ـ رابىي ەمېن ەنە، يەھ _
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ن ۈنغا كۇل خوتۇن تەرتىدا بويتاق يىگىت بىلۇي ڭمنىەئاغىن _
ر ەاتاتتى، سىلەۋد ۇپ قويىدۇرۇپىشتېي تەرمەئارام ب ۇنمۈيوق، بىر ك

 لدى. ۈيمىنا، ـ ئوسمانجان كەن دۇالمىسۋتوي قىلى ەبارغىچ

 ە؟ ـ رابىيۇفون قىلساقچېلېق تۇوللن يۇزۇرىپ ئېپوچتىخانىغا ب _
 ئالدىرىدى.

 ەر ئىچىدەھەش شۇ، ئاتەتتەھرايى قىيامەيى سۆئ ڭسىدىقھاجىنى _
 30 ەنەزىالرغا يېق. يۇپ باقاتتۈرۈشتۈرۈفوندا سېلې، تۇبولسىغ

 . ۇـ يوق بىلگىلى بولمايد ۇفون سىمى تارتىالمدېلېت ۇيىنمېيىلدىن ك

 ەتتىم، ـ رابىيەلىشقا كۋېتىېلىتى سېن ئايروپىالن بەم ەمىسەئ _
 لدى. ەمشەخوشالشقىلى ت ۋەسمىي ئالدىراشقا باشلىدى ەمدى رەئ

 ەزىگۆس ڭھمانالرنىېم ۇن بەلگەك ەيىگۆن ئايالى ئەئوسمانجان بىل
ندىن ەتكەالر چىقىپ كۇشتى. ئۈلۈپ كۇيران بولەھ ەرىكىتىگەھ ۋە
 دى: ېنداق دۇنىغا شۇيىن، ئوسمانجان خوتېك

ك ەئايال ب ۇرقىدىن قارىغاندا، بۇىن، تزىدۆپ ـ سەگ _
نغا ۇجنەم . قىلىقلىرىغا قارىسام، بىر بولسا،ۇك قىلىدەچچىدۋەباي

، بىر بولسا... ۇنىدۈرۆمجان كەرەك بىسەيلىدەئاشىق بولغان ل
 ن.....ەيمەئىككى تاسقام بارمىكىن د ي...ەھ

 

 پۇنسەا مڭما ۇئ

ر ئايرودرومىغا ەشقەيىن قېشتىن كۈرغان ئايروپىالن چۇئولت ەرابىي
ر ئىچىدىكى ەھەن شەس بىلۇپ ئاپتوبۈشۈئايروپىالندىن چ ۇقوندى. ئ

ھمانخانا ېنالشتى. مۇلىپ ئورېھمانخانىسىغا كېچىنىباغ م
اتلىق ئايالالر ياتىقىغا باشالپ ۋنى ئىككى  كارىۇچىسى ئۈتكۈك
چىنى ېقاراپ چ ەككەينەن بىر قىز ئەلىشكېكىرىپ قويدى. ياتاقتا كەئ
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 ۋەردى ۇن ئورنىدىن تەپ بىلەدەپ ئۈرۆنى كەرابىي ۇراتتى. ئۇلتتاراپ ئو
 ردى:ەساالم ب ەرابىيىگ

ن ۈگۈ، قارىغاندا ئىككىمىز بڭلىې، كڭلىېم، كۇيكەلەئۇساالم _
 مراھ ئوخشايمىز. ەھ ەچېبىر ك

 ەزىگۆئ ۋەپ ساالملىشىپ سومكىسىنى قويدى ەمسىرۈلۈك ەرابىي 
لىپ قارىدى. ېپ سەقىزغا س ۇپ بۇرۇنىدا ئولتېي ڭاتنىۋكارى ەۋەت

 ڭتنىەمۈكۆنىق. بىراق ھېنلىكى ئەمچىلىك ئىكۈرۈزىدىن ئۆبايىقى س
 ڭر ئاياللىرىنىۇيغۇئ ەتتەبىلگىلى بولمايتتى. ئاد ۇخادىملىرىم

چرايتتى. ۇم ئەمدىن ـ كەتىشى ناھايىتى كېھمانخانىالردا ياتاقتا يېم
ش ـ ۇن، توڭغقانلىرىنىۇت -ق ۇرۇردىكى ئەھەش ەپىنچۆالر كۇئ

 ڭبىر ئىشنى ڭلى چوېن خەمۇقوناتتى. ئوم ەيىدۆئ ڭبىلىشلىرىنى
تتىكى ەللىرىغا ئادۇياتاق، تاماق پ ڭھمانخانىنىېيىدا بولمىسا، مېپ
 لق چىدىمايتتى. ەخ

 ۇئ ەپ سورىدى رابىيەن ئوخشىمامسىز؟ ـ دەلگەمچىدىن كۈرۈئ _
 ؟ ەمېن ۇىزمڭلدىەن كەت بىلەر خىزمەقىزدىن، ـ بىر

ل ۈككەۋەن تەخسى ئىشىم بىلەلدىم، شەمچىدىن كۈرۈئ نداق،ۇش _
 ەردەي ۇا بۇڭيوق، ش ۇممۇشۇقىنراق تونېي ەردەشقەلدىم. قەقىلىپ ك
 ن. ەىمڭشقا ماۇئات ەتەياتتىم. ئ

لمىدىم، ەبىل ۇيمەم دۇسىزنى، دوست ۇيمەلىم دڭ، سىڭمانا قارا _
مىم ئىس ڭنىېن. مەپىرىمىز بىر ئىكەن. سەشقا بارىمۇئات ەتەئ ۇنمەم

 ۇباالم بار، ب 6قىنالشتى، ېغا ي 30شىم ېن، يەت قىلىمە، تىجارەرابىي
ن يولغا ەت سودىسى بىلەببەھۇ... مەتىم باشقا بىر... ھېق

زىنى ۆن ئەق چىراي بىلۇچاقچاق ئارىالش ئوچ ەچىقىشىم، ـ رابىي
 ردى. ۇشتۇتون
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ن ەك، مەدۇم بولغەسې، سىزنى ئاچا دەئىسمىم رازىي ڭنىېم _
 ۇنمەن. مەقىزى بولىم ڭقارىنى ەمزەلىما رۆلىق ئڭكى دامچىدىۈرۈئ
 ن. ەاتىمۋتىېشقا كۇپ ئاتەمنى ئىزدۇشۇقىن بىر تونېي

پ، ئىشىك ۈلۆزىنى بۆس ڭنىۇئ ەلىم، ـ رابىيڭسى ڭتوختا _
 تچىسىنى چاقىردى: ەھمانخانا خىزمېاتقان مۋتىېپ كۈتۆئالدىدىن ئ

 ەشخانىدىن بىزگلدىكى ئاۇدۇئ ۋۇا قارىغىنا، ئاڭكام ماۇي ئەھ _
تكىنا، ـ ۋەكىرىەك چاي ئەينەن، بىر چەمەڭك لۈشلۆگ ەخسەئىككى ت

 ۈڭزۆپ قويدى، ـ قالغىنىنى ئۇقوش ۋەلىدى ەڭلنى تۇچ سوم پۈپ ئەد
 .ەجلەخ

يتتىم، بايا ەلىپ يېم ئۈزۆقىلدىم، ئ ەارۋئاچا سىزنى ئا ەرابىي _
ىجىل ، خۇپتۇرۇر ئولتەكىشىل رەم، ساپال ئەسېي دەئاشخانىغا كىر

پ ۇللەكەت ەدى رازىيې، ـ دەت سىزگەھمەن ئىدىم، رەلمىگەپ كىرۇبول
 ن.ەبىل

ن. ەتكەپ پىشىپ كۈرۈت قىلىپ يەن تىجارەگېن دەاي بولدى، مۋ _
 ەغان ئىشقا، ھۇيرۇ، بۇيدەرۈگۈرقاندىقى يەھ ەرسەلنى بۇئاشقان پ
 ت قىلىسىز؟ ەخىزم ەدەپ قالدى، نۈلۈزۈپىمىز ئېلىم بايا گڭراست سى

 ەن بىللەدادام، ئاپامالر بىل ەخىزمىتىم يوق، ھازىرچ ڭنىېم _
 غىر بىر تىنىپ توختاپ قالدى.ېئ ەن،ـ رازىيەاتىمۋياشا

 ەتكەپ خىزمۈرۈتتۈپنى پەكتەك قىزالر ئالىي مەسىزد ەمچىدۈرۈئ _
رد تارتقان ەن يىل دۇزۇىزدىن ئڭزىۆ، كە، رازىيۇچىقىپ بولىد
شىمغا ېب ڭنىېلىم، مڭسى ڭ، تارتىنماۇرىدۇپ تۈنۈرۆھارغىنلىق ك

تىپ ېئ ڭپ تاەچىلېك ەچچەىز، نڭاليدىغان بولسىڭرنى ئاەنلەلگەك
ق. ۇالىدىغان بولدۋلىشىېس ڭدىشىپ پاراۇڭن تازا بىر مۈگۈ. بۇتىدېك
ردىن باشقا ەم، ئۇل تاپتىم، باي بولدۇگىدى، پۈمىم تېھازىر غ ڭنىېم
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 ن. ەتكەكن ئاجرىشىپ ەباال بىل 6ردتىن ەنام ۇردىم قالمىدى، ئەد

چىنىشلىق ېچمىشلىرىنى، ئەن ھايات كەتكۆشىدىن ئېب ەرابىي
ت كوچىسىدىكى ەببەھۇك مەدڭنىۇش ،لىرىنىەش پاجىئۇرمۇت
 ڭنىۇئ ەبولدى. رازىي ەچېرىم كېپ يەزلۆيسىزلىكلىرىنى سەلەت
 ەتتى، رابىيۋەل قىلىۆقىنى ھۇالپ توال يىغالپ ياستڭزلىرىنى ئاۆس
 ەت رازىيىگۆۋەمدى نەقىلدى. ئ شىېز يۆتىم كېق ەچچەن ۇزىمۆئ
زىنى ئاستا ۆلىپ سۋېھ تارتىۇقاتتىق بىر ئ ۇن ئىدى. ئەلگەك

 باشلىدى: 

ل ەھ ۇمۇ، ئۇىز قاپتڭيىۇت ئاخىرقى بىر ئارزەقەىزدا پڭھاياتى _
ن ەگېل دەزى تۇنسىز، توققەيلىك ئايال ئىكەلەت ۇبولسا سىز تولىم

م قالغان ۇھرەىن مممىدەن ئاتا ـ ئانامدىن باشقا ھە. مۇشۇمانا م
م يوق، ۇلۇرىم، باالم، پېم يوق، ئەن. خىزمىتىم يوق، ئائىلەبىچارىم

 يوق. ۇقىن دوستلىرىممېتراپىمدا يەتتا ئەھ

 ەپتەكتەرا مۇق ئوتتۇئاچا، بىز تول ەئوبدان بىلىسىز رابىي
ر ەرسلەت ئىنقىالبى باشلىنىپ دەنىيەدەغىمىزدا، مېاتقان چۇۋئوق

پ، ۇلۇرۇشكىالتالر قەـ كىچىك ت ڭچو ەنچۇبىر م توختىدى.
 ەپ ئىككىگەچى دۇالرنى دوراپ ئىسيانچى، قوغدىغڭچو ۇچىالرمۇغۇئوق

پ ۈشۈچ ەلگەدېش ـ جۇرۇز  ئارا تاالش ـ تارتىش، ئۆپ، ئۈنۈلۆب
ينى چاغالردا ەر ئاقساقاللىرىمىز، ئەۋۋەنۇم ەيتتەپ ۇتتى. شەك
پ، ۇرۇتىنى قرىيىۇمھۇركىستان جۈرقىي تەن شەياردىمى بىل ڭسالرنىۇر
 ڭلقىنىەر خۇيغۇملىرىمىز، ئەدەشقېپ قويغان پۇزۇيىن خىتايغا تارتقېك

 ۇن. بەرغان ئىكۇشكىالت قەن تۇرۇئازادلىقىنى نىشان قىلغان يوش
 ڭنىېن. مەتىدا ئىكېرسىتۋېنىۇمچى ئۈرۈباش شتابى ئ ڭشكىالتنىەت

زىپ، ېپ، يەن ئىشلۈچۈكى ئۈرلۆھ ڭلقىنىەر خۇيغۇر بويى ئۈمۆدادام ئ
ت دادامنى ەمۈكۆم. بىر يىللىرى ھەن ئادەتكۆپ ئەزلۆپ، سۇئوق
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 ڭركىستان ئىسالم پارتىيىسىنىۈرقىي تەش ڭمنىۇخسەزىز مەلئۇئابد
سوالپ جازالىغان ئىدى. دادام بىزنى  ەرمىگۈپ تەرى دۇنسۇق ئۇغولل

 ۇن ئىدى. شەربىيىلىگەتچى قىلىپ تەكىچىكىمىزدىن باشالپال مىلل
لى بولسا ۇسئەبىر رايونىدىكى م ڭشكىالتنىەت ۇش ۇچاغالردا ئاكامم

 ۇنچىسى شۇبىر م ۇمڭاقداشلىرىمنىۋك، دوستلىرىم، ساەرېك
 ەنىزامنامىسىد ڭشكىالتنىەك، تەرېزا بولسا كەشكىالتقا ئەت
ت ەقەپ ڭزانىەپ، بىر ئۇن بولەنگەكىتلەكلى تەش ەنجىرسىمان ئاالقەز

ىن باشقىسىنى رغان ئىككى كىشىدۇشتۇزى تونۆن ئەچى بىلۇرغۇشتۇتون
لى ۇل پەدەتىيىن ب 50چىالر ۇغۇنئى قىلىناتتى. ئوقەشى مۈرۈشتۈرۈس

لغان ۇرۇـ يىللىرى ق 1944 ۋەـ يىلى  1933ن ۇرۇزاالر بەراتتى، ئۇتاپش
ك ۆق كۇزلۇرىيىتى بايرىقى بولغان ئاي يولتۇمھۇركىستان جۈرقىي تەش

ئاخىرقى  ڭن ھاياتىمنىۈچۈت ئازادلىقى ئەن، مىللەتۋە»بايراق ئالدىدا 
« نەسادىق بولىم ۈگەڭم ەن. مىللىتىمگەش قىلىمەرۈك ەپىسىگىچەن
زالىق ئىلتىماسىغا بارمىقىدىن قان ەئ ۋەتتى ەم ئىچەسەپ قەد

 چىقىرىپ قول قوياتتى.

 ڭشكىالتنىەتتىكى، بىر تەكىتلىنەنداق قاتتىق تۇتلىك شەخپىيەم
 ەردەىلسىلەشكىلى مەن تەئىچىدىكى ئىككى دوست بىر ـ بىرىمىز بىل

نى ېتىم مېق ەزىدىن بىر قانچۈھتىيات يېق. ئاكام ئۇلىشالمايتتڭپارا
شكىلىم ەز تۆتتى. ئەئىشل ەن ئاالقىلىشىشكەر بىلەكىشىل ڭچو
 -لى ېم. خۇلدۇيرۇخپىي ئىشالرغا بەتىم مېق ەچچەبىر ن ۇرىپىدىنمەت
 ۇب ۇمڭرالرنىۇيغۇلدارلىرى ئەمەت ئەمۈكۆق، ھۇزلۇنوپ ڭلى چوېخ

 ەكىللىرىمىز بىر قانچۋەق، ۇتتەنلىكىنى بىلەدا ئىكشىېب ڭئىشنى
ن ئاالقىلىشىپ ەپ بىلەرەت ئىتتىپاقى تېۋپ، سوۈتۆگرادىن ئېت چۆۋەن
پپا ۇرۇمچىدىكى بىر گۈرۈق. ئۇلىغان ئىدڭئا ۇنلىكىنىمەلگەك
ـ قازاقىستانغا  ەپكەرەت تېۋپ قالغاندا، سوۇتلىكى پاش بولەخپىيەم
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پ ۇرۇپ تەخپىي دەراست، م ەىدى. ھن ئەتكەندا چىقىپ كۇخپىي يوسەم
 ۇ، بەنەي ڭپ ئويالپ قالماەقىز د ۇتتى بەپ كەزلۆممىنى سەھ

پ ۇك ئايان بولەش قولدەب ەمىتىگۈكۆممىسى خىتاي ھەھ ڭئىشالرنى
ل، قىلغان ۈگۈئىشالرنى بىلىش ت ۇلقىمىزال بەت خەقەبولدى، پ

ك  ەدالىدىغانۋپ، جىن چاپلىشىۈركۈلىسا بىزدىن ئڭئىشلىرىمىزنى ئا
 .ۇتىشىدېپ كۇقورق

 ەتتەي ڭركىستاننىۈرقىي تەئاخىرىدا ش ڭـ ئاينى 6ـ يىلى  1969
 پ،ۈلۈزۈرگۈت يەربىي ھالەھ ڭاقىتتا چوۋبىرال  ەھىرىدەش ڭچو
 ڭمى ەچچەن 30رلىرى ەسكەن ئۇەتڭبى ۋەر، ساقچىالر ەربىيلەھ
 ەتتۋەلەچىلىرى ـ ئۇغۇپ ئوقەكتەن قىلدى. ئالىي مۇتقۇرنى تۇيغۇئ
رالرغا سوالندى. ېربىي الگەممىسى ھەند قىلىنىپ ھەربەزەرالر نۇيغۇئ
ت ئاستىدا ەندا بىر قىسىم كىشىلىرىمىز نازارۇتقۇت ڭتىمقى چوېق ۇش

لىنىپ ېپ ساندىكىلىرى قولغا ئۆ، كۇن بولسىمەرىلگېپ بۇياشاشقا قوي
د ەممەھۇئىسى مەىن رۋئاۇم ڭتاشالندى. ئاپتونوم رايوننى ەرگەرمىلۈت

م قىلىندى. ۇھكەم ەمگۈلۆن ئۇرۇرخانىدا يوشۇوف دوختئىمىن ئىمىن
 8 ڭىنىڭك قوزغىلىەچۆنى )ئىلى، چۈـ ك 29 ڭـ ئاينى 5ـ يىلى  1970

ربان، نىياز ۇتوختى ق ەمچىدۈرۈمىتى ئۈكۆنى( خىتاي ھۈيىللىقى ك
ر قارى، ۇن، ئىمىن ئىكرام، ھوشۇت ئاخەمەھىم باقى، ئېرۇر، ئابدەمۆئ

ن ئىبراھىم ۇھرىمان دولقەىنباي، ياش قد ئىمەممەھۇيسا، مىئىمىن ئ
 تىپ تاشلىدى. ېكچىلىرىمىزنى ئەتېن يۇرغۇقاتارلىق ن

تتىن ەددۇتلىك ئاشكارىلىنىپ قالغانلىقتىن، مەخپىيەم ەردەشقەق
لال، ۇيرەنوپ، مىجىت، خۇر بولغان ئاخۇجبەن قوزغىلىشقا مۇرۇب

مىز پداشلىرىەيرىنىسا قاتارلىق سەد ئىمىن، خەممەھۇئوسمانجان، م
ت ەمۈكۆربان بولدى. ھۇپ قۇرۇتىشىپ تېئ ەچۇنى قالغېق ەبىر تامچ

د ەممەھۇكىم، مېنىر، مىجىت ساقى، روزى ھۇتجان مەخمەئ ەردەشقەق
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مىن قارى، ۆكرى زاھىر، مەلجىدا ئابابۇئىمىن قاتارلىقالرنى، غ
ت ەمەمۆڭت، دەنى، خوجاخمېغۇىل ئابدئجاپپار، سابىر، ئىسماۇئابد

تىپ ېسا قاتارلىقالرنى سوراقسىز ئۇپ مۈسۈ، يەنىپەقادىر، ھ
قىلىش  ەربىي ئىدارەتتا ناھىيىلىك ھەچاغدا ھ ۇت شەمۈكۆتاشلىدى. ھ

 ەممىسىگەھ ڭربىي ئورگانالرنىەرىجىلىك ھەپولك د ۋەپپىسىغا ۇرۇگ
 ن ئىدى! ەرگەقىنى بۇتىش ھوقېم ئەئاد

ر، ئوت ەۋۋەنۇنى ـ نى م ڭرالرنىۇيغۇندا ئۇتقۇتىملىق تېق ۇش
تاشالندى،  ەرمىگۈلدى، تۈرۈلتۆن ئۇرۇيوش -ياشلىرى ئاشكارا  كەرۈي
تىپ ېي ەرمىدۈيىلالپ ت ەچچەن 10لدى ياكى ۈرۈلتۆقىيناپ ئ ەپىسىدەھ
 قىلىندى. ەندەپسەرى دۇرۇار روھى، ياشلىق غۋگىەڭج

چاغدا  ۇلىندىم. شېشتا قولغا ئۇرۇنىدىكى قانلىق باستۈك ۇن شەم
 14، ۇك ياشانغان ئايالالرنىمەدئاپام ەرمىدۈياش ئىدىم. ت 17ن ەم

 ەن يىلالرغىچۇزۇم. ئۈردۆك ۇن كىچىك قىزالرنىمەكىرمىگ ۇياشقىم
تىپ ېل قىلىپ يەمەئ ەسىمىمگەن قەچى بىلۈك ڭمنىۇرۇرۇياشلىق غ

رىجىلىك ەر دەھ ڭشكىالتىمىزنىەك، تەيىن بىلسېتتىم. كەك
پ ۇنۇقۇسالر سۇر جاسۇيغۇساتقىن ئ ەنچۇئورگانلىرىغا بىر م

قىيىن ـ  ۋەزالىرىمىز ەالر بىلىپ قالغان ئۇن. شەالغان ئىكۋكىرى
ـ  8پداشلىرىمىز ەقىستاققا چىدىماي باشقىالر پاش قىلىپ قويغان س

ق ۇتلۇـ ئارمانالر، ق ۇق. ياشلىقىمىزدىكى ئارزۇتتەتىپ كېيىل ي 10
 ەكىگۈپۆن كۇددى سوپۇممىسى خەھ ڭرنىەلۈيگۆق سۇئوتل ۋەر ەكلەتىل

 تتى. ەكپ ۇئوخشاش يوق بول

م ەرسەچنېدىنىمدىن باشقا ھەب ڭمنىۈزۆرمىدىن چىقسام ئۈت
 8ن ياشالرغا يولباشچى بولغان، ۈتۈرى، پېن يىلالردىن بۇزۇ، ئۇقالماپت

 ەپ باقمىغان بىر يىگىتنى  غايىبانۈرۆتىپ كېي ەرمىدۈيىل بىر ت
سىماسىغا   ڭنىۇن يىل ئۇزۇئ ەرمىدۈپ قالغان ئىدىم، تۈرۆياخشى ك
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ئالدىغا  ڭنىۇمدى مانا، ئەم. ئۈزدۈتكۆنلىرىمنى ئۈك پۇئاشىق بول
ن، ـ ەاتىمۋتىېن كۈچۈرىكىمنى پىدا قىلىش ئۈيىلالپ يانغان ي ەچچەن

ھ تارتىپ ۇر ئۇقڭتىم چوېبىر ق ەنەگىتىپ يۈزىنى تۆن سۇزۇئ ەرازىي
 س ئالدى. ەپەن

جىددىيلىشىپ ياتقان  ەاتىسىز؟ ـ رابىيەۋد ەمېلىم نڭسى _
ئىككى  ڭنىۇلىپ ئېنىغا كېىتى يۋكارى ڭزىيىنىپ، راۇرىدىن قوپېي

پ ەپ سىلكىپ سورىدى، ـ سىز كىمنى ئىزدۇتۇبىلىكىدىن ت
 ؟!ۇاتىسىز؟ سىدىقھاجى روزىنىمۋتىېك

ئاشىق  ەمگەال بىر ئادەڭا ئىككىمىز تۋ؟.... توۇ؟ سىزمەمېن _
الر ۇب -الر! ۈڭرۆتنى كەقدىر ـ قىسمەت ۋۇما ،ۇمۇق جۇپتەپ كۇبول

پ ۇرۇيىغالپ ت ەچاقلىشىپ يىغالشتى، رابىيۇنسىز قۈت ن ـۈئىككىسى ئ
 ەد -قارىدى تىكىلىپ نەبىل پۈججەئەت ۋە يرانلىقەھ ەرازىيىگ

 ن: ەبىل مكىنلىكەت

 لىشىمىزېئ قىساسلىرىمىزنى ۇب بىز لىم،ڭنىم سىېج  _
ھتاج، وم اڭما ۋە سىدىقھاجىغا لقىەخ رۇيغۇئ ك،ەرېك

رالمىغان ۇر قامالشتەن سىلەمھتاج. وم ەك بىرسىگەندەم ۇسىدىقھاجىم
 ڭرنىەم سىلۇن چوقەن. مەمدى باشلىماقچىمەار ئىشالرنى ئۋغۇلۇئ ۇش

قىل ەبار، ئ ەرلىك ئىرادەتېي ەندەن. مەرىمۇالرنى ئىشقا ئاشڭلىرىۇئارز
 زاقالرغاۇئ زلىرىنىۆك خىيالچان دىېد - بار، ئىقتىساد بار،

  پ.ۇرۇت تىكىپ

شتى، ۇىل بولڭسى -اچا دىشىپ، ئۇڭم ەئاتقىچ ڭئىككىسى تا
نى قايىل ۇئ ە. رابىيۇلىسى ئاچىسىغا يول بوشىتىدڭسى ەتتۋەلەئ

لىپ ېلىتى ئېئايروپىالن ب ەمچىگۈرۈتىسىال رازىيىنى ئەئ ۋەقىلدى 
شقا قاراپ ۇن ئاتەس بىلۇزى ئاپتوبۆ، ئەلىپ قويدى ـ دېيولغا س

 ئالدىراپ يولغا چىقتى. 



116 
 

 

 مۇپ ئاشىق بولدۈرۆبىر ك

بازىرىدىكى  ەكىچىككىن ڭھىرىنىەش شۇنى ئاتەبىيس راۇئاپتوب
 ڭسىدىقھاجىنى ۇپ قويدى. ئۈرۈشۈكىتى ئالدىدا چېچىالر قاتناش بۇيول
رنى ەقىنال بىر يېپ يەينىكا دەر ئەدى، كىشىلۋېزىنى سورىېيى بار يۆئ
ىپ ېڭم ەيول بويى توختىماي سوراپ پىياد ۇرسىتىپ قويدى. ئۆك
 لدى.ەتىپ كېئاران ي ەتتەرىم سائېزىغا يېن يەگېينىكا دەپ، ئۈرۈي

ق ماشىنىالر ۇك ماتورلەندەگېسى دۇشتا تاكسى، كىرا ئاپتوبۇئات
ىلىرىدا قاتنايتتى. ۋك ھارەشېلىسىپىت، ئۋېر ەيتتى، كىشىلەنمۈرۆك

مىنى ېيىن، بىر ئاز دېندىن كەلگەتىپ كېزا بازىرىغا يېي ەرابىي
 سورىدى: اتقان بىر بالىنى چاقىرىپ ۋتىېلىپ يولدا كۋېلىېئ

 يى قاياقتا؟ۆئ ڭا، سىدىقنىڭا قارىڭكام، ماۇئ _

؟ ۇ، يامان سىدىقنىمۇيال، ياخشى سىدىقنىمەقايسى سىدىقنى د _
تارى، يامان سىدىق ېكرېس ڭتنىەترەئ ڭياخشى سىدىقكام  چو

گالدا ڭھازىر جا ۇچى، ئبكسىلئىنقىالەپسىدىن چىققان ئەھ
 .ۇاتىدەۋئىشل

 5 ۋۇ، ماەكام، مۇن ئەبارامس گالغا باشالپڭجا ۇنى ئاشېم _
بالىغا، باال  ۇئ ەدى رابىيېال، ـ دۋلىېنى ئڭسىلىرىۇم ـ كەسومغا ك

 ەينىگەك ئالدى ـ كەندەلمىگەسى كۈنگەلىپ ئىشېلنى قولىغا ئۇپ
 تتى.ەقىپ، بىردىنال يايراپ كېپ قاراپ بۈرۆئ

ي، ەن، ھەمدىال ئاپىرىمەنىم ئاچا بىردې، جەرسىلۈي _
 تتىم.ەلېپ كۇىسىنى قوشۋك ھارەشېرىپ ئېب ەيگۆئ ۇساقلىسىلىغ

يى ۆئ ڭنىۇراست ئ ەىلى، چاپسان بول، ھڭما ە، پىيادەبول _
 ئالدىراپ سورىدى. ە؟ ـ رابىيۇزى توي قىلغانمۆك؟  ئەدىرەن



117 
 

يى ۆشچىكى، ئېپوم ڭللىمىزنىەھەدادىسى م ڭسىدىقھاجىكامنى _
ىسى ئىشخان ڭتنىەترەئ ڭھازىرقى چو ۇسلىدىغەگالدا، ئڭجا ۇئاش
 ەللىدەھەالغانمىش، مۋت تارتىەمۈكۆق، ھۇندەيىكۆئ ڭالرنىۇش
، سىلى ۇت قىلمايدەخسۇر ەپلىشىشكەن گەالر بىلۇچكىمنى ئېھ
چى بكسىلئىنقىالەغقىنى ئوخشىمامال؟ سىدىقھاجىكام توي قىلمىدى، ئۇت
دى باال ئاستا پىچىرالپ، ېمال؟ ـ دە، بىلمۇمدەرېق قىز بەرسا خۇت
سىدىق  ۇيىن ئېسومنى ئالغاندىن ك 5، پۈلۈك ەرچەرلەمبەغۇم

 باشلىغان ئىدى.  ەشكەزلۆپ سەياماننى سىدىقھاجىكام د

ردى. ۈگۈي ەيىگۆپ ئۇرسىتىپ قويۆباال سىدىقھاجىنى يىراقتىن ك ۇئ
ر يوق، ەسەندىن ئەگېد ۇخ، سەرەل ـ دەل، دۆپ قاقاس چەرەت تۆت

ن ەبىل چىۈن كۈتۈپ پۈرۈتۆگىز كېننى ئەتمەك يوغان كەيىراقتا داپت
اتقان ۋلىېقاراپ ك ەزىگۆاتقان سىدىقھاجى ئۋچىېر ئەپ بوز يۇرۇئ ەرگەي

رنى ەشانىسىدىكى تېن پەپ، ئالىقىنى بىلۈرۆئايال كىشىنى ك
 پ قالدى. ۇرۇچ سىنچىالپ قاراپ تەرتكۈس

بوي،  ەنچۇغ ،نەدەا بۋك زىلەرىزاتتەردىكى پەكلەچۆيىراقتىن چ
نىك ېچى يېل چۇمبۇقارا سرغان قاپۇگىالپ تڭسا ەىنىگۆۋلىدىن تېب
غا قاراپ ڭنىۇل ساھىبجامال ئەزۈرغان بىر گۇرىنىپ، سىلكىنىپ تەۋت
 اتاتتى.ۋلىېل كۇدۇئ

 ۇن؟ بەاتىسۋرسىتىۆرنى كەتلەكارام ەمېا نڭدا، ماۇئاھ خ _
، يا ۇساھىبجامال قىز ئىنسانم ۇ؟  بۇممۈشۈ، يا چۇممڭۇئو

م ۈشۈن چەرگۆك ەندەتىگەا، ئۋا، توۋ؟ توۇرىزاتمەن پەشكۈئاسماندىن چ
قىپ ڭۋې؟ ـ سىدىقھاجى بىر ئويالپ، بىر ھاەمېن ۇاتامدۋتوغرا چىقى

 پسالدى.ەلىپ قالغان قىزغا سېقىنالپ كېي ەزىگۆئ

سىز؟ ـ ۇندى، ياخشىمەپەسىدىقھاجى ئ مۇيكەلەئۇسساالمەئ _
غا ڭنىۇز ئۆ، قاپقارا ئىككى كەچۇدىنى يىغىپ بولغۇسىدىقھاجى خ
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 ەرىشتە، ساالم پۇدىمېسساالم دەم ئۇيكەلەئۋەن ەابۋجا ۇتىكىلدى. ئ
 ۇزىمۆگىنىنى ئېد ەمې، نۇتتىمەۋەم دەرىشتەپ ڭلىېياكى ك ۇدىمېد

شنالىق ەقاق تڭن بىر چاەزمىگەچ سېرىكى بولسا ھۈلمىدى. يەبىل
 باشلىدى. ەشكەلدۈپۈن دەبىل

 ۇش ەلدىم،ـ رابىيەلدىم، يىراقتىن كەپ كەن سىزنى ئىزدەم _
پ ۇقلى الل بولە، ئۇغزىدىن چىقاردىيېن ئەلت بىەرنى جاسارەزلۆس

 ۈزگەباشقا بىر س ۇشىمۇك سوقەرۈي ڭنىۇي قالدى، ئەلمەك ەپكەتىلى گ
ن، ەلىشكېستى كەئالدىدا ب ڭنىۇن ئىدى. ئەنگەرىپىدىن تىزگىنلەت
ىنى ېڭرغان، يۇپ تۈنۈرۆكسى كۆك ەردانەينىكىدىن مۆن كەتكەپ كۆڭۈئ
قىقى ېرغان ھۇپ تۇرغۇىتى ئيرەچ ـ غۈكلىرىدىن كەالغان بىلۈۋرۈت
زلىرىدىن ۆر كۈتكۆك ئەتتۈركۈب ڭنىۇراتتى. ئۇر يىگىتى تىك تۇيغۇئ
نى چاقناپ ۇت يالقەببەھۇس بىر مەتمۈنى، پۇچقۇپ ئەزەك بىر غۈچلۈك
قىلىپ پىشىپ  ەئامىلۇن سودا مەر بىلەكلەركەراتتى. تاالي ئۇت
غان، ايسىزالنمىڭك ئوەنكىدۈگۈچبىر زامان بې، ھەن رابىيەتكەك
 ن ئىدى.ەمتىرىمىگەت

يىن، ئارقا ېلىدى سىدىقھاجى بىر ئازدىن كەيېباشالي، ـ د ەيگۆئ _
 پىنى ئىما قىلىپ.ەرغان كۇپ تۈنۈرۆلى يىراقتا كېپتىكى خەرەت

پ بىر ئاز ۇرۇئولت ەسايىسىد ڭجمىنىۈردىكى ئەي ۋۇئا  _
ن ەددى مۇخ ەندى،ـ رابىيەپەاللىشايلىمىكىن، سىدىقھاجى روزى ئۋھەئ
رغىالپ ۇئىسمىنى ئ ڭنىۇك قىلىپ ئەندەگېن دەىزنى ياخشى بىلىمس

لىپ ېسالىمىنى ئ ڭتنىۋۇىز ئوسمانجان ساڭپ قويدى، ـ دوستىۇقوش
 لدىم! ەك

 زاتتى. ۇسومكىغا قولىنى ئ ەرابىي

تنى ەخ ۇلىرى تىترىدى، ئەۋل ڭئوسمانجان؟! ـ سىدىقھاجىنى _
رتنى ئالدىراپ ۋېونپ، كۇنتۇئ ۇنىمە، رابىيەئاستا قولىغا ئالدى ـ د
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ت ەزلىرى خۆك ڭشقا باشلىدى. سىدىقھاجىنىۇتنى ئوقەچىپ خېئ
سارقىپ  ەزىگەڭزىدىن مۆ، ياش تامچىلىرى كەكتەرمۈگۈي ەستىدۈئ
 ئىدى.  ەكتەشمۈچ

پسىز، ەلىپ كېا بىباھا ساالم  ئڭلىم، ماڭسى ەت سىزگەھمەر _
ك ەدڭنىېردىن مەزاق يۇئ ەنچۇك قىز شەرىزاتتەل پەزۈك بىر گەسىزد

پسىز، ەچىنى يوقالپ كبكسىلئىنقىالەاتقان ئۋك قىلىەمگەرىي ئۇجبەم
تدارلىقىمنى ەبولغان مىنن ەتتى، سىزگەشىم ئاسمانغا يېتاپتا ب ۇش

 ن. ەاتىمۋيەلمەشنى بىلەقانداق ئىپادىل

دى ېلدىم، ـ دەپ كەرمان بوالي دەد ەىزگڭردىەد ەردەنلۈغىر كېئ _
رمىشلىرىنى ۈچەن كەتكۆئ شىدىنېب ۇزىنى باشالپ، ئۆس ەرابىي

ردى، ئارىلىقتا ەپ بەزلۆمما قىزىقارلىق قىلىپ سە، ئەقىسقىغىن
پ ۇرۇقىست ۇلىغانلىرىنىمڭئا ەققىدەھرىتى ھۆنام ـ ش ڭسىدىقھاجىنى

 تتى. ەپ كۈتۆئ

 ڭنيانىۇتسىز دەئادال ۇن بۈچۈرالر ئۇيغۇلىم، بىز ئڭنداق سىۇش _
ت ەقىقەق، ھۇىقترىپ چېك كەكرۆپ كەن دەتۋەس، ەپەزى بىر قۆئ

بولدى!  ەرمۈيىللىق سوراقسىز ت 10كاپاتى ۇق، مۇزلىدۆپ سەئىزد
 ۇسلى زىندان مانا بەن، ئەپتىمەرمىدىن چىقتىم دۈن تە، مۇىزمڭردىۆك
 ۇشۇلقىم مانا مەمىليونلىغان خ ڭنىې؟! مۇسمەمەن ئەئىك ەردەي
شىنى ېب  ڭزىنىۆلىپ ئېك ەنە. يۇاتىدۋراپ ياشاڭئى ەت ئىچىدەلمۇز

پ ەسسەشىغا دېب ڭن يولباشچىلىرىنىەگېمىنى يېىغان، غسىل
تچى بىر ەيدىغان ئاتاقلىق مىللەردى دۇ! ئىبراھىم تۇاتىدۋياشا

رپان ۇاقتىدا، تۋنازىر  ەلق ئىشالر نازارىتىدەشائىرىمىز بار ئىدى. خ
ل ەپ ھۈرۈلنى تالىشىپ يۇن پۇرغۇن نۈچۈشى ئۇلۇرۇق ۇس ەلقىگەخ

 ەرتىشكەزگۆت ئاستىدا ئەزى نازارۆئ يال،ەتمۆن ئۇزۇرىپ ئېقىلىپ ب
نى ڭش قىلىپ جىنايىتىەرۈنى خورالپ، كۇلق ئە. خۇرپانغا پالىنىپتۇت
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 ڭنىېم»ئاچچىقىدا  ۇئ ،يىنېندىن كەرگۋەپ قىستاەر دۇتاپش
، ئاچ قالغاندا ئاش ۇسىز قالغاندا سۇر سەنلەجىنايىتىم، س

 ەشكەزلۆسن ەاز بىلۋلىق ئاڭن، ـ سىدىقھاجى جاراەپتىكەد« رگىنىمەب
 باشلىدى. 

ن ئاللىقاچان ۈچۈش ئۈرۈرىشتېئ ەتكەرىيۆتنى ھەن، مىللەتۋە _
 ەلگەمەن ئەم بىلەگىنىمنى قايتماس ئىرادېن دەن، مەت قىلغانمەنىي
ئوخشاش بىر  ەت سىزگەقەا پڭن. ماەرماي قويمايدىغان ئايالمۇئاش
يتسام، ېلدىم، راستىمنى ئەالپ كۇن سىزنى ئارزەم. مەپداش كەس
شنا بولغان ەن تەمما مەنسىز. ئەئىك ەردانەم ۇئويلىغىنىمدىنم ڭنىېم
نى ې، مڭن سىزنىەىز، مڭىزدىن چىقىرالمىدىڭزنى، سىز ئاغزىۆس
لىدىكى ۆڭك ەدى رابىيېن! ـ دەقىلىم ۇىزنى ئارزڭلىشىېئ ەىزگڭمرىەئ
 رىغا تاشالپ. ۇپنى بىر يولىال ئوتتەق گەن

 ەقادالغىنىچ ەرگە، يەچالپ بىر ھازاغىڭرنى ئاەزلۆس ۇسىدىقھاجى ب
پ، چىشىنى ۈرۈتۆشىنى كېتتى، ئاندىن بەپ كۇرۇجىمجىت ئولت

لىپ ئويغا پاتتى، ئارقىدىن ئاسمانغا ۇۋېمۇي ڭزىنى چىۆپ، كەچىشل
شىنى ېتىكىلىپ قارىيالماي ب ەرابىيىگ ۋەر بىر تىندى ۇقڭقاراپ چو

 زلىدى: ۆگىلىتىپ سڭسا

س ەپەمنەا ھسىغۇقايغ ڭرنىۇيغۇن ئەلىم، مڭت سىەھمەر _
مما، بىر ەم، ئۈندۈيۆنلىكىدىن سەتمىگەپ كەگۈت ڭبولىدىغانالرنى
الپ باقمىدىم. ڭچ ئاېلگىنىنى ھەپ كەن دەگىمېت ەرگەئ ڭئايال زاتىنى

ت ەرئۈك جەندەگېن. سىز دەيمەلمەيېد ەرسەبىر ن ەقتەھ ۇن بەم
 ن. ەقىاللمايم

ھاجى كىن سىدىقېزلىدى، لۆردى، تىنماي سۋۇلىندى، يالېي ەرابىي
زى ۆ، ئۇر، ئاتا ـ ئانىسى ئالدىدا خىجىل بولدىمۇندۈچۈئ ەمېن

ا ۋرىك قىلىشنى راېبىرسىنى ش ەنەي ەرگەنلۈقارغىش ك ۇاتقان بۋتارتى
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 ڭنىە، رابىيەكسىچەئ ڭنلىرىنىەككۈپ ەلىگۆڭ، ئىشقىلىپ كۇرمىدىمۆك
بىر  رە، ھۇمما ئەالدى. ئۇۋرۇت قىلىپ تەر ەلىپىنى چىرايلىقچەت
سىزىمىغا زىت  ڭرىكىنىۈىجدانىغا خىالپ ھالدا، يۋى زىنۆغىز سېئ

زى سىزىپ ۆاتقانلىقىنى ئەۋزلۆس ەرسىچۈتەت ڭئويلىغانلىرىنى ۋەھالدا 
 ردى. ۇت

، ەرلىشىشكۈزگەسى سۇيغۇر تۇرۇغ ڭنىەرى، رابىيېنسەتكۆاقىت ئۋ
 ۇباشلىدى. ئ ەشكۈتۆئ ەرىپىگەيىداش تېپلىرى قەئاچچىقىدا گ

 باشلىدى:  ەشكەزلۆس ەتتەياپپ جىددىي قىۇرۇئورنىدىن ت

 ەىزگڭيدىەپ مەن دەرىمۇلدۇتۇننى قەتۋە، ڭىزغا قاراڭھالى _
رالماستىن ۇئاش ئىشقا ىزنىڭمىدلىرىۈئ رىغا چىقىپ،ۇپ ئوتتۇرۇئ
 ەتچىلىكتەربۇر غەتتەب ۇخىمېيىن تېىز، چىققاندىن كڭياتتى ەرمىدۈت

ن ۈچۈشىشى ئېئ ەلگەمەئ ڭىزنىڭلىرىۇرىن ئارزېاتىسىز، شۋياشا
ىزنى ئوبدان بىلىسىز، ڭنلىكىەھتاج ئىكوم ەك بىرسىگەدڭنىېم
 -قىل ەم، ئەر ئىرادەيسەخسارىم، قۇل رەزۈم؟ گەرىم كېن ڭنىېم

ا ئوخشاش ڭما ۇن، سىزمەن بىلىمەيارىمىدىما؟! م ەپاراسىتىم سىزگ
ىز ڭسىېاللمايسىز، ياق دۇتۇچىپ قېقدىردىن قەت ۇىز، بڭئاشىق بولدى

ممىسىنى ەھ ڭرنىەكلەتتا سىزدەمىللىتىمنى ھ، ۇڭرۇيلى، قاراپ تەم
بولماي  ەتىم رابىيېئ ڭنىېرمىسام، مۇلدۇتۇم قۈزۆتتىن ئەئاسار ۇب
ىزنى يوقالپ ڭن، ئاتا ـ ئانىۈچۈر بولغانلىقىم ئۇيغۇن ئەن! مۇتسەك

غىردىن ېن، ئەاپتىمۋلىېئ ەرسەپ نۆك كەن، بازاردىن بەتىمېپ كۇقوي
ندىم! ـ ەپەش سىدىقھاجى روزى ئير ـ خوەي. خەرمۈپ يۈرۈتۆق كۇئارت
 تتى.ەىپ كېڭل مۇدۇقويماي ئ ۇقاراپم ەينىگەك ەرابىي

ن ەتكۆپ ئۇبول ەاقىت ئىچىدۋت ەچ سائۈسىدىقھاجى ئىككى ـ ئ
نلىكىنى ەشى ئىكۈى ياكى چڭراست ـ يالغانلىقىنى، ئو ڭئىشالرنى

 ڭركىسىنىۇكىدىغان ئاچچىق موخېن چۈي، بىر كەلمەتېرق ئەپ
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ىپ بولدى. قولى زادىال ئىشقا بارمىدى. قاتتىق كېممىسىنى چەھ
 ر بولدى. ۇجبەر قايتىشقا مۇبالد ەيىگۆشنالىقىدا ئەمار تۇخ

لدى، ئوسمانجان ەقىز ك بىر لەزۈگ ەيگۆن ئۈگۈم، بۇئوغل _
، ەرگەتلەمې، قارا داستىخاندىكى نۇپتەپكەسالىمىنى ئ ڭنىەڭئاغىن

، ۇرىدۇت ۇلمۇپ ەنچۇمبار، بىر  ۇرمەكلەچېر كىيىم ـ كۇق ەچچەخى نېت
تىپ قالدى. ېپ كەرمىز، دەشۈرۆيىن كېم، ياق كەسېنى چاقىراي دېس
دى ئاپىسى ې، ـ دۇپتەلىپ كېرنى ئەرسىلەن ۇب مانا م،ۇئوغل ۇمۈڭردۆك

 نال. ەسىدىقھاجىغا ئىشىكتىن كىرىشى بىل

دى سىدىقھاجى ېد -م،ۈردۆك ممىنىەھ م،ۈردۆنداق ئاپا، كۇش _
 قاراپ.  ەرگەي

 

 ئازاد بولغاندا... نەتۋە

رىي ۇجبەن مەرگەپ بەلگىلەتتىن بەترەن ئۈچۈزى ئانىسى ئۈندۈك
توختىماي كىتاب  ەيىدۆئ ەچتەمگىكىنى قىلىپ، كەچىش ئېر ئەبوز ي

 ۇھاياتى ش ڭقىلىدىغان سىدىقھاجىنى رۇككەپەت يدىغان،ۇئوق
 ردى. ەزگۆن ئەيىن تامامېزىيارىتىدىن ك ڭقىزنى لەزۈنىدىكى گۈك

يدىغان ەتمەن يۈكىدىغان موخوركا بىر كېن چۈچ كۈن ئەئالدى بىل
نى قاتتىق چاقماق ۈك ۇتال قولى بارمىدى. شەقەئىشقا پ ڭنىۇبولدى. ئ

پ ۇك بولەندەتكۈۋەرۈيدۆرىكىنى كۈي ڭنىۇقىنى گويا ئېقىپ، چېچ
رغان ۇپ تۈرۈلمەزلىرى، تۆر سۈتكۆئ ۋەسكىن ەك ڭنىەقالدى. رابىي

رغان قاپقارا ۇنالپ تۇدولق ەكىتىدرىەر بىر ھەزلىرى، ھۆر كۇغرەم
ز ۈك ڭنىۇك، ئەسىمىدەكران رېلغان ئۇددى توختىتىپ قويۇچاچلىرى خ
نلىرى ۈزى كەب ۇرمىدى. ئەغا ئاراملىق بڭنىۇلىپ ئۋېلىېئالدىغا ك

 تتى. ەتېزى كاچاتالپ كۆلىرىنى ئەۋل ڭزىنىۆئ
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ن ەرسا، سۇپ تەد ەئەرىكىم ھۈي ئاغزىم، يەلەبىت ڭنىېي مەھ _
!؟ ئىسىت، ئىسىت، ئالالھ ەھ ڭك قىلدىۈرلۈتەپ تەياق دپ ەجەھ
تىسىدىن باشالپ ە،ـ سىدىقھاجى ئۇم ئىدى ئۇقۇشەسىپ قىلغان مېن
تىدىغان ېيدىن چىقىپ كۆپ ئۈرۈتۆرىنى كۈمبە، تەچتەنى كۈك رەھ

 بولدى. 

 ەڭن تەر بىلۈمبەت ەئاتقىچ ڭ، تاەچىدېر كەر ھەللىدىكىلەھەم
اليدىغان ڭق ناخشىنى ئاۇلۇڭن مەگېد« ەن رابىيەدىسەن»رىغان ڭيا

 بولدى: 

 لپـى چاچلىقىم،ۇز، زۆرىن  سېر شۇدىدەن

 تولدى ياش. ەزگۆكغىندىم ېئايرىلدىم، س

 ر،ەلەۋل  ەڭن اللىرەرگۆن كەر مۇدىـدەن

 ياش؟ۇپارلىغان  ق  ەختىمگەر بۇدىـدەن

 

 غى،ېت  ڭن  قاغىلنىەلگۈمۆمانـغا كۇت

 رىب ماكانـى،ېاقلىق  غۋسـايلىرى شى

 ر چاچتىم،ەنچىلۈشىمدىن ئېمىنغا يېز

 تقـان جاھانـى؟ۇت  ڭنىەر رابىيۇدىدەن

 

ك، ەپتۈشۈچ ەرىشتەك تارقالدى، ئاسماندىن پەچۆچ ەللىدەھەم
زى ۆرى ئېندىن بۇك، شەپتىدەتمە، كەسېن دەتىمېكەسىدىق ياماننى ئ
 ك.....ەاليدىغان بوپقاپتۋل توەزەئاسمانغا قاراپ غ

اھ ۇۋگ ەممىگەل ئالغان باال ھۇش سوم پەبلىپ ېنى باشالپ كەرابىي
 ردى.ۈپ يەزلۆنلىرىنى سەرگۆك ،پۇبول

لىپ، ېم ئەلەن قولىغا قايتىدىن قەتىبارېندىن ئۈك ۇسىدىقھاجى ش
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، ئاشىق، ۈيگۆتوغرىسى س ،ت لىرىكىلىرىغاەببەھۇرنى مەپتەد ەچچەن
 تتى. ۇۋەزۇرالرغا توشقىئېمىلىرىدىكى شېپ تەشرەن، مۇجنەم

 ، ئاخىرى يولغا چىقتى.چىدىمىدى ۇئ

پ تاپتى. سىدىقھاجى مانا ەنى ئىزدەلىپ رابىيېتىپ كېغا يۇئاقس
 ڭنىۇئىزھارىنى بايان قىلدى. ئ ۈيگۆخاس س ەرگەكلەركەمدى ئەئ

ئاجايىپ  ەق مىسرالىرى رابىيىگۇغان ئوتلۇپ ئوقۈشۈرۆن كەبىل ەرابىي
 سىر قىلدى:ەت

 

 ىپ،ق قىزغىنۇقلۇرۇرقى تەن زىننىتى پەلشۈسلى گەپ

 ر،ۇدىدەباھارىم نۋەر تاالشقان نەلەڭسنىدىن رۆھ

 

لىپ ـ ېن ئەر بىلەملەسەق قۇق ئوتلۇشەئىككى ئاشىق ـ م
رتىنى ەئاخىرقى ش ەمدى رابىيەمما ئەگىشىدىغان بولدى، ئېت

 جاكارلىدى:

م، ۈردۆتىم بىر يىگىتنى ياخشى كېنجى قۇن ھاياتىمدا تەم _ 
ىز ڭك نامىەبارۇم ۇشۇمن، ەپ بىلەرەش ۇشۇتتىم، مەرادىمغا يۇم

ز ياشاشنى ۇن يالغەىز بىلڭببىتىەھۇـ م ۈيگۆمىمىي سەن، سەبىل
 ەيگۆسنى چاقىدىغان، ئەپەن سوالپ قويسا قەنكى مۈن. چەخااليم

نجىرنى ەتىدىغان، باغالپ قويسا زۈۋېرۆسولىسا تامالرنى ئ
لكى ياكى ۈخسى مەنى شېچكىم مېن! ھەرك قىزىمەتىدىغان ئۈۋېرۆئ
ن، ەركىن ياشايمەن ئە. مۇسوالپ قويالمايد ەيگۆئ ەدپىتىۈلى سۇق
ل ۇن پۈچۈتىش ئېي ەقسىتىمگەن. مەش قىلىمەرۈن كۈچۈك ئۈرلۆھ

 ڭر قىزلىرىنىۇيغۇن. ئەز تاپىمۈي ەنەن يەل بىلۇپ ن.ەتاپىم
 ڭنىېم ۇمانا ب ن.ەنياغا جاكاراليمۇر ئىرادىسىنى دەيسەنماس قۇبويس
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 رتىم!ەتوي قىلىش ش

 پ خىتاب قىلدى:ۇرۇپ تۇتۇت ڭولىنى چىق ڭنىۇسىدىقھاجى ئ

مىز ۈيگۆم، ساپ سۈردۆت سىزنى ياخشى كەقەھاياتىمدا پ ۇنمەم _
 ن. ەرازىم ۇشكىمۈلۆتتا ئەن ھۈچۈئ

نى ې، مۇڭمچى بولەا ياردڭيلى، سىز ماەرمۈي ۇپمۈلۆياق، ئ _
بىر ـ بىرىمىزنى  ە، ئىككىمىز بىرلىكتڭنى قولالې، مڭقىلى ەھىماي

 سىدىقھاجىغا. ەرابىيدى ېيلى، ـ دەلۆي

ىز بار، ڭيگىنىۆس ەىزدڭينىەق، كۇىز ئوچڭل يولىۈنى رابىيگېق _
نجىرنى ەيسىز، زەلەرۆسنى قانداق چاقااليسىز، تامنى قانداق ئەپەق

 دى سىدىقھاجى.ېپ باقاي، ـ دۈرۆن كەيسىز، مەلەزۈقانداق ئ

تتى. ەپ كۈرۈشقا قاراپ يۇختىالپ ئاتۇييارلىقىنى پەالر توي تۇئ
ن ئوغلىنى ەقىزنى باشالپ كىرگ لەزۈن گەلگەنى يوقالپ كۈقى كلىېھ
 ندى. ۈيۆكال سەئانىسى ب ڭپ، سىدىقھاجىنىۈرۆك

ن ۈچۈلىش ئېتى ئېتوي خ ەن رابىيەتىسى سىدىقھاجى بىلەئ
لىپ ېتىنى ئېالر توي خۇت ئىشخانىسىغا باردى. ئەمۈكۆزىلىق ھېي

س بىر ۈيەخاس م ەرگەرلەيىن، سىدىقھاجى ئېتاالغا چىققاندىن ك
 االلماي:ۇۋتۇزىنى تۆئ ەتتەھال

ت ەھىمسىز قىسمەن رەگېدىمې؟  ئاھ، نۇي بەلەت جن كاەگېدىمېن _
 ۇن چىرايلىق بىر دوپپىمۈگۈب ەرىگەپ ۇن بەيگۆرىكىمدىن سۈ؟ يۇب

 ۇشىلىدەڭم يوق. قاچان تۇلۇمدا بىر تىيىن پۇقۇلمىدىم، يانچەزۈكىيگ
 تتى.ەارقىراپ كۋپ ەنيا! ـ دۇد ۇب

دى ې، ـ دڭزماۇىزنى بڭلىۆڭرگىز كەھ، سىز لۇبار پ ەندەم _
، ەنگىچۈنكى كۈگۈتاكى ب ۇلىنى ياساپ، ئۆڭك ڭسىدىقھاجىنى ەرابىي

يتمىغان ېلى بارلىقىنى سىدىقھاجىغا ئۇسوم پ ڭمى زۈي ەچچەن ڭزىنىۆئ
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پ ەن دۇن بولمىسەرگۆنياغا قىزىقىپ ياخشى كۇنى مال ـ دۇئىدى. ئ
 ەنەي ،كەدڭنىۇرغان ئىدى. شۇيوش كىنىۈپلۆك ڭلىنىۇپ پەنسىرەئ
 اتاتتى.ۋسىدىقھاجىنى سىنا ەزىچۆئ

 -الر يىراق ۇنى  ئۈـ ك 31 ڭـ ئاينى 7ـ يىلى  1978
 ڭشچىكنىېر قىلدى. پومەۋەتوي قىلىدىغانلىقىنى خ ەرگەقىندىكىلېي

نى سىدىقھاجى ۈلمىدى. توي كەچكىم كېپ ھۇتويىغا قورق ڭئوغلىنى
پ ۈشۈرىغا چۇتى. ئانىسى ئوتتيتېلىپ ناخشا ئېتار چۇزى دۆئ
 ل ئوينىدى. ۇسسۇئ

لى ۆڭمما كەشال، ئۇزى خۆر ئۇمىشقىدېن ڭنى سىدىقھاجىنىۈتوي ك
سلىدى. ەن دوستلىرىنى ئۇرغۇپتىكى نەكتەم ۇرىم ئىدى. ئېي
ياتقان  ەسلىدى. يىلالپ بىللەپداشلىرىنى ئەسابسىز سېھ
 سلىدى.ەرمىداشلىرىنى ئۈت

 لمىدىم.ەرېتوي قىلىپ ب ڭچو ەگن سىزەل، مۈرابىيگ ۈڭرۈچەك _
دى ېىز، ـ دڭردىۆكىنى كۈرلۈتەت ڭزىلغانالرنىېي ەمگەشانېپ

 .ەسىدىقھاجى رابىيىگ

پ ۇرۇپ تۇت بولەرز ـ ئامانەق ەسىزد ەتوي ھازىرچ ۇياق، ب _
ا باشقىدىن توي قىلىپ ڭنى ماۈن ئازاد بولغان كەتۋەن. ۇرسۇت
 ەكسىگۆك ڭجىنىشال ھالدا سىدىقھاۇخ ەدى رابىيېرىسىز، ـ دېب
 پ.ۇشىنى قويېب

 

 لىنېن كۇقاچق

 ەسلىدەنتى ئەك ەزىسىدىكى مىيېئازاق ي ڭھىرىنىەش شۇئات
ك ۈررەۋەت ڭد شاھالرنىەممەھۇجدادلىرى بولغان مەئ ڭسىدىقھاجىنى

 ڭد شاھنىەممەھۇرت جامائىتى مۇمىنى ئىدى. سىدىقھاجىنى يېز
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ك ەرىنداشلىرى بېم ـ قۋقو ڭالرنىۇپ ئاتايتتى. بەرىسى دەۋتتىنچى نەي
 ڭمىنالرنىېن زۈتۈدادىسىال پ ڭت سىدىقھاجىنىەقەپ، پۇبول پۆك

ر ەرىپىدىن زومىگەمىتى تۈكۆخىتاي ھ ەپىتىدۈمىراسخورى س
 ڭخىتاينى ۇئايرىلدى. ئ ەگبركىەن سىنىپىي تەگېشچىك دېپوم

 اپاتۋ ەرمىدۈت يىلى - 1955 ،لىنىپېئ قولغا شلىرىداۇرۇباست
ر قاتارىدا ەنلەشمۈسىنىپىي د ئانىسىغا ڭنىۇئ ەنتتەك بولدى.

 ۇرىلغېقاراشلىق ت ەئائىلىگ ۇللىدىكى بەھەقىلىناتتى. م ەئامىلۇم
ي ـ ۆخ، ئەرەل ـ دەر، دەنلەگمۈ، تەڭستۆئ م، ئوتالقالر،ەر، بىنەرلەي

زىغا ېي ۇاقتىدىال، بۋياش  9ـ  8ممىسى سىدىقھاجى ەھ ڭرنىەتلەئىمار
قىلىنغان  ەسادىرۇرىپىدىن مەت نىست خىتاي باشلىقالرۇن كوممەلگەك

لق ەـ يىلى خ 1961 ئانىسى ڭنىۇندىن باشالپ ئۇئىدى. ش
نىقالش ېـ يىلى سوتسىيالىستىك ئ 1964نلىرى، ەشمۈد ڭناسىنىۇكومم

كچى ەرمۈكاپىتالىزمنى تىرىلد ،كتىېرىش ئوبيېب ەربەز ڭرىكىتىنىەھ
ر ۇنسۇخىل ئ 5ـ يىلى قارايىپ،  1966ر، ۇنسۇخىل ئ 4بولغان 

ش قىلىناتتى، سازايى قىلىناتتى، ەرۈن كەك قالپاقالر بىلەندەگېد
قىلىشقا،  ەن ئاالقەچكىم بىلېلىناتتى. ھېس ەككەمگەرىي ئۇجبەم

 لمايتتى. ۇلدى قىلىشقا يول قويەباردى ـ ك

 لخورەدېج كەندەگېد ۇڭدېز ۋما ڭخىتاينى ـ يىلى 1978
 تلىكۆۋەن - 11ى دىكڭيجىېب ڭنىستالرنىۇكومم پ،ۈلۆئ لدارلىرىەمەئ

 بركىەسىنىپىي ت ۇتمەمۈكۆيىن، ھېىغىنىدىن كي يىمۇئوم - 3
ر ەتلەلق سىياسە، خەچكەتمىگەپ كەكىتلەت ڭچى ەسىلىسىنى ئانچەم

ئاستا ـ ئاستا مىدىرالشقا  ،س قىلىپېك ھەبىر ئاز بوشاپ قالغاند
 ەلىشىگېرتىغا كۇرمىدىن چىقىپ يۈت ۇباشلىدى. سىدىقھاجىم

مدى بولسا ەن ئىدى. ئەتىلگۇۋېپ ئانىسىغا قوشەكسىلئىنقىالبچى دەئ
غقانالر بىر ـ ئىككىدىن ۇق ـ تۇرۇيىن، ئاخشاملىرى ئېتويدىن ك
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يتقاندا، ېتىشتى. توغرىسىنى ئېلىپ يوقالپ كېك ەنچۇرۇيوش
تاسادىپىي توي  ۇكىشىنى ب ەممەر ھەكلەچۆز ـ چۆللىدىكى سەھەم

قىالتتى. لپ ەج ەيگۆئ« نەشكۈچ ەرىشتەئاسماندىن پ»بولغان، 
اتقان، ۋك قىلىەمگەرىي ئۇجبەم ەق، نامراتچىلىق ئىچىدۇزلۇيوقس

لىپ ېزى كۆاتقان سىدىقھاجىغا ئۋك ياشاەمدۇھكەتتىكى مەددى نازارۇخ
، ۇ، ئىنسان قىزىمىدۇرىشتىمىدەل قىزچاق راست پەزۈگ ۇن بەگكەت
زىلىرى ەتتا بەھ بار ئىدى. ۇلىدىغانالرمېرگىلى كۆپ كۇيران بولەپ ھەد
زا كادىرى ېك بىر يەندەالر، مڭقىزنى قارا ۇا بۋت قىلىپ، توەسەھ

 ڭنىۇن، بەرىمۈپ اليىق يوق بويتاق يۇرۇمائاشىم بار ت
لىپ ېپ كەردىن ئىزدەلەالتاققا نڭك بىر قوەسىدىقھاجىد

، توختىنىياز ھاكىم ۇاقتىدىمۋدىكى ۇيىشتى. ئاقسېالغىنىنى، دۋگىېت
 پ:ۇرۇلىتىپ تڭا ئاسىدىقھاجىغ ۇلدارمەمەك ئەن بىر سولتەگېد

التاققا ڭقو ۋۇردىن چىقىپ، ماەن ھاكىم بولىدىغان ئۈگۆـ ئ ەتەئ _
زى ۆالتاق سڭقو ۇنىدى. بەگېد  _، ڭنىۇالر بڭگىنىنى قاراېن دەگىمېت
ق بىر ۇلۇزۋما« التاقڭقو»ن سىدىقھاجى ەتكەپ كۈتۆك ئەنىدىن بېج
 ردى: ەب پۇئوق ەرابىيىگ زىپېر يىئېش

 ن،ەم بىلمىگەنى ئادۇق ئالتاڭم قوۇن بولدۈچېن

 ن،ەم تىلىگەنى نالۇالتاق ئڭم قوۇن بولدۈكىمچ

 

 پاتمىغان؟ ەگىكىگۆز ئاچقىنىدا يۆن كەكىمك

 ياتمىغان؟ ەكىدۈشۆپاتقىنىدا ب ەگىكىگۆي 

 

 ز ئاچقىنىمدا يىغالپ ئارام تاپمىغان،ۆكىمىدىم ك

 يىغلىغان. ەدكەبەئ تا م يىغلىغان،ەيىغلىغان ھ
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 ،ەمان ئىلىكىدۇـ ت ۈنۈلقىم تەخ ۇالدەۋرىغان ئڭئى

 .ەلكىدۈر مەللەجىمېھاياتتىن ت ۇھر ئااللماي شەب

  

 چىپ،ېريا كەتىپ، دېھقان الي پېىش قىلسا دۋرەمايسا پ

 چىپ،ېز ئۇاق يىغسا قىشتا سوراپ مغيازدا قام

                 * * * * * * * * 

 ـ ئورمانزارىدىن، ۇنغا تاغۇي ئوتەسمەىق كۋبىر چى

 باغىدىن، ۇل شىرىنۇسالماي ئاغزىغا ئ ەېۋبىر م

 

 قىزلىرى، ڭلنىەم ئۇزلەم ەتسەپ بويىغا يۇبول ڭچو

 جرىدا قان ئىزلىرى،ۇك قىلىندى ھەرمەئ ەزمىدەب

 

 ن،ەسىلىپ زىندان بىلېشتى بەگۈقىران ياشلىق تەۋن

 ن.ەىجدان بىلۋلىشىپ ېشتى ئەگۈت ۇتلىك جانمەقىمم

 

 يلىدى،ەيران ئەۋبىرنى باستى، بىرنى ئاستى جاھاننى 

 يلىدى،ەيران ئەنيانى ھۇبىرنى چاپتى، بىرنى ئاتتى د

 

 ن،ەلدىن قاپتىمەجەئ مۇش ۇدىن چىقىپتڭلىيىم ئوەت

 ن.ەالتاق نام ئاپتىمڭپ قوەم مىللىتىم دەلسەنىپ كېي
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 ن،ەتتىمەن بىر چەرمۇيوقت ەزمىسىدەختىيارالر بەب

 ن.ەردتىمەس جايى پىنھان دەمەلنىگارغا يار ئۈگ

 

 يلىدى،ەياپراق ئ ەستەن خەلگۈكۆىيىپ شاخى تسارغ

 يلىدى،ەپراق ئۇخاكى ت ەزمىسىدەر بەللۆڭۈزوق ك

 

 م،ەقەن لەگڭپتى يوق سىۈنى جېم ۇيدەالتاق دڭكىم قو

 م.ەلەن بولماس ئەرازىم ەقىمىمگەالتاق لڭن قوەم

 

 س،ەاپا ئىزدىمۋنى ېس خار، ەڭاپانى ئىزدىسۋ لۆئ

 س.ەم بولدى بەكايېھ ۇمكى بۈكۆالدىم ھەۋال ئڭتى

  

دىكى ۇن ئاقسەر قولى بىلۇدڭرنىەاقتىدا كىملۋينى ەر ئىئېش ۇب
شتىكى ۇنمىش، ئاتەككەقولىغا ت ڭن ھاكىمنىەگېتوختىنىياز د

پ ۇئوق ەلىپ بىر ـ بىرىگېپ ئۈرۈچۆئىرنى كېش ۇب ۇياشالرم
غان ۇر ئوقەتلەنەل ەرگەنلەگېالتاق دڭن، سىدىقھاجىنى قوەرىشكېب

 ئىدى. 

غقانلىرى ۇقىنراق تېي ڭر ئارىسىدا،  سىدىقھاجىنىەنلەگلەيوقالپ ك
 يىن:ېندىن كەتكەپ كۈرۆلىننى كېك

  رىسىەۋتتىنچى نەي ڭششاھنىەمتتى، ەپ بوپكەقانداق گ _
الغىنى ۋيلىنىۆبالىسى بار بىر چوكانغا ئ ەئالت ڭننىۇبولغان سىدىقاخ

 رسا،ۇپ اليىق تۆك ەنچۇش ەئىچىد ڭالدىمىزنىەۋق ـ ئۇرۇمىسى، ئېن
تتا ەيىشتى. ھېنىمنى؟ ـ دېخ ەڭتەق سۇرتلۇياقا ي ۇالدى بۋپىېدىن تەن
زى ۆپ، ئۇزۇقائىدىسىنى ب -پ ەدەئ ڭرنىۇيغۇلىن چوكان ئېق ۇب»
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ز ـ ۆس ەللىدەھەن مەمۇبولدى. ئوم ۇرمەنلەگېد« ۇاپتۋگىېلىپ تېك
زا ېي ەرگەنلەتكەلىپ كېك ەنگىچۈئىككى ك -يدى. بىر ەپۆك كەچۆچ

ر توپ ـ ەمدى كىشىلەيىن، ئېندىن كەمىگېد ەمېچنېباشلىقلىرى ھ
« رىزاتەپ قالغان پۈشۈئاسماندىن چ»قىلىشىپ،  ەتەن پەتوپى بىل

 تىدىغان بولدى. ېپ كۈرۆن كەچوكاننى ئااليىت

الپ، ڭرنى ئاەپلەزى گەاتقان بۋقىلىنى ەزىگۈزىدىن ـ يۈي ەرابىي
ردى. بىراق ەتىنى بەسلىھەتىش مېردىن كەي ۇسىدىقھاجىغا ب

ت قىاللمىدى. ەرئۈت ئاستىدا بولغاچقا جەسابتا نازارېقھاجى ھسىدى
 ۋە، ئاتا ـ ئانىسىغا قىيالمىدى ۇچىش پىالنىنى ئويلىغان بولسىمېق

 :ەرابىيىگ

 ڭزىنىېي ەدى. رابىيېيلى، ـ دەرۆك ەردەي ۇشۇك مەرسۆك ەمېن _ 
ل كىرىم ۇغىرلىقىنى، بىر تىيىن پېئ ڭرىق ئىشلىرىنىېتىز ـ ئېئ

ر ۈمۆت ۇ، بۇا ئۇڭتتى. شەمايدىغانلىقىنى ياخشى بىلقىلغىلى بول
روناق تاپقىلى بولمايدىغانلىقىنى  ەپ چىقىمىغىچۈسۆقنى بۇتوس

ئاخشىمى سىدىقھاجىغا  ۇتىرىشاتتى. ئ ەشكۈرۈندەشۈسىدىقھاجىغا چ
 ردى: ۋۇيال

 رىشتى.ېىسالىغا ئۋمىز ۈيگۆس ڭسىدىق، ئىككىمىزنى _
يدىغان ەمىنى يېغ ڭتنىەىللن مۈتۈمدى پەق. ئۇتتەرادىمىزغا يۇم
مىنى ېچنېك، بولمىسا ھەرېپىش كېل تۇپ قالمايلى، پۇنتۇدىمىزنى ئۋە
 يلى.ەتېردىن چاپسانراق كەي ۇا بۇڭ. شۇل قىلغىلى بولمايدەھ

 نىمىدى:ۇتال ئەقەسىدىقھاجى پ

رنى ەنلۈرىن كېش ۇچ ئاي بولسىمۈچبولمىغاندا ئىككى ـ ئېھ _
لىپ ېك ەنەيلى. يەرمۈپ يۇر بولساپىۇم ەردەلەااليلى، نۈۋزۈتكۆئ

 . ۇتتى ئەرسىتۆرنى كەك باھانىلەندەگېن، ـ دۇئانامالر باالغا قالمىس
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تىزدىكى ې، سىدىقھاجى ئەشتۈنى چۈـ ك 7الر توي قىلىپ ۇئ
يتتى. ەنمۈرۆك ەيدۆئ ەلدى. رابىيەك ەيىگۆكتىن ئەمگەرىي ئۇجبەم

 ڭدىقھاجىنىنلىكىنى، سىەتكەندىال چىقىپ كەتىگەئ ڭلىنىنىېئانىسى ك
نلىكىنى ەرمىگۈشتۈرۈپ ئويالپ سەتتىمىكىن دەك ەككەمگەنىغا ئېي
 ەزگەغەاراق قۋكىرىپ بىر  ەيىگۆيتتى. سىدىقھاجى ياتاق ئېئ
 دى:ۇئوق ەئىچىد ۋەردى ۆتنى كەزىلغان خېي

ئالدىنىپ،  ەتكەببەھۇقاندىم، م ەمىزگۈيگۆسىدىقھاجى، س»
م ۈلۆڭشقا كۇيرىپ قوېتنى قولدىن بەرسۇت پەك قىممەندۇئالت

 ۇك ئارزەكسۈسولىنىپ ياتسام، ي ەپىدەل كۇيوقس ۇن بەنىمىدى. مۇئ
باقسام، سىزدىن  ەيلىمگەن؟ مەتىمېئارمانلىرىمغا قانداق ي -

ت، ەقسەراد ـ مۇمنى بىلىسىز، مەدۋەمما ەم يوق، ئۇئايرىلغ ۇتمۇمىن
ن ئىدىم. ەگېن دەچاقىم ۇرنىمەسلەپەتىش يولىدا قېنىشانىمىزغا ي

 ەرىبانېغ ڭن، سىزنىۈچۈنلىرىمىز ئۈختىيار كەى بئاخىرق
 ەيگەخڭل شاۇدۇن ئەم تىپ قالدىم،ېپ كۈرۆتاملىرىنى ئ ڭىزنىڭلبىۆك

 « ەپ: رابىيۈيۆس ۈگەڭن......  سىزنى مەت يازىمەرىپال خېدىم، بڭما

ن ئىدى. ەتكەچىپ كېراستىنىال ق ەنداق قىلىپ رابىيۇش
پ قالغان ۇرۇتىپ تېق ڭاد ەتنى مىجىقلىغىنىچەسىدىقھاجى قولىدا خ

اقىت ۋت ەش سائەتتى، ئارىدىن بەشى پىرقىراپ كېب ڭنىۇئىدى. ئ
 ۇشىدىنمېمارالب ەتتۋەلەس ئۇئاپتوب ەاقىت ئىچىدۋ ۇن ئىدى. بەتكۆئ
 .ۇتىدېپ كۈتۆئ

نھا ەت ەرگەلەم، نۇشۇركىن قەرمايدىغان ئۇت ەستەپەق ڭنىېئاھ، م
 ەختەل - ەختەل ڭنىې، مڭتمىدىەز كۇن يالغە؟ ياق، سڭتتىەپ كۇچۇئ
 ! ڭلىپ قاچتىېئ ەرىكىمنى بىللۈتولغان ي ەتكەسرەھ
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 لىنېن كەلگەلىپ كېت ئەرىكەب

ھمانخانىسىغا ېلمانالر مۇسۇلىپ، مېك ەيگەخڭشا ەرابىي
 ڭرنىەخسلەش ەرلىرىدەھە، شەلكۆئ ڭچاغدا خىتاينى ۇنالشتى. بۇئور

ىز بويىدىكى ېڭپ، دۇلغان بولۇت قىلىشىغا يول قويەتىجار
م ەن مال ھۇرغۇالردىن نڭگاڭن، شاۋەيەردىن، تەللەئ تەچ ەرگەرلەھەش

ي ەلىمۆراتتى. باج تۇن كىرىپ تەنسىز يولالر بىلۇم قانەنىي، ھۇقان
پ پايدا بار ئىدى. ەسسىلەن مالدا ھەن كىرگەنسىز يولالر بىلۇقان

ن، ەرلىرىغا ئاساسۇچۇلىغان ئڭردىن ئاەرلەسودىگ ۇرابىيىم
ىدىن سەپەز ڭنى، ھىندىستاننىۇساپ ئالت ڭننىەمچىدىن خوتۈرۈئ
رىدارىنى ېنى خ« ماللىرى»ن ەلگەكەئ ۇالغان ئىدى. ئۋلىېلىال ئېخ
پىش ېاپىق مالنى تۇۋلىغا ئالىدىغان مۇپ ۋەتىش ېس ەرقىدەپىپ نېت
ن ەت قىلىدىغانالر بىلەن تىجارۇرۇقاتراپ، يوش ەپكەرەر تەن ھۈچۈئ
سىنى ېال، ئادرپۇنلىشىپ بولۇياتاققا ئور ۇتتى، ئەشۈرۆك
ت يازدى. ەخ ەيىن سىدىقھاجىغا بىر پارچېالغاندىن كۋنىقلىېئ

 ەساالمنام ە، ياتىقىدا ئىككىنچى پارچەچتەنى كۈئىككىنچى ك
غاندا، ڭشقا ماۇساالمنامىسى ئات ەپارچ 4 ڭنىەئىرىنى يازدى، رابىيېش

لمانالر ۇسۇي مەخڭلىرىكىسى شا ۈيگۆنجى سۇت ڭسىدىقھاجىنى
لدى. ەتىپ كېسقا يېايالالر ياتاقخانىسىدىكى ئادرھمانخانىسى ئېم
ك بىر پارچىدىن ەدۈگېنى دۈر كەتىسىدىن باشالپ، ھەنداق قىلىپ ئۇش

ت ەببەھۇىسال، ھىجران، مۋ، ئازاب، ۈيگۆس -ت ەق ساالم خۇنلۇيالق
ياققا ۇياقتىن ـ بۇي ئەلمۈزۈك ئەرلىرىدەپتەددى پوچتا كۇئىرلىرى خېش
 ردى.ۇپ تۇچۇئ

نداق بىر ۇم ەىدا رابىيىگقتىم سىدىقھاجى ئاچچىېيىن بىر قېك
 تتى:ەۋەزىپ ئېر يىئېش ەپارچ
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 نكى يارىمدىن يىراق،ەزوقتا، م ەلكۈيار قاياقتا ك

 ن باھارىمدىن يىراق.ە، مەشاخى بىرل ۇكمەچېل ـ چۈگ

 ،ەلجامالىم يارىمۈقىلسام، گ ەنال ەڭتمەيىب ئەئ

 زارىمدىن يىراق. ەن اللەامۋركىم، بىناۇدىدەن

 ت،ۋەرد ئاقىەر دەرۈلتۆ، ئەن رابىيىگەىدىماسمچ

 م ئىشقى ئوتتا، يار مازارىمدىن يىراق.ەلسۆيلى ئەم

 ز توپى،ۇلتۇكىم، ساقىغان يەرۈئايلىنىپ ئاينى ي

 ل نىگارىمدىن يىراق.ۆن، ئەرمەچېم جاندىن كۈزۆن ئەم

 

 ر يازدى.ىئېش ەن بىر پارچەابۋسىدىقھاجىغا جا ەرابىي

ئاھ  ڭسىدىقھاجىنى ە، رابىيەندەتكۆت ئاقىۋچ ئاي ۈئارىدىن ئ
پ ۇرۇئىرىنى تاپشېك بىر شەردەشتەتىم يازغان نېپ، ئاخىرقى قۇرۇئ
سودىسىنى  ەمدەااللماي قاتتىق يىغالپ تاشلىدى ھۇۋتۇزىنى تۆلىپ ئېئ

لىپ، ېتىپ كېغا يۇئونس ۇتىسىال يولغا چىقتى. ئەپ ئۇرۇيىغىشت
لىپ، ۋېنلىشىۇقا ئورن ياتاقۈچۈيولغا چىقىش ئ ەندەتىگەتىسى ئەئ

ي، ەرمۈتۆشىنى كېب ۇكوچىدىكى ئاشخانىغا تاماققا كىردى. ئ
لىپ ېك ەلگەستۈنىدىكى ئېاتقاندا، يەۋمىنىنى يەڭتقان لۇيرۇب

 الپ قالدى: ڭىنى ئاڭپارى ڭستامنىۇن ئەرغان ئىككى ياش باال بىلۇئولت

ن ساقال، قاپقارا ەگېمىدېن چاچ، نەگېمىدېستام، نۇمال ئەرمۆك _
 مدىغان. ەمېياراشقىنىنى د ڭلكىسىنىۇرۇم، بۇتكاس

ن ەگېكام، ماركس دۇئ ەمېن ۇرسىمەن بەلگەلدىن كەئ تەچ _
 ؟ۇرمامدۇنداق ئوخشاپ تۇلىقى ساقاللىققا شېھ

 ؟ ەن يىگىت ـ ھەلىشكېن كەگېمىدې، نۇك قىلىدەردۇيغۇياق، ئ _
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ك ەندەگېر دەمىلېن زى بىرۆـ ئ ەزىگۆئاداش ئ ۇستام، ئۇي ئەھ _
 ؟ ەمېن ۇمدقىال

لنى شاھ ەزە، بىر غەندەتكەپ كەاپ يۋلى كاېي، ھەياق _
اتقىنىنى ۇۋئوق ەىسىدېۋش شۇازىنى چىقىرىپ ئاتۋك ئاەپتەشرەم
 لدىمىكىن.ەشتىن كۇاپچى بالىالر، ئاتۋكا ۇالپتڭئا

الپ ڭرنى ئاەپلەگ ۇب ە، ـ رابىي«لەزەغ»، «ەىسىدېۋش شۇئات»
شىنى ې، بەپ قالدى ـ دك جىغ قىلىەيغاندۇرسىنى تەرىكى بىر نۈي
 پ:ۈرۈتۆك

پ سورىدى. ەر؟ ـ دەاتىسىلۋپىنى قىلىېگ ڭكام، كىمنىۇي ئەھ _
 رسىتىپ:ۆن سىرتنى كەبالىالر قولى بىل

 دى.ېاتىمىز، ـ دەۋھماننى دېرغان مۇئالدىدا ت ڭسچىتنىەم ۋۇئا _

ددى ـ ەن قەگېمىدېپ تاالغا قارىدى، پاھ، نۇرۇئورنىدىن ت ەرابىي
 -ن چىراي، قاپقارا چاچ ەلىشكېك، كەچېن كىيىم ـ كت، ياراشقاەقام

چبولمىسا سىدىقنى ېن؟ ھەلگەشتىن كۇئات ۇر بۇساقال، كىمد
 ڭسچىتنىەالرنى ئويالپ، ئىختىيارسىز مۇش ەتونارمىكىن، رابىي

ر ۇمىنىدېرىكى نۈي ڭنىەرى رابىيېقىنالشقانسېلدى. يەئالدىغا ك
قتىغا ۇكى بىر نلىشقا باشلىدى. يىراقتىېك قاتتىق سەندەزگەس

غىشلىغان ېب ۈيگۆس ەز، رابىيىگۆپ قوي كۈج بىر ۇرغان بۇتىكىلىپ ت
اتقان ۋ، رىتىملىرىغا تىزىەر پىچىرالپ قاپىيۇرنىدەمىلېر ئىدى. نەزلۆك
رىپ ېب ەرگىنىچۈگۈي ەر ئىدى. رابىيەلەۋش لۇتون ەر رابىيىگەلەۋل ۇئ

 قولىدىن تارتتى: ڭسىدىقھاجىنى

 لدىم.ەن كەسىدىق م _

لدى، تىكىلىپ ۇرۇالپ ئىتتىك بڭازنى ئاۋش ئاۇدىقھاجى تونسى
غزى، ېئ ەزى، نۆك ەن ڭنىۇپ قالدى. ئۇرۇتىپ تېق ڭ، داۇقارىدى ـ ي
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 سىز ئىدى. ۈزگەك سەتتىن توختىغاندەرىكەقولى ھ ەن

 ۇلىپ شېپ ئۇرۇىزنى تاپشڭتىېن! ئاخىرقى خەم ۇسىدىق ب _
رىسىز؟ ـ ۈلىپ يقى ەمېن ەردەرلەي ۇھامان يولغا چىقتىم. سىز ب

قىپ ڭۋېھا ەتتەسىز ھالۈزگەس ەنەي ۇالپمڭرنى ئاەزلۆس ۇسىدىقھاجى ب
تاسادىپىي  ۇئوخشىمايدىغان ب ەشىگۈچ ەى، نڭئو ەن ۇئ راتتى.ۇت
 ۇئويلىشىنىم ەمېتتا نەيىشنى، ھېد ەمېگىراپ نڭىسالدىن گاۋ

، ەقولىدىن تارتقىنىچ ڭنىۇئ ەپ قالغان ئىدى. رابىيەمتىرەي تەلمەبىل
 دى. ڭپ ماەتىلېي ەپكەرەكىتى تېتناش بقا

بولسام بوالي،  ەمېپال، نۇىزنى ئوقڭئىرىېئاخىرقى ش ۇنمەم _
كىن ېي، لەرۆننى كەلگەشىمغا كېب ۇتسىمۈۋەرۈلتۆ، ئۇتسىمۋەتىېئ

دى بىر ېپ يولغا چىقىشىم ئىدى،ـ دەاالي، دۋتىېنىغا يېي ڭنىەرابىي
ھ تارتىپ، ـ سىز ۇالغان سىدىقھاجى ئۋدىنى يىغىۇيىن خېھازادىن ك

پسىم تاماققا. ەن ەن، نۇم ئىشقا بارسۇقول ەرى، نېندىن بەتكەك
پ ۈرۈلمەتمىدى، پوچتىخانىغا تەربىم يۇق ۇلىشقىمېساقىلىمنى ئ

تنى ەكارام ۋۇتاقىتىم تاق بولدى، بىراقال يولغا چىققان ئىدىم، ما
 ؟! ۇىزمڭردىۆك

ي ەلەدا، بىز بىتۇئاھ خ»داغا ۇيولغا چىقىپال  خ ۇنمەم _
ئا قىلغان ئىدىم، ۇپ دەد« نەيسەزگۈتكەك يەزرېىسالىغا تۋئاشىقالرنى 

 . ەدى رابىيېـ  د

لىتىنى ېب ڭمچىنىۈرۈىمىز؟  سىزدىكى ئڭمدى قاياققا ماەئ _
ق؟ ـ ۇمدەىتۇۋرۇلىتىنى قايتېب ڭشنىۇندىكى ئاتەق، مۇمدەىتۇۋرۇقايت

 سىدىقھاجىدىن.  ەپ سورىدى رابىيەد

ن، ـ ەئايرىلمايم ۇتمۇمما سىزدىن بىر مىنەيلى، ئەبولسا م ەگەن _
 دى سىدىقھاجى. ېد
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 لىپېئ قالپىقى شچىكېپوم ڭئانىسىنى ڭشتا سىدىقھاجىنىۇئات
مما ەن ئىدى. ئەلگۈرۈلتەك ەسلىگەيى ئۇئابر تاشلىنىپ،

نلىكى، ەلىنمىگېك پەتكۆي شقاۇئات ڭسىنىۇنوپ ڭسىدىقھاجىنى
الر ۇ. ئلغان ئىدىۇرۇقتۇغا ئڭنىۇقى ئۇسمىيىتى يوقلەر
الر ۇئ قاراپ يولغا چىقتى. ەمچىگۈرۈتىسى ئەتلىشىپ ئەسلىھەم
ش ئىدارىسىدىن ۇرۇباشق ەرمۈپ، تۇرۇن تۈك ەچچەبىر ن ەمچىدۈرۈئ

 ۋەت ەنلىكى توغرىسىدىكى ئىسپات خەرىلگېپ بۇقوي ڭسىدىقھاجىنى
ن ئالىي ەرگۈتتۈش پۇلىپ، ئوقېتلىرىنى ئەسمىيەش رەتكۆس يۇنوپ
قسىم قىلىش ئىشخانىسىغا ەت ەتكەنى خىزمچىلىرىۇغۇپ ئوقەكتەم

دا بىر ۇالر ئاقسۇلدى. ئەغا قايتىپ كۇپ، ئاقسۇپ قويۇرۇتىزىمغا ئالد
ر ۈمۆكىراالپ ك ئاپتوموبىلىنى كۈيىن، بىر يېرغاندىن كۇزگىل تەم
 -شقا ۇسىپ، ئاتېچ، مايالرنى بۈرۈن، گۇئ ەستىگۈلىپ، ئېئ

ن ەئوغلى بىل ڭىنىلىنېدى. كڭشىغا ماېق ڭئانىسىنى ڭسىدىقھاجىنى
ئانىسى  ڭن سىدىقھاجىنىەرگۆنلىكىنى كەلگەقايتىپ ك ەبىلل

ن ـ ۇتتى. ئوتەسىپ يىغالپ كېب باغرىغا الرنىۇشاللىقىدىن ئۇخ
پ ەتىلەپ ەيگۆلىشمايتتى. ئېدىن قڭنىۇشاللىقى ئۇخ ڭرنىۈمۆك
غقانالرغا ۇق ـ تۇرۇم ـ قوشنا، ئۇن قولەلگەن، يوقالپ كەلگەك

ن ـ ۇن ئوتەتەقىقەردى. ھەر بۈمۆسى بىر داستىن كئانى ڭسىدىقھاجىنى
 ۇچچىمۋەر بايەبىر ەخىچېت ەللىدەھەم ۇتىبارلىق بېممىدىن ئەر ھۈمۆك

سىرلىنىپ بىر ەت ەپ باقمىغان ئىدى. رابىيۈرۈشۈر چۈمۆماشىنىالپ ك
ر ۈمۆئىككى ماشىنا ك ەنەكىرىپ ي ەرگەشقەيىن، قېندىن كۈك ەچچەن
 ردى.ەپ بۈرۈشتەلۈالرغا ئزىدىكى نامراتېلىپ چىقىپ، يېئ

ھمانغا ېم ەيگۆرنى ئەللىدىكىلەھەن مۈتۈنى پۈبىر ك ەرابىي
پ ەزلۆجرىبىلىرىنى سەپىش تېل تۇپ ڭزىنىۆھمانالرغا ئېچاقىردى. م

پىشقا يول قويىدىغانلىقىنى، ېل تۇمدى پەئ ڭتنىەمۈكۆردى. ھەب
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ا اتقان سودۋتىېك ەردەنلەر، خوتەشقەمچى، قۈرۈ، ئەلكىلىرىدۆخىتاي ئ
زا ېئىش يوق بىكار ياتىدىغان ي ەردى. قىشىچۇشتۇالىنى تونۋھەئ
ردى. ۈندەتلەرىكەپىشقا ھېل تۇھلىنى قوزغىلىپ يولغا چىقىپ، پەئ
اقىت ئىچىدىال ۋچىلىپ، قىسقا ېزى ئۆك ڭرنىەنداق قىلىپ كىشىلۇش

پىپ ھال ئوقىتى ياخشىلىنىشقا باشلىدى. ېل تۇپىپ، پېيول ت
ي ەگمەلىنىنى ئاغزىغا تېك  ۇياراشقان ب ئايىغى ەللىگەھەر مەكىشىل

 ماختاشتى. 

 

 سامان-نۇئوت ۇيدۇيولى يامان، توش ڭشنىۇئات

ن ەرگۈن مىدىرالپ يۈچۈپىش ئېل تۇكىن پېل ئاز، لۇشتا پۇئات
 . ۇر ياشايدۇيغۇقىن ئېغا يڭمى 150رتتا ۇي ەكىچىككىن ۇپ. بۆم كەئاد

لغان بىلىلىرىدىن بوەئاساسلىق ق ڭرالرنىۇيغۇتارىختا ئ
 ەرىدەۋرىيىسى دېقاراخانىيالر ئىمپ ۋەالدلىرى ياشىغان ەۋئ ڭياغمىالرنى

 شىلېي الىق،ۋھا ساپ ڭالدلىرىنىەۋردىكى شاھ ئەشقەخت قەپايت
ى ۋغراپىيىۇش، جۇبىرى بولغان ئات ڭماكانلىرىنى ۇرالغۇت ئوتالق

پ، ۇرغاق، تاقىر تاغالر ئارىسىدىكى جاي بولۇئىقلىمى ق ەتتەھەج
يدىغان ەتىشمېمىنى يېز ۇرىلغېلىرى ئاز، تەنبەم ۇس امىداۋاد رەسىرلەئ

ش ۇتلىك ئاتەكچان، پاراسەمگەئىدى. ئ ئايالنغان تاشلىق جايغا
يان ۇك، تارىختىن بەرپانلىقالردۇت ۋەم ەرېشكەددى بۇلقى خەخ
ر جايدا ەرىپ ياشايدىغان، ياكى ھېپ بۈچۆرتالرغا كۇتراپىدىكى يەئ
الغان. خىتاي ۋان يولنى تاللىت قىلىدىغەپ تىجارۈرۈقىپ يېئ

يىن، ېىاليىتىنى ئىشغال قىلغاندىن كۋر ەشقەنىستلىرى قۇكومم
رتىنى ۇش يۇىسى بولغان ئاتۇۋسىرلىك ئەئ ڭننىي مائارىپىنىەر پۇيغۇئ
ردىن ەشقەز بولغان قەركەنىي مەدەتتىن سىياسىي، مەھەرىي جۇمەم



139 
 

ان رايوننى يدىغەقىرغىز ئاپتونوم ئوبالستى د ۇتىپ، قىزىلسۋېئايرى
لقىنى ەش خۇپ، ئاتەلگىلەركىزى قىلىپ بەم ڭنىۇياساپ چىقىپ، ئ

ن ئىدى. ەرگەشىغا تاشالپ بۇرۇباشق ڭن قىرغىزالرنىەخىتايالر بىل
رىدىن تارتىپ، ەۋنىسى دۇلق كوممەـ يىلالردىكى خ 1960 ۇپمۇبول
مرانلىرى ۈكۆخىتاي ھ ەت مالىمانچىلىقلىرى زامانىسىغىچەنىيەدەم

ك ئاتاقلىق ئىسالم ەمدۇخسەزىز مەلئۇىشىپ چىققان ئابدتېشتا يۇئات
ر بايالرنى ەجرىبىلىك سودىگەك تەفالردۇسابايۇم ەمدەئالىملىرىنى ھ

پ، يوقىتىپ ۈرۈلتۆپ ئۇرۇپ، سوالپ، ئۇتۇن تەتنامالر بىلەرخىل بەھ
اش قويالرغا ۋلقىنى ياەش خۇانغا، ئاتۋل ـ باياۆشنى چۇئات

 نغان ئىدى. ۇرۇشقا ئۇرۇئايالند

 ەمدەلچىلىق ھۇنچاقلىق، قۇردىكى نادانلىق، قورقەي ۇب
ك ەاتقاندۋياشا ەستەپەر قۈمۆددى بىر تۇخ ەق ئازابى رابىيىگۇللۇيوقس

ئانىسىدىن ئايرىلىشقا قىيمىغان  ۇا ئۇڭش تتى.ەرېنى بۇيغۇت
زگىل ەتراپتا بىر مەئ ۇتلىشىپ، بەسلىھەن مەسىدىقھاجى بىل

  لدى.ەك ەتىرىكچىلىك قىلىش نىيىتىگ

ات ۋتىجارىتى ئا ڭرنىەشقە، قەن بىللە، سىدىقھاجى بىلۇئ
يىللىق تارىختىن  ڭمى ەچچەپ چىقتى. نۈرۈكشەبازارلىرىنى ئارىالپ ت

رلىرىدىن بىرى بولغان ەھەركىزىي شەم ڭچو ەڭئ ڭرالرنىۇيغۇيان، ئۇب
اج ۋشى توختىماي راۇلۇرۇت قەي ـ ئىمارۆپ، ئۆك ەئاھال ەردەشقەق

ن ۈستۈناھايىتى ئ ڭباھاسىنى ڭرىياللىرىنىېتاپقاچقا، ياغاچ مات
ر ەرلە، سودىگەتتەلپ قىلدى. ئادەدىققىتىنى ج ڭنىەنلىكى رابىيەئىك

 ۋەم ەپ ە، رابىيەرسۈشتۈرۈرزانلىقىنى سەئ ڭباھاسىنى ڭقانداق مالنى
 ۇتتى. ئەرۈشتۈرۈتلىكىنى سەقىمم ڭباھاسىنى ڭمىنىېن نەت بىلەپاراس
ن بارغان ۈچۈلىش ئېاكى مال ئتىش يېاقتىدا مال سۋدىكى ۇئاقس

اليسىز ۇپ، قاتناش قۇپ بولۆجايلىرى ئارىسىدا، قاغىلىقتا ياغاچ ك
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، ەئالدى ـ د ەسىگېرزانلىقىنى ئەئ ڭبولغاچقا، ياغاچ باھاسىنى
قىن تارىختىن ېي رھال قاغىلىققا ئاتالندى. سىدىقھاجى بولسا،ەد
پ ۆچىالر كڭقوزغىال ۋە ڭيان، خىتاي باسمىچىلىرىغا قارشى قوزغىالۇب

 تتى. ەرۈقىلىپ ي ۇشنى ئارزۈرۆچىقىدىغان قاغىلىقنى بىر ك

ي ۆپ، ئۈرۈر قاغىلىق بازىرىنى ئايلىنىپ يەرابىيىل ۋەسىدىقھاجى 
نىال ۈك ۇندى. شەگۆباھاسىنى ئ ڭبادرىنى ۋەسالىدىغان لىم ياغاچ  

پ، ۇشۇقۇك ئاپتوموبىلىنى ئۈتىدىغان يېبوش ك ەرگەشقەقاغىلىقتىن ق
سىپ ېبادرا ياغاچلىرىنى ب ۋەالغان لىم ۋتىېلىشىپ سېك باھاسىنى

ـ   ۇمەڭىدى، تۋسابلىېيىن ھېلدى. سودىدىن كەلىپ كېئ ەرگەشقەق
م بولدى. ياغاچالرنى تالالش، تالىشىپ ۇلەپايدىسى قالغانلىقى م ەڭت

باھا  ەنەش، يۈرۈشۈچ -سىپ ېئاپتوموبىلىغا ب كۈسودىلىشىش، ي
 ە، رابىيۇجاپالىق بولسىم ۇر تولىمك ئىشالەتىشتېپ سۇرۇتالىشىپ ت

 تچىلىك،ەپ خىجالەسلەن دۈچۈك، سىدىقھاجى ئۈللۆڭۈن كۈچۈئ
 ەالتتى. رابىيۇيۇپ تۇك بولسا قىزىقارلىق بىر ئىش بولەيىنرېك

سابالپ ېپال، پايدىسىنى ھۇرۇتىپ ئالماي تېياغاچالرنى س
تتى. ەرېسكىن قارار بەن كەشاللىق بىلۇيىن، خېندىن كەرلىگەلچۆم
چىنى ۇددى بىر ساتقۇريانىنى خەت جەتىجار ۇىدىقھاجى بولسا بس

ت ەرىدارنى ئالداپ قىممېبىر خ ەنەك، يەالغاندۋلىېرزان ئەئالداپ ئ
، ۇستىن ئەتمۆن ئۇزۇت بوالتتى. ئەس قىلىپ خىجالېك ھەالغاندۋتىېس
ر ئارىالش سودا ـ ەپەل تاپقىلى بولىدىغان سۇخىل ئاسان پ ۇب

لىدىغىنى ۇيۇك تۈللۆڭۈممىدىن كەغا ھڭنىۇ. ئپ قالدىۈنۆك ەتكەتىجار
 ش ئىدى. ۇبول ەز بىللۈندۈـ ك ەچېن كەبىل ەئايالى رابىي

مچىدىن ۈرۈالغان ياغاچلىرىنى ئۋتىېالر قاغىلىقتا سۇنى ئۈبىر ك 
 ەرگەشقەسىپ قېئاپتوموبىلىغا ب كۈي ڭرنىۇر شوپۇيغۇن بىر ئەلگەك

ن جايدا ەگېـى ديېس ڭقاراپ يولغا چىقتى. ئاپتوموبىل ھىمىتنى
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رسىتىپ ۆلنى كۆقاقاس چ ۇاتاتتى. سىدىقھاجى بۋتىېز كېك تەئوقت
تلىك ەھشەجايدا د ۇيىل ئىلگىرى ب 40، ەر يىگىتكۇپ، شوپۇرۇت
ت دامولالم باشچىلىقىدىكى بىـ يىلى سا 1933ش بولغانلىقىنى، ۇرۇئ
 المركىستان ئىسۈرقىي تەرغان شۇكچىلىرى قەتېر يۇيغۇئ
گان، ۇڭ، خىتاي، تەلدۆچ ۇشۇل مەارمىيىسى دئ ڭرىيىتىنىۇمھۇج

ردىن تانكا، ەن، يەئاسماندىن ئايروپىالن بىل ڭرلىرىنىەسكەس ئۇئور
ر ەننى يەشمۈمىدا تاالي دۇجۇھ ۋن قىلغان قورشاەپىلىموتالر بىل
پ ەزلۆھىت بولغانلىقىنى سېك شەدۈگېد ڭممىسىنىەچىشلىتىپ، ھ

 ،ەرغان رابىيۇئولت ەتتەاتاتتى، ئاپتوموبىل كابىنكىسىدا چۋرىېب
ت ەرمۆھرىمانالرغا ھەربان بولغان قۇن قۈچۈرىيىتى ئۆھ ڭتنىەمىلل
، ەڭن تەينىكىدىن سىرتقا چىقىرىشى بىلەپ بوينىنى ئىشىك ئۈرۈبىلد

ياغلىقى  ەلىلېھ ەڭن خورمىرەرگەلىپ بېشىدىكى سىدىقھاجى ئېب
 تتى. ەپ كۇچۇشامالدا ئ

 ا قىلماي. ۋرەپ ەدى رابىيېسى يوق، ـ دەقۋەچ ېبولدى، ھ _

 ر بالىغا: ۇشوپ ەمدەشتى ھەمما سىدىقھاجى بىر ئاز جىددىيلەئ

االي، ـ ۋلىېپ ئۈشۈن چەكام ئاپتوموبىلنى توختاتقىنا، مۇئ _
پ ۈنۈلپەن سىدىقھاجى شامالدا يەدى. ئاپتوموبىل توختىشى بىلېد
پ قاراپ ۈشۈچ ەسكەتتى. پەپ كۈرۈگۈاتقان ياغلىقنى قوغالپ يۇۋچۇئ
 لىدى: ۋتو ەابىيرغان رۇت

 !ڭلىې، قايتىپ كڭـ سىدىق، بولدى قىلى

ن ەخمىنەت ۇاتاتتى. ئۋتىېپ كۈرۈگۈي ەڭن تەسىدىقھاجى شامال بىل
 قالغان ئىلىنىپ اققاۋشى يىن،ېندىن كەرگۈگۈك يەتىردېچ كىلومۈئ

پ قايتىپ ەدۈمۆئالدى. سىدىقھاجى ھاسىراپ ـ ھ قولىغا ياغلىقنى
 كايىپ:  ەغىدا رابىيېن چەلگەك
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يىراققا  ەنچۇىز بىر ياغلىققا، شڭقىالتتى ەمانچېي، نۋۇاي ـ ۋ _
دىمىنى ەدى. سىدىقھاجى قېىز، ـ دڭبولدى ەارۋك ئاەپ بۈرۈگۈي

 پ: ۇرۇتىكىلىپ ت ەتوختىتىپ رابىيىگ

تىر ېچ كىلومۈن ئۈچۈىز ئڭياغلىقى ەلىلېھ ڭسىزنى ۇلىغېھ _
 پۇچۇبورانلىرىدا سىز ئ ڭقدىرنىەر تەگەن، ئەپتىمۈرۈگۈي
پ ۈرۈگۈنداق يۇشۇ، مانا مۇتىردىن بولسىمېكىلوم ڭ، مىۇىزمڭتسىەك
 دى. ېن، ـ دەلىمېلىپ كېنىمغا ئېپ يۇرۇلدۇتۇرىپ، سىزنى قېب

رازى  ەدى رابىيېت، ـ دەھمەىزغا رڭت سىدىق، پىداكارلىقىەھمەر _
 سىرلىنىپ: ەالپ تڭرنى ئاەزلۆس ۇر يىگىت بۇپ. شوپۇبول

م ەت يولىدا، ھەببەھۇم مەك ھەرىندېن شەرھات بىلە، پھبارىكالال _
ك ەرنى بەپلۈك بىر جەردەاتقان سىلۋرسىتىۆھايات يولىدا پىداكارلىق ك

 پ.ۇن بولۇمنەالرغا مۇدى ئېچراتتىم، ـ دۇئاز ئ

 ھرالىرىدىنەس ڭن سىدىقھاجى قاغىلىقنىەبىل ەتىم رابىيېبىر ق
لدى. پ قاۇك ھايال بولەپ بەلىپ، ئاپتوموبىل ئىزدۋېتىېياغاچالرنى س

سىپ  ياغاچ بازىرىغا ېياغاچالرنى ئاپتوموبىلغا ب ەندەشكۈچ ۇغڭقارا
تتى. ەپ كۇبول ەچېرىم كېي ەچۇپ بولغۈرۈشۈياغاچلىرىنى چ لىپېك

 ڭگىتىپ، سىدىقھاجىنىۈئىشىنى ت ەچ كىرگىچەالر كۇئ ەتتەئاد
 ڭاقدىشى ئىبراھىمنىۋبازىرىدىكى دوستى ـ سا ەناھىي قاغىلىق

سىپ ـ ئىككى ېالر بىر بۇن ئۈگۈقاالتتى. بپ ۇلىپ قونېك ەيىگۆئ
بولغاچقا  ەچېرىم كېلدى، بىراق يەئىشىكى ئالدىغا ك ڭنىۇسىپ ئېب

لى ۆڭك ەىتىشكۋنداقال بالىلىرىنى ئويغىتىۇرنى شەيىدىكىلۆدوستىنى، ئ
پ قالدى. قانداق قىلىش ۇرۇقىيماي، ئىشىك ئالدىدا بىر ھازا ت

يوق،  ۇشىمۇان باشقا تونبارىدىغ ەچىدېك ۇ، بەسېي دەتېك؟ كەرېك
ن بويى ۈك ەستىگۈئ ڭنىۇيوق. ئ ۇھمانخانىمېتراپتا مەقىن ئېي

چىپ ېرىپ ـ ئې، ھەچۈرگۈشۈياغاچالرنى چ ەنەپ، يۈرۈپ، يول يەئىشل
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 ۇك مادارىمەدۇبارغ ەرگەيىراقراق بىر ي ڭالرنىۇنى قالغاندا، ئېئاران ج
 قالمىغان ئىدى. 

لدى، ئاخىرى ئىشىك ەك سىۇيقۇپ باقتى، ئۇرۇالر بىر ئاز تۇئ
رماقچى بولدى، ۇلىپ ئولتېپىغا كۇئاستىدىكى س ڭنىڭئالدىدىكى بارا

شىغا قارىماستىن ۇئاخىرى بول ڭـ ئاينى 9لدى، ەغالىپ ك ۇيقۇمما ئەئ
ك سالقىنالپ قالغان ئىدى. ەرگىدۈندۈركۈنىنى شېت ڭمنىەا ئادۋھا

ىنى رماقلىرۇكلىرىنى، يوغان يوپەلېا پۋئاخىرى سىدىقھاجى كا
 ەستىگۈكنى ئەلېچاق پۇبىر ق ەنەقىلدى، ي ەرپۆلىپ كېئاستىغا س

تتى. ەغا كۇيقۇمدىال تاتلىق ئەالر بىردۇپىپ يوتقان قىلدى. ئېي
ي، بىر ەزمەس ۇقنىمۇ، سوغۇتاالغا چىققان ئىبراھىم تاالنىم ەندەتىگەئ

ئىككى  ۇرق بولغان بەغا غۇيقۇرىن ئېچىرمىشىپ،  ش ەـ بىرىگ
 تتى:ەكايىپ ك ۋەئويغاتتى  قنىۇشەئاشىق ـ م

، بىزنى ڭنىېساپلىقىغا قارا س ڭنىۈڭلۆڭك ،ەي ئاغىنەھ _
 بولماسمىدى؟.... ەڭتسۋەئويغىتى

 

 ماكانلىشىش ەمچىگۈرۈئ

 ەئائىلىسىگ ڭالدلىرىنىەۋئاخىرقى ئ ۇب ڭششانىەمن، ەتەقىقەھ
مچىدىكى ئاپتونوم ۈرۈيال، ئەتمۆن ئۇزۇئايىغى ياراشتى. ئ ڭنىەرابىي

ل ۇچىلىققا قوبۇتقۇتى سىدىقھاجىنى ئوقۇق مائارىپ ئىنستىتۇرايونل
الر ئالدىراپ يولغا چىقىپ، ۇئ تتى.ەۋەشىنى ئۇرۇقتۇقىلغانلىق ئ

تىدىكى ۇققا جايالشقان مائارىپ ئىنستىتۋۇمچى شىمالىي قوۈرۈئ
ي ۆئ ەجايالشتى. رابىي ەيىگۆكونا ئ ڭر بىناسىنىەئائىلىلىكل

 يىن: ېالغاندىن كۇۋرۇالشتمجانەرەر سۇر قەبىساتلىرىنى بىر

ق، ۇلدەىغا كڭچو ڭرنىەھەمدى شەخوش، ئىش تامام، ئ _
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دى سىدىقھاجىغا ې؟ ـ دۇپ، باشاليمىزمەىنى تاپىدىغان گڭچو ۇمڭلنىۇپ
 پ.ۈلۈك

ن ەتئىي ھالدا، ـ مەدى سىدىقھاجى قې، ـ دەياق، ياق، رابىي _
پ ەكتەچىسى، ئالىي مۇتقۇئوق ڭتنىۇبىر ئىنستىت ڭمدى چوەئ

، ۇرىدۈرچىلىك قىلىپ يەئايالى كوچىدا سودىگ ڭچىسىنىۇتقۇئوق
ندىن ۇ. بۇت بولىدەس ەر ئىككىمىزگەم ئالدىدا ھەلقى ئالە، خەسېد
 ن.ەن سىزنى باقىمە، مۇڭرۇئولت ەيدۆيىن ئېك

ساق رىزغا قوڭساقالدىكى ئىشى ڭندىم، سىزنىەپەسىدىق ئ _
قانداق پ ۇرۇقاراپ ئولت ەگىسىگەڭت تۆت ڭتنىەمۈكۆ. ھۇتويمايد
ق ۇرۇق ڭرىەۋېزلۆ؟ سىز سۇگىلى بولىدېمىنى يېغ ڭلنىەن ئۈتۈقىلىپ پ

ئىشىنى  ۋە ەدى رابىيېن، ـ دەرىمۋېن تىجارىتىمنى باشالەپنى، مەگ
 تتى. ۋەباشلى

 ەمچىگۈرۈسچىلىرى ئەتكەئاتاقلىق ئ ڭرنىەھەر ـ شەھەچاغدا ش ۇب
نى لۇن پەرگۈپ يۇچۇك ئەرماقتۇر كوچىلىرىدا يوپەھەتوپلىنىپ، ش

ن، ەزگىل ئىدى. السا، خوتەاتقان مۋلىېپ ئۈزۈن سەچويال بىل
ر، راست ەپە، تىلال، ئىپار، زۇش، يامبۈمۆن، كۇردىن ئالتەرلەشقەق

ن ەكلىگەتىشنى چېت سەمۈكۆھ ۋەت باھالىق ەك قىممەندەگېمارجان د
ر ەرلەلچى سودىگۈككەۋەاتاتتى. تۋتوپلىنى ەمچىگۈرۈئ س مالالرەتكەئ
اتاتتى، ۋتىېئاپىرىپ س ەرگەيلەخڭ، شاۇجڭاۇپ، گلىۋېالرنى يىغىۇب
پىپ، ېرنى تەرلەلىق سودىگڭگاڭن، شاۋەيەزى قاراملىرى تەتتا بەھ
 اتاتتى. ۈۋزۈتكۆقىرى باھادا ئۇي ەتىاسۋالرغا بىۇئ

پ ەسەڭلچىلىك ئىمكانلىرىنى دۈككەۋەت، تەرسۇ، پەرمايەس
لىك % 99.99  ڭننىەلىغا خوتۇپ ەممەنىدىكى ھې، يەن رابىيەرگۆك

غا ۇب ڭسى، السانىۇزامانىسىدا قالغان يامب ڭرنىەشقەنى، قۇساپ ئالت
لىپ، ۋېتىېپ سەشەڭزىدىن تۈگۈڭن مەكۆب ڭزى، بورتاالنىۈگۈڭم
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لدى. ەتىپ كېي ەيگەخڭپ شاۇرۇپويىزغا ئولت قاچىالپ، سومكىغا
ن ەياغلىق بىل ەلىلېلىغا ھۇلىپ، پۈۋېزۈتكۆلىشىغا ئېمالنى ئ

لدى. مالالر قولدىن ـ قولغا ەك ەمچىگۈرۈئلىپ ېخت ئەنگىلىشىم رەئ
 اتاتتى. ۋكىدىن دومىالۈزلۆل ئۇاتاتتى، پۈۋتۆز ئېك تەچاقماقت

، ۇن، يامبۇالغان ئالتۋتىېسومغا س ڭمى 700تىم ېبىر ق ەرابىي
لدى. مالنى ەغا كۇجڭاۇلىپ گېئىپار، راست مارجانلىرىنى ئ

 ڭاقچىلىرىنىقسىز خىتاي سۇيۇاتقاندا، تۋن سودىلىشىۈچۈش ئۈزۈتكۆئ
 ەسادىرۇس مالالرنى مەتكەن ئۈتۈپ قالدى. ساقچىالر پۈشۈقولىغا چ

پ، ئاخىرىدا ۇن سوالپ قويۈك 15نى ەلىپ، رابىيۋېقىلىپ تارتى
ن ۇلسەپكەئ ەنە، يۇي - تتى. خىتاي ساقچىلىرى مالنى ئاالتتىۇۋەقوي

رمىسىدىن ۈخىتاي ت ەتتى.  رابىيەرېپ بۇمنى قويەك ئادەندەگېد
تىپ ېي ەيگەخڭل شاۇدۇلىپ ئېل ئۇشلىرىدىن بىر ئاز پۇتونچىقىپال، 

 ەس ئىدى. رابىيەمەمكىن ئۇت قىلىش مەرمايىسىز تىجارەلدى. سەك
كاندا چىرايلىق ۇت بىر كوچىدىكى دەپ، چۈرۈماگىزىن پىرقىراپ ي

لىپ ېپ قالدى. بىرنى ئۈرۆنىلون چاپاننى ك ەڭن چار رەتىكىلگ
چاپاننى  ەدان 10سومدىن  18نى بىرى ۇياراشتى. ئ ۇكمەدى، بۋېكىيى

ر ەرلەر سودىگۇيغۇھمانخانىسىدىكى ئېلمانالر مۇسۇلىپ، مۋېتىېس
چىسىدىكى يارىشىملىق ۇئ ڭنىۇلدى. ئەتىپ كېجايالشقان بىناغا ي

لىپ ېنلىرىغا ئۇك خوتەدۈگېممىسى دەر ھەرلەن سودىگەرگۆچاپاننى ك
بىر  ەرابىيئالغان چاپانلىرىنى تاالشتى.  ڭنىەن، رابىيۈچۈرىش ئېب
شىپ ېتىسى ماگىزىندا ئەتىپ، ئۋېرىېممىسىنى بەپايدىسىغا ھ ەسسەھ

سومدىن  100لىپ ېكەممىسىنى ئەھ ڭچاپاننى ەدان 40قالغان 
 فابرىكىنى ئارقىلىق لىقى ماگىزىنې،  ھەنەتىسى يەتتى. ئۈۋەزۈتكۆئ
پ قويدى. ۇتۇيرۇنى ب 500ن چاپاندىن ەاليىھىلىگ زىۆئ پىپېت

يدىكى ەخڭشا ڭچاپانالرنى ۇپ نامى چىققان بەاپىنى دچار چ ڭنىەرابىي
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سومدىن  150بولسا  ەمچىدۈرۈئ پ،ۇسومدىن بول 80توپ باھاسى 
رھال ەي، دەرمەتنى قولدىن بەرسۇپ ەتىلىشقا باشلىدى. رابىيېس ەپارچ
سومدىن  100 پچىقىپ،ەئ ەمچىگۈرۈپ ئۇتۇيرۇچاپاننى ب ەدان ڭمى 10

رتلىرىدا ۇر يۇيغۇن ئۈتۈ، پەندەتكۆئاي ئ 6تتى. ئارىدىن ۋەتىېتوپ س
، توي قىلمايدىغان ەرمىسەلىپ بېچار چاپىنىنى ئ ڭنىەقىزالر، رابىي

 تتى. ەرىپ يېب ەرىجىگەد

غا ۇجڭاۇلىپ گېن ئىپارنى ئۇرغۇمچىدىن نۈرۈتىم، ئېبىر ق ەرابىي
ت ەلىق خىتاي قىممڭگاڭالغان شاۈۋزۈتكۆلدى. مالنى ئەئىلىپ ك

 ەرىشكىلىرىنى رابىيىگەۋپ، مال ئۇلباھالىق تاش سودىگىرى بو
 ەرالر ئىچىدۇيغۇتاشلىرى ئارىسىدىن، ئ ڭنىۇئ ەتتى. رابىيەرسۆك
لىك ەڭچىكى رېل چۇسابلىنىدىغان، ئاق، شاپتېتىبارلىق ھېئ

 80 ەمچىدۈرۈپىنى ئۈبىر ج ڭتاشنى ۇب ەتالرنى تاللىدى. رابىيۇياق
خىل  ۇغا شڭنىۇا ئۇڭتتى. شەسومدىن ساتقىلى بولىدىغانلىقىنى بىل

ن ۈك ەدى. ئارىدىن بىر قانچۇيرۇرىشنى بېلىپ بېكەتاشالردىن ئ
تتىن بىر تاغار ۇتاللىغان ياق ەر رابىيەلىقى سودىگېستىنال، ھەتمۆئ
ن ەبىل ڭنىۇئ ەياتىقىغا تاشلىدى. رابىي ڭنىەلىپ رابىيېكەئ
سومدىن  3پى ۈدى، جۋېپ، بىر كىلوسىنى سانىۇسابلىشىپ بولېھ

 ەرگەرلەرگەلىپ زېكەئ ەمچىگۈرۈتنى ئۇتاغار ياقبىر  ۇتوختىدى. ئ
ت تاشالرنى ۇياق ەتتى. رابىيۈۋەزۈتكۆسومدىن ئ 30پىنى ۈج
لىش ېم ئەد ۇكىن بېم ئالدى. لەن دۈك ەچچەبىر ن ەيدۆتىپ، ئۋېتىېس
 ەندۈك ەيىگۆپ بىناسىدىكى ئەكتەم ڭنىۇتتى. ئۆئالدىراش ئ ۇخىمېت
چىپ باغالم ـ باغالم ېالر سومكىسىنى ئۇتتى. ئەلېكىشى ك ەچچەن
ل ساناپ ۇپ پەتلەراتتى. سىدىقھاجى سائۇتاپش ەلالرنى رابىيىگۇپ
لغا ياكى ۇق پە، نەتتەرلىرى ئادەر سودىگۇيغۇتتى. ئەتېرىپ كېھ
 ەمدەغىزدا سودىلىشاتتى ھېلىنى ئۇپ ڭتىلغان مالنىېس ەسىگېن
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 ەزدۆتلىكىنى كەخپىيەم ڭسودىنى ەزىدەغىزدا توختاملىشاتتى. بېئ
كلىپ قىلمايتتى. توختامدىن ەت ۇاھچىمۇۋپ گەرەپ ئىككىلى تۇتۇت
ت ەت ـ تىلخەججۆتتى. ھەرۋېتىېلىپ كېسىپ ئېرىدار مالنى بېيىن خېك
رگىال ەش كىشىلۇن ناتونەلگەردىن كەرلەي رنى بولسا ياتەنلەگېد

 ەت ئىچىدەھلۆن مەشكۈتۈپ ەغىزچېتتى. مالنى ئالغان كىشى ئەئىشلىت
خىل  ۇر ئارىسىدىكى بەتچىلەتى. تىجارراتۇلىپ تاپشېكەلنى ئۇپ
نداق ۇش ەنەخالقى ئىدى. ئەسىل ئېئ ەڭئ ڭالرنىۇنچ ئەمىمىي ئىشەس
الغان ۋتىېس ەر رابىيىگەرلەرگەر، زەرلەن سودىگەرگەز بۆس

بىر  ڭنىەرماقتا ئىدى. سىدىقھاجى رابىيۇلىنى تاپشۇپ ڭتلىرىنىۇياق
م بىر ەيران قالدى، ھەم ھەل تاپقانلىقىغا ھۇپ پۆاال كۋنچىۇتىمدىال بېق

 قالدى.  ۇپمەنسىرەئاز ئ

ن ەزى بىلۈگۈڭغا مۇيىغىلىپ قالغان ب ەمچىگۈرۈتىم ئېق ۇب ەرابىي
قارا  ڭچو ەچچەلىپ، بىر نۋېتىېممىسىنى سەھ ڭزىنىۈگۈڭن مەكۆب

غا قاراپ يولغا چىقتى. مالنى ۇجڭاۇسومكىالرغا قاچىالپ گ
دى، قولىغا ۋېنىلنى ساۇپ ەئاتقىچ ڭچىدىن تاېتىپ، كۈۋېزۈتكۆئ
ئاز  ۇقراق چىقتى. بۇسومدىن ئارت ڭمى 900ل بىر مىليون ۇن پەگكەت
تتا ەس، ھەمەرالر ئارىسىدا ئۇيغۇچاغالردا ئ ۇس ئىدى. شەمەل ئۇپ
ق ۇمىليونل ۇمڭتلىرىنىەت شىركەمۈكۆماگىزىن، ھ ڭلى چوېلى ـ خېخ
سودىسىنى توختىتىپ،  ەر رابىيەگەرمايىسى يوق ئىدى. ئەس
ن ەل بىلۇپ ۇ، بەلسەقايتىپ ك ەمچىگۈرۈلىپ ئېئ للىرىنىۇپ

دارغا  ەتمىسەي ۇڭقول»م باقااليتتى. ەر بويى خاتىرجۈمۆبالىلىرىنى ئ
 ڭرنىەتچىلەئوخشاش تىجار ەن ماقال رابىيىگەگېد« سىلېئ
للىرىنى سومكىالرغا ۇپ ەرى ئىدى. رابىيۇستەلچىلىك دۈككەۋەت

ماللىرى كىرىدىغان  سىلېئ ەڭئ ڭلنىەئ تەچاغالردا چ ۇقاچىالپ، ش
لىغا، ۇك پەمىليوند 2لدى. ەتىپ كېن پورتقا يەگېد ۇنتەش
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 رەلىپ ھېپ، تالون ئەلۆجىرىپ، باج تېتلىرىنى بەسمىيەر ڭتنىەمۈكۆھ
لىپ، بىر ۋېتىېقاتارلىقالرنى س ۇنئالغۈت، ئەخت، سائەك نىلون رۈرلۈت

 27رلىرىدىن ەر سودىگۇيغۇئاپتوموبىلغا ئ ئاپتوموبىلنى كىرالىدى.
 ڭتنىەمۈكۆلىنى باستى. ھېق مۇمىليون سومل 5مئىي ەج ڭكىشىنى

 ڭيفىەن يولغا چىققان ئاپتوموبىل كەتلىرى بىلەسمىيەتالون ر
رىي ۇمەت مەسانائ - سودا ڭرنىەي ۇ، ئەندەلگەك ەھىرىگەش

باشقا  ۋە ەالدى. رابىيۇۋش خادىملىرى ئاپتوموبىلنى توسۇرۇباشق
نىي تالون ۇقان ەمدەن ھەرگۈندەشۈچ ەر قانچەلىپ، ھېر كەرلەسودىگ

ممىسىنى يالغانغا ەالر ھۇ، ئۇن بولسىمەتكەرسۆتلىرىنى كەسمىيەر
الدى. ۋقىلى ەسادىرۇق مالنى مۇمىليونل 5پتارتماستىن ەچىقىرىپ ت

نلىرى بارلىق ۇرغۇلدى. نەغىر كېك ئەب ەرگەرلەئىش سودىگ ۇب
قالدى.  پۇك بولەلىشىپ قالغاندېسمايىسىدىن ئايرىلىپ كاللىسى ئەد

 ۋەن ۈچۈلى ئېق مۇسومل ڭمى 300پ قويغان ۇزۇبىر ياش باال تارتق
بولسا  ەتتى. رابىيۇۋەسۇن چىدىماي يىغالپ قان قۈچۈر ئەقلىقلەناھ

 ۇئىشنى خىيالىغىم ۇيىن، بېندىن كەلمىگەلېك ەڭتالىشىپ ت
تتى ەيتىپ، تاالغا چىقىپ كېشىپ ناخشىسىنى ئڭي، غىەرمۈلتەك
دى قاراپ ېد« ؟ۇققى بارمەھ ڭنىڭئانا ەيدەلەن تەلمىگەك» ەمدەھ
 . ەرىكلىرىگېرغان شۇت

نىپ ېي ەينىگەستىن كەنمەچ ئىككىلېنىال ھۈك ۇش ەرابىي
رز ەسوم ق 60ش بىرسىدىن ۇتىسىال تونەلدى. ئەتىپ كېي ەيگەخڭشا
ن، ماي، ۇالدى. ئۋتىېچ سۇمۇسومغا قازان، قاچا ـ ق 30لىپ ېئ
 ەنېچ ڭچو 5 ۇتتى. ئەئقئاش ۇيۇكىرىپ ئوخشىتىپ سەكتات ئۆك
ئالدىدا  ڭسقا قاتار تىزىپ، بىنانىۇتنەقئاشنى ياغاچ پۇيۇس

بىر  ۋەلىپ چىقتى ېپ ئۈرۈتۆشىغا كېق ڭرالرنىۇيغۇشقان ئۇرۇئولت
ن ئىچىدىال، ۈبىر ك ۇنى ئۈك ۇسومدىن ساتتى. ش 5چىنىسىنى 
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، ۇتىسىدىن باشالپ پولەسوم كىرىم قىلدى. ئ 120تىپ ېقئاش سۇيۇس
زدى. بىر ۈتكەسومغا ي  500لىنى ۇتىپ پېپ سۇرۇرنى پىشەنلەمەڭل
 ڭينىۆرغان ئۇلىپ ئولتېئ ەيىن، ئىجارىگېندىن كۈك ەچچەن

 ر ياسىدى.ۇغا قاتتىق قىشتىن تونۇلىپ قورېت ئەخسۇئىگىسىدىن ر
رىقى كوچىنى بىر ئالدى. ۇپ ڭتىسىدىن باشالپ ئوخشىغان سامسىنىەئ
س، ەمەرال ئەرلەتلىك سودىگەززىلىك سامسىسىغا تىبەم ڭرالرنىۇيغۇئ
نداق قىلىپ، ۇپ قالدى. شۈنۆك ۇتراپتىكى خىتاي ئاھالىلىرىمەئ

لنى قاتالپ ۇسوم پ ڭمى 35 ەاقىت ئىچىدۋك ەئىككى ئايد ەرابىي
دار ەڭى چىققان رېڭپ، يۈرۈگۈكانغا يۇ، دەقىغا سالدى ـ دۇيانچ

 توشىدى. ەمچىگۈرۈلىپ ئۋېتىېردىن سەختلەر

ل ۈككەۋەلىك مالالردىن، ترەتەئىشالردىن، خ ڭچو
سابتا ې، ئاخىرقى ھۇپايدا ئالغىلى بولسىم ڭردىن چوەسچىلىكلەتكەئ
 ۇمدى، ئەئ ،ەن رابىيەملىگەممىسى يوق بولىدىغانلىقىنى پەھ

تتى. ەكىرىشىپ ك ەخت  تىجارىتىگەر پ،ۈزۈئىشالردىن قول ئ
 ەئالت ڭتىقنىېتتى، قالدى قەغا كۇس ڭنىۇس»نىال ەسكى، يۇپسەئ
پ، ۇيوق بول ەسىدەسادىرۇم ڭتنىەمۈكۆق مال ھەك نەندەگېد« لىۇپ

 لدى. ەقايتىپ ك ەيىگۆق قول سالپىيىپ ئۇرۇنىال قەي ەرابىي

پىنى ېن گەاشلىرى بىلۋكاتتى ڭتنىەمۈكۆتچىلىرى ھەخىتاي تىجار
 ڭرالرنىۇيغۇ، ئەيتتەاتقان بىر پۋپىېل تۇلىپ، راسا پۋېبىر قىلى

ك ەندەگېد« ەسامانلىققىچشى ۈرۈگۈي ڭموزاينى»ددى ۇسودىسى خ
ر ەيدىغان بىر قارا قول ھەنمۈرۆك ەزگۆتال قىردىن ئاشالمايتتى. كەقەپ

چىپ، تاپقان ـ ېتوپا چ ەزىگۆك ڭرنىۇيغۇل تاپقان ئۇدائىم پ
 ۇساالتتى. ش ەنتىكىگۆچ ڭتنىەمۈكۆنال ھەت بىلەھمۆرگىنىنى بىر تەت
رىكا ېامبىر مىليون ئ ڭتچى بالىالرنىەق تىجارۇشلۇئات ەزگىلدەم

پتىكى ەنسەم ڭلى چوېتتى. خەپىسىز يوقىلىپ كەچ شېدوللىرى، ھ



150 
 

، ئىز ۇپ باققان بولسىمۈرۈشتۈرۈلدارالر ئارىغا كىرىپ سەمەر ئۇيغۇئ
 رىكىنى ئالغىلى بولمىدى. ېد -

 

 ەرى سارىيىغىچەڭك بازىرىدىن خانتۈرۆۋكۆڭد

ت ەتىجار ڭرالرنىۇيغۇك سودا بازىرى ئۈرۆۋكۆڭمچىدىكى دۈرۈئ
تلىك ەۋەچ قۈئ ڭتنىەمۈكۆھ ەسلىدەبازار ئ ۇ. بۇسابلىنىدېىزى ھركەم

ـ يىلالردىن  60پ، ۇت باشلىغان رايون بولەسودا سارىيى نامىدا تىجار
 ەڭرالر ئاستا ـ ئاستا يۇيغۇتراپىدا ئەئ ڭسودا سارىيىنى ۇيىن، بېك

 ۋەتلىرىنى ەلېنورمىلىق ب ڭتنىەمۈكۆسودا قىلىپ ياكى ھ ەئىچىد
 ۇن. بەرگۈتنى تىرىلدەتىپ تىجارېلىپ ـ سېنى ئس مالالرەتكەئ

 ۇز شۆن سەگې، دۇپىلىدېت ەرسەن ەممەتىدىن باشقا ھۈس ۇبازاردىن توخ
 ڭك سودا سارىيىنىۈرۆۋكۆڭد ەالرغىچلـ يى 80چاغالردا تارقالغان. 

ن ەنى بىرىنچى يول بىلەئالدىدىن بوغدا كوچىسىغا چىقىدىغان يول ي
ر ەكىشىل ۋەن كوچا، ئاپتوموبىل رىدىغاۇتاشتۇتتىنچى يولنى تەي

 ق يول ئىدى. ۇقاتنايدىغان ئوچ

يىن، ېندىن كەلگەق قول قايتىپ كۇرۇيدىن قەخڭقادىر شا ەرابىي
سومنى   60لىپال، سىدىقھاجىدىن ئالغان ېم ئەن دۈك ەچچەبىر ن
شىدىكى ۇكوچا دوقم ۇلدى. ئەك ەككۈرۆۋكۆڭلىپ دېقىغا سۇيانچ

پ ۇدىدا، يول بويىغا بىر تاختىنى قويكىنى ئالۇد ڭرنىەرگەئاتىخان ز
ن ەگېن دەكەد يەممەھۇاتقان مۋتىېرنى تىزىپ  سەلۈمىزگېئ ەستىگۈئ

 شتى. ۈزى چۆك ەكىشىگ

الىدىغان ۋتىېكان سۇ، ـ دەزىگۆز ـ ئۆئ ەدى رابىيېبا، ـ دەجەئ _
يول  ۇشۇم ۇنمەيىن، مېم بولمىغاندىن كۇلۇئالىدىغان پ ەياكى ئىجار
 ر؟ەد ەمېت نەمۈكۆر، ھەد ەمېلق نەئاچسام، خ ەستەر رەبويىغا بىر
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لىپ، يول ۋېتىېاتنى سۋنىال، بىر كونا ياغاچ كارىۈك ۇش ۇئ
ك ەندەگېـ يىپ د ەنڭ، يىەنىغا قويدى ـ دېي ڭبويىدىكى چايخانىنى

چاغالردا  ۇكوچا ش ۇلىپ تىزدى. بۋېتىېرچىن مالالرنى سەچ
ك ۈرۆۋكۆڭد سابلىنىدىغانېسودا سارىيى ھ ڭچو ەڭمچىدىكى ئۈرۈئ

ستى بولغاچقا، ۈتىدىغان يول ئۆرىدارالر ئېن خەلگەسودا سارىيىغا ك
يى، ېك مۈتۆچ، ئۈزگۈپىلمايدىغان تاغاق ـ سېكانلىرىدا تۇت دەمۈكۆھ
تىالتتى. ېك مالالر ئىتتىك سەندەگېـ يىپ د ەنڭپ، چاقماق، يىۇلۇق

ك قاتارلىق ەچېك -بارا ـ بارا ياغلىق، كىيىم  ەستىسىگەر ەرابىي
ر خىل ەسوم بولغاندا، ھ 700لى ۇسالدى. پ ۇلىن مالالرنىمېق
نىغا ېي ڭنىۇيىنال، ئېندىن كۈچ كۈرنى تىزدى. ئىككى ـ ئەختلەر
ر ئاي ەات قويغان ئىدى. بىرۋمنىسا ئىسىملىك بىر چوكان كارىەرەم

 ەگ 8ـ  7سانى  ڭنىپ سودا قىلىدىغانالرۇات قويۋدوراپ كارى ەئىچىد
باشلىدى.  ەكىللىنىشكەھالدا بازار شبىئىي ەت ەردەي ۇتىپ بېي

بازاردىن تاپىدىغان  ۇرسىلىرىنى بەپ تاپالمىغان نەر ئىزدەكىشىل
 بولدى. 

رلىك ەھەيىن، شېت قىلغاندىن كەن تىجارۈك ەچچەبىر ن ەرابىي
تاي ەمۈرىپ، جېب ەش ئىدارىسىگۇرۇرىي باشقۇمەت مەسانائ -سودا 

چىش ېازىرى ئسودا ب ەككۈرۆۋكۆڭپىپ، دېلىنى تۇسئەن مەگېد
 ۇرغان بۇي تەئىش قىلىشىنى بىلم ەمېرىغا قويدى. نۇلىپىنى ئوتتەت

 ەلدى. رابىيۇن بازار ياساشقا قوشەرتى بىلەش شۇرىك بولې، شەئىدار
پ ۇرۇنى ماللىرىنى يىغىشتۈر كەرى، ھېسودىنى باشلىغاندىن ب
 ەنەي ەندەتىگەتىسى ئەئ ۋەتتى ەتېلىپ كېسومكىالرغا قاچىالپ ئ

ك قىينىالتتى. ەرياندا بەج ۇلىپ سودىنى باشاليتتى. بېكپ ۈرۈتۆك
لىدىغان ۇچىلسا، قاتار ـ قاتار قويېسودا بازىرى ئ ەردەي ۇر بەگەئ
 ەردەي ۇق ياسىتىپ، مالالرنى شۇر ساندۈمۆئاستىغا ت ڭرنىەستىلەر
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خىتاي  ەنداق بازارنى رابىيۇپالپ ساقلىغىلى بوالتتى. بۇلۇق
كوچا، ئاپتوموبىلالر  ۇنداق قىلىپ، بۇن ئىدى. شەرگۆك ەرلىرىدەھەش
ن ەر جاھازالر بىلۈمۆرىپى تەئىككى ت ڭتىلدى. كوچىنىۇۋېن توسۈچۈئ

كان ۇپىلدى، ئىككى ياققا قاتارلىتىپ كىچىك دېستى يۈپ ئۇلۇتوس
ت ەسوم زاكال ڭن ئىككى مىۈچۈئ ەستەر بىر رەستىلىرى ياسالدى. ھەر
زدىن ئاشتى. ۈئىككى ي رغانالرۇل تاپشۇلىندى. تىزىملىتىپ پېل ئۇپ
يىغىلدى.  ەرمايەرلىك سەتېن يۈچۈبازارنى ياساش ئ ۇك بەمېد

رچىن ەن، ئاندىن چۈچۈپكى ئاغزىغا مىلىچ مالچىالر ئەسلەد ڭكوچىنى
ر، ەمچىلەن، ئىككى ياقتا گىلۈچۈچىالر ئۇخت، كىيىم ساتقەر ،مال

نداق قىلىپ ۇن جاي ئاجرىتىلدى. شۈچۈئاشخانا، ساتىراشخانىالر ئ
ك سودا ۈرۆۋكۆڭنالشقان دۇتچى ئورەر تىجارۇيغۇز ئۈي ەىر قانچب

نى تىجارىتىنى باشلىدى.  ۇسمىي قانەسىپ رېىسكا ئۋىۋبازىرى 
رلىك ەھەش -ت ەمۈكۆ، چىدىماس ھەندەشكۈئىش يولىغا چ ەممەھ

ييارغا ەن تەگېش ئىدارىسى دۇرۇرىي باشقۇمەر مەتچىلەسانائ -سودا 
پ ۈرۈشۈق چۇيرۇقسىز بۇيۇ، تەد -زى قىزاردى ۆن كۇييار ئورەھ

تتا ەالدى. ھۈۋزۈتكۆزلىرى ئۆن ئەقىنى تامامۇش ھوقۇرۇبارلىق باشق
ن ەلىگۆن تۈچۈپىش ئېستىنى يۈئ ڭن كوچىنىۈتۈپ ڭنىەرابىي

كلىرى ەمگەت ئەقەنىمىدى. پۇرگىلى ئەپ بۇرۇقايت ۇللىرىنىمۇپ
 ڭشمىسىنىەر بىرلەتچىلەسانائ -رلىك سودا ەھەش ەرابىيىگ سابىغاېھ
 ۇردى. بۇقتۇنلىكىنى ئەرگەپنى بەنسەن مەگېئىسى دەىن رۋئاۇم
يوق، مائاش ياكى  ۇقىمۇندۇل، ئورەستۈئىشخانا، ئ ەتتەلىيەمەئ

ك بىر ەندەگېسابتا يوق دېبار، ھ ەمدەمدەيوق، ھ ۇكىنىشكىسىم
ستىلىق ۇئ ۇقىدىن تولىمۇھوق ۇب ەكىن رابىيېل ئىدى. لەمەق ئۇرۇق

 ۇپمۇ، بولڭرالرنىۇيغۇكى ئىشسىز ئردىەھەن پايدىلىنىپ، شەبىل
ن ۈچۈشى ئۈرۈتۆد كەقىشى، قېپىپ جان بېل تۇپ ڭئاياللىرىنى ەئائىل
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سكى ەئ ڭنىۇ، ئەندەتكۈك سودا بازىرى پۈرۆۋكۆڭتىنماي ئىشلىدى. د
كىنىدىن ۇد ەستەق رۇرلۇـ نوم 58ل بولغان ەئورنىغا ھ ڭىتىنىۋكارى

 مىسى قالمىغان ئىدى. ېچنېباشقا ھ

ستىدىكى باال ەق ـ رۋۇبىي قوۇنەمچى جۈرۈى، ئنۈبىر ك ۇئ
شىنى ۇلۇرۇق ڭسچىتىنىەرى مەڭلتاندىن، خانتۇتچى سەتىجار

ن ەلمىگەلىيۆت تە، جامائڭش شىركىتىنىۇلۇرۇن قۇەتڭاتقان بىۋلىېس
ئاستىنقى  ڭسچىتنىەن، مۈچۈققى ئەش ھۇلۇرۇق قۇسومل ڭمى 300

 لىپېپ ئۈزۈتكۆن ئەرتى بىلەچىش شېكان ئۇىتىنى دەۋق
پ ۈرۈشتۈرۈردىن سەكىشىل ەالپ قالدى. رابىيڭاتقانلىقىنى ئاۋياسا

 ت قىلىشقا باشلىدى: ەت قاتتىق شىكايەدى، جامائۈۋېرۈكشەت

، ۇكان ئاچسا قانداق بولىدۇئاستىغا د ڭسچىتنىەخىتايالر م ۇب _
؟ ۇگىلى بوالمدېد ۇشلىرىنى ساتمايدۆز گۇگڭالرنى توۇن بۈگۆـ ئ ەتەئ
ت ەھاقار ەرپ ـ ئادىتىگۆئ ۋە ەتىگىئەنپەم ڭلقنىەن خەتەقىقەھ ۇب
ئىسلىك ساالھىيىتىنى ەىن رۋئاۇم ەرىدىغان ئىش ئىدى. رابىيۈلتەك

تچى بايالرنى يىغىپ ەسچىت ئاقساقاللىرىنى، تىجارەلىپ مېئىشقا س
سچىتنى ەن ئىقتىسادنى مۇرغۇالر نۇىدى، ئۋتلىشىەسلىھەم
سومنى   ڭمى 300، قىلىپ بولغانلىقىنى ەن ئىئانۈچۈلىش ئۈۋېرۈتتۈپ
كان ۇتنى دەۋەخىتايلىرىغا ئاستىنقى ق ڭننىۇەتڭ، بىەچكەلمىگەلىيۆت
يتىشىپ ېر بولغانلىقىنى ئۇجبەم ەىتىشكۋرىېن بۈچۈچىشى ئېئ
 كىشتى. ېت چەسرەھ

ن، ۇن، قانداق قىلىپ بولمىسەرىمۇلدۇتۇساراينى ق ۇن بەم _
 ەبىيدى راېن، ـ دەالىمۋقولىدىن تارتى ڭن خىتايلىرىنىۇەتڭبى
 . ەپچىلىككۆك

يول  ۇنىم، بىزمېخ ۇبولغىلى بوالمد ەڭن تەت بىلەمۈكۆھ _
يىشتى ېق، ـ دۇرالمىدۇيىن ئاقتېل بولمىغاندىن كۇق، پۇىپ باقتېڭم
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ش ئىشلىرىغا ۇلۇرۇق ڭتنىەمۈكۆرلىك ھەھەپ شەسلەد ەالر. رابىيۇئ
شىكايىتىنى ئىنكاس  ڭلقنىەخ ۋەىن باشلىقىنى تاپتى ۋئاۇل مۇسئەم

 .قىلدى

. ۇالر بولىدڭالساۇۋرۇالر بولسا قايتۇڭلۇسوم پ ڭمى 300 _
گان ۇڭدى تېملىشىمىز، ـ دەالشقا بىز ياردڭپ ئوۇزۇتوختامنى ب

ت ەۋەئاستىدىكى ئىككى ق ڭسچىتنىەلىپ مېقايتىپ ك ەباشلىق. رابىي
سابالپ ېھ ەپ، ئىنچىكەلچۆپ، ئۈرۈچەزدىن كۆساراي ئورنىنى ك

ردىن ەي ۇ، بەجرىبىسى بويىچەاساش تكان يۇكتىكى دۈرۆۋكۆڭچىقتى. د
ئاستىنى خىتاي  ڭسچىتنىەھىمى مۇل تاپقىلى بولىدىغانلىقىنى، مۇپ

پ، ەرلەلچۆالغىلى بولىدىغانلىقىنى مۋقولىدىن تارتى ڭرلىرىنىەسودىگ
ت ەمۈكۆلىنى چىقىرىپ، ھۇسوم پ ڭمى 150 ڭزىنىۆكلىك ھالدا ئەرۈي

 ڭمى 300لىپ ېرز ئەسوم ق ڭمى 150ك ۈملۈسۆقىرى ئۇبانكىسىدىن ي
پ، سودا سارىيىنى خىتاي ۇقوي ەستىگۈل ئەستۈلنى ئۇق پەسوم ن

سابى ېھ ڭنىەالدى. رابىيۋقولىدىن تارتى ڭش شىركىتىنىۇلۇرۇق
 ەرگەتچىلەرنى ياساپ تىجارەيلەكۇپ ەساراي ئىچىگ ۇ، بەبويىچ

ن بىر مىليون سوم كىرىم ەخمىنە، يىلىغا تەندەرگەب ەئىجارىگ
 ڭنىەت دائىرىلىرىدىن رابىيەمۈكۆھ ڭ. ساراينىقىلغىلى بوالتتى

لىدىغان بىر مىليون پايدىنى ېدىن كڭنىۇب ۋەنلىكىنى ەتكۆقولىغا ئ
اتقان ۈۋلۆل بۆڭۈشىغا كۇلۇرۇق ڭسچىتىنىەرى مەڭلىغان خانتڭئا

لغان ۇر چىدىماسلىق قىلىشقا باشلىدى. تونەتچىلەتىجار
 ىپ:رىغا چىقۇھىم ھاجى ئوتتېرۇردىن ئابدەتچىلەتىجار

ر سودا قىلسا ەسچىت ئاستىدىكى سارايدا ئايال كىشىلەم _
 ەتكەرىئەش ەاقتىدا ئايالالر سودىغا كىرسۋ. ناماز ۇم بولىدەھرەنام

رىپ ېب ەسومنى رابىيىگ  ڭمى 300 ۋەدى ې، ـ دۇيدەلمەتوغرا ك
 ەقىلچ ەردى. رابىيۇقتۇپ  ئالىدىغانلىقىنى ئۇرۇساراينى قايت
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 پ: ۇرۇپ تۈلۈك ەكسىچەئاغرىنمىدى، ئ

رىمىنى خىتايغا ېي ڭسچىتنىەپ مۇرۇر قاراپ تەكلەركەئ ەنچۇش _
 ەردىگەد ڭلقنىە، خۇن ئايال كىشى بولساممەر، مەپسىلۇپ قويۇزۇتقۇت
ردلىك ەمدى نامەرازى، ئ ەزىگۆئ ڭنىۇن شەالدىم. مۇۋزۇتقۇتىپ قېي

پ ۇزۇخىتايغا تارتق ەنەت يەقەرازى، پ ۇالرمڭالساۋلىېقىلىپ ئ
 دى.ې، ـ دۇرال بولىدالڭقويمىسا

نىدىن ېمىنى يۈسۆسوم ئ ڭمى 50رزىنى، ەق ڭبانكىنى ەرابىي
نكى ساراينى ۈتتى. چەلىپ قايتىپ كېلىنى ئۇسوم پ ڭمى 100پ، ەلۆت
ت قىلغان ئىدى. ەشنى رەلۆلنى تۇپ ەپ ئالغانالر جازانۈزۈتكۆئ
رىپ ېتچى شەرول ئوينىغان كاتتا تىجار ڭلىنىشىدا چوېسچىت سەم

 ت ئالدىدىال: ەامائئاتىخان ج

لىپ، ۋېچىقىپ، خىتايدىن تارتى ەئىگ ەسچىتىمىزگەخان مەرابىي _
چىپ، ېاز كۋق پايدىدىن ۇسوم زىيان تارتىپ، بىر مىليونل ڭمى 50

ك ەل بالىدۇرد ئوغەرىپ، مېپ بۇرۇرالرغا قايتۇيغۇسودا ساراينى ئ
ل شاۇنىال خەي ەدى. رابىيې، ـ دۇرىدېجرىنى ئالالھ بەئىش قىلدى، ئ

 : ەمما ئىچىدەئىدى. ئ

ب ەجەك ئەرىشمېكانغا ئۇر دەبىر ەمچىدۈرۈپ، ئەپ، خەخ  _
ت ەقەك، پەندەگېقادىر سودا سارىيى د ە؟  رابىيەتوختىدى ـ ھ ەسكەت

نامىدا بىر ساراي ئاچمايدىغان بولسام...  ڭمنىۈزۆتال ئەقەپ ۋە
 كتى.ۈپ ەلىگۆڭرنى كەنلەگېد
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 مەدەنجى قۇت

ركىزى، ەت مەرلىك تىجارەات يۋئا ەڭئ ڭھىرىنىەمچى شۈرۈئ
لق تىياتىرى ەنى خەبىي رايونغا يۇنەراقالشقان جۇرالر زىچ ئولتۇيغۇئ

بولغان  ەك سودا سارىيىغىچۈرۆۋكۆڭسچىتىدىن دەرى مەڭخانت ۋە
پ، ۇا رايونى بولسود ڭرالرنىۇيغۇپ ئەرەت ۇئارىلىققا جايالشقان. ب

ن ەچمۆبولغان جايالر ك ەققىچۋۇلق تىياتىرىدىن شىمالىي قوەخ
مچى ۈرۈن. كونا ئەنگەكىللەپ شۇت رايونى بولەتىجار ڭخىتايالرنى

ھقانچىلىق قىلىدىغان، ېقىنىنى بويالپ ماكانالشقان، دېريا ئەد ەسلىدەئ
ن ەكانچىلىق بىل ۋەنچىلىك ۋەرەنۈقول ھ ەمدەا مال باقىدىغان ھۋچار
زلىرىنى غوجا ۆرتى ئىدى. ئۇي ڭرالرنىۇيغۇللىنىدىغان ئۇغۇش
يران ۋە ەرىدەۋغىلىقى دېالغان ئاپئاق غوجا يۋپ ئاتىەالدلىرى دەۋئ

ن ەرگۈلتەك ەمىنلىرىنى بىرلىككېر زۇيغۇر، ئەھەش ۇقىلىنغان ب
يىن، ېرنى تاشالپ قاچقاندىن كەھەگ  شەپبۇياق -ت ەلۆدەب

زچى ۋۇتاجا ڭن خىتاينىەگېد ڭتاۇڭن زوزك ئىستىال باشلىغاۈزلۈميۇئوم
 ڭرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان ئىدى. خىتايالرنىەئارمىيىسى ت

زىچىالر ڭالۇگىشىپ چىققان خەابىئاتلىرى، ئۋتا ەرىكلىرى، ئائىلېچ
 ڭمچىنىۈرۈرلىرى، ئەن يايمىچى سودىگەچمۆپ ئاتالغان كەد

ازا ۋرەپىل ياساپ، دېپ، سەرنى ئىگىلەت چاسا يۆرىسىدا تۇئوتت
 ڭپىلنىېس ەقىن زامانالرغىچېالر يۇالدى. ئۋرلىشىەي ەكىتىپ، ئىچىگېب
م تاقاپ، ەھكەازىلىرىنى مۋرەپىل دېچىلىرى سېشىغا چىقماي، كېت
نداق قىلىپ، ۇش ەنەلدى. ئەپ ياشاپ كۇرنى پوسقا قويەرىكلېچ
 ڭرنىەھەندى. شەكىللەھىرى شەخىتاي ش ەكىچىككىن ەمچىدۈرۈئ
ل ـ ۈرالر گۇيغۇتراپىدا بولسا، ئەقلىرى ئۇۋربىي قوەغ ۋەبىي ۇنەج

ك، تاتار، ېزبۆن ئەلگەيىن كېلدى. كەلىرىدا ياشاپ كۇباغچىلىق قور
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رايونغا ماكانلىشىشقا  ۇب ۇرمەتلەلمان مىللۇسۇگان قاتارلىق مۇڭت
  بولغان جايالر ەككىچۈرۆۋكۆڭقتىن دۋۇبىي قوۇنەج ۇش ەنەباشلىدى. ئ

 ،ڭكىچىكنى نۇردىئاخۇت ،ڭىمنىروزىھاج ئىككى قاسنىقىغا ڭكوچىنى
 سودا ڭبايالرنى ملىكەرېشكەب كەندەگېسارىيى د ڭر ھاجىمنىەمۆئ

 تارقىتىش مال كەندەگېد ساراي نەكەي ن ساراي،ەسارايلىرى، خوت
 سۇئور تاتار، ك،ېزبۆئ بولسا كەيىنرېسارايلىرى، ك

ك ەنقى يىپۇرۇددى بۇقىلىنىپ، خ رمىلىرى بىناېف ڭرلىرىنىەسودىگ
 يدانىغا ئايالندى. ەت مەات تىجارۋئا ەكلىدەامى شۋدا ڭنىبازىرى

ز ۈي 4ـ  3، ەيتىلىشىچېماتىدا ئۇلەت مەمۈكۆھ ەرچەگ ەمچىدۈرۈئ
ركىستاندىكى ئون ۈرقىي تەن شۈتۈمما پە، ئۇر ياشىسىمۇيغۇئ ڭمى
ر ەلقلەل قاتارلىق خۇغڭگان، موۇڭقازاق، ت ۋەر ۇيغۇمىليون ئ  ەچچەن
رلىك ەاالتتى. يۋتىېبازاردىن س ۇشۇىرىنى مشيالەكلىك ئەرېك ڭزىنىۆئ

رلىرىدىن ەھە، خىتاي شەنەمالردىن باشقا يۇيۇب ەمىللىي ئاالھىد ۋە
ت ەنداقال سانائۇملىرى، شۇيۇش بۇرمۇھتىياجلىق تېلىدىغان ئېك
ردىن ەي ۇب ۋەتتى ەلېك ەمچىگۈرۈالتلىرى پويىز ئارقىلىق ئۇھسەم

مال  ڭرالرنىۇيغۇچى ئمۈرۈك ئەمېباشقا جايالرغا تارقىالتتى. د
ن ەر بىلەتلەلۆن دۇرغۇتراپتىكى نەپال قالماي، ئۇركىزى بولەتارقىتىش م

يىنكى ېك ڭك يولىنىەنى يىپەرىدىغان سودا بازىرى يۇار ئالماشتۋتا
 سابلىناتتى.ېنى ھۈگۈت

 ۇب يىن،ېك مالىمانچىلىقتىن ئاتالغان پەد ئىنقىالبى تەنىيەدەم
پ ەسلەد ەڭئىستىقبالىنى ئ سىۈلگەك ۋەقىممىتىنى  ڭبازارنى

خس ەلىشنى پىالنلىغان شېغ سەبلەپ مۇنجى بولۇت ۋەن ەرلىگەلچۆم
رلىك ەباشقا ي ۋەر ۇيغۇن، ئەئالدى بىل ۇقادىر ئىدى. ئ ەرابىي

ش، ەمىنلەن تەمالر بىلۇيۇھتىياجلىق بېرنى جىددىي ئەلقلەخ
ش، ۇرۇنالشتۇر ئاياللىرىنى ئىشقا ئورۇيغۇردىكى ئىشسىز ئەھەش
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، ەر، ناھىيەھەن بارلىق شەك توپ تارقىتىش يولى بىلەدڭنىۇش
، ەقسىتىدەت ئىشىغا باشالش مەرالرنى تىجارۇيغۇزىالردىكى ئېي
 ڭراقالشقان رايوندا بىر چوۇرالر توپلىشىپ ئولتۇيغۇمچىدىكى ئۈرۈئ

ت قىلغان ەرىكەلى ھېپ خۈكۈپ ەلىگۆڭچىشنى كېسودا بازىرى ئ
 ەمدەتتى ھەش بىكارغا كۇنۇرۇتىملىق ئېمما ئىككى قە، ئۇبولسىم

 پ ئىقتىسادى زىيان سالدى. ۆك

رى سودا ەڭن خانتەك سودا بازىرى بىلۈرۆۋكۆڭـ يىلى د 1986
رىسىغا ۇئوتت ڭئىككىسىنى ەيىن، رابىيېندىن كەتكەسارىيى قولدىن ك

ر ەزەت بازىرىغا نەمۈكۆق ھۇجايالشقان، كوچا بويىدىكى تاشالند
ش ۇرۇر باشقەي، يۆرلىك ئەھەى شقۇش ھوقۇرۇمىن باشقېتاشلىدى. ز
كتات ۆرلىك كەھەـ يىللىرى ش 1964جايغا  ۇبولغان ب ەۋەت ەئىدارىسىگ

كانلىق بىر سودا ۇد 40ـ  30ن، ەلىش توختامى بىلېئ ەشىركىتى ئىجار
كانلىرى ۇكتات تارقىتىش دۆش، كۆگ ڭتنىەمۈكۆبازىرى ياسىغان. ھ

ـ  1966وختىتىلغان مىنات تە، تۇت قىلغان بولسىمەزگىل تىجارەبىر م
 ن تاشلىنىپ قالغان ئىدى.ەبازار ئاساس ۇيىن، بېيىلىدىن ك

زدىن ۆك ەپاسكىنا جاينى رابىي ۇيدىغان بەسسىمەئىنسان د
قىلغان، ېرىزىلىرى چېد -ئىشىك  ڭكانالرنىۇ، دەندەرگۈچۆك
ن، ەتكەىلىنىپ كۆۋر چىرىپ دەتلەخلەكتاتچىالر تاشلىغان ئۆك
ت قىلىپ ەـ كىچىك تاھار ڭتتا چوەھ پ،ۇسۇق رەخالقسىز كىشىلەئ

پ، ۈرۆرنى كەتچىلىكلەينەپ قويغان مۈرۈلتەك ەتكەسىز ھالۇقارىغ
سابالپ چىقتى. ېپ ھەيىن ئىنچىكىلېندى. كەپ بىر ئاز ئىككىلەسلەد
 40ـ  30تلىك بىنا، ئارقىدىكى ەۋەئالدىدىكى ئىككى ق ڭبازارنى ۇئ
 ەرگەي ۇقوشقاندا، بكانالرنى ۇت دەرىسىدىكى ئىككى رۇئوتت ۋەكان ۇد

رغىلى بولىدىغانلىقىنى، ۇنالشتۇتچىنى ئورەقىن تىجارېي ەگ 200
يدىغان بولغاچقا، مال ەلەئاپتوموبىل كىر ڭچو ەئىچىگ ڭبازارنى
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الي بولىدىغانلىقىنى ۇپ قۆك ۇمڭش، ئىسكىالت قاتارلىقالرنىۇتوش
لىش ئارقىلىق ېئ ەرنى ئىجارىگەي ۇيىن، بېپ چىققاندىن كەرلەلچۆم
 س قىلدى.ېش الزىملىقىنى ھۈرۈشۈلغا چقو

كىرىپ،  ەش ئىدارىسىگۇرۇر باشقەي، يۆرلىك ئەھەش ەرابىي
، ەندەرگۈددىئاسىنى بىلدۇلىش مېئ ەبازارنى ئىجارىگ ۇلىدىكى بۇدۇئ
 ەرزگەي قەلىمۆئىجارىنى ت ڭكتات شىركىتىنىۆرلىك كەھەالر شۇئ

پ ۇرۇايالندتخانىغا ئەخلەجاينى ئ ۇب ەمدەنلىكىنى ھەتكەپ كۇلۇبوغ
 ڭمى 40ققىنى ەيىن، يىللىق ھېت قىلغاندىن كەقويغانلىقىنى شىكاي

 ڭاقىتنى چىۋ ەيتتى. رابىيېرىدىغانلىقىنى ئېب ەسومدىن ئىجارىگ
 ۇپ، بۇرۇق ئالدىن تاپشەسومنى ن ڭمى 200نىدىكى ېپ، يۇتۇت

 ۇئىمزا قويدى. ب ەلىش توختامنامىسىگېئ ەيىللىق ئىجارىگ 5بازارنى 
ن، قايتىدىن ەرتى بىلەزماسلىق شۇلمىسىنى بۇرۇئاساسلىق ق ڭبازارنى

ش، ەتلەكىتىش، ئىچىنى زىننېكانالرغا ئىشىك بۇياساش، د
ن ۇرغۇمونتالش قاتارلىق ئىشلىرى نېرنى سەك سىرالش، يۈزلۈميۇئوم

ز ۈندۈك - ەچېئىشچى يالالپ، ك ەپ قىالتتى. رابىيەلەغ تەبلەم
 ۋەئالدى  ڭ، بازارنىگىتىپۈقىرىدىكى ئىشالرنى تۇپ، يەئىشل

 ڭييارالپ، بازارنىەت ەستەبوتكا ـ ر 50كان، ۇد 100رىسىدىن ۆچ
نى ۈك ۇىسكا ئاستى. شۋىۋپ ەد« قادىر سودا بازىرى ەرابىي»شىغا ېت
ن ۇرسۇلدار بايالردىن تۇردىن، پەتچىلەر تىجارۋەتىۆمچىدىكى مۈرۈئ

 قسىتىنىەچاقىرىپ، م ەتكەك كىشىنى زىياپەد 20ھاجى قاتارلىق 
 بايان قىلدى:

نداق ۇشۇمانا م ڭنىېر، مەرلەم ئاقساقالالر، سودىگەرەھتۆ_ م
تىش ېس ەتوپ مال تارقىتىش، پارچ ڭرالرنىۇيغۇئ ەردەبىر ي ڭچو

 ەلگەمەمدى ئەخىيالىم ئ ۇب چىش خىيالىم بار ئىدى.ېبازىرى ئ
تىنى ەسلىھەقتىكى مەھ ۇب ڭالرنىڭر قايسىە. ھۇرىدۇك تەئاشىدىغاند
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 كلىپ قىلدىم. ەت ەرگەي ۇبن ۈچۈلىش ئېئ

زىلىرى ەب ن ھالدا باشلىرىنى چايقاشتى.ەنسىتمىگەر مەرلەسودىگ
 ەشكەزلۆلىدىكى ئويلىرىنى سۆڭقىلماستىنال ك ەز ـ خاتىرۈي ەقىلچ

 باشلىدى: 

ير ەرغان ئىشتىن خۇشىدا تېن كىشى بۇن، خوتە_ ئالدى بىل
تازىلىغان  ڭتخانىنى مىەخلەئ ۇب مما،ەئ يمىز.ەنى بىلمۇب ۇبوالرم

رىدار ېن جاي بولغاچقا خەتكەپ كۈشۈزىرىدىن چەن ڭقنىە، خۇنمەبىل
 . ۇيدەتمەم يۈزۆك ەلىشىگېك

ز ۈي ەچچە، نۇلىشىپ قالمىغاندېنىم، كاللىلىرى ئېخ ە_ رابىي
تىپال، ئاستا ۋېچىېك چەتخانىغا توپا چاچقاندەخلەئ ۇكوينى ب ڭمى
 پ باقسىال بوالرمىكىن؟ۈنۈرۆرغا كۇرىپ دوختېب

ر ەشلەرى، ھاراقكېيىلدىن ب ەچچەپاسكىنا جايغا ن ۇب ي،ۋۇ _
 ۇپال، بەن دەر چاقىرىمەسودىگ ەمدىزەتتى، ئەت قىلغىلى كىرەتاھار

 ۇيدەلمەپ كۇقورق ۇيتانالرمەل، جىن ـ شۈگۈرىدار تېر، خەسودىگ ەرگەي
 . ۇمۇج

 ەيلىرىگۆبولماي، ئاستا ئ ەارۋنىم، سىلى يوق ئىشقا ئاې_ خ
 بوالرمىكىن؟! ەرسىلەتىپ بېن ئەمەڭغا لرىپ سىدىقھاجىېب

پ چىقىپ ۇتاشالپ قوي ەتتەلسىز بىر ھالۆڭۈنى كەھمانالر رابىيېم
 -قىنلىرى ېنىدا قالغان يېي ڭنىەيىن رابىيېتتىن كەتىشتى. زىياپېك

چلىك ەك ەمدەچى، شائىر دوستلىرى ھۇيازغ ەچچەن بىر ڭسىدىقھاجىنى
 ردى.ەت بەسلىھەم ەھرىرى باشقىچەر تەپەبىر ن ڭزىتىنىېگ

ن ەنامى بىل ڭخسىنىەرنى شەتلەنداق شىركۇ_ ھازىر خىتايدا، ب
ئايالالرنى  ەڭمايىللىقىنى، ك ڭلقنىەلمىدى. خۇخى يولغا قويېئاتاش ت

 ۋەجىرىش ېرنى بەتلەسمىيەت ئالدىدىكى رەمۈكۆھ ەمدەلپ قىلىش ھەج
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 8 ەمدەن ھۈچۈشى ئۇىقاتالردا پايدىلىق بولۋشەالن، تېئ ردىكىەزىتلېگ
ـ مارت  8»قىلىپ  نامى ڭنىنى بازارنىۈئازادلىقى ك ئايالالر مارت -

 ك قانداق؟ەرتسەزگۆپ ئەد« سودا سارىيى

يىلالر  10 ۇدبىرلىك ئىدى. ئەت ۋەقىللىق ەئ ۇتولىم ەرابىي
توپ تارقىتىش بازىرىدىن مال  ڭرنىەخسلەش ەيدەخڭئىلگىرى شا

 ۋە، پىالنالش چىشېنداق بازارنى ئۇالغان چاغلىرىدىال، بۋتىېس
باشلىغان  ەگىنىشكۆلىپ ئېن سەن زەت بىلەش ئىشلىرىغا دىققۇرۇباشق

كان ۇسالسا، د ەرمايەرلىرى قوللىسا، سەباي سودىگ ڭرنىەھەئىدى. ش
كلىكىنى ەرېر قوللىمىسا قانداق قىلىش كەگەئاچسا قانداق قىلىش، ئ

 ئوبدان ئويالپ، پىالنالپ قويغان ئىدى.

بازارنى  ۇن بەرغانالرغا، ـ مۇئولت ەى رابىيدېالر،ـ دۇڭرۇ_ قاراپ ت
ممىسى ئاخىرىدا ەھ ڭر نىەرلەسودىگ ەڭرۆن. بايىقى كەئاچىم

ر ۇيغۇتىدىن باشالپ ئە. ئۇرىدۇا تاپشڭلىپ ماېكەللىرىنى ئۇپ
زالمىسام، ۇغڭ. بىر بازارنى ماۇئاياللىرى بازىرى سودىنى باشاليد

 ن؟ ەيماالڭپ ماەكلەتېتنى قانداق قىلىپ يەن مىللۈتۈپ

ردىكى ەھەش ەىسكىسى ئالماشتى، رابىيۋىۋ ڭتىسى بازارنىەئ
ر ئايالنى ئىشقا ۇيغۇئ 30ئىشسىز، قىيىنچىلىقى بار ئايالالردىن 

قىز، چوكان  30نىال ۈك ۇش تارقاتتى. شۇرۇقتۇئ ەققىدەلىش ھېئ
سومدىن مائاش  70الرغا ۇئ ەردى. رابىيۇلىپ تىزىمغا ئالدېك
تىشقا ېييارالپ سەمال ت ەردەستىلەكان، رۇپ، دەلگىلەب

سوم  60ـ  50 ۇاتقانالرمەۋئىشل ەتكەمۈكۆچاغدا ھ ۇردى. بۇنالشتۇئور
 ۇقىزالر تولىم ۇن بەشكۈى ئىشقا چېڭاتقان بولغاچقا، يۋلىېمائاش ئ

 تتى. ەقىزغىن ھالدا ئىشقا كىرىشىپ ك ۋەشال ۇخ

ل ۇك؟ پەرېقايسى مالنى تىزىش ك ەرگەستىلەمما، رەئ
 بولمىسا..... 
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قوللىشىغا  ڭشمىسىنىەن، ئايالالر بىرلەقادىر ئالدى بىل ەرابىي
مچىدىكى ۈرۈن ئەپىللىكى بىلېك ڭر قاسىم خانىمنىۇرىشىپ، ماھىنېئ
تىيىندىن  60تىرىنى ېمىچىلىق فابرىكىسىدىن مۇل توقۇـ ئىي 1

 ڭتىيىندىن ئىككى مى 20تىرىنى بىر سوم ېتىر، مېم ڭئىككى مى
ختنى، ەسىلىپ قالغان رېئىسكىالتتا بن، ەلگۈرۈشۈتىر باھاسى چېم
كانلىرىغا ۇلىپ دېلىپ كېن ئەرتى بىلەرىش شېلىنى بۇپ پۇتىپ بولېس

ن ەر بىلەرلەن سودىگەلگەر قايسى جايالردىن كەھ ۋەرلىك ەتارقاتتى. ي
سىلىپ ېتىلماي بېئىسكىالتلىرىدا س ۋە ەيلىرىدۆئاالقىلىشىپ، ئ

تىپ ېپ، سۈرۈشۈى چقالغان ماللىرى بولسا، سودىلىشىپ باھاسىن
 ڭتنىەمۈكۆلدى. ھەپكەپ ماللىرىنى ئۈرۈندۆشقا كۇرۇل تاپشۇپ پۇبول

نداق ۇش ەنەن ئاالقىلىشىپ، يەت، ماگىزىنلىرى بىلۋۇت، زاەشىرك
ت ەججۆكلىرىنى ھەچېك -خت، ياغلىق، كىيىم ەسىلىپ قالغان رېب
بىراك  ڭتىنىۋۇر ئىچىدىكى پايپاق زاەھەلدى. شەپكەرىپ ئېزىپ بېي

سىغا ېرزان باھادا نەپايپىقىنى ئىنتايىن ئ ڭمى 5قاتارىدىكى مال 
تلىدى، تازىلىدى، ەر مالالرنى رەتچىلەلدى. خىزمەلىپ كېلىپ ئۋېتىېس
ىدى، ۋتىزى ەرگەستىلەزمال سالدى، چىرايلىق قاتالپ رەدى، دۇي
ر خىتاي، ەن بىر سودىگەلگەدىن كۇجڭاۇكانالر مالغا لىق تولدى. گۇد

ايىتىنى ۋرەاتقان ئىككى تاغار مۋتىلىېسومدىن س 30رى ۇبازاردا بىر ق
ساناپ  ەردى. رابىيەپ بۈزۈتكۆئ ەكىلوالپ باھاالپ، رابىيىگ

 لدى.ەسومغا توغرا ك 3رى ۇىدى، بىر قۋسابلىېھ

لقئارا ئايالالر بايرىمى ەنى خەنى يۈـ ك 8 ڭـ ئاينى 3يىلى  - 7198
چىلىش ېدا ئ« ـ مارت سودا بازىرى 8» ڭقادىرنى ەنى رابىيۈك
 ەت، بانكا، مالىيەمۈكۆراسىمغا ھۇلدى. مۈزۈتكۆراسىمى ئۇم

ر، ەشمىسىدىكىلەكىللىرى، ئايالالر بىرلۋە ڭنلىرىنىۇئور
مچى ۈرۈئ ۋەلدى. رادىئو ەخبىرالر كۇرنالىستالر، مۇر، ژەتچىلەنئەس
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ت ەنئەن ئىدى. سەرىلگېالن بېن ئۈك ەچچەدا نۇئ ەزىتىدېچلىك گەك
 3چىلىرىغا ۇغۇئوق ۋەچى ۇتقۇنغان ئوقكلىپ قىلىەت ڭكتىپىنىەم
 قىلىندى. ەدىيەايىت ھۋرەردىن مۇق

ناي ۇناغرا ـ س ەگزىدۆتتى، ئە، بازار قايناپ كەندەتىگەنى ئۈك ۇش
رىدارالرنى بازارغا ېتوختىغاندا رادىئو كانىيىدىن خ ۇلىندى. ئېچ

پ ۇرىماقتا ئىدى. بازارغا بىرىنچى بولڭاز ياۋلىق ئاڭچاقىرغان جارا
ر كىيىم ۇغا بىر قڭنىۇئ ەاي ئىرىم قىلىپ كىردى. رابىيۋبو ەانۋدىبىر 
ئا قىلىپ، ۇيتىپ دېت ئەھمەاي رۋردى. بوەب ەدىقەل سۇسوم پ 10ن ەبىل

لىپ ئايالىنى، ۋېتىېايىت سۋرەر مۇق 3لغا ۇسوم پ 10قولىدىكى 
يرلىك ەقايتتى. خ ەيىگۆن ئالدىراپ ئۈچۈشال قىلىش ئۇقىزلىرىنى خ
رىدارالر ېئالدىدا خ ڭچى قىزنىۇر مال ساتقەپەن 30يىن ېئىرىمدىن ك

 شقا باشلىدى. ۇرۇت ەتتەچىرۆئ

سومدىن،  3تىرى ېم ڭختنىەا رۋخاۇق دۇسومل 15تىرى ېكاندا مۇد
اتاتتى. ۋتىلىېتىيىندىن س 50تىرى ېم ڭرنىەختلەكلىك رەينۆك ەپارچ
رىدارىغا قاراپ جانلىق ېباھاسىنى خ ڭك مالنىۈرلۈت 60ـ  50 ەرابىي

پ زىيىنىغا ساتسا، ۈرۈشۈباھاسىنى چ ڭختنىەراتتى. ئاز رۇپ تەشەڭت
 ۇرلىتىپ ساتاتتى. شۆرھال ئەباھاسىنى د ڭختنىەپ رۆرىدارى كېخ
 ت قىلدى. ەم زىيارەئاد ڭمى ەچچەن 10بازىرىنى  ڭقادىرنى ەنى رابىيۈك

 ڭخبىرىنىۇم زىتىېگ چلىكەك ندىن باشالپ،ەتىگەتىسى ئەئ
 ەقتەھ ۇر بەزىتلې، گەىزىيېۋلېرادىئو، ت ،ەشى بويىچۇرۇنالشتۇئور
ل ۇـ ئىي 1يىن ېنلىك ناشتىدىن كەتىگەقادىر ئ ەردى. رابىيەر بەۋەخ

تتى. پايپاق ۋەرىېلىنى ئاپىرىپ بۇپ ڭمىچىلىق فابرىكىسىنىۇتوق
 ڭمىچىلىق فابرىكىسىنىۇتتى. توقۋەلىۆلىنى تۇپ ەممەھ ڭتىنىۋۇزا

سىلغان ېر بەۋەتلىك خەرۈققىدىكى سەبازىرى ھ ڭنىەباشلىقى رابىي
پىل ېچ كېپ، ھۇرۇپ تۇتۇزىتىنى قولىدا تېچلىك گەمچى كۈرۈئ
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سىپ ېئاپتوموبىلغا ب 4ختنى ەتىر رېم ڭمى 100ستىنال، ەئىزدىم
پ پايپاقنى ۈج ڭمى 100 ۇتىمۋۇردى. پايپاق زاەلىپ بېكەئ ەرابىيىگ

تراپتىكى بوش ە، ئەندەتكۆن ئۈچ كۈردى. ئارىدىن ئەب ەسىگېن ەنەي
 ەستەس ـ بەر بەرلەن، سودىگۈچۈلىش ئېئ ەانالرنى ئىجارىگكۇد
سوم  ڭمى 10 ەر بىرىگەكاننى ھۇد 100 ەباشلىدى. رابىي ەلىشكېك

 ڭستىنى ئىككى مىەر 50ردى. ەب ەلىپ ئىجارىگېلى ئۇت پەكاپال
چىلىپ ېبازار ئ ەردى. رابىيەب ەلىپ ئىجارىگېلى ئۇت پەسومدىن زاكال

پ، ۇرۇكان ئىجارىسىنى يىغماي تۇخى دې، تەپكى بىر ئاي ئىچىدەسلەد
تىپ ېمال س ۋەسوم  ڭمى 200مىليون  1ن يىغىلغان ۈچۈت ئەزاكال

بانكا  ڭپ، خىتاينىۇلنى بانكىغا قويۇسوم پ ڭمى 200كىرىم قىلغان 
سابلىنىپ تىزىمغا ېخس ھەر شېپ مىليونۇنجى بولۇت ەسىدەساھ

 لىندى. ېئ

ىقلىرى، بانكا، ت باشلەلدارلىرى، خىتاي شىركەمەت ئەمۈكۆھ
 ۋەش ئىدارىسى قاتارلىقالر ۇرۇرىي باشقۇمەت مەسانائ -، سودا ەمالىي

پ، ۇيران بولەل تاپقانلىقىغا ھۇقانداق پ ڭنىەخبىرالر رابىيۇم
 ت قىلىدىغان بولدى. ەنى زىيارۇتوختىماستىن ئ

 ڭت ئىتتىپاقىنىۋېن سوەمىتى بىلۈكۆيىلى، خىتاي ھ ۇش
تلىرى ەرىيۇمھۇكىستان قاتارلىق جېزبۆقازاقىستان، قىرغىزىستان، ئ

ش توختامنامىسى ئىمزاالپ ئىجرا ۇرۇرنى ئالماشتەتچىلەز ئارا ساياھۆئ
 -ن سومكا تىجارىتى ەبىل ڭنىۇقىلىشقا باشلىغان ئىدى. ش

 ەنەتىپ ئورنىغا يېساالملىق ماللىرىنى س -غا ۋسومكىسىدىكى سو
ر ەتچىلەن ساياھت قىلىدىغاەغا ـ ساالملىق مال ئالىدىغان، تىجارۋسو

ر ەتلەلۆبازىرى د ڭنىەمدى رابىيەباشلىدى. ئ ەلىشكېك ەمچىگۈرۈئ
 ەتتەتىپ ئورنىغا مال ئالىدىغان، تىجارېئارا سودىلىشىدىغان، مال س

توپ تارقىتىش  ڭيدىغان چوەجلەس روبلىسى خۇر ۋەرىكا دوللىرى ېئام
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دىمىي ەمدى قەئ ەردەي ۇباشلىدى. ب ەكىللىنىشكەپ شۇبازىرى بول
 چىلماقتا ئىدى.ېيوللىرى ئ ڭك يولى سودىسىنىەيىپ

قىن ېي ەگ 200دا  «ـ مارت سودا بازىرى 8»قادىر  ەرابىي
رىپ ېتچىنى مائاش بەك خىزمەد 30ردى، ۇنالشتۇرنى ئىشقا ئورەسودىگ
باشقا  ڭر دىيارىنىۇيغۇ، ئەرىم يىل ئىچىدېتتى. بىر يەئىشل

مىنلىدى. ەن تەىلتچىنى مال بەقىن تىجارېغا يڭرتلىرىدىكى مىۇي
 ەنداق قىلىپ رابىيۇالدى. شۈۋتۈرىدارنى كېللىك خەت ئەچ ڭمى ەچچەن

 تىپ قالدى. ېمىليون سومغا ي 3رمايىسى ەت سەتىجار ڭقادىرنى

مىن ېلىپ، زۋېـ جايلىرىنى تارتى ۇقور ڭرالرنىۇيغۇسلىدىكى، ئەئ
ش ۇرۇر باشقەي ـ يۆرلىك ئەھەمچى شۈرۈالغان ئۇۋئىگىسى بول

 ەردەي ۇب ەاقىت ئىچىدۋن قىسقا ەتمىگەئىككى يىلغا يئىدارىسى 
زى قىزىرىپ، توختامنى ۆپ، كۈرۆاتقان مىليون سومالرنى كۋپىرقىرا

باشلىقىغا  ڭالرنىۇئ ەالماقچى بولدى. رابىيۋپ بازارنى تارتىۇزۇب
 سكىن ھالدا: ەك

م ۈزۈي ڭنىېئالدىدا م ڭلقنىەالر، ھازىر خڭ_ خام خىيال قىلما
ردىن ئوبدانراق ەنلىرىنى سىلۇ. توختام قانڭچوكىدىن ڭرنىەسىل

 ۇئىدارىنىم ڭرنىەن ھازىر سىلەالر، مۇڭن. بىلىپ قويەبىلىم
پ ۇرۇسودا سارىيىنى قايت ۇ. بەك ئىقتىدارغا ئىگەدۇالغۋتىېس

ق ۇمىليون سومل 10 ەنەي ەرگەي ۇن بەم ەكسىچەر. ئەئااللمايسىل
 دى. ېن، ـ دەاتىمۋلىشنى ئويلىشىېس ەرمايەس

 

 ر بىناسىەئائىلىلىكل ڭنىەبىيرا

يى بار ۆ، ئىككى ئۇم ياشايدەيى بار خاتىرجۆبىر ئ» ەمچىدۈرۈئ
ن ماقال ەگېد« ۇك ياشايدەلداردەمەيى بار ئۆچ ئۈ، ئۇباياشات ياشايد
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ختى ەپايت ڭر ئاپتونوم رايونىنىۇيغۇر ئەھەش ەكىچىككىن ۇتارقالغان. ب
 ەنچۇبىر م ڭنىمىتىۈكۆركىزى ھەخىتاي م ەرگەھەش ۇبولغاچقا، ب
ق پارتكوم، ۇدىن باشقا ئاپتونوم رايونلڭنىۇن، ئەشكەرلەئورگانلىرى ي

ربىي رايون ەلتىيى، ھۇرۇلق قەش، خېڭەمىتى، سىياسىي كۈكۆلق ھەخ
 ۋەش ئارمىيىسى ۇلۇرۇپچىقىرىش ـ قەقوماندانلىق شتابى، ئىشل

ئوخشاش  ڭمچىنىۈرۈئ ۋەت ەقىن نازارېغا ي 30ىزىيىسى، ېۋد 12 ڭنىۇئ
ركىزىي ئىدارىلىرى ەم ڭكىلدىكى ئورگانلىرى قاتارلىقالرنىەش

رىجىدىكى ەرلىك دەي ۋەز ەركە، مەنەك يەدڭنىۇنالشقان. شۇئور
ت، كان، فابرىكىالر، پوالت ۋۇر، زاەمىنىستىرلىقالرغا قاراشلىق ئىدارىل

تى، ۋۇت زاەسانائ ەفىت خىمىيېمىچىلىق فابرىكىسى، نۇتى، توقۋۇزا
ت ـ ۋۇكىشىلىك زا ڭى قاتارلىق ئونمىتۋۇمونت زاېئاپتو ر

 300سلىدىكى ەتچىلىرى ماكانالشقان. ئەئىشچى ـ خىزم ڭكارخانىالرنى
ر ەتلەرلىك مىللەي ۋەرالر ۇيغۇئ 90%  ەردەھەش ۇئاھالىسى بار ب ڭمى

لدارالر، ەمەن ئەلگەيىن، خىتايدىن كېيىلىدىن ك - 1949ياشايتتى. 
ممىسى ەھ ڭرنىەمچىلەشلن ئىەچمۆك ۋەر ەتچىلەر، جىنايەرلەسكەئ
 ڭرنىەھەش ۇالغاچقا، ھازىر بۋنلىشىۇلىپ ئورېك ەمچىگۈرۈك ئەدۈگېد
 تتى. ەشىپ كېمىليوندىن ئ 2سى ۇلىي نوپەمەئ

بىرىنچى  ڭر قانداق كىشىنىەنالشقان ھۇئور ەتكەخىزم ەمچىگۈرۈئ
پ ۇسىلىسى بولەي مۆھىم ئىشى ئۇل قىلىدىغان مەرىجىدىكى ھەد
 .ۇسابلىنىدېھ

ق مائارىپ ۇمچىدىكى ئاپتونوم رايونلۈرۈجى روزى ئسىدىقھا
ي ۆپتىن ئەكتەر مۇزكەيىن، مېندىن كەشكۈچ ەتكەتىغا خىزمۇئىنستىت

لال ۇدۇسىپ ئېك ـ تاقلىرىنى ئاپتوموبىلغا بۈالر يۇپ قىلدى. ئەلەت
 ڭنىۇپ خوجىلىق باشقارمىسى ئەكتەن ئىدى. مەلگەتىپ كېي ەپكەكتەم

ردى. ۇنالشتۇئور ەيگۆغىز ئېىر ئپ ئىچىدىكى بەكتەئائىلىسىنى م
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ئارقا  ڭينىۆنكى ئۈبولمايتتى. چ ۇگىلىمېي دۆنى ئۇب ەتتەلىيەمەئ
تاش ۇن بىر تەمى بىلېئارقا ت ڭتخانىسىنىەر ـ ئايالالر تاھارەمى ئېت

ن تازىالنمايتتى، ەبىل ۇتخانىالر سەتاھار ۇتلىك بەۋەئىدى. بىر ق
 ڭكى ئىشىكتىن كىرىپ، چوردىەپلەرەيان ت ۋەندىنى ئارقا ەھقانالر گېد

قاتقان  كەشېلىپ چىقىپ، ئېپ ئۇسۇئ ەكلىرىگەلېن چەساپلىقالر بىل
لىپ ېپ ئۈكۆقلىرىغا تۇىلىرىغا ئورنىتىلغان يوغان ياغاچ ساندۋھار

 ەمدەچىالر ھۇغۇزى سان ـ ساناقسىز ئوقۈندۈنى كۈر كەتتى. ھەتېك
 ەندەچىلىرى گېت قىلسا، كەكىرىپ تاھار ەرگەي ۇچىالر بۇتقۇئوق
لىپ ېپ ئۈزۈقىنى سۇقوي ڭتنىەلىپ تاھارېچىالر توختىماي كۇغۇتوش

ن ە، بالىلىرى بىلەجايغا قوشنا بولغان رابىي ۇش ەنەتتى. ئەتېك
 ر بوالتتى. ۇجبەچىداپ ياشاشقا م ەسىقچىلىقالر ئىچىدېس ۇب ەبىرلىكت

 ڭينىۆغىز ئېئ بىر ۇن بەرىلگېن بۈچۈپتىن سىدىقھاجى ئەكتەم
ن بىر ەات بىلۋچ كارىۈيتتى. ئەتمەي ۇتىرغىمېدرات ماۋك 20قى ۇلڭچو
 ۇرمەك يۈزۈك تەدۇرغۇت ەرۆ، ئەئىچىد ڭينىۆلغان ئۇل قويەستۈئ

بىر  ەنەن ئاجرىتىلغان يۈچۈتىش ئېقالمىغان ئىدى. ئاش ـ تاماق ئ
ئىككى ـ  ەردەي ۇپ، بۇر قااليدىغان ئوچاق بولۈمۆدا كۇڭلۇكىچىك ب

ي ۆنى ئۇلمايتتى. قىسقىسى بقىال ۇتمەرىكەركىن ھەم ئەچ ئادۈئ
 10 ەپ ئىچىدەكتەم قىلىدىغىنى، مەلەئ ەبولمايتتى. كىشىگ ۇگىلىمېد

بىناالردا  ۇپ، بۇراق بىنالىرى بار بولۇر ئولتەق ئائىلىلىكلۇدىن ئارت
چى، ئىشچى، ۇتقۇكى خىتاي ئوقەپرۆدىن ك%90 ڭرغانالرنىۇئولت

ر ياكى لدارالەمەرلىك ئەر ئىدى. ئاز ساندىكى يەتچىلەخىزم
غىز ېئ 6ـ  5پ باشلىقلىرى ەكتەراتتى. مۇئولت ۇچىالرمۇتقۇئوق

 ەردەيلۆنچىلىرى بار ئۇم ۋەيلىرى بولغان، ئىسسىق پار ۆتاشا ئەڭك
كىشى ئوغىسى  ەممەردىن ھەسىزلىكلەڭخىل مىللىي ت ۇراتتى. بۇئولت

 ت قىلىشاتتى.ەپ شىكايۇرۇقايناپ ت
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اتقان نادىر ئوبزورلىرى ۋالن قىلىېئ نامىدا رەنبۇئاتالردا مۇتبەم
بىيات ەدەچىغا ئۇغۇپتىكى ئىككى سىنىپ ئوقەكتەلغان، مۇن تونەبىل

رىدىغان ئىقتىدارلىق ېرس بەبىياتتىن دەدەكالسسىك ئ ۋەرىيىسى ەزەن
لدارلىرى ەمەپ ئەكتەچىسى سىدىقھاجى روزىغا، مۇتقۇر ئوقۇيغۇبىر ئ

بولغان بىر  تام قوشنىسى ڭتخانىنىەك تاھارەلىق قىلغاندڭددى زاۇخ
پ ۆك ەرىگېقادىر ئ ەن ئىدى. رابىيەرگەن بۈچۈينى ياشاش ئۆغىز ئېئ
ينى ۆئىنكاس قىلىپ ئ ەرلىرىگەھبەپ رەكتەپ، مۇرۋۇتىم يالېق

 قىشنى سورىدى. ېپ بۈنۈتۆرىشنى ئېپ بۇرۇئالماشت

ت قىالتتى ەسكىن رەپ كەن، ـ دەنمە_ ھاياتىمدا، تىرىك بولىدىك
ئالدىغا  ڭرنىەسلەناك ۇپ، ـ بۈلۆى بزىنۆس ڭسىدىقھاجى ئايالىنى

م ۈلۆن ئۈچۈئ ڭنىېك، مەگمەغالچىالرغا باش ئ ۇن. بەپ بارمايمۇرۋۇيال
 ر. ۋەن باراەبىل

ن ھالدا، ۇرۇنى، سىدىقھاجىدىن يوشۈك بىر ەنداق قىلىپ رابىيۇش
النى ئىنكاس قىلماقچى ۋھەپ ئۈشۈرۆن كەرلىكى بىلەھبەپ رەكتەم

شلىقى خىتاي ئىدى. ئىككىنچىسى بىرىنچى با ڭپنىەكتەبولدى. م
ئاخىرقى  ەڭپ، ئۇتىنچىسى قازاق بولۆچىنچىسى تاتار، تۈك، ئېزبۆئ
 ەر ئىدى. رابىيۇيغۇيدىغىنى ئەتمۆپى ئېگ ەمىگېچنېھ ۋەتتىكىسى ەر
زى ئىسىملىك تاتار ەۋف ئۇي ئىشلىرىنى رائۆخوجىلىق، ئ ڭپنىەكتەم

پ ەىزدنى ئۇلىپ، ئۋېرىدىغانلىقىنى بىلىۇباشق ڭباشلىقنى
 ئىشخانىسىغا كىردى. 

لال ۇدۇدىن ئڭنىۇزى ئەۋف ئۇىز بار؟ ـ رائڭئىشى ەمې_ كىمسىز، ن
 سورىدى.

ي ۆئ ڭن، بىزنىەقادىر بولىم ەئايالى رابىي ڭن سىدىقھاجىنىە_ م
 سىلىسى توغرىسىدا....ەم

؟ ەكىرىشك ەرگەي ۇىز بار، بڭساالھىيىتى ەمېن ڭ، سىزنىڭ_ توختا



171 
 

 ن.ۇلسەزى كۆسىدىق ئ

 ا...ۇڭ، شۇخالىمايد ۇ، كىرىشنىمۇيدەبىلم ۇ_ ئ

ردى ۇپ ئورنىدىن تۈرۈزى قاپىقىنى تەۋف ئۇ! ـ رائڭ_ چىقىپ كىتى
ت ەخسۇر ۇز قىلىشقىمۆغىز سېتتى. بىر ئەرسۆئىشىكنى ك ەرابىيىگ ۋە
 ندى: ەپلەزەقاتتىق غ ەن رابىيۈچۈي قوغلىغانلىقى ئەرمەب

 ەتىسىز؟ ـ رابىياۋدىن قوغالەندىم، سىز كىمنى نەپەئ ڭ_ توختا
زلىدى، ـ ۆس نەبىل مكىنلىكەپ تۈرۈتۆازىنى كۋپ ئاۇرۇئورنىدىن ت

 ڭپراقنىۇت ۇاتقان بۋن، سىز پاناھلىنىپ ياشاۇىزدىكى خوتڭئالدى
لىپ خوجايىن ېردىن خىتايالر كەلە، نۇڭئىگىسى، بىلىپ قوي

ن قاچاق ەلگەچىپ كېپ قۇستىن قورقۇالدى، ئورۇۋبول
ي ۆق، ئۇردەر بەچىپ يېوينىمىزنى ئرىنداشلىرىمىزغا بىز قېق
« دىم دورا بولدىۋېبولدى، سورى ڭنىېئىدى س ڭنىېم»ق، ۇردەب
؟ تاال ۇاتامدۇۋن قوغالندى بولۈگۈئىگىسى ب ڭمىننىېز ۇك، بەندەگېد
مىن ې، زڭلىشتىېردىن كەلە؟ نۇاتامدۋكىنى قوغالۈشۈي مۆكى ئۈشۈم
 ەئازادغىزلىق ېئ 6ـ  5ر ەق، سىلۇردەل بەمەق، ئىش، ئۇردەب
چىسى ۇتقۇر ئوقۇيغۇتلىك ئەك قابىلىيەر، سىدىقتەرىسىلۇئولت ەردەيلۆئ

؟ ۇرامدۇسىقچىلىقتا ئولتېق سۇئارقىسىدىكى تاشالند ڭتخانىنىەتاھار
 ڭخىتايالرنى ەت؟! بىزگەقىقەنى ھېت، قەنى ئادالېنى ئىنساپ، قېق

ي ۆلىپال، ئۋېچىقى ەرگۆمما سىز تە، ئۇتىپ ئاشىدېمى يۇلۇسالغان ز
 ،ەردۆت سىز مىشقاېن نۈگۈ. بۇىز ياراشمايدڭگىسىنى قوغلىسىئى

ق، ۇھوق ەرگەمسىز؟ خىتايالر سىلەگاھتا بىلەرالر پۇيغۇئ بىز
ن بىزنى ەقولى بىل ڭرىنداشلىرىمىزنىېز قۆرىپ، ئېت بەئەنپەم

رماقچى، ۇشتۇرۇئ نەبىل رىنداشلىرىمىزېز قۆبوغماقچى، بىزنى ئ
 - ڭننىەتۋە ۇت بەقەشىمىز پپ قىلىۈشۈچ گاھقاەپ نداقۇم ڭبىزنى

 نالۈچۈئ قالغانلىقىمىز پۇبول ئىگىسى ڭركىستاننىۈرقىي تەش
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كىستان، قازاقىستان، ېزبۆئ ددىۇخ خىتاي خاالس.
 لىشىدىنېق پۇبول رىستانۇيغۇئ ۇمڭرنىەي ۇك بەقىرغىزىستانالرد

 .ۇقورقىد كەب

تتى ەزى قىپقىزىل قىزىرىپ كەۋف ئۇخانىم،ـ رائ ڭ_ بولدى قىلى
 .ڭ، توختىتىەڭزلىمۆمدى سەردى، ـ ئۋۇققان ھالدا يالۇھود ۋە

 ،ڭتىۇۋېزۇنى قولغا ئالغېساقچى چاقىرىپ م ەلسەىزدىن كڭ_ قولى
، ھازىر ۇڭاتىسىز، بىلىپ قويۋم قوغالەي سوراپ كىرسۆن بىر ئۈگۈب

ل، ەمەاتقان ئۋزلىتىۆس ڭسىزنى چو ۋەي ۆاتقان ئۇۋرۇسىز ئولت
پ ۇنسەر زىيالىيلىرىغا مۇيغۇك ئەدرىم سىدىقھاجىېئ ڭنىېم ەسلىدەئ

 !ڭماۇنتۇنلىكىنى ئەئىك

 ڭنىې، مڭنى قىينىماېن، مەشىنىمۈلىم، چڭسى ڭ_ بولدى قىلى
امىنى ۋدا ڭىزنىڭپىې، گۇاتىدۇۋلۇزۇزىم بەسىلىم بار، مىجېك كەرۈي

 .ڭتوختىتى

ن ەرىم بىلېن ئەندىم، مەپەئ ۇڭالپ قويڭنداق بولسا، ئاۇ_ ئ
سا، ۇيرۇدايىم بۇلدىم. خەن كەل بىلۇسوم پ 60 ەپكەكتەم ۇ، بەبىلل

ت ەمۈكۆھ ڭرىمنى سىزنىېپىپ، ئېل تۇپ ەبىر ـ ئىككى يىل ئىچىد
ن، ـ ەپ چىقىمۈرۈچۆك ەيگۆئ ڭچو ەسسەھ 3ـ  2ىزدىن ڭيىۆن ئەرگەب

ف ۇسىدىقھاجىدىن رائ ەتتى. رابىيەئىشخانىدىن چىقىپ ك ەرابىي
قالغانلىقىنى  تىپېرخانىدا يۇيىن، دوختېئىشتىن ك ۇش ڭزىنىەۋئ
 لىدى. ڭئا

ـ مارت سودا  8» ۇردى. ئۈلتەك ەتكەيرەنى غەلىمى رابىيەئ ڭينىۆئ
 ڭن بازارنىەن مىليونالر بىلەشكۈدىكى تىجارىتىدىن قولىغا چ «بازىرى

لىش پىالنىنى ېر بىناسى سەنغا ئائىلىلىكلۇئارقىسىدىكى بوش ئور
قراالرنى رازى ۇك پۈيلۆئ ەتراپتىكى بىر قانچەپ ئىش باشلىدى. ئۈزۈت

 رنى بىكار قىلدى. ەپ يۈرۈچۆقىلىپ ك
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 58ـ ئايدا،  12ـ يىلى  1989 ،ەاقىت ئىچىدۋئىككى يىل  ەرابىي
زدى. بىر ۈرگۈتۆد كەتلىك بىنانى قەۋەق 7يى بار، ۆش ئائىلىلىك ئۈرۈي
ئورگانالرغا  - ەشرىياتىغا ئوخشاش ئىدارەلق نەرنى خەيلۆئ ەنچۇم
قراالرنى ۇپ ەنچۇيى يوق بىر مۆردى. ئەب ەردى ياكى ئىجارىگەتىپ بېس
ادرات ۋك 100لدارلىرىغا ەمەرىجىلىك ئەت نازىر دەمۈكۆردى. ھۈشتەرلەي
پ، ۇرۇت ەزىدۆس ە، رابىيەيتتەاتقان پۋقسىم قىلىەي تۆتىرلىق ئېم

 ەزگۈلىپ كىردى. يېئ ەيگۆتىرلىق ئېادرات مۋك 210سىدىقھاجىنى 
مانخانىسى، ياتاق، ئىشخانا ھېم ەڭزىتااليدىغان كۇھماننى ئېقىن مېي
نجى ۇت ەمچىدۈرۈر ئەيلۆنداق ئۇب ڭپ، ئاشخانىسى چوۆيلىرى كۆئ
ت ەينى زىيارۆئ ۇلدارالر، بايالر بەمەن ئەلىنغاچقا، ئالدى بىلېتىم سېق

رىتاغ ەڭن تەمئىيىتى بىلەچىالر جۇرلىك يازغەھەقىلىشقا باشلىدى. ش
لىش ېنتىغا ئېلت فىلىمىنى ەنئەز سۇمى نورۈلۆھرىر بەرنىلى تۇژ
 ڭنى سىدىقھاجىنىۈقادىر بىر ك ەينى تاللىدى. رابىيۆئ ۇن بۈچۈئ

ھاياجانالنغان  ەتتەچايغا چاقىردى. زىياپ ەيگۆتداشلىرىنى ئەخىزم
 دى:ېنداق دۇپ مەزلۆزى سەۋف ئۇرائ

 ەن ئىدىم، بىراق رابىيەگېي دەلمەك ەتتەسلى خىجالەن ئە_ م
ت ەھمەر ئايالغا رەيسەغان، قرىدىۇت ەپىدېر، گۈتكۆزى ئۆك سەقادىرد

 60ن ھاياتىمدا ەلدىم. مەك ەرگەي ۇسابالپ بېپ ھەم دۇرچۇيتىشنى بېئ
تلىك بىنا سالغان ەۋەق 7يىلدا  ەچچەپ چىقىپ، بىر نۈرۈتۆكوينى ك

زىمىزنى زىيالىي، مىللىتىمىزنى ۆباقمىدىم. بىز ئ ۇالپمڭئىنساننى ئا
مىسىنى ېچنېھ ڭىقادىرن ەپتىمىز، رابىيۈرۈپ يەرىمىز دۇلدۇتۇق

ر، ئىرادىلىك رابىيىدىن، ۇن سىدىقھاجى، باتەخىرلەدورىيالماپتىمىز. پ
 يلى.ەخىرلىنەممىمىز پەھ

پ ۈلۈاليىم كۇالپ مڭزلىرىنى ئاۆبرىك سەت ڭھمانالرنىېم ەرابىي
بىر  ەلبىدەق ڭنىۇيتتى. ئېت ئەھمەر ەئاالھىد ەزىگەۋف ئۇقويدى. رائ
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ت قالمىغان ۋەئادا ەقىلچ ەققىدەدىلى ھېي جۆالقى ئۋۋيىل ئا ەچچەن
مما ەت، ئەھمە، رۇاتىدۇۋرۇنى ئىلھامالندېلقىم مەت، خەقەپ ۇئىدى. ئ

 پ ئوياليتتى. ەم، ـ دەدەخى بىرىنچى قېت ۇب

 

 قادىر سودا سارىيـى ەرابىي

ش ۇلۇرۇريانىدا، قەلىش جېر بىناسىنى سەئائىلىلىكل
ت ەانكا ئامانب ۋەتلىرى ەسمىيەستىق رەت ڭتنىەمۈكۆتلىرى، ھەسمىيەر

پ ۇبول ەئىگ ەجرىبىگەلى مول تېتتىن خەھەللىرى جۇسۇرز ئەـ ق
مارت  -8 اتقانۋقىلى تەتىجار يال،ەزمۈتكۆاقىتنى ئۋ، ەقالغان رابىي
 ڭشىنىۇلۇرۇسودا سارىيى ق ڭتلىك چوەۋەق 7ئورنىغا  سودا سارىيى
، ەـ يىلى رابىي 1990باشلىغان ئىدى.  ەشكۈزۈپىالنىنى ت

 ەستىگۈل ئەستۈك ئەينەرىسىغا جايالشقان ئۇئوتت ڭئىشخانىسىنى
م تاشقى ەركۆك ڭقادىر سودا سارىيىنى ەسىدىكى رابىيۈلگەلغان، كۇقوي
 ئىدى.  ەكتەرمۈر خىيال سۇقڭلىغا قاراپ چوېمود ڭشىنىۈنۈرۆك

كوچىغا قارايدىغان  ڭلىپ چوېك ەنەييار، يەر تەن يۈچۈبىنا ئ
مىليون  10ن ەخمىنەن تۈچۈا ئى بىنۋتلىك زامانىەۋەق ەتتەشتا. يۇدوقم

 3م راسلىسام، ۈزۆمىليونىنى ئ 3 ڭنىۇن، بەتىدىكېل كۇسوم پ
مىليونىنى بانكىدىن  4ردىن توپلىسام، قالغان ەتچىلەمىليونىنى تىجار

ققىدىكى ئىلمىي ەش ھۇلۇرۇمدى قەييار. ئەت ۇلمۇك پەمېرز ئالسام، دەق
ن ەنلىرى بىلۇئور شۇلۇرۇستىقالتسامال.... قەتتىن تەمۈكۆدوكالتنى ھ

 ن......ەتوختاملىشىپ ئىشنى باشاليم

پ ۈرۆدوكالتىنى ك ڭنىەلدارلىرى رابىيەمەت ئەمۈكۆرلىك ھەھەش
 الر: ۇيىن باشلىرىنى چايقاشتى. ئېچىققاندىن ك

 7خسىي نامىدا ەچكىم شېخى ھېگودا تۇڭ، ھازىر جەـ بىلىشىمىزچ
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ئاز  سىز پلىېك ەنەي لىپ باقمىدى،ېت بىناسى سەتلىك تىجارەۋەق
ىز، ڭقىلسى پنىەگ ۇب پۇرۇت كىشى ئايال ەمدەھ تەمىلل سانلىق

، ۇاتىدۇۋلۇيۇت كەفانتازىيىد بىر ۇب ،ۇقالىد يرانەھ كىشى ەممەھ
دوكالتىنى ئاپتونوم  ەيىشتى. رابىيېيمىز، ـ دەلمەرېت بەخسۇبىز ر
 ۇالردىنمۇيوللىدى. ئ ەئىسلىرىگەر ڭمىتىنىۈكۆلق ھەق خۇرايونل

 دى.اب چىقمىۋجا

يىشىنى ېئالدىن ب ڭرنىەبىر قىسىم كىشىل ڭزنىەركەبا، مەجە_ ئ
ق ۇنلۇتوسق ڭرنىەياكى سىل ۇگىنى يالغانمېش دۈرۈندەتلەرىغب
لدارلىرىغا. ەمەت ئەمۈكۆھ ەدى رابىيې؟ ـ دۇالر خاتامڭاتقىنىۋقىلى
قىنالشماقتا ېنى يۈپ، ئاي، كۇغىر ئاياق بولېئ ەردەنلۈك ۇش ەرابىي

بىناسى  ڭمىتىنىۈكۆلق ھەق خۇى ئاپتونوم رايونلنۈر كەھ ۇئىدى. ئ
ش ۈشۈ، ئىشقا چەردەنلۈيىنكى كېردى. كۈشتۈرۈلىپ سېئالدىغا ك

ت بىناسى ەمۈكۆھ ڭنىۇىنلىرى ئۋئاۇم ۋەئىس ەن رەلگەن كۈچۈئ
بولسا  ەشتى. رابىيەنسىرەشىدىن ئۇپ قويۇغۇئالدىدا ت

 : ەرگەنلەرگۈشتۈرۈس

ش پىالنىنى ۇلۇرۇبىنا قيلى، ەم ۇممەتسۇۋەغۇت ەردەي ۇشۇ_ م
سكىن قىلىپ. ەدى كېن، ـ دەبارمايم ەرگەچ يېستىقالتمىسام، ھەت
تتىن تاشقىرى باش ەر، ئادەئىسلەن رەنگەسىرلەنداق قىلىپ، تۇش

 ڭتنىەمۈكۆرلىك ھەھەستىقالپ، شەقىلىپ، دوكالتنى ت ەزاكىرۇپ مۇقوش
ا شقۇلۇرۇق ڭھىرىنىەمچى شۈرۈقىلدى. ئ ەالۋشىغا ھاۇرۇنالشتۇئور
پ ۇستىق دوكالتىنى ئوقەىن تۋگو ڭىن باشلىقى جاۋئاۇل مۇسئەم

 چىقىپ:

شىنى ېئىچى ـ ت ڭ، بىنانىەمېن نەگېش دۇلۇرۇنىم، قېخ ە_ رابىي
ىزنى ڭيىۆياتىدىغان ئ ،ۇمسىز؟ بەبىل ەمېن نەگېش دەتلەزىنن

لىش ېر بىنانى سەس. بىرەمەك، چاقچاق قىلىدىغان ئىش ئەياسىغاند
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اتىمىز، ۋچىېئايالپ يىغىن ئ ەردەي ۇاشلىقلىرى بت بەمۈكۆن بىز ھۈچۈئ
 دى.ې، ـ دۇڭبىلىپ قوي

شلىرىنى ۇلۇرۇز يىللىق بىناكارلىق قۈي ەچچەن ڭرالرنىۇيغۇ_ ئ
ققاش ەيتگاھتىكى نېردىكى، ھەيلۆئ ڭىز، مىڭنمىدىەرمىگۆك

ىلىرىمىز سىز يوق ۋىز؟ ئاتا ـ بوڭنمىدىەرمىگۆتلىرىنى كەزىنن
 ۇئ قالتماي نى ـ نى بىناالرنى سااللىغان.ستىەت ەچكىمگېھ ۇاقىتتىمۋ

 رەسىل ھازىر ق،ۇئىد تەلۆد قوشنا نەبىل رەسىل بىز ،ۇچاغالردىغ
 ڭكىمنى ۇسارىيىنىم ۇڭگۇدىكى گڭيجىېر، بەاتىسىلۇۋرۇباشق بىزنى

 ەچچەىلىرىم نۋئاتا ـ بو ڭنىېنلىكىنى بىلىدىغانسىز؟ مەاليىھىلىگ
مىشقا ېن نەن مۈگۈز يىلالر ئىلگىرى قىاللىغان ئىشنى بۈي

قانداق  ڭشنىۇلۇرۇ، قڭلىېستىقنى سەن؟ سىز تەكمەدۇقىاللمىغ
تلىنىدىغانلىقىنى ەشى قانداق زىننېلىنىدىغانلىقىنى، ئىچى ـ تېس
 ڭرنىەھەن. شەابۋغا جاڭنىۇئ ەدى رابىيېن، ـ دەرسىتىپ قويىمۆن كەم
ل ۇپ پۆرىتىپ، كەۋئىش ت ڭنداق چوۇب ڭرالرنىۇيغۇلدارلىرى ئەمەئ
 ەشىگۈرۈتتۈشنى پۇلۇرۇق ۇب ڭنىە، رابىيۇتىشىنى خالىمىسىمېپ كپىېت
 ر باشلىقىەھە، شڭرنىەئىسلە، ئاپتونوم رايوندىكى رۇتمىسىمەزى يۆك
ستىقىدىن ەت ۋەرغانلىقىدىن ۇپ تۈرۈشتۈرۈس ڭپ ئىيسانىۈسۈي
 ردى. ەپ بۈرۈشۈستىقالپ چەيمىنىپ، بىر ئاي ئىچىدىال تەئ

ز بىنا ۆتلىرى ئەش شىركۇلۇرۇ، ئاتاقلىق قەت بويىچەسمىيەر
لىنى ېبىنا مود ەمدەخىمىلىرىنى ھېش سۇلۇرۇق ۋەاليىھىسى 

 ڭنىەلىپ رابىيېكەپ ئۈرتۈلگۈپ، باھاالپ تالالش يىغىنىغا ئۈرۈتتۈپ
 ۋەل ېخىل مود ەچچەن 20 ەتتى. رابىيۋەئىشخانىسىغا قاتار تىزى

 ر بىناكارۇيغۇئ ەگانېي، يەنمەئىككىل ەر ئىچىدىن قىلچەاليىھىل
 ڭرنىۇيغۇ، ئەئويىچ ڭنىەاليىھىسىنى تاللىدى. رابىي ڭرنىۋەنەئ

ش ۇلۇرۇك ئىدى. قەرېر اليىھىلىشى كۇيغۇئ ەتتۋەلەبىناسىنى ئ
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سسىسلىرى، ەخەتۇباشلىقلىرى، م ڭش، پىالنالش ئىدارىسىنىەاليىھىل
اليىھىسىنى  ڭز مىللىتىدىن بولغان بىرسىنىۆئ ڭنىەرابىي

 - 1ـ يىلى  1990پال قالدى. ۇرۇلماي تپ قىالەتاللىغانلىقىغا قاراپ گ
پ ۈسۈر باشلىقى يەھەراسىمىدا شۇلىش مېل سۇن ھەلگۈزۈتكۆئايدا ئ

 ڭتنىەمۈكۆزلىدى. ھۆزى سۆبرىك سەستى. تەنتا كېئىيسا ل
 ۋەر ەتچىلەنئەلدارالر، سەمەن ئەلگەتلىك تارماقلىرىدىن كۋەناسىۇم
س ېق مىللىي ھۇنلۇيالق ڭنىەراسىمغا قاتناشتى. رابىيۇخبىرالر مۇم
زلىرىدىن ياش ۆك ڭچىالرنىۇزلىرى قاتناشقۆغا باي سۇيغۇت -

ش باشالشتىن ئىلگىرى، ئىككى ۇلۇرۇق ەزدى. رابىيۇتامچىلىرىنى تامغ
 ەرگەبىر ي ەتتەربانلىق قىلدى. زىياپۇن قەكبىر بىلەقوچقارنى ت

ت قىلىشقا ەشىكاي ەنەر يەتچىلەر تىجارۇيغۇتوپلىنىپ قالغان ئ
 باشلىدى: 

ت ەمۈكۆنىم، ھېخ ەتىم راستىنىال قاراملىق قىلىپال رابىيېق ۇب _
 ەرۆن ئەل بىلۇس، پەمەن چاقچاق قىلىدىغان ئىش ئەگېشى دۇلۇرۇق
يىن قالغان ېندىن كەلگۈرۈتۆت كەۋەرىدىغان ئىش. بىنا ئىككى قۇت
 لنى قانداق قىالرال؟ ۇپ

 لىنى تازاېل چاغالپ قاپال، سەك سەتنى بەمۈكۆنىم، ھېي، خە_ ھ
پال، ەل دۇنى قالغان پېق ەندەگېي دەتۈ، بىنا پۇپتۈرۈشۈقاپقانغا چ

تىم ېق، تاالي قەكى بار خۈت ەزىدۈي ۇ، بۇالىدۋممىنى تارتىەھ
 الرنى.ۇب ۇققۇردۆك

 ردى:ەاب بۋن جاەدادىللىق بىل ەرگەتچىلەتىجار ەرابىي

ن، يولدىن ەيدىكەت دەننۈلچىلىك سۈككەۋەت ەتتە_ كونىالر، تىجار
م ەلنى ھۇم قالغان پەن كەبار، م ۇپمەن گەگېندىن قورقما دچىقما، خا

 ڭالرنىۈڭزۆن، ئالدىمغا ئەر قايسىلىرىدىن ئالىمەم ھەتتىن، ھەمۈكۆھ
ك بازىرىنى ۈرۆۋكۆڭددى دۇپ باقاي، خۈرۆرمىگىنىنى كەلىپ بېكەئ
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 ك.ەياسىغاندا تاالشقاند

ن ەل بىلۇمىليون پ 3زغان ۇنداق قىلىپ، بانكىغا ياتقۇش ەرابىي
 3رز ئالغان ەقىلدى. بانكىدىن ق ەرۆمىنى ئېت تەۋەق 3 ڭبىنانى

بولدى.  ەرۆشى ئۈنۈرۆسىرتقى ك ڭت بىنانىەۋەق 7ن ەل بىلۇمىليون پ
نى ەن رابىيۈچۈمىليون سوم ئ 4ش شىركىتى قالغان ۇلۇرۇق

 ئالدىرىتىشقا باشلىدى. 

ت ەئىجتىمائىي ئىشلىرىنى، جامائ ڭرالرنىۇيغۇمچىدىكى ئۈرۈئ
لىق ھالدا ڭتلىرىنى ئاەرىكەى تىركىشىش ھۋئاممى ۋەىقلىرىنى انلۋپارا

ن دىنىي ەر زىيالىيلىرى قاتلىمى بىلۇيغۇاتقان ئۇۋرۇكونترول قىلىپ ت
 ڭقادىرنى ەلق ئاممىسى رابىيەخ ەڭك كەدڭنىۇلىمالىرى، شۆئ
د ەق ەتتەھەرىدىغان، ئىقتىسادىي جۈلدەكسۈرىنى يۇرۇغ ڭرالرنىۇيغۇئ
 ۇرلىكىسىزمەھبەر ڭكومپارتىيىنى ۋەىلىدىغان شىنى نامايان قۈرۈتۆك

ن ەرىكىتى بىلەلىي ھەمەروناق تاپقىلى بولىدىغانلىقىنى ئ
اتقان بىر ۋن قولالەن ئىمكانلىرى بىلۈتۈشىنى پۇلۇرۇق ۇئىسپاتلىغان ب

ر خىل ە، ھەگەڭلۆچ بىلگىلى بولمايدىغان بىر قارا كې، ھەيتتەپ
رلىرىدىن ەي ڭچى ڭتنىەمۈكۆھ»الر ۇرنى تارقاتماقتا ئىدى. ئەپىتنىل

، ۇشى توختاپ قاپتۇلۇرۇي قەتىشمېلى يۇپ ڭنىەرابىي ر تاپتىم،ەۋەخ
شنى ۇلۇرۇق ۇقىندا بانكا بې، يۇپ قاپتۇلۇبوغ ەرزگەمىليون ق 3 ەرابىي
 رنى تارقاتتى. ەزلۆك سەسۆك ئەندەگېد« نەالماقچى ئىكۋتارتى

ر ەئىسلەتتا رەلدارلىرى ھەمەت ئەمۈكۆ، ھەسىرىدەت ڭنىۇب
ئالدىدا،  ڭتوپلىشىپ ئاچىدىغان يىغىنلىرىنى ۇرمەيىغىنىدىكىل

زىر ـ ەن، نۈكۆلىسىنى قىالتتى، توي ـ تۇلغۇغ ڭبىناسىنى ڭنىەرابىي
 ڭبىناسىنى ڭنىەممىسى رابىيەھ ڭش ـ چايالرنىۇرۇچىراغ، ئولت

ن ئاياغلىشاتتى. ەز بىلۆپ ـ سەگ ۇش ەنەن باشلىنىپ، يەقدىرى بىلەت
ـ پاساتالر يامراشقا  ەت، پىتنەت، شىكايۋەيەلىقى غېتراپتا ھەئ
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لىدىغان ېرگىلى كۆبىناسىنى ك ڭنىەن رابىيەر ئااليىتەباشلىدى. كىشىل
 ڭرنىەتلەشىكاي ۇپ قالدى. بۇرىدىغان بولۈشتۈرۈىتىنى سۋئاقى ۋە

شكىالتچى ەت ەينىدەك ڭپ ئىقتىسادىنىۆك ەنچۇم ڭنىەئارقىسىدا، رابىي
پپا ۇرۇس گۇخسەپ مەنداق دقا - ۇقولى بارم ڭسىدىقھاجىنى

رلىك تارماقلىرى بار ئىدى. ەتەاتقان بىخۋنىقالېئ ەسىلەپ مەشكىللەت
قى ۇسلىك يوليورەرمۈشتۈرۈس ڭمىتىنىۈكۆركىزى ھەالر خىتاي مۇئ

رمىدىن ۈزلىرى تۆن، ئەلگۈرۈيدۆرىياللىرى ئاللىقاچان كېن، ماتەبىل
خپىي ەىرىنى مزالەئ ڭنى« لق ئىنقىالبىي پارتىيىسىەخ»ن ەرگەپ بۇقوي

الرغا ۇاتقان ئىدى. ئەۋتلەھالدا قايتا تىزىمالپ، قارا تىزىملىك ر
ت يوللىرىنى ەش، تىجارۇلۇرۇردىكى قەھەر بولسا، شەنلەرگەق بۇيوليور
 ەئوغرىلىقچ ۋەچىكىپ ېدىن كەپ، رابىيۈزۈپول قىلىش پىالنىنى تمونو

 ڭنىتىەمەج ڭاۋـ  ڭتارلىرىنىېكرېاتقان، پارتكوم سۋت قىلىەرىكەھ
 شاھزادىلىرى ئىدى. 

اتقانالر ۋيىشىېد ۇـ ھ ەال ئىشىنىپ ھۋۋئا ەڭئ ەرگەپىتنىل ۇب
پ پو ەتچى دەغما تىجارۇجدادلىرىدىن تارتىپ تەزىنى ئۆبولسا، ئ

ر ۇيغۇن ئەرگۈپ يەزلۆس ڭرىنى تالىشىپ چوۆت ڭتىپ، داستىخاننىېئ
ئارىسىدىكى بىر قىسىم ئىچى يامان،  ڭتچىلىرىنىەك تىجارەركەئ
 ڭبىنانى ۇر ئارىسىدا بەنداق قىلىپ كىشىلۇر ئىدى، شەسلەلمەرۆك
 نچ ئازلىماقتا ئىدى. ەپ چىقىشىغا بولغان ئىشۈتۈپ

ن ەباشقا يولالر بىل ۋەقادىرنى ئاشكارا  ە، رابىيەيتتەپ ۇل شەد
ئىمكانلىرى يار  ڭقنىۇن قولىدىكى ھوقەمۇاتقان، ئومۋلىېقولالپ ك

ر بىر ئىشالرنى ۇپتۆر ـ كۇن ئازدۈچۈز مىللىتى ئۆئ ەن دائىرىدەرگەب
نازىرلىرى  ۋەئىسلىرى ەر رۇيغۇئ ڭتنىەمۈكۆاتقان ھۋرىېقىلىپ ب

لغان بىر ۇرۇدا قڭيجىېئىس توختى سابىر بەىن رۋئاۇئارىسىدىن، م
پ جازاالندى. ۈلۈرۈشۈرىجىسى چەد ۋەقسىز قولغا ئىلىندى ۇيۇزاقتا تۇت
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سابلىناتتى. ېش ھۇرۇقدارالرغا ئاگاھالندۇر ھوقۇيغۇئىش باشقا ئ ۇب
ئىس ەل رۇسئەم ەسىگەت ـ قاتناش ساھەنكى توختى سابىر سانائۈچ

ت ۋەخسىي تاپاەن شەرمايىسى بىلەت بايلىقى، بانكا سەلۆپ، دۇبول
 ڭبالىلىرىنى ڭالرنىۇئ ۋەلدارلىرى ەمەقىلماقچى بولغان خىتاي ئ

 اس ئىدى.ۋپ ياتقان يولۇيولىنى توس

پ ساندىكى ۆزىيالىيالر، ك لدارالر،ەمەر ئۇيغۇئ ۇنداقتىمۇش
ت ەسلىھەرسىتىپ، مۆقىل كەقادىرغا ئ ەنىال رابىيەر يەتچىلەتىجار

 ۋەسى ۇببەشەت ڭلدارالرنىەمەر ئۇيغۇردى. ئۇرىپ تېت بەدەرىپ، مېب
رلىك، ەھەقادىر ئارقا ـ ئارقىدىن ش ەن، رابىيەئارىلىشىشى بىل
ر ەلتچىەتلىك سودا ـ سانائەلۆخىتاي د ۋەق ۇئاپتونوم رايونل

پ سايالندى، ۇئىسى بولەىن رۋئاۇزاسى، مەت ئەيئەھ ڭمئىيىتىنىەج
ت ەيئەرىجىدىكى ئورگانلىرىغا ھەئوخشاش د ڭشنىېڭەسىياسىي ك

ق ۇندى. ئاپتونوم رايونلەيىنلەپ تۇزا بولەت ئەيئەزا، دائىمىي ھەئ
ىن ۋئاۇم ڭتلىرىنىەمئىيەئايال كارخانىچىالر ج ۋەكارخانىچىالر 

 ندى. پ سايالۇئىسى بولەر

ك ەپرۆنجىمىدى. كەچ رېتچىلىرىدىن ھەر تىجارۇيغۇئ ەرابىي
 بولسا: ەرگەنلەتكەپ كەزلۆس

 -ن ئاچا ەرگۈر قايسىلىرىنى، ئىشسىز يەرىنداشلىرىم، ھې_ ق
م، ەمىسېھقانلىرىمنى دېاچ دڭكىلىرىمنى، ئاچ ـ يالىۇىل، ئاكا ـ ئڭسى
ننى ۇن، ئويە. بىلىمۇپتۇرۇشىپ تېتىپ ـ ئېي ەمگۈزۆبايلىقىم ئ ڭنىېم
غوجامالر  ڭاتقان چوۋق تالىشىۇمىن، ھوقېل، زۇندىن پەم

پ ئويناپ ۆننى كۇنداق ئويۇالر بۇرى، ئېيىلدىن ب 40، ۇاتىدۋئوينا
ئىتىمىزنى، ەنپەك بواليلى، مەكرەگەمولال قىلىپ قويدى، س ۇبىزنىم

ىمىزنى ېڭم ەنەي ڭالرنىۇيلى، ئەگىنۆققىمىزنى قوغداشنى ئەھ
ت، ەقەن پەپ ئوينىشىغا يول قويمايلى. مۇرۇشتۇسوقپ، كالال ەرلەھەز
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مىنى ېغ ڭلقىنىەز خۆئ ڭر ئانىسىنىۇيغۇ، بىر ئڭرنىۇيغۇالرغا بىر ئۇئ
ش ۈرۈتۆد كەز ئىرادىسىنى نامايان قىالاليدىغانلىقىنى، قۆپ، ئەي

 ەقسىتىگەم مۇچوق ڭت قىلغان ئىنساننىەيولىدا نىي
پ ۇردىن قورقەشلىكلەانكقالردىن، زىيۇنلۇيدىغانلىقىنى، توسقەلەتېي

ن ەلىي ئىشلىرىم بىلەمەن. ئەرسىتىپ قويماقچىمۆقالمايدىغانلىقىنى ك
خى ېئىشالر ت ڭن قىلىدىغان چوەن، خاالس. مەكچىمەرمەئىسپاتالپ ب

ك جايالپ، ەنى يىقىتىپ، توختى سابىردېالر مۇن، بەئالدىمدا. بىلىم
مكىن، ۇم ۇتىشىمۋېتاشلى ەرگەرمىلۈن تەر بىلەستلەيىقۇتتا سەھ
كچى ئالالھ ەتېي ەلبىمدەق ڭنىېنكى مۈن، چەپ قالمايمۇن قورقەكىن مېل

يتىپ ېئ ۇنىمۇن. شەرگىز توختاتمايمەبار، باشلىغان ئىشىمنى ھ
ر ەلنى ھۇپ قالغان پەملەشقا كۇلۇرۇرىنداشلىرىم، قېقوياي ق

مدى بىز ەن. ئەئالىم ەرمايال، چىرايلىقچۋۇقايسىلىرىدىن يال
نىي سودا ەدەى بىناالردا مۋئوخشاش زامانى ەققەخ ۇرالرمۇيغۇئ

 دى. ېقىلىمىز، ـ د

بولغاچقا،  ەستىدۈمىليون سوم ئ 4پ ەق گە، نۇنداق بولسىمۇ_ ش
 لدا ئىدى.ۇپ ۇخىيالى ش ڭممىنىەھ

 ەرىكەستوران، مېكان، رۇد 350پ ۈتۈشى پۇلۇرۇق ڭبىنانى
 ڭنىقادىر سودا سارىيى ەييار بولدى. رابىيەزاللىرى، ئىشخانىالر ت

رىدىغان چىرايلىق ۈلتەزوقىنى ك ڭتلىك، كىشىنىۋەيەتلىك، ھەمەشەھ
كانلىرىنى ۇد ڭقادىر، سودا سارىيىنى ەردى! رابىيۈتۆد كەبىناسى ق
سمىي ەر ەققىدەلى يىغىش ھۇت پەزاكال ەمدەرىش ھېب ەئىجارىگ

 ڭت كوچىنىۆرىسىدا، تۇئوتت ڭات بازارنىۋش چىقاردى. ئاۇرۇقتۇئ
ن ۈچۈر ئەرلەكانلىرى سودىگۇد ڭلغان ساراينىيدا بوەشىدا پۇدوقم

 زى ئىدى. ۆت كەياخشى تىجار ۇن تولىمەتەقىقەھ

اتقانالر ۋت قىلىەت قىلىشنى نىيەىدىن تىجارېڭر، يەرلەسودىگ
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 ەئىجار ەستەر رەكان، بىرۇر دەقادىر سودا سارىيىدىن بىر ەرابىي
. باشلىدى ەرىشكېلى بۇت پەن زاكالەس بىلەس ـ بەن بۈچۈلىش ئېئ
لىپ، كىنىشكا تارقىتىشقا ېل ئۇپ ەندەتىگەئ ەنلىرى رابىيۈزى كەب

 4ـ  3نلىرى ۈزى كەيماي قالدى، بۇت ۇننىمەچ كىرگەباشلىسا، ك
رغانالرغا كىنىشكا تارقىتىپ ۇت ەتتەچىرۆئ ۇپمەئىشل ەڭتچى تەخىزم

سوم، كوچىغا  ڭمى 10ن ۈچۈكانالر ئۇلمىدى. بىنا ئىچىدىكى دەرۈلگۈئ
لى ۇت پەسومدىن زاكال ڭمى 30ن ۈچۈكانالر ئۇد ڭقارايدىغان چو

نداق ۇتتى. شەشىپ كېدىن ئڭر مىەرغان كىشىلۇل تاپشۇيىغىلدى. پ
مىليون  4پال، ۇرۇي تەرىلمېب ەن ئىجارىگەخى تامامېكانالر تۇقىلىپ د

 ييارلىنىپ بولدى. ەل تۇپ

ت قىلىش ە، تىجارەزگىلگىچەشىدىغان مۈسودا ساراي ئىشقا چ
 10پ تىزىملىتىپ ەسلەتتى. دەي ەكىشىگ ڭمى 10قانالر ن تىزىمالتۈچۈئ

پ ۇش بولەالغانالر، ئىككىنچى قول ئىجارىكۋلىېئ ەسومغا ئىجار ڭمى
سومدىن باشقىالرغا  ڭمى 300كانالرنى ۇسومدىن، تاالدىكى د ڭمى 50

نداق قىلىپ، ئالدى ۇتتى. شەپىپ كېل تۇن پۇرغۇرىپ، نېب ەئىجارىگ
ندى. ەتلەئەنپەكانالردىن مۇد ۇىن كىشى بقېغا يڭمى 5پ ۇينى بولەـ ك

رغا ېى مىليون %80 ڭالرنىۇيىن بېتتىن كەيىللىق تىجار ەچچەبىر ن
 ئاچتى. رىكلىشىپېقانچىسى ش بىر كاننىۇد بىر تتاەئايالندى. ھ

 ەبويىچ ركىستانۈرقى تەش نۈتۈپ بازار، ۇب قىلىپ نداقۇش
 كەندەگېتاتار د ك،ېزبۆئ قازاق، نداقالۇ، شڭرالرنىۇيغۇئ
 ئايالندى. ەركىزىگەتوپ مال تارقىتىش م ڭرىنداشالرنىېق

ر ۇيغۇكچان ئەمگەئ ۋەقىللىق ەقادىر ئاخىرىدا، ئ ەرابىي
، ەرسەپ بەكلەتې، يەرسەر بىرسى يول باشالپ بەگە، ئڭلقىنىەخ
گىشىپ ەئ ڭممىسىنىەرسىال، ھەچىپ بېل قىلىپ يول ئۈككەۋەت

يىن ېدىن كڭنىۇ. شتتىەس قىلىپ يېر ھۇقڭىدىغانلىقىنى چوڭما
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 -نى دوراپ ئارقا ەرابىي ەردەھەر شەتچىلىرى ھەر تىجارۇيغۇئ
 لىشقا باشلىدى.ېئارقىدىن بىنا س

 

 

 نئىتىنى نامايان قىلىشەر بىناكارلىق سۇيغۇئ

مچى ۈرۈنىدىن باشالپال، ئۈش باشالنغان كۇلۇرۇقادىر ق ەرابىي
 ڭننىىۋگو ڭىن باشلىقى جاۋئاۇل مۇسئەشقا مۇلۇرۇق ڭھىرىنىەش
ن تاپا ەگېد «مسىز؟ەمىلىكىنى بىلېن ڭننىەگېش دەتلەش زىننۇلۇرۇق»

ياردىمى  ڭسىدىقھاجىنى ۇم ساقلىدى. ئەھكەم ەسىدېزىنى ئۆس ەنەـ ت
ققىدىكى ەققاشچىلىقى ھەر بىناكارلىقى، نۇيغۇرىيالالردىن ئېن ماتەبىل
نىرى بار ۈققاشچىلىق ھەدىمىي نەندى. قەگۆماتالرنى ئىگىلىدى. ئۇلەم
اقىت چىقىرىپ ۋ، ەيتتەئالدىراش بىر پ ۇردى. ئۈشتۈرۈستىالرنى سۇئ
ستىالرنى ۇقىشچى ئەپال، نۈشۈباردى. ئايروپىالندىن چ ەرگەشقەق

ن ەققاشچىلىق بىلەالد نەۋئ ەچچەزىدىكى نېبىر ي ۇئىزدىدى. ئ
تمىشتىن ئاشقان ەشى يېشتى. يۈرۆن كەستىالر بىلۇاتقان ئۋللىنىۇغۇش
 انالنغان ھالدا:ستا ھاياجۇم ئەدەشقېپ

ت ۆنىرىمىزنى تۈھ ڭت ئىنقىالبىنى باشالپ، بىزنىەينەت مەمۈكۆ_ ھ
يان، ۇنى كوچىدا سازايى قىلغاندىن بېپ، مەكلەپ چەكونا د

بىز  ڭنىرىمىزنىۈك ھەلدۈاتقان گۋاملىشىۋجدادىمىزدىن تارتىپ داەئ
پ ۇرۋۇپ، ئالالھقا يالەنسىرەتىپ قىلىشىدىن ئېك ەرگۆگ ەڭن تەبىل

نىرىمىزنى روياپقا چىقىرىدىغان ۈن سىلى ھۈگۈىلغان ئىدىم. بئا قۇد
 ەممەيمىز، ھەن ئىشلەنىمىز بىلې، جەردىلەتنى يارىتىپ بەرسۇپ
پ يىغالپ ۇرۇپ تەپ تىترە، ـ دەت سىلىگەھمەرسىتىمىز، رۆرنى كەنۈھ
 تتى.ەك
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ل تارقاتتى ۇسومدىن پ ڭمى ەر بىرىگەھ ڭستىالرنىۇئ ەرابىي
رىشىنى تاپىالپ ېتىپ بېي ەمچىگۈرۈق قىلىپ ئييارلىەك تەزرېت ەمدەھ
سلىدىكى ەنكى ھازىر قازاقىستان قاتارلىق ئۈتتى. چەزى قايتىپ كۆئ
ت ەى تىجارېڭپ، يۇقىل بولەستۇتلىرى مەلۆركىستان دۈربىي تەغ

رىپ، ېقازاقىستانغا ب ەن ئىدى. رابىيەتكەچىلىپ كېيوللىرى ئ
پ، باھاسىنى ۈرۈكشەسورتىنى ت ڭرنىۈمۆت ۋە ەرېيدىغان تەتكۆي
يىن، ېندىن كۈك ەچچەبىر ن ۇند ئىدى. ئەن بەلىشىش ئىشلىرى بىلېك

لىپال، سودا بىناسى ئالدىدا، ېقايتىپ ك ەمچىگۈرۈقازاقىستاندىن ئ
ردىن ەشقەر قەپەن 15رغان ۇئولت ەستىدۈك تاقلىرى ئۈتوپا باسقان ي

 20ينى ەردى، ئالدى ئاتمىش ياشتىن ئاشقان، كۆستىالرنى كۇن ئەلگەك
شاللىق ۇپ، خۈرۆنى كەر رابىيەنلۋەرەنۈل ھۈقولى گ ۇياشالردىكى ب

 ۋەكى ۈي ڭستىالرنىۇيداندىال، ئەق مەن ەن ساالمالشتى. رابىيەبىل
 ەتاشا زال ئىچىگەڭالرنى كۇلىپ قىلىپ، ئېكىيىملىرىنى ئ

پىلغان ياتاققا باشلىدى. ېر يەلغان، ئاپئاق كىرلىكلۇرۇنالشتۇئور
الرغا قوي ۇشلىدى. ئۈگەڭن يەر بىلەكىيىملى ېڭشىنى يېستى ـ بۈئ

، كىر ـ قاتلىرىنى ەرپۆيوتقان، ك ڭالرنىۇردى. ئەت بەپ زىياپۇسوي
ھرىبان ېك مەغقىنىدۇردى. بىر تەپ بۇرۇزماللىتىپ قايتەپ، دۇزۇغۇي
تىسىال ئىش باشالشقا ئالدىرىدى. ەستىالر ئۇن ئەرىشكېلىشقا ئۈۋېتۈك

ك ئىشالردا ەندەگېاقتى دۋ تەققى، خىزمەالرغا ئىش ھۇئ ەرابىي
 پ:ۇئاقساقىلى خاپا بول ڭالرنىۇدى، ئۋېيتىېلىشنى ئۋېلىشىېك

ئالدىمىزغا  ەرگەك يىراق يەردەشقەلى قېنىم، سېخ ە_ رابىي
نىرىمىزنى ۈن ھەگېپ قاالي دۈلۈمۆرى كېجدادىمىزدىن بەلىپ، ئېك

مايدىغان ۇچ تونېلىپ ھېك ەنە، يەردىلەش ئىمكانىنى يارىتىپ بۇتۇتون
 ەزى بىزگۆئ ڭنىۇ، شەتتىلەل تارقىتىپ كۇكويدىن پ ڭمى ەرگەكىشىل

نىرىمىزنى ۈت قىلماي، ھەلىنى خىجالېنچلىرى، بىز سەقىلغان ئىش
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ك ەرېل كۇپ ەرىمىز، بىزگۈتتۈك پەلدىكىدۆڭۈئايىماي، ئىشىمىزنى ك
ر ۇيغۇئ ۇنىمىدى. مانا بۇپ سودىلىشىشقا زادىال ئەس، ـ دەمەئ
 خالقى ئىدى. ەت ئەىجارساپ ت ڭنلىرىنىۋەرەنۈھ

زلىرى پارقىراپ ۆقادىر ئىش باشلىنىپال، قاپقارا قوي ك ەرابىي
 ۇن بەلىشكېرقى كۇشارلىق، بوي ـ تڭرنى قاۇرىدىغان، بۇت
ىتىدىكى ەۋـ ق 5 ڭپ بىنانىەسلەتدار بولدى. دەپ مىننۆستىالردىن كۇئ

 . ردىۇستىالرغا تاپشۇئ ۇزىپىسىنى بۋەش ەتلەزالىنى زىنن ەرىكەم ڭچو

رنى ەتچىلەتىجار ەنچۇم مچىدىكى بىرۈرۈ، ئەرابىي ەردەنلۈك ۇش
مال  ەچىپ توپ، پارچېئ ەنكەرمەرىپ، يېباشالپ قازاقىستانغا ب

تلىرى ەسمىيەش رۇتارقىتىش تىجارىتىنى باشالش ئىشلىرىنى يولغا قوي
يىن ېقازاقىستانغا چىقىپ ئىككى ئايدىن ك ۇل ئىدى. ئۇشغەن مەبىل

 يران قالدى.ەزالىغا كىرىپ ھ ەرىكەم ۇلدى. ئەقايتىپ ك

ن بىر ەلگەزېم بەركۆك كەت باغلىرىدەننەز ئالدىدا، جۆك ڭنىۇئ
ل ەزۈققاشلىق گەنامايان بولغان ئىدى، تامالردىكى ن ەنزىرەم
ت ەبىئەزلىرى، لىرىكىلىق تۆس ەقلىيەئىر ـ قوشاقالر، ئېر، شەسىملەر
سىملىرى، ەر ڭرنىل ـ گىياھالۈالردىكى گۇڭلۇب ۋەك ۈرۈۋسىملىرى، تەر

نىيىتىنى، تارىخىي ەدەم ڭلقىنىەر خۇيغۇئ ەمدەر ھەقىشلەئويما ن
رىدىغان ۈتتەكس ئەتلىرىنى ئەنادام -ت ەسرەچمىشلىرىنى، ھەك

ن كىشى ەن قىالتتى، زالغا كىرگۇپتەم ەزىگۆسىزمىالر كىشىنى ئ
ن ەلگەزېن بەدار بوياقالر بىلەڭتلىك رەمەشەتلىك، ھۋەيەھ ۇتامدىكى ب

س، تارىخىي ەمەت زالىغا ئەزىنى زىياپۆ، ئەرگىنىدۆرتمىالرنى كقاپا
ر خىيال ۇقڭس قىلىپ، چوېك ھەيىغا كىرىپ قالغاندېزۇت مەنئەس
 رق بوالتتى. ەرياسىغا غەد

كارامىتى  ۇب ڭر ـ كاسىپالرنىەنۈن ھەتكەايىغا يۋستىلىقتا ۇئ
ر ۈككەشەتىملىق تېقادىر بىر ق ەممىنى قايىل قىلغان ئىدى. رابىيەھ
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لدارلىرىنى ەمەئ ڭرنىەھەش ۋە، ئاپتونوم رايون ەش زىياپىتىدۈرۈبىلد
 ڭردى. جاۇشتۇالرغا تونۇستىلىرىنى ئۇققاش ئەن ڭرنىەشقەچاقىرىپ، ق

 چاقىرىپ: ەىنىنى ئاالھىدۋئاۇر مەھەن شەگېىن دۋگو

ى بىناكارلىق ۋنىەنئەققاشچىلىقى، ئەمىللىي ن ڭرنىۇيغۇ_ ئ
 ۇپ دوق قىلىپمەالسىال، ـ دۈۋرۆبدان كن، ئوەنئىتى قانداق بولىدىكەس
 ردى. ۈلگۈئ

ققان ھالدا قىزىرىپ، ۇگان ھودۇڭت ۇدى ئېيتسام، ـ دې_ راستىنى ئ
الپ ڭنچ قىاللمىغان ئىدىم، باشقىالردىن ئاەتال ئىشەقەپ پەسلەن دەـ م

 ەلىگۆڭيىن، كېتىنالمىدىم، كېپ ۇلىشكىمېك ەرگەي ۇپ بۇخىجىل بول
ل ەمەغزىدىن چىققىنىغا ئېىغان، ئككىنىنى قىلماي قويمايدۈپ

بىر  ەنەبىناسىنى ي ڭنىۇئ ۋەتلىك ئايالنى ەنداق جاسارۇقىلىدىغان م
م. ۇلدىم، قايىل بولدەك ەرگەي ۇب ەقىش نىيىتىدېپ بۈرۆتىم كېق
تلىك ەمەشەنداق ھۇچكىم بېخى ھېت ە، ھازىرغىچەبىلىشىمچ ڭنىېم

 لىپ باقمىدى. ېبىنا س

ئىشى ئاخىرلىشىپ خوشلىشىدىغان  ڭستىلىرىنىۇققاش ئەن ەرابىي
 : ەرابىي ەتتەردى، زىياپەت بەزىياپ ەرىپىگەش ڭالرنىۇچاغدا ئ

ققى ەم، قانچىلىك ئىش ھۇتدار بولدەپ مىننۆالردىن كڭ_ ئىشلىرى
ال ەڭستىالر تۇپ سورىدى. ئەالر، ـ دەڭر، تارتىنماي دەپ قىلىسىلەلەت
 تتى: ەپ كەزلۆس

 ەرسىتىگۇان قىلىش پنىرىمىزنى نامايۈنىم، بىز ھې_ خ 
ل ۇن رازىمىز. بىز پەمىرات ڭن سىلىدىن مىۈچۈنلىكىمىز ئەرىشكېئ
 ق.ۇن ئىشلىمىدۈچۈئ

 پ:ۇلنى تىزىپ قويۇسوم پ ڭمى 500 ەستىگۈل ئەستۈئ ەرابىي

ندىن باشقا ۇالر، بڭلىېالرنى ئڭققىەپ ئىش ھۇنى، رازى بولې_ ق
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ھاالل  ڭىرنەغا قىلدىم، سىلۋبىر ئاپتوموبىل سو ەرگە، سىلەنەي
كاپات ۇن مۈچۈالر ئەڭقىدەن، ئۈچۈالر ئڭنىرىۈسىل ھېالر، ئڭمگىكىەئ
 دى.ېردىم، ـ دەب

قاراشتى،  ەي، بىر ـ بىرىگەنمەئىش ەزلىرىگۆپ ئەسلەستىالر دۇئ
 تتى. ئارىسىدىن بىرى:ەلىپ يىغالپ كېياش ئ ەزلىرىگۆيىن كېك

ت ەتتى، بىزنى خىجالەپ كۇك جىق بولەب ۇنىم، بېخ ە_ رابىي
 ۇسومم ڭمى 100، ەسىلېن دۈچۈققىمىز ئەىلمىسىال، ئىش ھق

ھىرىمىز ەمشەھ ەچچە، بىر نەندەلگەى كېڭ. بىز يۇق قىلىدۇقلۇئارت
ق ەھ ۇتىيىنم ر، بىرەپسىلەبىكارغا ئىشل ەر، رابىيىگەاي بىچارىلۋ»

ق، ۇق، يول تاپتۇقىل ئالدەىدى، بىز سىلىدىن ئېۋد« رەئااللمايسىل
 ازدا: ۋلىق ئاڭالرغا جاراۇئ ەدى. رابىيېن،ـ دۇئالالھ رازى بولس

روناق  ڭالرنىڭنىرىۈك ھەلدۈگ ڭرنىەن سىلەرىنداشلىرىم، مې_ ق
رنى ەتلەالر، شىركڭم. بىرلىشىۇبچى بولدەۋەن سۈچۈپىشى ئېت
سىل ېئ ڭالر، مىللىتىمىزنىڭئىشالرنى قىلى ڭالر، چوۇڭرۇق

الر، ۇڭتۇتون ەققەخ ەممەنىسىنى ھەنئەققاشلىق ئەبىناكارلىق، ن
 ڭچو ۇخىمېن تۈچۈر ئەن سىلەالر، مۇڭرۇالدالرغا مىراس قالدەۋئ

دى. ېن، ـ دۇيرلىك بولسەالر خڭم، ئىشلىرىۇزلىشىپ قويدۆئىشالرنى س
ر ۈككەشەلىپ، ئارقا ـ ئارقىدىن تېياش ئ ەزلىرىگۆستىالر كۇئ
 يتىشتى. ېئ

قادىر سودا سارىيىدىكى  ەرابىي ڭستىلىرىنىۇققاش ئەرلىك نەشقەق
لق ەدىكى خڭيجىېب ڭ، خىتاينىەڭن تەرى ئاياغلىشىشى بىلئىشلى

ن ۈچۈش ئەتلەتاملىرىنى زىنن ڭمىنىۈلۆر بۇيغۇئ ڭلتىيى بىناسىنىۇرۇق
كىشى  53پ ۇستا ـ شاگىرت بولۇغا چاقىرتتى. ئڭيجىېالرنى بۇئ
بىر  ەنەكارامىتىنى ي ڭققاشچىلىقىنىەر نۇيغۇپ، ئەدا ئىشلڭيجىېب
ئىش  ڭالرنىۇئ ەىتىپ قويدى. رابىيرسۆك ەزىگۆك ڭالرنىۇتىم ئېق
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تىملىق ېق ۇالر شۇكىتىپ قويغاچقا، ئېقىرى باھا بۇن يۈچۈققى ئەھ
ت قىلدى. ۋەسوم تاپا ڭمى 600مىليون  3دىكى ئىشىدىن ڭيجىېب
ل، ەممەكۇنىرى مۈشىركىتى، ھ ڭستىالرنىۇئ ۇنداق قىلىپ بۇش

 پ قالدى. ۇردىن بولەتلەلىق شىركڭن، داۈستۈيى ئۇئابر

تدارلىق ەستىالر مىننۇئ ۇي، بەتمۆاقىت ئۋپ ۆك ەىن ئانچئارىد
زالىغا ئاتاپ  ەرىكەم ڭقادىرغا سودا سارىيىنى ەزىدىن، رابىيۈي
 ەدىيەق ھۇندۇل، ئورەستۈققاشلىق ئەن ەدان 150س ياسالغان ۇخسەم

 ۇپ ياسالغان بەقىشلەل چىقىرىپ، نۈسىل ياغاچتىن گېقىلدى. ئ
 ۋەسن قوشتى. ئىشخانا ۆىغا ھزال ەرىكەقالر مۇندۇل، ئورەستۈئ
ل ۆڭۈل ئاقكۈممىسى قولى گەر ھەنلەرگۆردى. كەت بەزىنن ەرگەيلۆئ
 يتتى. ېستىالرغا ئاپىرىن ئۇقىشچى ئەن

لجا قاتارلىق ۇر، غەشقەمچى، قۈرۈن، ئەتىبارېدىن ئڭنىۇش
لىش، ېي سۆر پاسونى ئۇيغۇباشقا جايالردا ئ ەمدەھ ەردەرلەھەش

ج ئويما ەگ ۋەققاش ەودىغا ئايالندى. نققاش قىلىش مەش، نەتلەزىنن
 رۇيغۇپ قالغان ئۈلۈمۆل كەھەي قالدى. بىر مەتىشمېستىلىرى يۇئ

 ئويغاندى. سىدىنۇيقۇئ قايتىدىن نئىتىەس بىناكارلىق

 

 يىدا بولېپ ڭكنىەردۆئ ەڭسېغاز ي

سسىدارلىق ەھ ەقىدەئ» ڭقادىرنى ەئايدا رابىي - 8يىلى  - 1992
سمىي ەقادىر سودا سارىيى ر ەقىدىكى رابىيقارمى« ھىۇرۇر گەتلەشىرك

پ ۆك ڭتچىنىەق تىجارۇتىن ئارت 150تىجارىتىنى باشلىدى. بازاردىكى 
 ۇن، ئاقسەر، خوتەشقەرتلىرىدىن قۇدىمىي يەق ڭرالرنىۇيغۇقىسمى ئ

ت ەمۈكۆالر خىتاي ھۇپ، ئۇر بولەنلەلگەقاتارلىق جايالردىن ك
زى ەچراپال قالماي، بۇا ئسىملىرىغېق، بۇر خىل توسەھ ڭدائىرىلىرىنى
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چرايتتى. ۇئ ەمسىتىشىگەن كەگېر دەنلەرگۈقىپ يې، ئۇمڭرنىەكىشىل
سى مال ئاالاليدىغان ئىمكانغا ېكانغا، نۇراقلىق دۇالر تۇئ
تلىرىنى ەنىيۇقان ڭپ سودىنىەيىن، جاپالىق ئىشلېندىن كەرىشكېئ
ق ۇسومل ڭمى 40ـ  30ك ەدۈگېممىسى دەھ ەندەلگۈرۆندى. يىل ئەگۆئ
 ەڭلىپ ئېجاي ئ - ۇمچىدىن قورۈرۈئايلىنىپ، ئ ەرگەاللىق سودىگھ

الرغا مال ۇالردىن مال ئالغان، بۇيىن بېلدى. كۇتۇردىدىن قەد ڭچو
اسىتىلىك ۋ ۋە ەاسىتۋتچى بىەقىن تىجارېغا يڭمى 5پ، ۇر بولەنلەرگەب

 ندى. ەزلۈيىشقا قاراپ يېپىپ بېل تۇھالدا پ

 ڭلقنىەلدارالردىن، خەمەئ سىدىكىەۋەر تەھەئاپتونوم رايون، ش 
باشلىقىغا  ەسايىسىد ڭنىەيىشنى ئوياليدىغانالر ياكى رابىيېمىنى يېغ

 ەكىلدەر خىل شەياكى رابىيىدىن ھۋەكچى بولغانالر ەنمۈرۆياخشى ك
نى ەنلىرىدا رابىيۇت سورەممىسى جامائەھ ڭرنىەنلەنگەتلەئەنپەم

 تەجامائ ڭنىەباشلىدى. رابىي ەشكۈرۈتۆك ەككۆماختاپ ك
 ڭخىتاينى ۋەت ئورگانلىرىدىكى ەمۈكۆيرىي ھەشكىالتلىرىدىكى، غەت
ئورگانلىرىدىكى  ڭك چوەشتېڭەدىكى سىياسىي كڭيجىېب
 باشلىدى.  ەشكۈسۆئ ۇپلىرىمەنسەم

پ، ۇلىپ قويېل تاپىدىغان يولنى ئىزىغا سۇمدى پەئ ەرابىي
ن ەشكەدىلۋەن ەرى سىدىقھاجى بىلېئ ۋەن ەككۈپ ەلىگۆڭك ەسلىدەئ

، ڭشمىسىنىەت بىرلە، سودا ـ سانائڭشنىېڭەىنى سىياسىي كئىشلىر
ن ەلدارى ساالھىيىتى بىلەمەئ ڭلى چوېخ ڭمئىيىتىنىەكارخانىچىالر ج

ر ۇيغۇزىالردىكى ئې، يەر، ناھىيەھەن شۈتۈپ ۇتتى. ئۋەباشلى
تلىشىش، ەرىقاب ڭرنىەتچىلەئايال تىجار ۇپمۇبول ڭرنىەتچىلەتىجار

 ەن، بانكا، مالىيۇش، قانۈرۈستۆىنى ئېڭش ئۇرۇتاقابىل ت
رلىرىنى ۇچۇت ئەگىنىش، تىجارۆتلىرىنى ئەسمىيەر ڭلگىلىمىلىرىنىەب

ز ۆش، ئۇرۇزلىرىنى قەركەاالش مۋ، داەربىيەسلى، تەش، يەتىز ئىگىل
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ن ەمۇش، ئومۇرۇاجالندۋرىدىكى سودىسىنى راۈت تەالزىمۇم ڭمىللىتىنى
پ قويماسلىق ۇزۇتارتق ەرگەندىلۈلگەلىنى ئامال بار كۇپ ڭتنىەمىلل
ت ەسلىھەتتى، مەرسۆشتى. يول كەملەلىرىدىكى ئىشلىرىغا ياردەساھ

ت ەشتى، چەن ئاالقىلەر بىلەسىدىكىلەت ساھەل تىجارەت ئەردى. چەب
 ردى.ۇر ئالماشتۇچۇ، ئەجرىبەالدى، تۈۋتۈرنى كەتچىلەللىك تىجارەئ

 ەلقىگەر خۇيغۇلىپ ئېك ەنەپارچىلىنىشى، ي ڭت ئىتتىپاقىنىۋېسو
ك ەگورباچىفت ڭرىنىېنىزم الگۇن كوممەلگەلىپ كېرنى ئەتلەيىئاپباال

ي تار ـ مار ەلمۈكۆقان ت ەن، قىلچەقولى بىل ڭز دىكتاتورىنىۆئ
رى ەزەن، ئەركمۈك، تېزبۆقازاق، قىرغىز، ئ ڭرالرنىۇيغۇشى، ئۇبول

ن ەلگەلىپ كېقىللىق ئامىتىنى ئەستۇرىنداشلىرىغا مېقاتارلىق ق
رالر ۇيغۇن ئىدى. ئەتكەخش ئەنچ بەىد ـ ئىشمۈرالرغا ئۇيغۇبولسا، ئ

بىيات ـ ەدەت، ئەنىيەدەتىقاد، تارىخ، مې، ئەرىيەزە، نەز ئىدىيۇيالغ
ش، ۇزىنى تونۆجانلىنىپ، ئويغىنىش، ئ ەردەلەت قاتارلىق ساھەنئەس
پال ۈرۈندەچلۈرىشىنى كۈسىمغا قارشى تىركىشىش كېت بۇجەۋم

ك يولىدىكى ەارىخىي يىپنى تەى ئىقتىدارىنى يۋنىەنئەقالماستىن، ئ
ل ۇپ، پۇقولىنى سوز ەپكەرەپ ـ تەرەتتى، تۇرغۇخوجايىنلىق روھىنى ئ

زىنى ئاتماقتا ۆن ئەلچىلىك بىلۈككەۋەت ەممىسىگەھ ڭرنىەرلەبار ي
، ڭپىۋشا ڭئىدى. خىتاي ھاكىمىيىتىنى قولىغا ئالغان دى

« كۈشۈتقان ياخشى مۇچاشقان ت»ن ەرى بىلۇرۇتچىلىك غەمىلل
يول قويغان  ەىتىگۋتاپا ڭرنىەخسلەپ چىقىپ، شۈرۈتۆسىنى كرىيىەزەن
 ۇق سۇقارىم ەباھانىسىد ڭغداينىۇب»ن ۈچۈرالر ئۇيغۇت، ئەرسۇپ

 ڭقىمنىېئ ۇش ەنەئ ەك ياخشى ئىمكان ياراتتى. رابىيەندەگېد« ئىچتى
لچىسى ۈككەۋەت ەردانەم ەڭئ ۋەچىسى ۇكچىسى، يول باشلىغەتېي

اتقان خىتاي ۋرىشىېقن ەت بىلەسەھ ەتتەھەج ۇئىدى. ب
نىال ەاتاتتى ياكى يۋىېڭئارقىسىدىن م ڭنىۇئ ۇتچىلىرىمەتىجار
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پ ۇزىپىدىن قورقەغ ڭلقنىەخ ۋەزسىزلىكىدىن ۈي ڭھاكىمىيىتىنى
 اتاتتى. ۋت قىلىەن تىجارۇرۇيوش

تتا ھاالك بولغان ۋېت ئىدى. سوەنىيمەت غەرسۇن پۈچۈئ ەرابىي
را ئاسىيا ۇ، ئوتتەربىسىدەز ڭمىسىنىېپىالنلىق ئىگىلىك سىست

قىل بولغان ەستۇى مېڭقاتارلىق ي ەسىيۇر ۋە ەتلىرىدەرىيۇمھۇج
 ەڭتچىلىكى ئەھەملىرى قۇيۇمال بېيدا بولغان ئىستەپ ەردەتلەلۆد
ركىزى تاشقى سودا ەدىققىتىنى تارتتى. خىتاي م ڭنىەال رابىيۋۋئا

قازاقىستان قاتارلىق  ەھىرىگەمچى شۈرۈئ ڭمىنىستىرلىقىنى
پ ۈرۈشۈقىنى چۇش ھوقەتكۆمال ي ەاسىتۋبى ەرگەتلەرىيۇمھۇج
تىپ ېي ڭتنىەرسۇن پۇل تاپىدىغان ئالتۇن پۈچۈئ ەرىشى، رابىيېب
ردىن ەتلەرىيۇمھۇج ۇ، بەتتەردى. ئادەت بەشارېنلىكىدىن بەلگەك
قادىر سودا  ەرابىي ەتچىلىرىگەتچى سومكا تىجارەن ساياھەلگەك

 ڭالرنىۇاتاتتى. ئۋت قىلىەالزىمۇم ەكلىدەش شۇرۇسارىيى مال ئالماشت
پ مال ۆالر كۇكلىك بولغاچقا، ئەكال چەلى بۇپ ۋەلى ېن مەلگەلىپ كېئ
مچى ۈرۈت بىلىپ، ئەنىيمەتنى غەرسۇپ ۇب ەااللمايتتى. رابىيۋتىېس
را ئاسىيا ۇشمىسى نامىدىن ئوتتەر بىرلەتچىلەرلىك سودا ـ سانائەھەش
قىلىش  ەنكەرمەمال ي ەييارەت قىلىش، سەتلىرىنى زىيارەرىيۇمھۇج

 ستىقالندى. ەرھال تەندى. دوكالت دۇقىرىغا سۇييارالپ يەدوكالتىنى ت

ر ەپەن ەچچەن 30قادىر  ەشىدا، رابىيېب ڭـ ئاينى 8ـ يىلى  1992
ئاپتوموبىلغا لىق  5ق ۇپلۇن كوزۇزۇتچىنى باشالپ، ئەر تىجارۇيغۇئ

ت ەياركىستانالرنى زىېزبۆئ ۋەمال قاچىالپ، قازاقىستان، قىرغىزىستان 
، ەندەرگۈتىش كويىدا يېر مال سەتچىلەچىققان تىجار ەقىلدى. بىلل

 ڭالرنىۇئ ن،ەنتلىرى بىلېزىدېپر ڭرنىەتلەرىيۇمھۇر قايسى جەھ ەرابىي
قىل ەستۇم ڭالرنىۇپ، ئۈشۈرۆپ كۇرۇقىلىپ ت ەاسىتۋنلىرىنى ۇخوت

ك ەپرۆرالر كۇيغۇئ ۇبرىكلىدى. ئەرالر نامىدىن تۇيغۇبولغانلىقىنى ئ



192 
 

ل ۇپ ۋەرىپ مال ېب ەرگەسچىتلەردىكى مەللىلەھەراقالشقان مۇئولت
سالىمىنى  ڭرىنداشلىرىنىېتىنىدىكى قۋەالرغا ۇقىلدى. ئ ەئىئان

، ڭرالرنىۇيغۇردىكى ئەللەت ئە، چۇرياندا ئەج ۇزدى. بۈتكەي
ز ۆئ ڭرىنداشالرنىېردىكى قەتلەرىيۇمھۇر قايسى جەك ھەدڭنىۇش
 ۇانالنمىغانلىقىغا، بھاياج ۇزىچىلىكمۆقىللىقىدىن ئەستۇم
 ڭالرنىۇندى. ئۈكۆئ ۇكمەب ەنلىكىگەتمىگەي ەدرىگەق ڭقىللىقنىەستۇم

بىئارام  ۇكمەنى بۇچىقمىغانلىقى ئ ۇخىيالىغا كىرىپم ۋەالىقى ۋرەبىپ
 ۋەرىياللىرى ېر ماتۈمۆن پوالت ـ تۇرغۇن ەردەتلەلۆد ۇب ەقىلدى. رابىي

الرنى مال ۇئ ەمدەنى ھرزانلىقىەئ ڭزاپاس پاختا بارلىقىنى، باھاسىنى
پ، ەلىشقا بولىدىغانلىقىنى ئىگىلۋېتىېس ەكلىدەش شۇرۇئالماشت

پاختا ئىمپورت قىلىش  ۋەر ۈمۆرھال تەلىپال، دېك ەمچىگۈرۈئ
ل ساناشنى ۇچاغدا پ ۇقىرىغا يوللىدى. بۇييارالپ يەدوكالتىنى ت
خت، كىيىم، ئادىداس ەك، رەدۈگېممىسى دەھ ڭرالرنىۇيغۇبىلىدىغان ئ

رالر ۇيغۇللىنىشقا باشلىغان ئىدى. قارىماققا ئۇغۇن شەىسى بىلسود
ىز ېڭد ڭخىتاينى ەتتەلىيەمەن، ئەك قىلغىنى بىلەاتقاندۋپىېل تۇپ

ر يالغان ەرلەزلىرىدىكى سودىگەركەت مەبويلىرىدىكى سانائ
 ڭرالرنىۇيغۇييارالپ، ئەارلىرىنى مىليونالپ تۋماركىلىق، ساختا تا

مال  ڭالرنىۇت شەقەرالر بولسا، پۇيغۇئاتاتتى. ۋبازىرىغا تارتى
چىلىرى رولىنى ۇرىدار تاپقېخ ۋەچىلىرى ۇچىلىرى، بازار ئاچقۇغۇتوش

پ، ەپ يۈزۈالر سۇقايمىقىنى ش ڭن پايدىنىۈتۈاتاتتى. پۋئوينا
ت ەقەپ ۇاتاتتى. بۋقىنى ياالۇتىق يېشىپ قالغان قېرالر ئۇيغۇئ
را ئاسىيا ۇئوتت مىتىۈكۆپ، خىتاي ھۇزى بولۈت يەتىجار ڭسىلىنىەم
 ەقسىتىدەكونترول قىلىش م ەسىدۈلگەتلىرىنى كەرىيۇمھۇج
پ ۇپ قويۇبوغ ەرزگەسابسىز قېش، ھەتكۆپ مال يۇرۇپ ئاشەسسىلەھ»

خپىي ەم ەققىدەگىيىسى ھېئىسترات «شۈزۈرگۈي ەئاندىن دىپلوماتىي
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ت نامىدا ەمۈكۆھىرى ھەمچى شۈرۈن ئىدى. ئەرگۈشۈت چەججۆھ
لنى ئااللماي، ۇپ رزەپ، قەتكۆىم مال يتېش قەقازاقىستانغا ب

پ مال ۆك ۇخىمېدوكالت قىلغاندا، جازالىنىش ئورنىغا، ت ەزگەركەم
يدىغان ۇلقئارادا مال توشەخ ەدان 20 ۋەن ەقى بىلۇش يوليورەتكۆي
 ەستىگۈئ ڭنىۇكاپاتالنغان ئىدى. ئۇن مەن كاماز ئاپتوموبىل بىلۇزۇئ

 ۇنشا سەشى سۇلۇرۇت قئىنشائا ۇس ڭچو ەڭتلىك ئەلۆ، دڭخىتاينى
ھتىياجى بار ېئ ەرگۈمۆساب پوالت ـ تېن بىھۈچۈئامبىرى توسمىسى ئ

روپا ۋرىكا، ياېتلىرى ئامەىز بويلىرىدىكى خىتاي شىركېڭئىدى. د
خسىتىنى ۇل قىلىش رۇزاكازلىرىنى قوب ڭمىچىلىق فابرىكىلىرىنىۇتوق

رزان پاختىغا جىددىي ەيىن، زور مىقداردىكى ئېئالغاندىن ك
 ھتىياجلىق بولغان ئىدى.ېئ

ن ەاكالىتۋ ڭرلىك تاشقى سودا ئىدارىسىنىەھەمچى شۈرۈئ ەرابىي
ن، پوالت ـ ەرتى بىلەرىش شېنى ئايرىپ ب%2 ڭپايدىنى ۋەشى ۇرۇباشق

را ئاسىياغا ۇئوتت رىشىپ،ېقىغا ئۇر، پاختا ئىمپورت قىلىش ھوقۈمۆت
ن، پاختا ر باسقاۈمۆپوالت ـ ت ڭنىەي، رابىيەتمۆن ئۇزۇئاتالندى. ئ

ك، ەشكېنت، بەن كاماز ئاپتوموبىللىرى تاشكەنگەتايلىرى تىكل
گرا ېچ ۋرلىرىدىن يولغا چىقىپ، قورغاس، ئاالتاەھەتا شۇئالم

سودا مالغا ـ  ۇلدى. بەتىپ كېي ەمچىگۈرۈپ، ئۈتۆغىزلىرىدىن ئېئ
ر نامىدا ەتلەمۈكۆباشالنغانلىقتىن، ھ ەكلىدەش شۇرۇمال ئالماشت

 ۇرگىزمەاتقىنىدا ھەۋقايمىقىنى ي ڭتنىەتىجار ەبىيرىلدى. راېلىپ بېئ
يول  ەرگەتچىلەبارلىق تىجار ۇپ قالمىدى. ئۇنتۇرىنداشلىرىنى ئېق
تتى، قورقماي دادىل سودا ەگۆكىللىرىنى ئەت شەسمىيەتتى، رەرسۆك

ن ەرلىرى بىلۇچۇى سودا ئېڭى ـ يېڭالرنى يۇردى، ئۇقىلىشقا ئىلھامالند
 -ر ئارا ئىمپورت ەتلەلۆقادىر د ەرابىينداق قىلىپ، ۇمىنلىدى. شەت
ئاي بولغاندا، قورغاستىكى خىتاي  6كسپورت سودىسىنى باشالپ ېئ
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كاماز  ەالرچڭمى ڭرالرنىۇيغۇتاموژنا پونكىتىدىن باشالپ، ئ
رىدىغان ۇت ساقالپ تەچىرۆئ ەنتكىچەلى تاكى ياركېئاپتوموبىلدىكى م

پتىكى ەرە، قارشى تسەمەرالرال ئۇيغۇز ئۇيالغ ەتتەتىجار ۇبولدى. ب
قادىرنى  ەرابىي ۇلدارالرمەمەچى ئۇتتا مال ساتقەر، ھەتچىلەتىجار

دىن ڭنىۇممىسى ئەالغان ئىدى. ھۋر قىلىەھبەبىئىي رەت ەزلىرىگۆئ
سورتىنى  ڭق ئاالتتى، ماللىرىنىۇت سورايتتى، يوليورەسلىھەم

ر ەنلەلمىگەلىشېيتسا، سودىدا كېردىنى ئەردى بارالر دەباھالىتاتتى، د
ل ـ ماجىرالىرىنى ەدېكلىپ قىالتتى، سودا جەشقا تۇپ قويۈرۈلىشتېك

 قىالتتى.  ەالۋپ قىلىشقا ھاەرەت ئايرىپ بىر

گرا ساقچى خادىملىرى، كارانتىن ېپتىكى چەرەر ئىككى تەھ
چى ئىشچىالر ۇغۇك توشۈي ۋەتچىلىرى، تاموژنا كادىرلىرى ەخىزم

ن ساالم ەت بىلەرمۆكىدىن ھۈزلۆئ ەلسەقادىر ك ەممىسى، رابىيەھ
 ڭنىۇرالر ئۇخىزمىتىنى قىالتتى، شوپ ڭنىۇرىپ يول بوشىتاتتى. ئېب

ريانىدا ەقادىر سودا ج ەتتى. رابىيەرېئاپتوموبىلىغا ئالدىن يول ب
 ەئاالھىد ۇققا، دىپلوماتىيىگىمۇمىللىي دوستل ۋەر ئارا ەتلەلۆد
، ەزلىسۆس ەكچېزبۆك ئەدۇس ەنتتەتاشك ۇتتى. ئەرېت بەھمىيەئ
 ەپتەكتەم ەزى ئالتايدا قازاقچۆلىشاتتى، ئڭپارا ەقىرغىزچ ەكتەشكېب

 يتتى. ەزلۆان سۋك راەن، قازاقىستاندا قازاق بالىسىدۈچۈغانلىقى ئۇئوق

نال ەيتىش بىلەپۆرىنى كۈيتىش، تېڭەلىمىنى كۆت كەتىجار ەرابىي
 ەساپىدۇن مۇزۇبولغان ئ ەلغىچۇدىن ئىستانبڭگاڭقىلماي، شا ەپايۇك

ل بولسا، ۇقانداق مال پ ەدەن ئىدى. نەتكەۋەر تورلىرىنى يۇچۇسودا ئ
 التتى، ۇسوز ەرگەي ۇبىر قولى ش ڭنىەرابىي

كسپورت شىركىتىنى ېل ئىمپورت ـ ئەت ئەچ ەرابىي
ر ەتلەسسىدارلىق شىركەھ ەقىدەئ»يىن ېالغاندىن كۈۋرۈشتۈرۈي
ئىسىم  تلىكەخاسىي ۇب نەگېد ەقىدەئ پ چىقتى.ۇرۇنى ق «ھىۇرۇگ
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ئىسمى، سىدىقھاجى  ڭنتىنىەرزەنجى پۇت ڭن سىدىقھاجىنىەبىل ەرابىي
قىزى  - نىۈك - 13 ڭئاينى - 7 يىلى - 1980 ەن رابىيەبىل

 ەققىدەش ھۇقوي ئويلىشىپ، قانداق ئىسىم زاقۇئ نىۈك لغانۇغۇت
نىم ېدوستى ئاسىما خ ڭنىەن ئىدى. رابىيەلمىگەلېك ەبىر پىكىرگ

 الرغا:ۇئ

ر ەسىل تتى،ۆئ نەبىل قىدىسىەئ نەتۋە الرڭھاياتى ڭرنىەسىل _
توي  نەبىل قىدىسىەئ نەتۋە پىشىپ،ېت نەبىل قىدىسىەئ نەتۋە

ر مىللىتىنى ۇيغۇننى ئازاد قىلىش، ئەتۋەن، ەالر، بىلىمڭقىلدى
 ڭرنىەش سىلۇرۇلدۇتۇمدىن قۇلۇلقنى زەقىل قىلىش، خەستۇم

ا ۇڭشالر. ڭمىدىۈئ ڭرنىەالر، سىلڭقسىتىەم ڭرنىەالر، سىلۇڭيۇئارز
پ ئىسىم ەد ەقىدەالرغا ئڭنتىەرزەنجى پۇن تەلگەنياغا كۇيولدا د ۇب

 ڭالرنىۇل بەكلىپ دەت ۇدى. بېد -بوالتتى،  الر ياخشىڭقويسا
 ڭ، سىدىقھاجىنىڭنىەنداق قىلىپ رابىيۇرىدىن چىقتى. شېئويلىغان ي

ئارمانلىرى، ھاياتىدىكى بارلىق  - ۇك ئارزەكسۈي ەڭئ
ن، ەتۋەبولغان  ئاخىرقى نىشانى ۋە ىتىقسەپ مۈت ڭتلىرىنىەرىكەھ

چى ۈى كۋك غايىەشتۈرۈرىشتېتنى ئىستىقاللىغا ئەمىلل
يىن ېك قىزىغا، ڭنىۇ، ئەقىدەئ -ئىسىم  ۇن بەنگەملەسسەجۇم

 لدى.ۇقوي ەشىركىتىگ

 ڭچو ۇتلىشىپ، بەسلىھەن سىدىقھاجى مەبىل قادىر ەرابىي
م ەدەشقېدىنى، پنەپەر ئۈتكۆھىم ئېرۇئاتاقلىق ئالىم ئابد ەشىركىتىگ

دار ڭرھاننى، داۇسسور ئابباس بېپنى، پروفۈسۈكچى يولداش يەتېي
ررىرى ەھۇباش م ڭرنىلىنىۇرىتاغ ژەڭت ۋەتنى ۋۇشائىر ئوسمانجان سا

 ەمدەكلىپ قىلدى ھەت ەتچىلىككەسلىھەكىم باقىالرنى مېلھۇئابد
پ مائاش ۆك ۇاتقان ئايلىق مائاشىدىنمۋرىېالرغا بۇت ئەمۈكۆھ
 10ردىن ەتچىلەلدار تىجارۇپ ۋەر ۈزگەندىن باشقا، سۇ. ئلگىلىدىەب
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پ ەشكىللەپپىسىنى تۇرۇر گەتچىلەسلىھەكىشىلىك سودا م ەچچەن
، ۇبتا ئاقسۇنەز قىلىپ، جەركەمچىنى مۈرۈمدى ئەئ ەچىقتى. رابىي

لدا، ۇمۇن، قۇرپان، توقسۇت ەرقتە، شەردەنلەش، خوتۇر، ئاتەشقەق
چىشنى، ېرنى ئەتلەشىرك ەبۆردا شلجا، بورتاال، ئالتايالۇغ ەربتەغ
 ەتكەمۈكۆشقا، ھۇرۇت قە، شىركەتكەلقنى تىجارەجايدىكى خ ەممەھ
شنى، مىللىي ەكلەتېي ەشكەقىل ئىگىلىك تىكلەستۇقىنمايدىغان مېب
ت ەمۈكۆرلىك ھەيتىشنى، يەپۆرلىرىنى كۈت تەنئەر ـ سەنۈھ

ك رلىەرسىتىپ، يۆسىر كەلدارالرغا تەمەر ئۇيغۇئورگانلىرىدىكى ئ
بىر  ەنەىق قىلدى. يۋشەقوغداشنى ت ۋەيتىش ەپۆالتالرنى كۇھسەم
ماتلىق ۇلەئالىي م ۋەغان ۇئوق ەردەللەت ئەچ ەتكەپتىن باش شىركەرەت

ش، قاتناش ۇلۇرۇكلىپ قىلىپ، بىناكارلىق قەزىيالىيالرنى ت
التلىرى، ۇھسەزا ئىگىلىك مې، يەرگىيۇتاللېم -ترانسپورت، كان 

م ەت ھەتىجار ەلىرى بويىچەاھسانائىتى س ۇڭـ ي ەرېت
ر ەشلۈرۈكشەن، ئىلمىي تۈچۈش ئۇرۇپچىقىرىشنى قانات يايدەئىشل

 ردى. ۇشتۇيۇييارالشقا ئەرىشقا، ئىلمىي دوكالتالر تېئىلىپ ب

ددى ۇخ ڭقادىرنى ەرلىك تارماقلىرى، رابىيەتەبىخ ڭتنىەمۈكۆھ
پىپ چىقىپ ېك چەزمايدىغان شاش ئاتالردۇتقۇتىزگىنىنى ت

چى ۈن كۈتۈپ تاشالپ، پۇزۇش رامكىلىرىنى بۇرۇكىنى، باشقنلىەتكەك
پىشقا، مائارىپنى ېپىشقا، روناق تېل تۇرالرنى پۇيغۇن ئەبىل

رالرنى ئويغىنىشقا ۇيغۇن ئەمۇ، ئومەشكۈرۈلدەكسۈي
راتتى. ۇت قىلىپ دوكالت يولالپ تەاتقانلىقىنى توختىماي نازارەۋكلەتېي
شكىالت باشلىقلىرى ەنچى تۈلگۆردىكى بەللەت ئەچ ڭنىەتتا رابىيەھ

نلىكى ەرگەم بەالرغا ئىقتىسادىي ياردۇئ ۋەقىلغانلىقى  ەن ئاالقەبىل
ت ەن چۈچۈپىش ئېمانلىرىنى ئىسپاتاليدىغان پاكىت تۇتوغرىسىدا گ

زى ئىنساپلىق ەس چىقارغان ئىدى. بۇپ جاسەملۈركۈت ەرگەللەئ
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نداق ۇ. مم قىلىپ قوياتتىۇلەم ەزىگۆئ ڭنىەالنى رابىيۋھەسالر ئۇجاس
ت ەمۈكۆمما ھەبولغان، ئ ەئىلىكىد ڭرالرنىۇيغۇئ ەيتقاندا، رابىيېئ

 ۇاتاتتى. مانا بۇۋرۇيدىغان ئىقتىسادىي قورغان قەلمەزۈگكەقول ت
 ۇيغۇك تەاتقاندۋشقا ھازىرلىنىۇرۇت قەلۆددى بىر دۇن خۈچۈخىتايالر ئ

 ۇاتقان بۋنسىزلىق قىلىۇپايدىلىنىپ قان ندىنۇالر قانۇرىپ، ئېب
غىز ې، ئۇاتقان بولسىمۇۋر ئايالدىن بىزار بولۇيغۇشباشتاق ئبا
 ەدەنكى رابىيۈتىنالمايتتى. چېپ ەشكۈزۈگكەچىشقا ياكى قول تېئ
 ل بار ئىدى.ۇپ -ت ەدرۇتىدىغان قۋېلگىلىەقدىرىنى بەت ڭنىۇئ

 

 ەنكەرمەختىدىكى يەخىتاي پايت

 لىدىغانۈزۈتكۆدا ئڭيجىېئاخىرىدا، ب ڭئاينى - 8يىلى  - 1995 
تلىك ۆۋەـ ن 4 ڭتىنىېشكىالتى ئايالالر كومىتەر تەتلەلۆن دەشكەبىرل

تلىك ەملىكەھارپىسىدا، خىتاي م ڭلتىيىنىۇرۇلقئارا ئايالالر قەخ
 ڭمئىيىتىنىەدا ئايال كارخانىچىالر جڭيجىېشمىسى بەئايالالر بىرل

ر قايسى ە، ھەنكىدەرمەشنى قارار قىلدى. يۈزۈتكۆئ ەنكەرمەنامىدا ي
ش، ئايالالر ۇرۇئالماشت ەجرىبەز ـ ئارا تۆئ ڭى ئايالالرنىجايالردىك

پ، ۇت قىلىنغان بولەقسەرىش مېلىپ بېىقات ئۋشەت ەخىزمىتى بويىچ
التالرنى ۇھسەپچىقارغان مەكارخانىلىرى ئىشل ڭئايالالر ياكى ئايالالرنى

ردىن ەللەت ئەنداقال چۇش ئاساس قىلىنماقچى ئىدى. شۇرۇشتۇتون
 ڭپارتىيىنى»خبىرالرغا ۇم ۋەكىل ۋەن ەلگەغا كلتىيىۇرۇئايالالر ق

 ۇب ەز قىلماقچى ئىدى. رابىيۆز ـ كۆنى ك« تلىرىەپارالق سىياس
نلىكىنى ئالدىن ەيت ئىكەل تاپىدىغان ياخشى پۇپ ڭتنىەرسۇپ
دا ئاقىدىغان، بازىرى ئىتتىك مالالرنى يىغىپ، ڭيجىېپ، بەرلەلچۆم
قادىر  ەىدى. رابىيختا قىلىشقا باشلۇپ، ھازىرلىقنى پەشكىللەت
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لدى ەغا كڭيجىېلىپ بېساتىدىغان ماللىرىنى ئ ۋەتچىلىرىنى ەخىزم
 ڭمى ەچچەيران قالدى. بازارنى نەبازىرىغا كىرىپ ھ ەنكەرمەي ەمدەھ

قاتنىشىدىغان  ەنكىگەرمەپ بولغان ئىدى. يەنلىرى ئىگىلۇخىتاي خوت
تلىك ەر تىبەپەبىر ن ۋەر ۇيغۇر ئەپەپ بىر نۇئىلگىرى ـ ئاخىرى بول

 ەچكىمگېدىن، ھۇڭلۇئاخىرىدىكى ب ەڭئ ڭن، بازارنىۈچۈئايال ئ
 ۇب ەن ئىدى. رابىيەرىلگېكان بۇيدىغان جايدىن ئىككى دەنمۈرۆك

ق قىلدى، ۇيرۇب ەر يىگىتكۇيغۇلىپ بارغان ئېئ ەپ بىللۈرۆھالنى ك
 ڭقادىرنى ەكىلى ـ رابىيۋە ڭشىنجا»سىلغان ېئ ەستىگۈكان ئۇد
 ەنكەرمەلىپ، يېپ ئۇلۇىنى جايىدىن يىسكۋىۋن ەگېد« كىنىۇد

ئالدىغا  ڭكاننىۇق دۇرلۇـ نوم 1ئىشىكى ئالدىدىكى  ڭچو ڭبازىرىنى
تىپ، ئورنىغا ۋېلىېىسكىنى ئۋىۋسىلغان ېغا ئڭنىۇئ ۋەلدى ەك
رھال ەچىلىرى دۇرغۇباشق ەنكەرمەىسكىسىنى ئاستى. يۋىۋ ڭزىنىۆئ
 ڭكاننىۇد ۇب ەمدەنى توسماقچى بولدى ھە، رابىيەلدى ـ دەتىپ كېي
نلىكىنى ەكىنى ئىكۇد ڭنىنىۇخوت ڭرنىەھبەر ڭزدىكى چوەركەم
يىن ېلىتالمىغاندىن كڭئا پىنىېگ ەالر رابىيىگۇرتتى، ئەسكەئ

 لدى.ەساقچىالرنى باشالپ ك

ن ەگېد ۇن، بۇالسۋچىېئ ەيدەنخەنۇڭكىنىنى جۇ_ باشلىقالر د
كىم  ن، ـەقوپاللىق بىل ەدى رابىيېنكىسى، ـ دەرمەي ڭقراالرنىۇپ
ن. ەر بولىمۇجبەمنى قوغداشقا مۈزۆن، ئەكىنىمغا كىرىدىكۇر دەگەئ

ن ۈچۈئ شۇقوي ەنكىگەرمەچىپ، يېقنى ئۇساند ڭچو ڭنىەرابىي
ىسار پىچىقىنى غىلىپىدىن چىقىرىپ ېڭرغان يۇن، پارقىراپ تەلگەكەئ
ر ەدەچىالر بۇرغۇباشق ۋەن ساقچىالر ەرگۆاتقانلىقىنى كۈۋرۈكشەت

 تتى. ۋەتىكى

ن، ۇلسەن باشلىق نوچى بولسا كەگېن دەئىگىسى م ڭننىكاۇ_ د
 الرغا.ۇئ ەرابىي دىېد -ن!ەم زاكونلىشىمۈزۆئ
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دىكى ڭيجىېقراالر، بۇتراپتىكى خىتاي پەلىغان ئڭزنى ئاۆس ۇب
ككىسىنى ەد ڭغالچىلىرىنى ڭالرنىۇلدارالردىن قورقماي، ئەمەئ ڭچو
 لىشتى. ېچاك ۋيتىشىپ چاېقادىرغا ئاپىرىن ئ ەاتقان رابىيۋرىېب

 ڭشمىسىنىەئايالالر بىرل ڭن قالغاندا، خىتاينىۈبىر ك ەنكىگەرمەي
 ەشكۈرۈچەزدىن كۆا بىر تاالي باشلىقالرنى باشالپ كۇخۇئىسى چىن مەر
الپ بولغان ڭكارامىتىنى ئا ڭنىەياالقچىلىرىدىن رابىي ۇلدى. ئەك

 : ۇئىدى. ئ

 ڭزىنىۆلىپ، ئۋېكىنىنى تارتىۇد ڭغقىنىمنىۇت ڭنىې، مۇ_ كىم ئ
 لدى.ەل كۇدۇئالدىغا ئ ڭنىەپ رابىيەالغان؟ ـ دۋسىېىسكىسىنى ئۋىۋ

تىجارىتىنى  ڭك يولىنىەلىق يىپڭنياغا داۇن، دە_ مانا م
ن مانا ەگېت دەقادىر، تىجار ەنتى رابىيەرزەپ ڭرالرنىۇيغۇرغان ئۇباشق

، ڭمسىز، بازار چاققاننىەسىپ، بىلەنداق تالىشىپ قىلىدىغان كۇشۇم
پ، ۇقايىل بول ەزىگۆس ڭنىۇلدارالر ئەمە. خىتاي ئەيدى رابىېـ د

ييارلىغان ماللىرىنى ەت ەنكىگەرمەي ڭنىەتىشتى، رابىيېپ كۈلۈك
ر، قازاق، ۇيغۇئ ەستىلىرىگەر ڭنىەيران قىلىشتى. رابىيەپ ھۈرۆك

ش ۇرمۇدار كىيىملىرى، تەڭر ڭك، تاتارالرنىېزبۆقىرغىز، ئ
ن ئىدى. تامالرغا ەتىلگۋېملىرى تىزىۇيۇت بەملىرى، زىننۇيۇب
ر، ەسۆدوپپىلىرى، س ەڭگارەڭن رەنگەشتىلەر خىل كەھ ڭرالرنىۇيغۇئ

القچىلىرى، ۇماق، قۇن تەرىسىدىن تىكىلگېت ەلكۈرپىسى، تۆقوزا ك
 بىر سىلغان ئىدى.ېرىلىرى ئېان تۋر خىل ھايەسىپتا ئاشالنغان ھ

ن ەبىل نىرىۈت ھەنئەس پسەن ڭلقىنىەخ رۇيغۇسىلغان ئېئ تامغا
 ۇچالغ خىل ەچچەن 10ياسالغان  قىشلىنىپەيىپ چىرايلىق نئاجا

 لپەج چ ئوخشىمايدىغانېخىتايالرغا ھ ڭرالرنىۇيغۇابلىرى، ئۋسەئ
راتتى، ۇت قىلىپ نىيىتىنى نامايانەدەم تەنئەل سەزۈگ قىالرلىق

ر ۇيغۇك ئۈرلۈس ۋەم ەركۆن كەنگەقىشلەچىرايلىق ن ەستىگەك رەينەئ
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پىس ەشتىن، برىليانتتىن ياسالغان نۈمۈن، كۇئالت ەمدەپىچاقلىرى ھ
ن ۈچۈئ ەنكەرمەكان يۇد ۇلغان ئىدى. بۇملىرى تىزىپ قويۇيۇت بەزىنن

ك ەن ھازىرالنغاندۈچۈئ ەزمەرگۆي ياكى كېزۇينى مەئەس، بەمەئ
ن ەرنى، چىمەكلەلۆڭس كەتلەكاندا چىرايلىق ئۇتتى. دەنۈرۆك

راتتى. ۇيار تيەت ەتكەر قىزالر خىزمۇيغۇل ئەزۈن گەدوپپىالرنى كىيگ
زلىشى، ۆان سۋك راەزىدا چاقماقتۇپپەلەت ڭيجىېب ەخىتايچ ڭالرنىۇئ
ردى. باشقا خىتاي ۇقالد ڭتا ۇخىمېاتقانالرنى تۈۋرۈچەزدىن كۆك

اتقان، ئوخشاش ۋتىلىېس ۇكانلىرىغا ماگىزىنالردىمۇد ڭئاياللىرىنى
 رالمايتتى.ۇلغاچقا كىشىنى قىزىقتۇقوي ردىكى مالالر تىزىپۈت

قايىل  ەدبىرلىكلىكىگەم تەھ ەجاسارىتىگ ڭنىەارالر رابىيلدەمەئ
رىشنى قارار قىلدى. ېيتىپ بېڭەكىنىنى كۇد ڭنىۇپ، ئۇبول

ىشقا ېڭلىپ مېن پىچاق ئۇزۇتىردىن ئېسانتىم 12ئايروپىالندا 
ق ۇن ئىككى ساندەلگەلىپ كېئ ەن، بىرسى رابىيۈچۈبولمايدىغانلىقى ئ

 ەنچۇپ بىر مۇپ قويۇرۇشتپ چىقىەتكىدى دۆنسىز يۇپىچاقنى قان
ق ۇنلۇيداندا، قانەق مەن ەن ئىدى. رابىيەرگەپىپ بېارىچىلىك تۋئا
مى ۇيۇت بەنئەس -ر ەنۈھ ڭرالرنىۇيغۇئ ڭتلىرىنى، پىچاقنىەسمىيەر

تلىك ۋەناسىۇم ەمدەققىدىكى ئىسپاتلىرىنى ھەنلىكى ھەئىك
الرنى مات ۇرسىتىپ، ئۆتلىرىنى كەججۆستىق ھەت ڭرنىەرلەھبەر

 ۇخبىرلىرى بۇىزور مېۋلېن تەلگەن كۈچۈپىش ئې. چاتاق تقىلدى
الن چىقىرىپ ېئ ەستىن رابىيىگەزمەزلىرى سۆر قىلىپ، ئەۋەالنى خۋھەئ
 ردى. ەرىدار توپلىشىپ بېخ

ن ۈتۈتتى. پەتىسىدىن باشالپ بازار ئاجايىپ قىزىپ كەئ
لچىخانا ەر، ئەللىكلەت ئەدىكى چڭيجىېب ۇپمۇرىدارالر، بولېخ

ردى. دوپپا، پىچاق ۇت ەتتەچىرۆكىنىدا قاتار ئۇد ڭنىەابىيخادىملىرى ر
ق ۇسومل 10ـ  5لمىدى. ۈزۈئايىغى ئ ڭرىدارالرنىېالىدىغان خۋتىېس
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 ەچتەنى كۈك ۇتىلدى. شېرىكا دوللىرىدىن سېئام 40ـ  30پىچاقالر 
بازىرى  ەنكەرمەي ڭنىەئىستانسىسىدا رابىي ەىزىيېۋلېت ڭيجىېب

كلىرى ۈزۈبرىليانت ئ ڭت ئىتتىپاقىنىۋېلدى. سوۇرۇشتۇتون ەئاالھىد
رزان ەم ئەم، ھەركۆم كەكلىرىدىن ھۈزۈئ ڭگاڭالن قىلىندى، شاېئ

لدارلىرى، ەمەكال بازار تاپتى. خىتاي ئەكلىرى بۈزۈس ئۇبولغان ر
ت ەچىرۆئ ەرگەكلۈزۈتىسىدىن باشالپ برىليانت ئەلدار بايلىرى ئۇپ
قىل بولغان ەستۇميىن ېت ئىتتىپاقىدىن، كۋې، سوەسلىدەردى. ئۇت

تچى قىزالر، ەن ساياھەلگەك ەمچىگۈرۈتلىرىدىن ئەلۆرا ئاسىيا دۇئوتت
ممىسى ەت قىلمىغاچقا، ھەخسۇلىشقا رېپ مال ئۆلىتى كۆچوكانالر، د

رزان ەئ ەلىپ، رابىيىگېك تاقاپ كۈزۈبىر ـ ئىككىدىن برىليانت ئ
اق ندۇش ەنەئ ڭنىەتتى. رابىيەتېلىپ كېلىغا مال ئۇتىپ پېباھادا س

ھىرىنى ەش ڭيجىېكلىرى بۈزۈتال ئ ەچچەن 100يىغىپ قويغان 
زىت ېلىنى ساتالماي، گېكاندار ئايالالر مۇتتى. باشقا دۋەتىترىتى

ندىال ۈلىنى بىر كېق مۇسومل ڭمى 30ـ  20 ەرسا، رابىيۇپ ئولتۇئوق
 ەمچىگۈرۈپ، ئەرلەلچۆنىال بازارنى مۈبىرىنچى ك ۇتىپ بولدى. ئېس
نى ۈك رەن ئىدى. ئىككى كىشى ھەتكۋەز قىلىفوندا مال زاكاېلېت

لىپ ېكەپ ئۇكانغا توشۇق دۇللۇدۇن مالالرنى ئەلگەئايرودرومدىن ك
ت ەشىرك ڭ، چوەنەرىدارالرغا مال ساتقاندىن باشقا يېخ ەردى. رابىيۇت

ك مالالر ۈرلۈن تەتچىلىرى بىلەلدار خىتاي تىجارۇخوجايىنلىرى، پ
زى خىتاي ۆئ ەتتەئاد ۇئزدى. ۈسودا توختاملىرىنى ت ەققىدەھ
الرغا زاكاز ۇلىپ ساتىدىغان مالالرنى بېلىپ كېرلىرىدىن ئەھەش

ش توختامى قىالتتى ۇرۇل تاپشۇش ـ پۇرۇمال تاپش ەمچىدۈرۈقىلىپ، ئ
 سلىدىكى يول كىراسىدىن بىراقال پايدا ئاالتتى. ە، ئەـ د

 :ۇق ئىدى، ئۇئوچ ۋەسودا پرىنسىپى ئاددىي  ڭنىەرابىي

ت باھادا ەقەن، پەساتىم ڭئالسا ەمېن، نەئالىم ڭاساتس ەمې_ ن
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، ەسىيىگۇر ۇنداق قىلىپ ئۇيتتى. شەكال، ـ دەلىسەلىشېك
ل ەرزان باھادا ھەماللىرىنى ئ ەنچۇيدىغان بىر مەتكۆقازاقىستانغا ي

سىم، ەچى ئىككى قىز تامدىكى رۇالدى. مال ساتقۋقىلىپ توختاملىشى
خىتاي  ڭز مىۈي ەچچەن پ،ۇرۇرسىتىپ تۆملىرىنى كۇيۇب ەزمەرگۆك

نىيىتىنى، ەدەتارىخىنى، م ڭرالرنىۇيغۇرىدارالرغا ئېتچى، خەزىيار
الىنى تىنماي ۋھەلىي ئەمەنكى ئۈگۈك يولىدىكى رولىنى، بەيىپ
، قازاق، قىرغىز، ەن بىللەبىل ڭنىۇردى، شۇپ تەزلۆپ سۈرۈندەشۈچ
 ۋەكىيىملىرىنى  ڭرنىەتلەرىنداش مىللېك، تاتار قاتارلىق قېزبۆئ
پ، بىر ۇرۇشتۇپتىن تونەرەبىر ت ۇملىرىنىمۇيۇت بەنئەر ـ سەنۈھ
نى ۈر كەتچى خادىمالر ھەخىزم ۋە ەل قىلدى. رابىيۇتىپ پېپتىن سەرەت
پ ەنلۈنلىرى بىر كۈزى كەئىشلىدى. ب ەچىگىچېرىم كېپ يۇرۇر تەھەس

 ي قالدى.ەگمەچولىسى ت ۇگىلىمېتاماق ي

 اليىملىقۇداق چاغالردا منۇب ەيتتى رابىيەت، ـ دەنىيمەت غەرسۇ_ پ
كىلىرىم، ۇىللىرىم، ئڭر سىەمسىلەپ، ـ بىلۇرۇت پەمسىرۈلۈك نەبىل

نداق ۇشۇت مانا مەرسۇالىدىغان پۋك يىغىەندەرگۈپۈس ڭلنى غازاۇپ
. ۇرىپ قويساق بولمايدېتنى قولدىن بەرسۇپ ۇ. بۇلىدېتىم كېر قەبىر

ت بار، ئاز ەۋئارقىسىدا تاتلىق ھاال ڭتنىەققەشۇم -الر، جاپا ڭچىدا
ر، ەن قايتىسىلەت بىلۋەر يىللىق تاپاەبىر ەيگۆيىن ئېاقىتتىن كۋ
قانداق ئىشچان ـ  ڭزىمىزنىۆلىقالرغا ئڭيجىېھىمى، بىز بۇم ۇخىمېت

 ۋەرلىكىمىزنى، سودىغا ماھىرلىقىمىزنى، قانچىلىك پاكىز ۋەچى
الر ۇاتىمىز. ئۇۋپ قويۇتۇنلىكىمىزنى ئوبدان تونەتلىك ئىكەنىيەدەم

 ڭك يولىنىەيىپ ڭن. بىزنىۇرمىسۋەمسىتىەپ كەاپچى دۋى كابىزن
 ن.ۇنلىكىمىزنى بىلىپ قالسەخوجايىنلىرى ئىك

ن ۇرغۇپ نەتكۆتىم مال يېق 6ـ  5 ەرابىي ەنكىگەرمەتىمقى يېق ۇش
 1سابات قىلىپ، ېھ ەيىن، ئىنچىكېل چىقىم قىلدى. سودىدىن كۇپ
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پ ەتكۆي ەمچىگۈرۈدىن ئڭيجىېلنى بۇق پەسوم ن ڭمى 800مىليون 
لدارلىرىغا، ەمەزدىكى خىتاي ئەركەم ەرابىي تىمېق ۇتتى. شەك
ت ەتىجار ۋەن خىتاي زىيالىيلىرىغا ەن، بىلمىگەرمىگۆرالرنى كۇيغۇئ

سودا،  ڭرالرنىۇيغۇئ ەرلىرىگەاتقان خىتاي سودىگۋقىلىشنى دورا
ئىشچانلىقىنى  ۋەپاراسىتىنى، چاققانلىقىنى  -قىل ەتتىكى ئەتىجار

 ويدى. رسىتىپ قۆك

نى ۈيىن، بىر كېقىنى ئالغاندىن كۇلىپ ھاردېقايتىپ ك ەرابىي
 ەنكەرمەچى، شائىر دوستلىرىغا يۇر يازغەپەن 6ـ  5 ڭسىدىقھاجىنى

 دى:ېنداق دۇرىپ مېپ بەزلۆالىنى سۋھەئ

 ەئىچىگ ڭينىۆر ئەدىبلىرى، سىلەر ئۇيغۇئ ەي بىچارە_ ھ
ت ەرماي شىكاير، ھاەخىتاينى قارغايسىل ەئاتقىچ ڭلىپ، تاۋېكىرى

 پ پىالنالرەيمىز دەكلەتېي ەتكەرىيۆر مىللىتىنى ھۇيغۇر، ئەقىلىسىل
يوق،  ەمېچنېئاتقاندا ھ ڭر، تاەر سىزىپ پو ئاتىسىلەرىتىلەپ، خۈزۈت
ق ۇنى مىليون سوملۈر كەر، خىتايالر ھەيسىلەرىپ خىتايغا ئىشلېب

ندىلىرىنى ۈلگەك ڭئون مى ەچچە، نۇتىدېلىپ كېبايلىقىمىزنى ئ
 20ن ە، مۇالرمۈڭردۆ. كۇالر بولمايدڭچ كارىې، ھۇلىپ تاشاليدېكەئ
لىنى ۇقىن پېمىليونغا ي 2 ڭلىقالرنىڭيجىې، بەن ئىچىدۈك ەچچەن

 قىغا سالدىم. ۇيانچ ڭرنىۇيغۇئ - ڭرىمنىېلىپ ئېكەساپساق ئ

شتى ۇت بولەردىن خىجالەزلۆس ۇگىدىغان بېت ەرىكىگۈر يەدىبلەئ
 يتىشتى. ېئ ئاپىرىن پۇبول قايىل ەرابىيىگ ەمدەھ

 

 ەھنىسىدەلتاي سۇرۇلقئارا قەخ

ر ەتلەلۆن دەشكەنى بىرلۈـ ك 29 ڭـ ئاينى 8ـ يىلى  1995
دا ڭيجىېلتىيى بۇرۇنيا ئاياللىرى قۇتلىك دۆۋەـ ن 4 ڭشكىالتىنىەت
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پ ۇزا بولەنىستلىرى ب د ت غا ئۇيىغىن خىتاي كومم ۇلدى. بۈزۈتكۆئ
اتقان ۈۋلۈزۈتكۆتىم ئېق نجىۇرى، تېيىلدىن ب ەچچەن 20ن ەكىرگ

لقئارالىق ەقىرى بولغان خۇرىجىسى يەد ۋە ەڭلىمى زور، دائىرىسى كۆك
لىدىغان ېردىن كەللەر قايسى ئەمىتى ھۈكۆيىغىن ئىدى. خىتاي ھ

ن ئاخبارات خادىملىرىغا ياخشى ەزلىگۈي ەچچەن ۋەر ەكىللۋەلىغان ڭمى
 ەڭك ، ناھايىتىۇبولسىم ەشتۈنۈرۆن كۈچۈش ئۇرۇسىرات قالدەت

 ت قولالندى.ەسىياس

كاتىبات  ڭلتىيىنىۇرۇنيا ئايالالر قۇتلىك دۆۋەن - 4
قادىرغا يىغىنغا قاتنىشىش توغرىسىدا  ەئىشخانىسىدىن رابىي

ق پارتكوم، ۇمما ئارقىدىنال، ئاپتونوم رايونلەلدى. ئەك ەكلىپنامەت
قاتناشمايدىغانلىقىنى  ڭنىۇشمىسى ئارقىلىق ئەئايالالر بىرل

تچى، ەئايال تىجار ەزگىلىدەلتاي مۇرۇر قەزدىكىلەركەمردى. ۇقتۇئ
 ڭقادىرنى ەچىلىدىغانلىقىنى، رابىيېنكىسى ئەرمەي ڭكارخانىچىالرنى

پ قايتا ۇرۇقتۇلتايغا قاتنىشىدىغانلىقىنى ئۇرۇم قەھ ەنكىگەرمەم يەھ
اتقان پارتكوم ۋق قىلىۇنلۇيىن، توسقېندىن كەتكەۋەچاقىرىق ئ

 ردى. ۆييارلىق كەسمىي تەر ەجىمىقتى، رابىي

ھازىرلىقلىرىنى  ەنكەرمەلىپ، يېر كۇغا بالدڭيجىېب ەرابىي 
خىتاي  ڭلتىيىنىۇرۇلتايغا قاتناشتى. ب د ت ئايالالر قۇرۇپ، قۈرۈتتۈپ

چىلىش ېت ئەقەن ئىدى. پەتىلگۋېردىن ئايرىەللىكلەت ئەكىللىرى چۋە
ن ەنۇخ ،ەردەتلەبولغاندىن باشقا پائالىي ەزالدا بىلل ڭراسىمىدا چوۇم
پپىالر ۇرۇرلىك گەك يەندەگېپپىسى دۇرۇگ ڭپپىسى، شىنجاۇرۇگ

زى ۆن ئەزى بىلۆپ، ئۈلۆت رايونلىرىغا بەس پائالىيۇخسە، مەبويىچ
ئارىلىشالمايدىغان قىلىپ  ەرگەللىكلەت ئەلىشىدىغان، چڭپارا
ت ەبىر ـ بىرىنى نازار ەنەي ەپپا ئىچىدۇرۇلغان ئىدى. گۇرۇنالشتۇئور

ئارقىسىغا  ڭنىەپ، رابىيۇلغان بولۇنىستالر قويۇل كوممقىلىدىغان ئايا
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لدى. ۇس ئىككى پايالقچى قويۇخسەرىدىغان مۇزىتىپ تۆر دائىم كەھ
رىلىدىغان ېسوئاللىرىغا ب ڭخبىرلىرىنىۇل مەت ئەقولىغا چ ڭنىۇئ
ت قىلىدىغان، ەن دىققۇرغۇن ەنەلدى. يۇزۇتقۇاب تۋملىك جاەلچۆئ

ر ەلگىلىمىلەن تانابىنى تارتىدىغان بيىېندىن كەتكەھمان كېبولمىسا م
چىلىش ې، ئەندەتىگەنى ئۈبىرىنچى ك ڭلتاينىۇرۇق ەلدى. رابىيۇرۇقتۇئ
 ەپىدېچىالر سۇتلىك قارشى ئالغۋەيەال، ھۋۋراسىمى باشلىنىشتىن ئاۇم
الرىي خانىمنى قارشى ئالدى. ېپىقىسى ھەر ڭپ، كىلىنتوننىۇرۇت
 ەققىدەسلىك ھەنسىتمەنى مۇئ ەكىللىرىگۋەپ خىتاي ەرەت تەمۈكۆھ
ر ۇغرەم تاشالپ، مەدەالرىي خانىم سالماق قې، ھۇرغان بولسىمۇقتۇئ

پ ۇرۇر ئورنىدىن تەن زالدىكىلۈتۈ، پەندەلگەكىرىپ ك ەتتەقىياپ
الرىي خانىم ېردى. ھۈت بىلدەرمۆغا ھڭنىۇرىتىپ، ئڭئالقىش يا

م ۇسسەبەاتقانالرغا تۋزىنى ئالقىشالۆپ ئۇرۇت ەرىپىدەئىككى ت ڭيولنى
 ەر، رابىيۇندۈچۈئ ەمې، نەندەرگۈت بىلدەرمۆشىتىپ، ھڭن باش لىەبىل

نلىدى. ۇزىم دولقېئىللىق بىر س ەرىكىدۈھاياجانلىق ي ڭقادىرنى
زىنى ۆمرانالرنى، ئۈكۆتلىك ھەرنى، ئادالەتچىلەدار سىياسڭلق داەخ
ت ەلۆھپىكارالرنى دۆچى تۇخت ياراتقەرنى، بەچىلۈكلىگەتېي

ن ەن. مەرىدىكۈتۆشىدا كېئايرىماستىن ب تەئايرىماستىن، مىلل
رالىدىم؟ ۇلدۇتۇق گىردابىدىن قانچىلىك قۇزلۇلقىمنى يوقسەخ
ك ەردەكىللۋە ۇش ەنەت، ئەرىيۆنىقكى ھېسى ئۇك ئارزەكسۈي ڭلقىمنىەخ

قىلىشىم  ەمېلىدىم؟! نەرېقىلىپ ب ەمېن نەركىن ياشاش. مەئازاد، ئ
 ەرمىتىگۆئالىي ھ ڭىلقىمنەك خەالرىي خانىمدېن قاچان ھەك؟ مەرېك

 -ن؟! ەر قىزى بوالاليمۇيغۇاليىق ئ ەپكەرەك شەدۇر بواللىغۋەسازا
ى ۋن غايىەسى بىلۇيغۇت تەلىيۇسئەك مەكسۈكاللىسىنى ي ڭنىەرابىي

رىن ېش ڭن تاتلىق خىيالالرنىەتكەت ئىنتىلىشى ئارىلىشىپ كەھرۆش
 الغان ئىدى. ۋسوئاللىرى چىرمى
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اتقان ۋرىلىېلىپ بېئ ەر بويىچپپىالۇرۇتىسى گەقادىر ئ ەرابىي
ق ۇرۇردىكى قەزاكىرىلۇدانالىقىنى ماختايدىغان م ڭكومپارتىيىنى

پپىسىغا ۇرۇت گەرىكىپ، ئاستا سىرتقا چىقىپ، تىبېردىن زەپلەگ
الغان ۇۋخبىرالر ئورۇللىك مەت ئەپپىسىنى چۇرۇت گەكىرىپ باقتى. تىب

پ مىللىي ەدەت بىلىپ، ھەنىيمەتنى غەرسۇكىللىرى پۋەت ەپ، تىبۇبول
ر ۇقڭپ چوۈرۆھالنى ك ۇب ەلىپ بارماقتا ئىدى. رابىيېىقاتىنى ئۋشەت

 ەچچەن نەلگەرىدىن كېي ەممەھ ڭنيانىۇلتايدا دۇرۇق ۇئويغا پاتتى. ب
بىر ئامال قىلىپ  ۇنمەخبىر بار، مۇز مۈي ەچچەكىل، نۋە ڭمى
 السام قانداق ياخشى بوالتتى ـۇۋتۇمنى تونۇرۇيغۇنياغا ئۇالرغا ـ دۇش
 ؟ ەھ

نيا ۇركىزىي زالىدا دەم ڭلتاينىۇرۇنى، قۈچىنچى كۈئ ڭلتاينىۇرۇق
روناق  ەشىدا، خىتاي بويىچۇرۇباشق ڭئىسىنىەلتىيى رۇرۇئايالالر ق

 ەرگەللىكلەت ئەئايالنى تالالپ، چ 5ردىن ەتچىلەتاپقان تىجار
لىش يىغىنى ۈۋېتۈخبىرالرنى كۇش، مۇرۇشتۇجرىبىسىنى تونەت

بىرسى  ڭئايالنى 5 ۇب ڭزىنىۆئ ەرابىيىگ ەدمەلدى ھۇرۇنالشتۇئور
رسىتىپ ۆمىتى كۈكۆخىتاي ھ ڭئىسنىەلدى. رۇرۇقتۇنلىكى ئەئىك

 ەشكەزلۆنى سەئالدىغا رابىي زۆتىپ، ئۈۋېرۆن ئىسىملىكنى چەرگەب
ركىن ەئ ەھنىدەلقئارا سەخ ڭرنىۇيغۇك بىر ئەكلىپ قىلىشى، رابىيىدەت
مدى ەچكىم ئېمما ھەى. ئتسىز قىلدەراھ ۇكمەزلىشى، خىتايالرنى بۆس

 ڭنىەاقتىدا رابىيۋك تاماق ۈشلۈپ قااللمايتتى. چۇنى توسەرابىي
ر بىرى تاماق ۇپىيىپ قالدى. كىمدۆرىدىغانالر كۈتراپىدا ئايلىنىپ يەئ
دورىسى  ۇيقۇپ ئۇن قوشەبىل ۇي، سەرمۈزدەغا سڭنىۇاقتىدا ئۋ

ن شتىۈيىن ياتاققا كىرىپ چېتاماقتىن ك ەتتى. رابىيۈۋەزۈئىچك
شىنى ې، بۇييارلىق قىلماقچى بولدى ـ يەيىغىنغا ت ڭيىنكى چوېك
 ەشىدۈردى، چۆش كۈچ ۇرق بولدى. ئەغا غۇيقۇي، تاتلىق ئەلمەرۈتۆك
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 اتاتتى: ۋارقىراۋرى سىدىقھاجى ېئ

 ر! ۇن تەيسەزلۆ! يىغىندا سڭالدىۋدورىسى ئىچى ۇيقۇر! ئۇت ە_ رابىي

 ڭنىۇك قىلدى، ئەدنەزگەرسىنى سەپ ئويغاندى، بىر نۈچۈچ ەرابىي
دى، بىر ۇدا يۇق سۇشىنى سوغېب ۇاتاتتى. ئۋتىېك غاۇيقۇئ ەنەزى يۆك

ردى، ۈگۈرھال يىغىن زالىغا قاراپ يەيىن، دېندىن كەلگەك ەسىگېئاز ئ
 ارقىراپ قالدى:ۋينىدىن پايالقچىلىرى ەك ڭنىۇئ

 !ڭلىېم ئەخالپ دۇكامداپ قالغان ئوخشايسىز، ئۇ، زە_ رابىي

تچى خادىم ەر خىزمەپەت نۆ، تەندەلىغا كىرگيىغىن زا ەرابىي
 :ۋەئالدىنى توستى  ڭنىۇئ

ىز ئاللىقاچان ڭىتىۆۋز نۆىز، سڭچىكىپ قالدىېخانىم، ك ە_ رابىي
 ! ەڭ، بولدى كىرمۇيدەگۈيىن تېتتىن كۇمىن 5تتى، يىغىن ەپ كۈتۆئ

 ! ڭچىقما ەھنىگەمدى سە، ئڭلىۇۋېرۇئولت ەردەي ۇخانىم ب ە_ رابىي

ل ۇسئەرنى، مەچىلۈتكۈن بولسا، كەرگۈگۈز يېت ەقانچ ەرابىي
تىپ، ۋېن ئىككى ياققا ئىتتىرىەچاققانلىق بىل ەنچۇش ۇئايالالرنىم

 ڭنىەر رابىيەزالدىكىل ڭچىقىپ بولدى. چو ەھنىگەتى سېن پەرگۈگۈي
 پ قاراپ قالدى. ۇيران بولەھ ەرىكىتىگەھ

 چىكىپ قالدىم. ېالر خانىمالر، كۈڭرۈچە_ ك

زارتىدىغانلىقىنى، ۇت ئۇمىن 10 ەنەى، يىغىننى يچۇرغۇيىغىن باشق
 ەزگۆنى سۇپ، ئۇرۇقتۇت ئاجرىتىدىغانلىقىنى ئۇمىن 15 ەرابىيىگ

 ۇباشلىدى، ئ ەشكەزلۆك سەچاقماقت ەھنىدەس ەكلىپ قىلدى. رابىيەت
تارىخىنى  ڭرالرنىۇيغۇس، ئەمەرمىشلىرىنى ئۈچەھايات ك ڭزىنىۆئ
نامرات  ڭرالرنىۇيغۇس، ئەمەئريانىنى ەج ڭشنىۇباي بول ۇزلىدى. ئۆس

خىتايالرغا  ڭرالرنىۇيغۇزلىدى، ئۆقدىرىنى سەق تۇزلۇـ يوقس
ت ەرقلىق بىر مىللەپ ەئىگ ەتكەنىيەدەچقانداق ئوخشىمايدىغان مېھ
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 زلىدى. ۆنلىكىنى سەئىك

 تتى:ەسوئاللىرى يىغىپ ك ڭخبىرالرنىۇم

ت باشلىغان ەن تىجارەسوم بىل 60خانىم، سىز  ە_ رابىي
باي ئايال  ەڭئ ەگو بويىچۇڭك جەنكىدۈگۈىز، قانداق قىلىپ بنسەئىك

 ىز؟ ڭتتىەي ەرىجىسىگەد

ر خىل ەن ھۈچۈر يىغىنغا قاتنىشىش ئۇزكەن مۈگۈن بە_ م
چىقالىغان بولسام،  ەھنىگەس ۇىپ، بېڭالرنى قانداق يۇتوسالغ
 لدىم.ەىپ كېڭنداق يۇش ۇتتىمەتىجار

 مسىز؟ ەلەرېپ بۈرۈندەشۈك چەپسىلىيرە_ ت

زلىشىمنى ۆس ەھنىدەس ۇب ڭنىېن مۈگۈنداق، بۇش_ 
دىن ۇيقۇن ئەتتى. مۈۋەزۈدورىسى ئىچك ۇيقۇا ئڭخالىمايدىغانالر ما

پ ۈرۈشىپ يەڭلدەپ، دۇيۇدا يۇق سۇشىمنى سوغېپ، بۇرۇچاچراپ ت
يداندا ەتتىم، ـ مەي ەقسىتىمگەم ەمدەلدىم ھەپ كۈرۈگۈئاران ي

 ندى.ەشۈىنى چممەر ھەرىدى، كىشىلڭراس ئالقىشالر ياۈلدۈگ

 ۇبولدى؟ ـ ب ەرتكۈت ەمېىزغا نڭشىۇنداق باي بولۇش ڭ_ سىزنى
 ۇخبىرى سورىغان ئىدى. بۇم ڭزىتىنىېلق گەسوئالنى خىتاي خ

توغرا  ڭابى، كومپارتىيىنىۋملىك جاەلچۆلغان ئۇرۇتاپش ڭسوئالنى
 رلىكى... ئىدى.ەھبەر

ل ئازاب ـ ۇاتسىزلىقى، يوقسۋنادان ـ سا ڭلقىمنىە_ خ
ز ۆت كەنادام ڭن ـ قىزلىرىنىۇر خوتۇيغۇتلىرى، خارالنغان ئەبۇئوق

رى ېبارغانس ڭىيىسىنىەۋھاياتلىق س ڭرالرنىۇيغۇشى، ئېي
ت ەنىيەدەئىقتىساد، مائارىپ، م ڭلقىمنىەكىنىشى، خېچ

 كلىدى. ەتېپىش يولىغا يېل تۇنى پېلىرىدىكى بىچارىلىكى مەساھ

ىرى يىغىن زلۆك سەقسىز پارتلىغان بومبىدۇيۇت ڭنىەرابىي
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 ەملۈر جەھ ۇزىمۆئ ەنكى رابىيۈتتى. چۋەقاتناشچىلىرىنى يىغلىتى
 ەممەاتاتتى. ھەۋزلۆپ سۇرۇپ يىغالپ تۈكسۆپ ـ ئۈكسۆزىنى ئۆس

 ڭنىۇپچىلىك ئۆاك چالدى. كۋزاق چاۇرىتىپ، ئڭلىق ئالقىش ياڭجارا
يران ەخبىرالر ھۇشتى، مۈچ ەسىمگەر ەتراپىغا ئولىشىپ خاتىرەئ

زنى خاتىرىلىدى. ۆن سەگېد« ر؟ۇيغۇئ» ەىرىگپ، خاتىرىلۇبول
خانىم  للىكەت ئەر ياشانغان چەپەرغان بىر نۇئولت ەتتەئالدىنقى ر

 ك خانىمغا پىچىرلىدى: ۆڭەنىدىكى ئاقسېي

 ن. ەھرىمان ئىكەن قەتەقىقەخانىم ھ ەرابىي -ر ئايال ۇيغۇئ ۇ_ ب

، ەزىتلىرىدېگ ڭرنىەللەئ ەنچۇم نى خىتايدىن باشقا بىرۈك ۇش
زلىرى ۆققىدىكى سەرالر ھۇيغۇئ ڭنىەازى رادىئوسىدا رابىيۋرىكا ئاېامئ
كىللىرىنى باشالپ ۋەر رايون ۇيغۇيىن، ئېالن قىلىندى. يىغىندىن كېئ
 تتى: ەغا كايىپ كڭنىۇلبوستان خانىم ئۈگ ۋەر خانىم ۇن ماھىنەلگەك

لمىگىنىمىز ياخشى ەكەنى يىغىنغا ئېس ەسلىدەم، ئەي، رابىيە_ ھ
گىال ەن نەن. سەر توغرا ئويالپتىكەق پارتكومدىكىلۇرايونل ق،ۇندەئىك

مدى بىز باالغا قالىدىغان ە. ئۇڭرىيدىغان بولدېباال ت ڭبارسا
 لدى: ۈالرغا قاراپ كۇئ ەق. رابىيۇبولد

تلىرىنى ەرپ ـ ئادۆشىنى، ئۇرمۇنىيىتىنى، تەدەم ڭرالرنىۇيغۇ_ ئ
 مىسى يامان؟ ېن ڭنىۇ، بۇمغۇردۇشتۇتون

چىش پائالىيىتى ېل ئۆڭۈچكى كەنى كۈئاخىرقى ك ڭلتاينىۇرۇق
ر ەھ ڭر قايسى جايلىرىدىن، خىتاينىەھ ڭنيانىۇلدى. دۇرۇشتۇيۇئ

مىللىي  ڭزلىرىنىۆممىسى ئەر ھەنلەلگەلكىلىرىدىن كۆقايسى ئ
، ۇن بولسىمەشكۈيدانغا چەن مۈچۈلىش ئۋېنئىتىنى نامايان قىلىەس
ر ناغرا، ۇيغۇر ئۇردىندەلەقادىر ن ەت قىزىتالمىدى. رابىيەقەپ
 ڭتتى. ناغرىنىۋەيداننى تىترىتىەلىپ مېپىپ كېنايچىالرنى تۇس

لپ ەممىنى جەقىملىق ساداسى ھېي ڭناينىۇن سەازى بىلۋرىتىملىق ئا
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 ەن رابىيەك كىيگەلۆڭس كەتلەماق، ئۇر تەسۆقىلدى. ئاپئاق س
ر ۇيغۇئ ۇشتى. ئۈلغا چۇسۇپ ئەسسەنىك دېك يەينى ئارتىسالردەئەب
نىرىنى ئىشقا ۈن ھۈتۈالغان پۈۋرۆك ۋەزى بىلىدىغان ۆئ ڭىلىنۇسسۇئ
چاچ  ڭنىۇرزان پىرقىراشقا باشلىدى. ئەيداندا لەم لىپ،ېس
ك ەدڭنىۇلىتىشلىرى، بارماقلىرىدىن قاس چىقىرىشلىرى شڭالۇپ

ھلىيا قىلدى. ەرنى مەللىكلەت ئەتىشلىرى چېبوينىنى سىلكىپ باش ئ
ردى. ساما ۈشۈنغا تارتىپ چيداەرنى مەللىكلەت ئەبارلىق چ ەرابىي

لىپ ېنكىدىن ئەرمەپ، يۇيرۇب ەتچىلىرىگەخىزم ەتتى. رابىيەقايناپ ك
ھمانالرغا ېن مەشكۈلغا چۇسسۇر دوپپىسىنى ئۇيغۇك ئەد 60ن ەلگەك

م ەئاي ئ»، «رۇيغۇئ»تال ەقەھمانالرغا پېم ۇزدى. ئۈبىردىن كىيگ
 كراراليتتى. ەزنىال تۆن سەگېد« رۇيغۇئ

شىغا ېلقئارا يىغىننى بەقادىر راستىنىال خ ەرابىينداق قىلىپ، ۇش
پ ۆخبىرالردىن كۇن مەرگۈپپىسىنى، پىرقىراپ يۇرۇت گەكىيدى، تىب

ش ۇتۇرالرنى تونۇيغۇپ ئۈرۈپ يۈرۈشتەگەئ ەينىگەئاخباراتچىالرنى ك
 تتى. ەي ەقسىتىگەم

 

 شىېان بۋى كارېڭي ڭك يولىنىەدىمىي يىپەق

 ەسىردەـ ئ 2، مىالدى ەىچيت قىلىنىشەتارىخىي بايانالردا ق
ناملىق « ەغراپىيۇج» ڭزىنىۆمى ئېياشىغان گىرىك ئالىمى پتول

توختىلىپ،  ەققىدەلىتى( ھۆك دە)يىپ« لىتىۆرىسالر دېس»كىتابىدا 
 ەپىل ڭالرنى« ردىسۇيغۇئ»ادىلىرىدا ياشايدىغان ۋرياسى ەتارىم د

رنى ەسلەتلەپىس شايى ـ ئەك چىقىرىپ، نەقىپ، يىپېب
ن ياشىغان ۇرۇيىل ب 400نلىقىنى بايان قىلغان. مىالدىدىن يدىغاۇتوق

 ۋەلىتى ۆك دەگىرىك تارىخچىسى كىتسىي بولسا، تارىم بويىدىكى يىپ
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رنى ەخاتىرىل ەققىدەپائالىيىتى ھ ڭرالرنىۇيغۇياشايدىغان ئ ەتتەلۆد ۇب
 رغان. ۇقالد

ك ماكانى ەيىپ ەالدىغىچەۋـ ئ 4جدادلىرى تاكى ەئ ڭقادىرنى ەرابىي
ـ  4 ڭنىۇپ، ئۇلالنغان بولۇغۇن شەك تىجارىتى بىلەياشاپ يىپ ەندەتخو
زىغا قارشى ۋۇتاجا ڭمرانلىرىنىۈكۆـ خىتاي ھ ۇىسى مانجۋبو
 ەىاليىتىگۋ ۇتتىسەي -ىغا قاتنىشىپ، ئىلى ڭقىللىق قوزغىلىەستۇم
خارا، ۇنت، بەىسى ياركۋبو - 3يىن ېدىن كڭنىۇن قىلىنغان. شۈرگۈس
دادىسى ئوغلى قادىر  ڭسودا قىلغان. چو رىپېب ەرگەنتلەرقەمەس
ن ئالتاي ەلچىلىكى بىلۈككەۋەت تەنىال تىجارە، يەن بىللەنجى بىلەك
تارىم  ەنەالرنى يۇقدىر ئەكىن تېلىپ ماكانالشقان. لېك ەھىرىگەش
دىن ۇئاقس ەغا ئاپىرىپ تاشلىغان. رابىيۇئاقس -بويىغا  ڭرياسىنىەد
باشالپ، تىجارىتى روناق ندىن ەلگەل قىلىپ كۈككەۋەت ەمچىگۈرۈئ
شىغا ئايلىنىپ قالدى. ېان بۋكار ڭرتىنىۇك يەدىمىي يىپەق ۇپىپ، بېت
 ەجمۈئ ۋەك غوزىسى ەتى، يىپۇرۇق ەندىن پىلەپ، خوتەسلەد ۇئ
، ۇجۇس ڭن خىتاينىەنگەگۆكچىلىكنى ئەتىپ يىپېلىپ كېرىخىنى ئەد

 ت تورىنىەرلىرىنى بويالپ، تىجارەھەش ڭيجىې، بۇجڭاۇي، گەخڭشا
 ەربكەك يولىنى بويالپ غەيىن، ئاستا ـ ئاستا يىپېندىن كەتكەۋەي

 سىلجىشقا باشلىغان ئىدى.

مىليون دولالرلىق  ەچچەن ۋەبىنا  ڭچو ەقادىر بىر قانچ ەرابىي
 ەنىسىگەنئەئ ڭجدادلىرىنىەيىن، ئېبولغاندىن ك ەئىگ ەرمايىگەس
تورى ت ەبىر تىجار ەلغىچۇارىسلىق قىلىپ، لوندون، رىم، ئىستانبۋ
تتى. ۋەشىنى باشلىۈرۈكشەپكى تەسلەپ، دۈزۈپ چىقىش پىالنىنى تۇرۇق
الىدىغان ۋتىېشيا ياكى سەت، فابرىكا، بازار، خام ئۋۇر قانداق زاەھ

، بازار ئاھالىسى، ەكىتمىگىچېپ باھا بۈرۆن كەزى بىلۆز كۆمالنى ئ
ز ۆىيىسىنى ئەۋمال سېئىست -ھال ـ ئوقىتى ڭلقنىەخ ۋەشارائىتى 
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 ەمال ئالمايدىغان، مال ساتمايدىغان رابىي ەچۈرمىگۆن كەلزى بىۆك
امىدا، ۋر، پاختا تىجارىتى داۈمۆرا ئاسىيادىكى پوالت ـ تۇقادىر، ئوتت

اقىتلىرىدىن ۋچلىرىدىكى بوش ۇش، توپالش، قاچىالش، باسقەتكۆمال ي
سىيىنى ۇمىنالرنى، رېملىرى ياشايدىغان زەۋرك قۈن تۈتۈپايدىلىنىپ، پ

 ى ئايلىنىپ چىقتى. روپانۋيا ۋە

ن ەشكۈرۆك ەيتتى رابىيەت، ـ دەم زىيارەت ھەم تىجارە_ ھ
قىل بولغان ەستۇىدىن مېڭن، يە، ـ ئالدى بىلەرگەكىشىل

م ۈكۆك ھەيىلد 500روپادا ۋلدى، ياەم كۈبرىكلىگەرىنداشلىرىمنى تېق
ستاپا ۇرك مۈارىسلىرى، ئاتا تۋ ڭرىيىسىنىېن ئوسمان ئىمپەرگۈس

زىغا قارشى ۋۇس تاجاۇرا ئاسىيادا رۇىسىنى، ئوتتركىيۈت ڭكامالنى
 ڭر پاشىنىۋەنەن ئەتكەرىپ ئاسىيانى تىترېلىپ بېشى ئۇرۇپىدائىيالر ئ

 ەنگلىيە، ئەنەم بار ئىدى. يۇيۇت قىلىش ئارزەرتىنى زىيارۇي
نياغا ۇد ەمدەقويماسلىق ھ ەردەكلىپىنى يەت ڭتچىلىرىنىەتىجار

مران دىكتاتورلىرى ۈكۆھ ڭىزمنىنۇن، كوممەرگەرىپ بېتنى تەبااليىئاپ
بىر  ۇانىمۋاتقان موسكۋقىلى ەزمەرگۆسىتىنى كەج ڭنىن، ستالىنالرنىېل
ت ەن، بىر ياقتىن تىجارەرىمۆالشقا بىر ياقتىن كۇڭم بار ئىدى. شۈرگۆك

 ن. ەيمەيوللىرىنى ئىزد

ر تىياتىرخانىسىدا ۇيغۇتادىكى ئۇتىم، ئالمېقادىر بىر ق ەرابىي
 ەھنىگەن يىغىندا سەلگۈزۈتكۆرىپىدىن ئەرى تشكىالتلىەر تۇيغۇئ

 ەققىدەتلىك تارىخى ھەنەلتەس ڭتلىرىنىەلۆر دۇيغۇچىقىپ، ئ
 ڭملىكىچىلىرىنىەستۇس ـ خىتاي مۇـ يىلى ر 1889توختىلىپ، 

سلىدىكى ەيلىدىن، ئەپۈتلىرى تەق جىنايۇنلۇزچىلىق، ساتقۋۇتاجا
 ەاليىتىگىۋ ۇس ەتتەلىكلىرى بولغان يەۋەت ڭلتانلىقىنىۇئىلى س

پ ۈتۆقولىغا ئ ڭسالرنىۇر ڭمىنلىرىنىېر زۇيغۇقاراشلىق ئ
 ەسىگەۋەت ەسىيۇر ڭلقىنىەر خۇيغۇئ ڭز مىۈي ەچچەنلىكى، نەتكەك
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س ۇر ەـ يىلالرغىچ 1940ـ يىلىدىن  1918نلىكى، ەلگۈرۈچۆرىي كۇجبەم
سابسىز ېسىپ كىرىپ، ھېركىستانغا بۈربىي تەنىستلىرى غۇكومم

ـ يىلى ستالىن قىزىل  1937 ۇپمۇىلغانلىقى، بولرالرنى قىرغىن قۇيغۇئ
ر ۇيغۇنت، چونجا، ئەنت، چىمكەتا، ياركۇئالم ڭئارمىيىسىنى

كتىپ قىرغىن قىلغانلىقى، ېرالرنى كوللۇيغۇئ ەردەتلەىاليۋقاتارلىق 
پ ۇرۇركىستانغا باستۈرقىي تەنىستلىرى شۇـ يىلى خىتاي كومم 1949
لقى ەر خۇيغۇبىرلىشىپ، ئن ەستالىن بىل ەنەيىن، يېندىن كەكىرگ

تجان قاسىم ەخمەئ ڭرىيىتىنىۇمھۇركىستان جۈرقىي تەرغان شۇق
چى ۈشقا كۇرۇن باستەش بىلۇرۇكچىلىرىنى، ئەتېقاتارلىق ي

ن ەبىل ەپ ھىيلەرىمىز دېقىللىق بەستۇم ەرگەنلىكتىن، سىلەتمىگەي
ن ەست بىلەيىقۇلىپ چىقىپ سېگراسىغا ئېت چۋېئالداپ، سو

ت ئارمىيىسىنى پارچىالپ ەلۆنتىزىم دۇكىشىلىك م ڭمى 40پ، ۈرۈلتۆئ
نلىكى، ەرگۈلتۆچىلىرىنى ئەڭسابسىز ئازادلىق جېتار ـ مار قىلىپ، ھ

ن ەسالر بىلۇر ەنەنىستلىرى يۇـ يىلى خىتاي كومم 1962ئارقىدىنال 
 ڭز مىۈي ەچچەسىدىن نەۋەك تەچۆپ، ئىلى، چۈرۈتىل بىرىكت

 ەرگەتلەرىيۇمھۇسىدىكى جەۋەتت ئىتتىپاقى ۋېترىتىپ، سوۇرنى قۇيغۇئ
يران قىلغانلىقى، ۋەپاالپ  ەرگەزىرىلەل ـ جۆلىپ چىقىپ، چېئالداپ ئ
، ەنەقالغانلىرىنى ي ەتىنىدۋەنلىكى، ەرگۈلتۆئ ەرمىلىرىدۈت ەسىبىرىي

نلىكى، ەرگۈلتۆپ، سوالپ ئۇتۇپ تەد« قىنىېي ڭرنىەسلەرەتپۋېسو»
 ەچچىگەركىستاننى نۈخىتايالر ت ۋەسالر ۇيان، رۇن تارىختىن بەمۇئوم

رى، تاتار ەزەن، ئەركمۈك، تېزبۆر، قازاق، قىرغىز، ئۇيغۇپ، ئۈلۆب
 ەتتا بىر ـ بىرىگەئايرىپ، پارچىالپ، ھ ەرگەتلەك مىللەندەگېد

نلىكى قاتارلىقالرنى ەلگەپ كۇرۇل ئورنىدا باشقۇپ قۈرۈشتەتلەزىددىي
ردىكى ەتلەرىيۇمھۇقىل بولغان جەستۇمدى مەلىپ، ئېپ كەزلۆس
ت ەلۆد ڭرىنداشلىرىنىېردىكى قەللەاتقان ئۋزلىرى ياشاۆئ ڭرالرنىۇيغۇئ
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تىنىنى ئازاد قىلىش ۋەز ۆئ ۋەرىشى الزىملىقى ېم بەشىغا ياردۇلۇرۇق
ش قىلىشى ەرۈن كۈچۈئىستىقاللى ئ ڭتىنىنىۋەتىپ، ېپ يۇرچىنى تونۇب
 رىغا قويدى. ۇكىنى ئوتتۈرلۈرۆز

 ڭركىزىنىەت مەنىيەدەر مۇيغۇ، قازاقىستان ئەردەزگىللەم ۇش
سسور ېئايالى پروف ڭنىۇئ ۋەسسور رابىك ئىسمائىل ېباشلىقى پروف

رغان ۇلتان قۇس ڭتانىۇن ئالمەشى بىلۇرۇباشق ڭاالرنىۋل سابىتوۈپاتىگ
 ەنلىرى پائالىيىتىگۈت كەنىيەدەن مەنگەشكىللەت ەللىسىدەھەم
 ەۋ ەسىيۇچىقىپ، چارر ەزگۆقادىر س ەن قاتناشقان رابىيەكلىپ بىلەت
ت ەنىيەدەمى، مىللىي مۇلۇسىرلىك زەئ ڭنىستلىرىنىۇس كوممۇر

 ەردەتلەرىيۇمھۇلىكىدىكى جەۋەت ەسىيۇيلىدىن، رەپۈزچىلىقى تۋۇتاجا
مىللىي تارىخىنى، مىللىي  ڭرالرنىۇيغۇاتقان بىر قىسىم ئۋياشا

زىقىنى يوقاتقانلىقىنى، مىللىي ېنىيىتىنى، مىللىي تىل ـ يەدەم
سالشقانلىقىنى ۇس ڭتىقادىنىېدىنىي ئ ەۋ ڭسىنىۇيغۇت تەروھىي

 دى: ېنداق دۇلىپ شېپ كەزلۆس

ن ەلگەركىستاندىن كۈرقىي تەر، شەن سىلۈگۈرىنداشالر، بې_ ق
 ڭممىمىزنىەر، ھەنسىلەيدىكەد« خىتايلىقالر»الرنى ڭرىنداشلىرىېق

ي ەنى ھېر، قۇيغۇممىمىز ئەتىنى بىر، ئاتىسى بىر، بىز ھۋە
قىن ېخى يې؟ تۇن تارانچىمەس ەيتىپ باقېغالجاتلىق، قورغاسلىق، ئ

، ۇن، ئاقسەر، خوتەشقەمرانلىرى قۈكۆھ ۇردىال، مانجەسىرلەئ
ادىسىغا ۋچىالرنى ئىلى ڭر قوزغىالۇيغۇالپ ئڭمى زۈلالردىن يۇمۇق
ممىمىز ە؟ ھۇلمىدىمەپ كەيدەن قىلىپ ھۈرگۈن سۈچۈرىش ئېغداي تۇب

ك، ەكلىسەيپ، بىر ـ بىرىمىزنى ۇرۇبالىلىرى ت ڭغقاننىۇبىر ت
؟ ـ ۇن بولمايمىزمەرگەپ بۇيۇق ۇس ەگمىنىگۈت ڭشمىنىمىزنىۈد

پچىلىكنى ۆزلىرى كۆپاكىتلىق، قايىل قىالرلىق س ڭنىەرابىي
يىن، ېاالردىن كۋـ نا ەغمەن ۋەھماندارچىلىق ېردى. مۈندەسىرلەت
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للىدىكى ەھەپ، مۇقوي ەستىگۈل ئەستۈقادىر بىر خالتا روبلىنى ئەرابىي
ردى. ەل تارقىتىپ بۇكتىن پەسىرالرغا بىر كاللېي -م تىېي ۋەنامرات 

ياش ئالدى.  ەزلىرىگۆر ھاياجاندىن كەيدانغا توپالنغان كىشىلەم
 لىپ: ېپ كەتىلېايالر ياش بالىلىرىنى يۋم بوەدەشقېپ

تقان سولداتالر، بالىلىرىمىز ۇممىمىز زامانىسىدا قورال تە_ بىز ھ
ييار، ـ ەممىمىز تەن ھۈچۈش ئۇرۇلدۇتۇننى خىتايدىن قەتۋەييار، ەت
 يىشتى. ېد

اتقان ۋرىېلىپ بېت ئەتادىكى سىياسىي پائالىيۇقادىر ئالم ەرابىي
م ەتتىن ياردەھەر دائىم ئىقتىسادىي جەشكىالتلىرىغا ھەر تۇيغۇئ
 ڭركىستان مىللىي ئازادلىق فرونتىنىۈرقىي تەش ۇردى. ئۇرىپ تېب
ن ۇرۇوشتىم يېق 11مئىي ەن جەخلىسى بىلۇپ مۈسۈئىسى يەر
قىلدى.  ەرىكا دوللىرى ئىئانېروبلى، ئام مىقداردا پۆشتى، كۈرۆك
 ەققىدەدبىرلىرى، تاكتىكىلىرى ھەت ڭرىشىنىۈغا ئازادلىق كڭنىۇئ
ن يارىشىپ ەاھىدى بىلۋشكىالتچى ھاشىر ەت ڭنىۇردى، ئەت بەسلىھەم

ئاخىرقى  ۇجىر قىلدى. ئەپ ئۆن كۈچۈقىلىشى، ئىتتىپاقلىشىشى ئ
 ەنەتادا يۇئالم ەلىشىدېپىرىدىن قايتىپ كەدىكى سركىيىۈتىم تېق
ئىقتىسادتىن قىينىلىپ  ڭنىۇپ، ئۈشۈرۆن كەخلىسى بىلۇپ مۈسۈي

 ەڭن قالغان ئۈچۈلىش ئېت ئەنىدىكى بىلېقالغانلىقىنى بىلىپ، ي
تىپ، يولدىشى ۋېرىېغا بڭنىۇئ ۇلىنىمۇدولالر پ 800ئاخىرقى 

داپ، تاكسى كىراالپ چى ەنىسىگەتاپا ـ ت ەنچۇبىر م ڭسىدىقھاجىنى
لىپ ېل ئۇردىن پەتچىلەر تىجارۇيغۇلىپ، ئۋېلىېك ەنتكەيارك

 تتى. ۋەلىۆرزىنى تەق ڭتاكسىنى

غا ڭنىۇ، ئەسېن دەش قىلىمەرۈن كۈچۈن ئەتۋەقادىر كىم  ەرابىي
 ەنەتادا يۇردى، ئالمەتاغارالپ مال ب ەلسەك ەمچىگۈرۈم قىلدى. ئەيارد

ن قىلغان ئىشلىرىنى ۈچۈن ئەتۋەزىلىرى ەم قىلدى. بەل، مال ياردۇپ
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لىپ ۋېلىېلنى ئۇدولالر پ ڭئون مى ەچچەدىن نڭنىۇش قىلىپ ئەپ
يلىرىنى ياساپ، ۆتتا ئەزىلىرى ھەتتى، بەپ كۇتچى بولەتىجار

ن بىر ۈچۈن ئەتۋەالرنى ۇئ ەسلىدەئ ەالدى. رابىيۋلىېداچىالرنى س
ر ەبىر، ەندەتكۆكىن يىلالر ئېن ئىدى. لەلىگۆپ يەئىشالرنى قىالر د

 ۇكمەب ەقىدىسىگەز ئۆپ ئۈرۆى چىقمىغانلىقىنى كېڭچ ڭئىشنى
 چىندى.ېئ

لىپ، ېلىپ كېئاپتوموبىلدا مال ئ 15تىمدىال تاجىكىستانغا ېبىر ق
رالغا ېنېل گۇسئەگرا قوغداش ئىشىغا مېبىر ئاپتوموبىل مالنى چ

لىغا ۇتىپ، پېر سەتەتتى. قالغان مالنى بىخۋەرىېغا قىلىپ بۋسو
غزىدىن ېئ ڭاسنىۋلىنى يولېلىپ، مۋېتىېر سۈمۆت، تپاختا، چىگى
ق ۇرۇق ەلىشىدېيىنكى كېتتى. كەلىپ چىقىپ كېت ئەساق ـ ساالم

رىنداشالر ېرالالرغا قېنېگ ۋەمىنلىدى ەرنى تەلقلەپ خۇتوش ېۋەئاش، م
 ەردى. رابىيەت بەسىھەن ەققىدەشماسلىق ھۇرۇز ئارا ئۆئ
بولدى. بارغانال  ەردەتلەرتىجا ۋەت ەئوخشاش زىيار ۇنىستاندىمەركمۈت
ىنى ېڭت ئەن، مىللەتۋەپ ۈشۈرۆن كەر جامائىتى بىلۇيغۇئ ەرىدېي
رالرغا ئائىت ۇيغۇيالردىن ئېزۇزلىدى. مۆق سۇتۇش يولىدا نۈرۈستۆئ
سخا ۇيتىپ نەپۆلىپ ياكى كۋېتىېرىيالالرنى سېتلىك ماتەن قىممۇرغۇن
 ڭچو ەزىيارىتىد ەركىيۈقادىر ت ەلىپ توپلىدى. رابىيېئ

ر ۇيغۇقىلدى. ئ ەرسىيۇكسكېفابرىكىلىرىنى ئ ڭكاپىتالىستالرنى
شكىلىي ەشتى. تۈرۆن كەتلىرى بىلەيئەشكىالتلىرى ھەسىياسىي ت

 ۇزلىدى. بۆلىپ سۈۋېتۈخبىرالرنى كۇندى. مەگۆرنى ئەتلەپائالىي
قىللىقى ەستۇن مەتۋەر قايسى جايلىرىدىكى ەھ ڭنيانىۇر، دەزگىللەم
 ڭشكىالتالرنىەلغان تۇرۇان قىلىپ قش قىلىشنى نىشەرۈن كۈچۈئ

لغا توپلىنىپ، ۇر زىيالىيلىرى ئىستانبۇيغۇئ ەمدەباشلىقلىرى ھ
ينى ەن ئىدى. ئەزگۈتكۆلتىيى ئۇرۇركىستان مىللىي قۈرقىي تەش
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، «رەسلەرەتپۋېسو»، «چىالرڭگومىندا»، «ركىستانچىالرۈت»زامانالردا 
پ قويسا ۈلۆب ەگرەپلەزھەك مەندەگېد« رانچىالرۇت»، «رەتچىلەمىلل»

 ەنگەشمۈننى دەتۋەن تالىشىپ، ەپ، بىر ـ بىرى بىلەل دۇماق
م ەدەشقېپ ەمدەاشلىرى ھۋق كاتتىۇقالد ڭھالرنىۇرۇپ قويغان گۇزۇتارتق

ر ۇيغۇقىن ئېغا يڭپ مىۇربابلىرى بولەت ئەچى، جامائۇزىيالىي، يازغ
رقىي ەنىشانىمىز ش» ەرچەالر گۇلدا توپالنغان ئىدى. ئۇئىستانب

ش ۈرۈلتەقىللىقىنى قولغا كەستۇسىل مېل ـ كۈزۈئ ڭكىستاننىرۈت
ن ەلگىلىگەن ئالىي غايىسىنى توغرا بەگېد«ش قىلىشەرۈن كۈچۈئ

ل ەممەكۇي، مەلمەلېك ەبىرلىكك ەتتەھەشكىلى جەمما تە، ئۇبولسىم
قادىر  ەي تارقالغان ئىدى. رابىيەلمەبىر يادرو ئاپپاراتىنى تىكلىي

ر ۇيغۇلدا ئۇ، ئىستانبەن بىللەىليولدىشى سىدىقھاجى روزى ب
الىنى ۋھەت ئەزىيۋەپ، ۈشۈرۆخپىي كەن مەسىياسىيونلىرى بىل

رھال بىر ەشكىالتچىالرغا دەندى. تەگۆتقىق قىلدى، ئەئىگىلىدى، ت
لىپ ېت ئەتاش پائالىيۇشكىللىنىش، بىر تەتوپلىنىپ ت ەزگەركەم
 ردى. ەكلىپلىرىنى بەت ەققىدەرىش ھېب

ر ەتچىلەتىجار ەنگلىيە، ئەدىكى زىيارىتىدقادىر لوندون ەرابىي
 ڭنگىلىيىنىەپ، ئەزلۆلىش يىغىنىدا سۈۋېتۈشمىسى چاقىرغان كەبىرل

ر ەتىم ئىكىسپىدىيىچىلېپ قۆركىستانغا كۈرقىي تەتارىختا، ش
ل ۇپ كونسەسلەد ەردەشقەنلىكىنى، قەتكەۋەكلىرىنى ئەمۆئ

ىمىزنى تلىرەلۆقىل بولغان چاغلىرىمىزدا دەستۇئاچقانلىقىنى، م
 ەزگىلىدەشى مۇرۇنيا ئۇـ د 2 ەمدەتىراپ قىلغانلىقىنى ھېئ
ـ  ۇنلىكىنى بىرمەتكۋەتىېئىتىنى سەنپەم ڭرالرنىۇيغۇئ ڭرچىلنىېچ

 لىپ: ېپ كەزلۆبىر س

ن ۈچۈلقى ئەنيا خۇك يولىنى ئاچقان، دەتارىختا يىپ ۇن شە_ م
 ڭرالرنىۇيغۇپ قالغان ئۇنتۇن ئەر تامامەن سىلۈگۈقوشقان، ب ەھپۆت
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الر، ڭيتىېئ ۇرىكىغىمېرزدار، ئامەق ەر بىزگەن سىلۈگۈن. بەقىزىم
 ڭنىۇردى. ئەت بەنىلىك ئىشارەپ مەالر، ـ دڭالرنى ئادا قىلىۇڭرچۇب
سىر قوزغىدى، ەت ەزى يىغىن قاتناشچىلىرى ئارىسىدا ئاالھىدۆس
را ئاسىيادىكى ۇپ، ئوتتۇر تىجارىتىنى قايرىپ قويەزىلەب

 ەققىدەزىيىتى ھۋەنكى ۈگۈب ڭرالرنىۇيغۇقدىرى، ئەت ڭرنىەتلەمىلل
شر قىلىنىدىغان ەتتى. لوندوندا نەن سىردىشىپ كۇرۇيوش

نى ەرابىي ەتىدېـ ب 1 ڭنى« زىتىېنبىلىك تايمىس گەكشەي»
قىل ەزىنى نۆس ڭ، شتات باشلىقىنىەپ يازغان ماقالىسىدۇرۇشتۇتون
« يالر ئاۈمۆيدىغان تەگمەش يولىدا باش ئەئىلگىرىل ەرابىي»پ ۈرۈلتەك
 ردى.ەپ باھا بەد

 

 لىشۈۋېتۈيتىسنى كەبىل گ ەمچىدۈرۈئ

نيا ۇتلىك دۆۋەـ ن 4 ڭشىدا، ب د ت نىېب ڭـ ئاينى 9ـ يىلى  1995
لىپ، ېقايتىپ ك ەن، رابىيەلتىيى ئاياغلىشىشى بىلۇرۇئاياللىرى ق

ن قازاقىستانغا ەت ئىشلىرى بىلەرا ئاسىيادىكى تىجارۇرھال ئوتتەد
خانىمى  ڭيتىسنىەىغىنغا قاتناشقان بىل گن ئىدى. يەتكەچىقىپ ك

 ۋەت قىلدى ەددىچىننى زىيارەدا سڭيجىېلىپ، بېرىنى چاقىرتىپ كېئ
نيادىكى ۇچاغدا د ۇردى، بەپ بەزلۆس ەرىگېئ ەققىدەقادىر ھ ەرابىي

 ۋەيتىس ەباي بىل گ ڭچو ەڭر پادىشاھى، ئېتۇئاتاقلىق كومپي
بىل  ەزگىلىدەت مەل قىلدى. زىياپۇمىن قوبېز ڭخانىمىنى جا

ت قىلىش ەمچىنى زىيارۈرۈمىندىن ئېز ڭخانىمى جا ڭيتىسنىەگ
نى ۈـ ك 12 ڭـ ئاينى 9ن ەبىل ڭنىۇت ئالدى. شەخسۇئاغزاكى ر ەققىدەھ

 ەرابىي ڭيتىسنىەلىپ، بىل گېك ەمچىگۈرۈكاتىپى ئ ڭيتىسنىەبىل گ
ت قىلىدىغانلىقىنى ەسودا سارىيىنى زىيار ۋەئائىلىسىنى  ڭقادىرنى
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 ى. ردۇقتۇئ

رھال يولغا چىقتى. ەتادىن دۇالپ، ئالمڭرنى ئاەۋەخ ۇقادىر ب ەرابىي
تتى. ۋەييارلىقلىرىنى باشلىەلىش تۈۋېتۈلىپال، كېك ەمچىگۈرۈئ ۇئ
، ۇاتىدۋلىېرتىغا كۇرالر يۇيغۇباي ئ ڭچو ەڭنيادىكى ئۇك، دەمېد
 ڭئاپتونوم رايون پارتكومىنى ۇ. ئۇاتىدۋلىېرگىلى كۆرالرنى كۇيغۇئ

ن ەشىت بىلېرۇت ئابدەئىسى ئابلەن، قورچاق رۇەچېل ڭاۋ پادىشاھى
يتقاندا، ېنداق ئۇكچى، مەشمۈرۆن كەقادىر بىل ەس، رابىيەمەئ
رالر بىنا ۇيغۇشماقچى، ئۇن تونەكىلى بىلۋەقىقىي ەھ ڭرالرنىۇيغۇئ

تچىلىرى ەر تىجارۇيغۇن ئەزلىگۈي ەچچەقىلغان سودا سارىيىدىكى ن
ن تىركىشىپ، جان ەخىتاي بىلك، ەمېالالشماقچى. دۋھەن ئەبىل

پ ۈتۈرنى كەمىدلۈرىكىدىن ئاللىقانداق ئې، ئامەندەلگەققا كۇمشۇت
ن ەنگەشكىللەبايالردىن ت ڭچو ەڭنيادىكى ئۇرالر، دۇيغۇاتقان ئۋياشا

 ەاسىتۋبىر بى ۇك. بەرېلىشى كۈۋېتۈمىكىنى كۆر ئەكىللۋە
ىغان لىدېك ئاز توغرا كەب ۋەش ۇشۇتىملىق تونېنجى قۇچرىشىش، تۇئ

ن ەيتىس بىلەبىل گ ۇتتا خىتايدىمە، ھەردەرلەي ۇت. بەرسۇتاسادىپىي پ
، ۇنداق بولسىمۇ. شۇپىلمايدېپ سودا قىلىدىغان باي تۇرۇت ەڭت
ش، ۇرۇسىرات قالدەالردا ئوبدان تۇلىش، ئۈۋېتۈالرنى ياخشى كۇئ
 ۋەك ئىجتىمائىي ەشتۇرسىتىپ قويۆق كۇكىملىكىنى ئوچ ڭرالرنىۇيغۇئ

ن ۈچۈئ ەلىدىغان زور پايدا رابىيېك ەتكەتتىن مىللەھەسىياسىي ج
، قانچىلىك ەلىسۆل تەدەب ەقانچ ۇسودىغا ئ ۇرلىك ئىدى. مانا بەتېي
چى ۈم كەئاد ۋەل ۇرلىك پەتېي ەا رابىيۇڭرزىيتتى. شەسالسا ئ ەسمايەد

ختا ۇقىلىپ، پ ەزاكىرۇلىش ئىشلىرىنى جىددىي مۈۋېتۈئاجرىتىپ، ك
 رماقتا ئىدى. ۇنالشتۇئور

ندىچىلىكلىرىدىن ەدىكى پاراكڭيجىېب ڭنىە، رابىيەيتتەپ ۇل بەد
 ەرابىي ڭيتىسنىەئىشخانىسىدا، بىل گ ۇنمۇەچېل ڭاۋر تاپقان ەۋەخ
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م ەالپ، ھڭققىدىكى دوكالتنى ئاەكچى بولغانلىقى ھەشمۈرۆن كەبىل
لىش ېپ، ئالدىنى ئۇم بولۇقتۇرۇيپىياتىدا بەم قىزغىنىش كەئاچچىق ھ

 اتاتتى. ۋقىلى ەزاكىرۇسىدا مدبىرلىرى توغرىەت

ـ  6 ڭقادىر سودا سارىيىنى ەنى، رابىيۈـ ك 15 ڭـ ئاينى 9
ن ەتچى خادىمالر بىلەخىزم ەچچەىتىدىكى ئىشخانىسىدا، بىر نەۋق

قسىز ۇيۇاتاتتى. تۋقىلى ەزاكىرۇييارلىق ئىشلىرىنى مە، تەبىرلىكت
انىغا ئوت ئىشخ ەك يالت قىلىپ چاقنىغان بىر پارچەچاقماق چاققاند

كشى ئوت ەت ەپكەرەت ەممەھ ەنت ئىچىدۇكېپ كىردى. سۈلۈركۈپ
ارقىرىدى. ۋپ ەد« الرڭچىېتتى، قەئوت ك»تتى. سارايدىكى خادىمالر ەك

پ ەمىلۆنى قوغداپ، ئۇتچىلىرى ئەنىدىكى خىزمېي ڭنىەرابىي
، قاپقارا ەيتتەپ ۇل شەالر دۇلىپ چىقتى. ئېئىشخانىدىن تاشقىرىغا ئ

يدىن ئالدىراپ ەمپەلەپ ڭر يات كىشىنىەپەكى نن، ئىكەكىيىم كىيگ
كىشى  ەممەردى. ھۆق كۇاتقانلىقىنى ئوچۋتىېپ كۈشۈقاراپ چ ەسكەپ
ئوت  ەت ئىچىدۇمىن 5رغاندا، ۇگىراپ تڭي گاەلمەقىالرىنى بىل ەمېن

يامراشقا باشلىدى.  ەتكەۋەستى قۈئ ۋەتراپقا ەلغىيىپ ئۇنى ئۇيالق
ن ۇرۇتىشتىن بېكددى ئوت ۇرلىكى، خەبلىنەجەئ ۇخىمېت
لىپ ېك، ساقچىالر كەاتقاندۋىر قىلىېۋك ياكى مانەندەلگۈرۈندەرلەۋەخ

لىپ، ېخبىرلىرى كۇم ەىزىيېۋلېت ڭتنىەمۈكۆبىنانى قورشىدى، ھ
 ۇش خادىملىرىمۈرۈچۆتتا ئوت ئەئاپپاراتلىرىنى توغرىالپ بولدى. ھ

 قسىتى،ەم ڭاتقانالرنىۋننى ئويناۇئوي ۇكىشى ب ەممەھازىر بولدى. ھ
 ڭننىۇەچېل ڭاۋس، ەمەسارىيىدا ئ ڭقادىرنى ەيتىسنى رابىيەبىل گ

 ز قىلىپ بولدى. ەرەنلىكىنى پەلىش ئىكۈۋېتۈئوردىسىدا ك

ال، ئاپتونوم ۋۋن ئاۈك 5لىشتىن ېك ەمچىگۈرۈيتىس ئەبىل گ
دا ڭيجىېللىرى بۇسئەم ڭق تاشقى ئىشالر ئىشخانىسىنىۇرايونل

ز ۈئوت ئاپىتى ي ڭسودا سارىيىدا چو ڭنىەغا، رابىيڭنىۇئ
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كلىكىنى ەرېرتىشى كەزگۆپىالنىنى ئ ڭنىۇا ئۇڭنلىكىنى، شەرگەب
ساق ـ  ڭنىەن رابىيەئالدى بىل يتىس بولساەردى. بىل گۇقتۇئ

 ەس، رابىيەمەن ئەن بىنا بىلەم» ۋەردى ۈشتۈرۈتلىكىنى سەساالم
اب ۋسكىن جاەپ كەد«ۇيدەرمەزگۆن، پىالنىمىز ئەشىمۈرۆن كەبىل

الق ۇن قۇزۇاتقاندا، ئۈۋلۈزۈتكەي ەنگۇەچېل ڭاۋب اۋجا ۇردى. بەب
تىپ بولغان ېي ۇقولىقىغىم ڭنىەن رابىيەياردىمى بىل ڭرنىەكىشىل
 ئىدى. 

ق زىيانغا ۇيلىدىن ئىككى مىليون سوملەپۈئوت ئاپىتى ت ەرابىي
ز ۈندۈـ ك ەچې، كەاقىت ئىچىدۋن ۈك 4قالغان  ۇچرىدى. ئۇئ
ييارلىق ئىشلىرىنى ەق قىلىپ تقوماندانلى ەاسىتۋزى بىۆخلىماي، ئۇئ
 ڭرالرنىۇيغۇرالرنى، ئۇيغۇئ ەساراي ئىچىگ ۇردى. ئۈتتۈپ
قىنى، ۇھماندوستلېم ڭرالرنىۇيغۇرىدىغان، ئۈتتەكس ئەنىيىتىنى ئەدەم

 ەممەرىدىغان ھۈندەدىلەۋت ئوخشىمايدىغانلىقىنى گەقەخىتايالرغا پ
پ ەزلۆتلىرى، توال سۇىپ پېڭتوال م ڭنىۇرسىنى ھازىرلىدى. ئەن

ي قالدى. سودا سارىيى ەلمەرۈتۆلىنى كېب ۇتتى. ئەگاللىرى ئىششىپ ك
ززالىق ەقەنداق قىلىپ، تۇلدى. شەك ھالغا كەندەتمىگەچ ئوت كېھ

س ۇخسەقادىر م ەلدى. رابىيەتىپ كېبىر يەنتېـ س 19ن ەتكۈن كەبىل
كىيىملىرىنى كىيىپ  ەرچۇيغۇم ئەركۆمما كەلغان ئاددىي، ئۇتۇيرۇب

سىنى ئالغان ۈشى بايرام تېيدا بولدى. ساراي ئىچى ـ تەا پبىنا ئالدىد
 ئىدى. 

پ ەمسىرۈلۈك ەن بىللەيتىس خانىمى بىلەلدى! بىل گەھمانالر كېم
ك ەدىناسالردەن كونا قەالر بىلۇقادىر ئ ەشتى. رابىيۈئاپتوموبىلدىن چ

پتىن ەرەت تۆشتى. بىردىنال، تۈرۆمىمىي كەچاقلىشىپ سۇق ەرچۇيغۇئ
يلىرىدىن تارتىپ ەمپەلەپ ڭرىدى. ساراينىڭازى ياۋي ئاناۇناغرا ـ س

لىنغان ئىدى. ېم سەقىپقىزىل گىل -پايانداز  ەبويىغىچ ڭيولنى ڭچو
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ا ۋزىل ەرىپىدەئىككى ت ڭبولغان يولنى ەئىشىكىگىچ ڭساراينى
ددى ۇلالر خۇن ئوغەلىشكېق، كۇتلۇرۇق، چىرايلىق قىزالر، بۇبويل

م ەركۆك كەكلىرىدەنىزېنداز، كەۋەچ ڭر پادىشاھلىرىنىۇيغۇدىمىي ئەق
ھمانالرنى قارشى ئالدى. قىزالر ئىككى ېلىپ، مېاك چۋياسىنىشىپ چا

قلىد ەرنى چاچتى. تىلالالرغا تەكلەچېل ـ چۈھمانالرغا گېپتىن مەرەت
سى ئالغان، ۈت تەنئەق سۇرنى چاچتى. قويەگىلەڭقىلىنغان ت

راسىمى ۇم لىشۈۋېتۈك ەباي شاھانىالرچ ەرگەشلۈنۈرۆلىرىكىلىق ك
الر بىناسىدىن تارتىپ، ۇردى. ئۇقالد ڭھمانالرنى تاېسلىپىدىال مەد

رپ ـ ۆزىكىلىرى، ئۇكلىرى، ناخشا ـ مەچېملىرى، كىيىم ـ كەئاد
ر ۇيغۇخىتايالرغا ئوخشىمايدىغان ئ ۇزلىرىمۆپ ـ سەتتا گەتلىرى، ھەئاد
لىپ ېك ەرگەرلەھەى شۋردىكى ساماەتلەايۋپ، رىۈرۆلقىنى كەخ

ر ېن مىليونەلگەك ەچىپال قىلىشتى. بىللېغزىنى ئېك، ئەقالغاند
راست  ڭرنىەگىلەڭت ۇستىنى قاپلىغان چاچقۈم ئەبايالر، قىپقىزىل گىل

رنا ەر بىرى بەيران قىلىشتى، ھەھ ۇخىمېپ تۈرۆنلىكىنى كەل ئىكۇپ
ھرىدىكى ېچ ڭرغان چىرايلىق قىزالرنىۇپ تەمسىرۈلۈك كەنچىالردۇغ
رلىكى ەيسەتلىرىدىن قۇرۇكىرپىك، بم، قاپقارا قاش ـ ۇسسەبەت
ق ۇرلۇچىرايىدىكى بات ڭر يىگىتلىرىنىۇيغۇر ئېۋەرغان چۇپچىپ تەت
زلىرىنى ۆالر ئۇردى. ئۇسىرات قالدەت ەھمانالردا باشقىچېسى مۇيغۇت
باشقا  ەنەلىپ يېك، خىتايغا كەرغاندۇنيادا تۇن باشقا بىر دەتەقىقەھ

 ڭيتىسنىەى، بىل گس قىلىشتېك ھەرىپ قالغاندېب ەتكەلۆبىر د
 :ەرگەتراپىدىكىلەخانىمى ھاياجىنىنى باسالماي ئ

ن ەلىشكېن كەگېمىدې، نۇن چىرايلىق قىزالر بەگېمىدېالر نڭ_ قارا
پ ە؟! ـ دۇمۇن جەلق ئىكەرالر ئاجايىپ خۇيغۇ، ئۇب - رەيىگىتل

 تتى. ەپ كەزلۆس

تراپتىكى ەپ، ئەسسەرنى دەملەك گىلەلدەخمەيتىس مەبىل گ
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لىش ۈۋېتۈشىتىپ، كڭئىللىق ساالملىرىغا باش لى ڭرنىەتچىلەتىجار
پ ۇرۇپ تۇبول ڭـ تا ڭم تاشالپ، ھاەدەن ھازىرالنغان زالغا قۈچۈئ

ك فىلىملىرىدىكى ەچۆدىمىي چەنيا ئىدى. قۇباشقا بىر د ۇقالدى. ب
م ەركۆدار، كەڭك ئاجايىپ رەھىرىدەتىلسىمات ش ڭئادىل پادىشاھالرنى

س، ۇتور ڭيغىال ئوخشايتتى. زالنىېزۇمت ەنئەن زال گويا سەلگەزېب
ر، ەقىشلەن قاپارتما نەنگەئىشل ەكلىرىگە، روجۇڭلۇك، بۈرۈۋتام، ت

 ەراتتى. رابىيۇىلىنىپ تۋك جىلەر جانلىقتەسىملەر، رەللۈگ
ردى. ۇشتۇرلىرىنى تونەسەت ئەنئەپ تامدىكى سۇرۇھمانالرنى ئايالندېم

ابلىرى ۋسەئ ۇچالغ زىكا،ۇبارلىق ساز ـ م ڭرالرنىۇيغۇبىر تامغا ئ
سىنى ئىسمىنى ئاتاپ ۇر چالغۇيغۇخىل ئ 27 ەسىلغان ئىدى. رابىيېئ
 ڭنىۇر بىر چالغەپ چىقتى. ھۇرۇشتۇپ، بىردىن ـ بىردىن تونۇرۇت

 ەنىق قىلىپ ئىنگلىزچېرى ئەۋئىسمى، يىل د ڭنىۇئاستىغا ئ
كلىرى، ەچېكىيىم ـ ك ڭرالرنىۇيغۇزىلغان ئىدى. ئارقىدىنال، ئېي

رسىتىلدى. ۆپ كەملىرى بىر ـ بىرلۇيۇن بۋەرەنۈى، قول ھدوپپىلىر
 11 ڭرالرنىۇيغۇلىنغان، ئېس ەرگەپ، يۇرۇىپ تېڭقادىر م ەرابىي

سخىدىكى ۇر خىل نەرلىرىنى نامايان قىلىدىغان ھەھەش ۋەرىنى ەۋد
ھمانالر جايلىرىغا ېردى. مۇشتۇملىرىنى تونەتلىك گىلەقىمم
 زلىدى: ۆتقىنى سۇلىش نېقارشى ئ ەيىن، رابىيېرغاندىن كۇئولت

ن بىر توپ ەتكۆپ ئۇچۇرشتىن ئە، ئەيتىلىشىچېئ ەردەتلەايۋ_ رى
اتقان بىر ۋراڭقتىن ئىۇاتقان، خورلۋمدىن زارلىنىۇلۇر، زەرىشتىلەپ

بوينىدىكى  ڭرنىەرىشتىلە، پەندەتكۆپ ئۇچۇستىدىن ئۈئ ڭمنىۋقو
 ۇتىپتېپ كۈشۈچ ەرگەپ، مارجانالر يۈلۈزۈيىپى ئ ڭت مارجانالرنىۇياق
ھمانالر، ېتلىك مە. قىممۇپتۇرمان بولەد ەردىگەد ڭرنىەبىچارىل ۋە

ك ئارىمىزغا ەمارجانلىرىد ڭرنىەرىشتىلەپ ۇددى ئاشۇخ ۇرمەسىل
توپ ـ  روپالىقالرنىۋرىكىلىقالرنى، ياېئام -رنى ەالر، بىز سىلڭلدىەك
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 ن....ۇك بولسەبارۇالرغا مڭدىمىەن قەلگەق. كۇتتۈيىل ك 60توغرا 

رنى ەتلەلۆتلىك دەنىيەدەتلىك، مەدرۇدىمىي زامانالردا قەر قرالۇيغۇئ
 ت..............ەرغان مىللۇق

زىنى ۆس ڭچىنىۈزلىگۆس ڭرجىمانلىرىنىەت تەمۈكۆقادىر ھ ەرابىي
يدىغانلىقىنى ۇكىستنى ئوقېن تەرگەپ بەلگىلەقىرىدىن بۇس، يەمەئ

خىي سىرلىك تارىەت ۇييارلىغان بە، سىدىقھاجى تەچكەئوبدان بىلگ
چىسىغا ئالدىن ۇتقۇئىنگلىز تىلى ئوق ڭقنى سودا سارىيىنىۇتۇن
پ ەلگىلەپ بۈزۈگېل دۇماق ەشكەزلۆن سەينەپ، ئۇزۇقىلغ ەرجىمەت

تىپ، ېي ەكتىگەت ڭزلىرىنىۆس ڭنىەھمانالر رابىيېقويغان ئىدى، م
نىيىتىنى ۇمنەشىتىپ مڭشىنىپ، باشلىرىنى لىۈنىسىنى چەم

قلىرىنى بايان ۇتۇبرىك نەت ۇاشقىالرمب ۋەيتىس ەشتى. بىل گەئىپادىل
 قىلىشتى. 

ماق، ۇر تەسۆشىغا سېيىن، بېندىن كەگىگۈقالر تۇبرىك نوتەت
ن چىرايلىق قىزالر ەك كىيگەلۆڭستىن كەتلەچىسىغا ئاق ئۇئ

ا ـ چىالپچىالرنى، ۇۋرىدىغان ئاپتۇلىك پارقىراپ تەڭن رۇقوللىرىدا ئالت
 ڭھمانالرنىېپ كىرىپ مۈرۈتۆرنى كەگىلۆڭك لەاللىق يىپۇلما جۇتوق

ن قىزالر ەك كىيگەلۆڭس كەتلەك ئۆتتى. ئارقىدىنال كۇت ۇقولىغا س
 ەنەئالدىغا تىزدى. ئارقىدىنال ي ڭھمانالرنىېلىپ كىرىپ مېتائامالرنى ئ

 ن قىزالر....... ەك كىيگەلۆڭس كەتلەقىزىل ئ

خىل  72ن قاتارلىق ەمەڭ، سامسا، لۇپول ڭرالرنىۇيغۇھمانالرغا ئېم
غىز ېالر خالىغانلىرىغا ئۇلدى. ئۇرۇشتۇامى بىردىن ـ بىردىن تونتائ
نامى،  ەئىنگلىزچ ەممىسىگەھ ڭقىلدى. تائامالرنى ەزەگىپ مېت
 ۇزىلغان ئىدى. بېك ئىزاھالر يەندەگېركىبى، يىل تارىخى دەرى، تۈت

الر ۇتتى. ئەالىغا ئايلىنىپ كۋستىېك فەمېس، يەمەت ئەبىر زىياپ
مى، ەتلىك تەززەرىقى، لۇززىلىك پەم ڭىرىنىتاماقل ڭرالرنىۇيغۇئ
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شى ۈنۈرۆم كەركۆك كەدۇغىشلىغېزوق ب ۋەىتى ۇۋۋق قۇقلۇئوز
رتالرنى ۇي ۇلىپ ئىختىيارسىز ھالدا، بېر ئۇزۇقاتارلىقالردىن ھ

 شتى.ەسلەن ماركو پولونى ئەتكەئايلىنىپ ك

ش ەرۈژىسسورى كېل رۇسسۇيىن، ئېكتىن كەك ـ ئىچمەمېي
 12ر ۇيغۇت پائالىيىتى باشالندى. ئەنئەس ەىلىكىدتچەرىياس ڭپنىەجەر
نالندى. ۇر ئورەقامدىن ئارىيىلۇپ، مۇلۇرۇشتۇقامى تونۇم
ل ۈقىزىل گ ڭيھان ئابلىزنىەلى، رۇسسۇا ئۋزىل ڭنئاينىۇرسۇت
ھمانالرنى ېلى مۇسۇرزان ئەئىچىدىن چىقىپ ئوينىغان ل ڭنچىسىنىۇغ

لى ئوينىغان ۇسسۇرا ئېئوپ ەكلىدەت شېى بالۋردى. زامانىۇھاياجانالند
ـ  ۇت، قايغەسرەرد ـ ھەپ، دۈرۈتتەكس ئەمىنى ئېقىزالر، تارىخىي ت

تىپ قوللىرىنى ېغىرالپ يېر بەزارالپ تولغىنىپ، ي ەم ئىچىدەلەئ
زلىرىدىن ۆك ڭالرنىۇسوزغىنىدا، ئ ەيتىسكەن بىل گەارلىق بىلۋمىدۈئ

 ەمېن ڭرنىرالۇيغۇھمانالر ئېردىن، مۇشنا نەت ەككۈرلۆاتقان ھۋچاقنا
چاغدا ساھىبخانىالر  ۇندى. بەشۈق چۇكچى بولغانلىقىنى تولەمېد

 ڭلدارلىرىنىەمەت ئەمۈكۆالغان بىر قىسىم ھۇۋلۇئارىسىغا قوش
 اتاتتى. ۋتىېچىلىنىپ كۇكلىرى پەرۈي

 ەيىدۆئ ڭنىەھمانالر رابىيې، مەلىپى بويىچەت ڭيتىسنىەبىل گ
شتى. ۈچ ەسىمگەر ەللن بىەبالىلىرى بىل ەھمان بولدى. ئائىلىسىدېم
ت ەك زىيارۈللۆڭۈك ۇرغان بۇرنى قالدەسىرلەلماس تۇنتۇئ ۈگەڭم
 ۋەيتىس ە، بىل گۇن بولسىمەنگەلگىلەپ بەت دە، بىر سائەسلىدەئ
 امالشتى. ۋت داەسائ 4ن ەقىزغىنلىقى بىل ڭھمانالرنىېم

ن سىدىقھاجى ەقادىر بىل ەخانىمى رابىي ۋەندى ەپەيتىس ئەبىل گ
ك ەقادىر، ھازىر ب ەكلىپ قىلدى. رابىيەسمىي تەكىغا ررىېروزىنى ئام

بارالمايدىغانلىقىنى  ەيىل ئىچىد ۇا بۇڭنلىكىنى، شەئالدىراش ئىك
 يتتى.ېئ ەزرۆپ ئۈرۈندەشۈچ
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ق ۇپ ھاردەھ دۇئ ەيىدۆئ ەيىن، رابىيېندىن كەتكەھمانالر كېم
 ن سىدىقھاجىغا:ەنلىك بىلەرازىم ۋەئالدى 

نلىكىمىزنى ئوبدانال ەئىگىسى بىز ئىك ڭمىننىېز ۇھمانالرغا بې_ م
قورقماي  چىقىمدىن قانداق رەھ يتىسنىەبىل گ ق.ۇزدۇس قىلغېھ

دى. سىدىقھاجى بولسا ېق، ـ دۇالدۈۋتۈك كەندەتكۈپادىشاھالرنى ك
 ن: ەابۋجا ەرابىيىگ

دى ېنى، ـ دۈرمىز بىر كەرۆك ۇرىكىنىمېتىنى ئامۋە ڭنىۇ_ ئ
 پ.ۇرۇپ تەمسىرۈلۈك

 

 رەپەنجى سۇرىكىغا تېئام

 ەزىرىدەن ڭتنىەمۈكۆرى، ھېنسەنگەچلۈپ كۇقادىر باي بول ەرابىي
لگىلىمىلىرى ەب ڭتنىەمۈكۆھ ۇاتاتتى. ئۋتىېسىزىقتىن چىقىپ ك

 ەلققە، خەتسەرتىپ ئىشلەزگۆئىچىدىن پايدىلىقلىرىنى تالالپ ئ
پ قارىغانلىرىنى ئىجرا قىلمايتتى. ەتسىز ياكى زىيانلىق دەئەنپەم
ھوشيار  ەڭئ ڭنىۇ، ئەتتەھەج ۇقاتتى. بتتا قارشى چىەھ
مچىسى سىدىقھاجى روزى ئىدى. سىدىقھاجى ەيارد ۋەتچىسى ەسلىھەم
رنالىست دوستلىرى ۇچى، شائىر، ژۇتوپ يازغ تراپىدىكى بىرەئ

زىيىتىدىكى ۋەئىجتىمائىي  ۋەسىياسىي  ڭتنىەمئىيەئارقىلىق، ج
ى ڭېي ڭزىتىپ، خىتاينىۆن كەك بىلۈرلۈزگەشالرنى سۇالغۋدا
ھلىل قىلىپ ەماھىيىتىنى ت ڭتلىرىنىەججۆنغان ھۇرۇلىرى يوشەڭيرەن
 راتتى.ۇت

رىلىرىدىن باشالپ، خىتاي ۇئوتت ڭيىلالرنى - 1980
ھمانخانىالر، ېق مۇزلۇلتۇش يەر، بەتلەلكىلىرىدىكى ئاتاقلىق شىركۆئ
ر ۇيغۇھالر ئۇرۇم گۇلەئاللىقانداق نامالر ئاستىدىكى نام ەنەيىن يېك
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ن، چىرايلىقلىرىنى ەلىشكېرقى كۇت -ىسىدىن بوي قىزلىرى ئار
 ەدۋە ەققىدەرىدىغانلىقى ھېت بەقىرى مائاشلىق خىزمۇتالالپ، ي

 ەشكەتكۆپ يەملۈركۈت ەلكىلىرىگۆر قىزلىرىنى خىتاي ئۇيغۇرىپ، ئېب
 ۇرىپ، شېغا مال ئالغىلى بۇجڭاۇتىم گېقادىر بىر ق ەباشلىدى. رابىي

ر قىزلىرى بارلىقىنى باشقىالردىن ۇيغۇھمانخانىدا ئېردىكى بىر مەي
ھمانخانا خوجايىنلىرى ېپ باقتى. مۈرۈكشەت ەنچۇرۇيوش ۋەلىدى ڭئا
رلىك بىر ەي ەيتتى. رابىيەتمەرسۆك ەچكىمگېر قىزلىرىنى ھۇيغۇئ

ت ەچ ڭقىزالرنى ۇن ئاالقىلىشىپ، بۇرۇرىپ، يوشېل بۇپ ەكىشىگ
 ڭمى 3ـ  2چىلىكى ېبىر ك ەچچىلىرىگۋەخىتاي باي ۋە ەرگەللىكلەئ

سوالپ  ەتتەتىلىدىغانلىقىنى، قىزالرنى ئادېسومدىن س
پ خوراليدىغانلىقىنى ئىگىلىدى. ۇرۇقاتتىق ئ ۋەقويىدىغانلىقىنى 

يىن، ېنىقالپ چىققاندىن كېالدىن بىر قانچىسىنى ئۋھەخىل ئ ۇب ەرابىي
ش ئارقىلىق ېڭەييارالپ سىياسىي كەرىيالى تېش ماتۈرۈكشەت
نىال ئالدىنىپ قىزلىرىنى ەر يەزىلەكىن بېزدى. لۈتكەي ەتكەمۈكۆھ

دبىر ەت جىددىي بىر تەمۈكۆتتى. ھەتۋېتىەۋەئ ەلكىلىرىگۆخىتاي ئ
 دى: ېنداق دۇبولسا ئاچچىقىدا سىدىقھاجىغا ش ەاتاتتى. رابىيۋيەرمۆك

پاخپاق كىتابلىرىنى باھاالپ ئوبزور  ڭردىنىۇم تۇن قىيە_ س
، ياپونالرغا، ەلىرىدلكىۆن خىتاي ئە، ئالدى بىلەچۈگېن دەيازىم

اتقان ۋتىلىېچىش خىتايالرغا س ڭگاڭلىقالرغا، ھىڭگاڭشا
 ؟ۇبولمامد ڭيازسا ەرسەرىدىغان بىر نۇلدۇتۇقىزلىرىمىزنى ق

 1ـ يىلى  1994 ەزىتىدېچلىك گەمچى كۈرۈئ ڭسىدىقھاجى روزىنى
قىزلىرىمىزغا  ۋەئاتا ـ ئانىالر »الن قىلىنغان ېنى ئۈـ ك 13 ڭئاينى -
يدا ەپ ەزىلزىل ەتتەمئىيەسىدىكى ماقالىسى جۇزۋما« تەراجىئۇم

، ەر ماقالۇزكەن مەك نارازىلىقىنى ئىپادىلىگۈچلۈك ڭلقنىەقىلدى. خ
بچى ەۋەلىشىغا سېدبىر ئەئاز ـ توال ت ڭت دائىرىلىرىنىەمۈكۆرلىك ھەي
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س ۇرغان بىر ئاپتوبۇلجىدا يولغا چىقىش ئالدىدا تۇبولدى. غ
ر جامائىتى ۇيغۇئ ۋەتا ـ ئانىلىرى ر قىزلىرى ئاۇيغۇئىچىدىكى ئ

ش ەرىپ ئىشلېب ەرلىرىگەھەلىندى. خىتاي شۈۋېرۈشۈرىپىدىن چەت
ن قىزالر توختاپ قالدى. ئاتا ـ ئانىالر ۇرغۇن تىزىمالتقان نۈچۈئ

 ۇر بۇندۈچۈئ ەمېت بولسا نەمۈكۆردى. ھۈستۆھوشيارلىقىنى ئ
 ئىشالردىن رازى بولمىدى. 

ر ۇيغۇتىدا ئېرسىتۋېنىۇئمچى ۈرۈيىلى قىشتا، ئ - 1985
قارشى نامايىشقا چىقىشىغا  ەمسىتىشكەمىللىي ك ڭچىالرنىۇغۇئوق
مىغا خىتايالر ېت ڭپ ياتاق بىناسىنىەكتەبچى بولغان، مەۋەس
ل قىلىپ، قىزلىرىنى ۇرلىرىنى قەئ ڭرالرنىۇيغۇئ»زىلغان ېرىپىدىن يەت
سلىي ەئ ڭن پانخىتاي شوئارىنىەگېد« قىلىپ جاالپ قىاليلى ەندەپسەد
ك قىالتتى. ەاتقاندۋمدى ئاشكارىلىنىەلىي ماھىيىتى ئەمەئ ۋەنىسى ەم
ر ۇيغۇاتقان ئۋيىلىېن ناچار خاھىشالر دەتتىكى قىسمەمئىيەج

ئاپىرىپ  ەرلىرىگەھەرلىرىنى ئالداپ خىتاي شۈسمۆقىزلىرىنى، ئ
 ەخروئىن تىجارىتىگ ۋەزورالش، ئوغرىلىق  ەتىش، پاھىشىگېس
ن، ەر بىلەتلەپىالنلىق جىناي ەمدەك ھستلىەيىقۇك سەگىتىشتۆئ
ن ەچاغدا خىتايالر بىل ۇش قىلىش، شەرۈك ەرانۇز تۈغا قارشى يڭنىۇئ
رىسىدىكى ۇر ئوتتەلقلەرلىك خەن يەت بىلەمۈكۆرالر، ھۇيغۇئ
 ڭرنىەتلەئاشكارا ئاالم ەڭاتقان ئۇۋرۇقىنى بىخالندۇرۇنلىك ئەچمۆئ

نى ڭپسىەن»ڭىي، سىدىقھاجىنەتمۆن ئۇزۇبىرى ئىدى. ئارىدىن ئ
مچى ۈرۈناملىق ماقالىسى ئ« لوبىن ڭاۋال، ناخشا ئوغرىسى ۋيىغى

سىر ەت ەلق ئارىسىدا ئاالھىدەالن قىلىنىپ خېئ ەزىتىدېچلىك گەك
نى ۇقوش ڭرنىەنلەگېد ۋئىنما ڭاۋجىن،  ڭاۋـ يىلى  1949قوزغىدى. 

 ڭاۋتى ەمەج ڭاۋمىنىغا ئاياق باسقان ېز ڭرالرنىۇيغۇ، ئەن بىللەبىل
ك ەندەگېد« ن پادىشاھۇاس يوق تاغدا، مايمۋيول»ن، لوبى
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 ەقىنى قىلچۇنت ھوقېپات ڭلق ناخشىلىرىنىەدىمىي خەق ڭرالرنىۇيغۇئ
پ ەئىجادىيىتى د ڭزىنىۆپ، ئۇرۇستىن، قااليمىقان نوتىالشتەنمەيمەئ
 ن ئىدى. ەتكۋەتىېس ەرلىرىگەسودىگ ڭگاڭن، شاۋەيەت

« تارىخ قارىشى ڭرنىئاپتورال ۋەخانىم  ېڭف»سىدىقھاجى يازغان 
الن قىلىنغاندا، خىتاي ېئ ەزىتتېچلىك گەك ەناملىق ماقال
 ڭي، سىدىقھاجىنىەتمۆپ ئۆك ەنەراشقا باشلىدى. يۇدۇتارىخچىلىرى غ

سى ۈلگەك ڭمرانلىقىنىۈكۆھىندىستاندىكى ھ ڭبرىتانىيىنى»
الن قىلىندى. ېئ ەزىتىدېماقالىسى سودا گ ەرجىمەناملىق ت« تىجىسىەن

ت بىناالر، ەۋەت ـ قەۋەگىز قېاتقان ئۋلىېن سەس»: ەماقالىد
 ڭ. ئازادلىقنىۇلقنى ئازادلىققا چىقارمايدەر يولالر خۈمۆاتقان تۋتارتى

مرانلىق ۈكۆكىم ھ ەچلىرىگۈپچىقىرىش كەنىسى، ئىشلەقىقىي مەھ
پ، ۈلۈرۈلتەستاتا ك ەملۈن جەگېد« رۇسىلىسىدەقىلىش م
 ەممەھ ڭلقنىەرلىك خەي الغانداۋسىېھىندىستاننى ب ڭبرىتانىيىنى

 ۇقالرنىمۇنلىكى، ياغاچچىلىق، موزدوزلەتكۋەسپىنى يوق قىلىەك
 ۇردىن، سەرلەت يەنبۇلقىنى مەالغانلىقى، ھىندى خۋتارتى

نلىكى ەتكۋەلىرىدىن، بازاردىن، مائارىپتىن سىقىپ چىقىرىەنبەم
پاش  نلىكىەتكەپ كەئىگىل ڭرنىەنلەچمۆجاينى ك ەممەھ ەمدەھ

ن ەبىل ھىندىستانغا ئادىللىق ڭبرىتانىيىنى ىرىدائاخ قىلىنغان،
ھال خىتاي  ۇلغان ئىدى. بۇقوي رىغاۇنلىكى ئوتتەرگەقىللىق بەستۇم
پتى ـ ەيدىغان ئەنمەرقلەچ پېنكى ھۈگۈب ڭمرانلىرىنىۈكۆھ
 ۇزۋماقالىدىكى ما ۇسكى، بۇپسەدارىتمىالنغان ئىدى. ئ ەشىرىسىگەب

 . زلىرى ئىدىۆس ڭسىتاتىالر ماركىسىنى ۋە

 ڭكتىپىنىەم ەدىكى خىتاي پارتىيڭيجىېسىدىقھاجى ئارقىدىنال، ب
 ڭشىنىۇمران بولۇگ ڭت ئىتتىپاقىنىۋېسو»الن قىلىنغان ېرنىلىدا ئۇژ
ر رايونىدىن ۇيغۇت، ئەتىب ۇك، بىزمەنلىمىسۈكەجرىبىلىرىنى يەت
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 ەرجىمەماقالىنى ت ەندىكى بىر پارچۇزمەن مەگېد« ئايرىلىپ قالىمىز
 ردى. ۇلدشر قىەقىلىپ ن

زگىلىدىكى ەشى مۇرۇنيا ئۇـ د 2يىلى قىشتا، سىدىقھاجى  - 1994
 ۋەر ەقىبلەر»چىپ تاشالنغان ېزى سىرالر ئەرالرغا ئائىت بۇيغۇئ

قىلىپ  ەرجىمەجىمدىكى كىتابنى تەھ ڭناملىق چو« ئىتتىپاقداشالر
پ تارقاتتى. بىر يىلدىن ۇرۇسخا باستۇن ڭمى 7ن ەز خىراجىتى بىلۆئ
تىراژ  ڭمى 27كىتابتىن  ۇشرىياتىغا بەر نەرلۈسمۆـ ئ يىن، ياشېك
، پارتكوم باسما ئىشلىرىغا قول تىقىپ ۇن بولسىمەلگەتما كۇيرۇب

 ەمچىدۈرۈـ ئايدا ئ 1ـ يىلى  1996سىشقا يول قويمىدى. ېكىتابنى ب
لدى. ۈزۈتكۆيىغىنى ئ ەھاكىمۇبىياتى ئىلمىي مەدەر كالسسىك ئۇيغۇئ

 ڭداجى ڭىقات مىنىستىرى فىۋشەت يىغىن باشلىنىشىدا پارتكوم
 4م بىر زىيالىي ۇلەقىندا مېي»ن ھالدا: ەتنىگەمىسىدىن چېت ڭيىغىننى

شر قىلدى. ەقىلدى، بىر كىتاب ن ەرجىمەيازدى، ت ەماقال ەپارچ 5ـ 
رمىالپ، ۇقاراتتى. تارىخنى ب ەچىنى پارتىيىمىزگۇتىغ ئ ەممىسىدەھ
سىدىقھاجىنى  پەد« رغىب قىلدىەنچىلىك ئىدىيىسىنى تۈلگۆب

الن ېئ ەد« زىتىېگ ڭشىنجا»تىسى ەزلىرى ئۆس ۇب ڭنىۇدارىتمىلىدى. ئ
 قىلىندى. 

ن ەر ئوبزورچىلىقى بىلەسەبىي ئەدەئ ڭسىدىقھاجى روزىنى
 ڭچىالرنىۇكىللىك قىلغۋەبىياتىغا ەدەر غالچىالر ئۇيغۇللىنىپ، ئۇغۇش
كى سىدىەبىياتى ساھەدەر ئۇيغۇتىپ، ئۇۋۇۋېشىرىسىنى چەپتى ـ بەئ

دىبلىرىنى توپقا ەساراي ئ ۋەر ەشلەرمىكۈچۆر، كەدھىيىچىلەساختا م
تتىكى ەمئىيەمدى جەك، ئەتكىنى ئازدۋەقىلى ەندەپ پاراكۇتۇت
ت ئورگانلىرىدىكى ەمۈكۆھ ۋەئويغىنىشىغا دائىر  ڭرالرنىۇيغۇئ

تىلغان ېك ئەك توپىدەمبىرەنسىز قىلمىشالرغا قارشى زۇقان
 ەندىشىگەكال ئەت مىنىستىرلىرىنى بىقاۋشەماقالىلىرى، پارتكوم ت
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 ەلىق باي رابىيڭدا ەڭت ئاپتونوم رايوندىكى ئەمۈكۆسالدى. ھ
نتى سىدىقھاجىنى ېدوتس ڭتىنىۇرى، مائارىپ ئىنستىتېئ ڭقادىرنى

ك، ەرىشقاندېاتقاندا قەۋن يوللىرىنى ئىزدۇرۇيوش ڭشنىۇقانداق توس
لق ەتىنى خساالھىيى ڭيولىنى توسىدىغان، سىدىقھاجىنى ڭالرنىۇئ

 ردى.ەز بۈي ەقۋەرىدىغان بىر ۇنالشتۇئارىسىدا قان

مچى ۈرۈكىم باقى، ئېلھۇررىرى ئابدەھۇرنىلى باش مۇرىتاغ ژەڭت
ئىسى، باش كاتىپى ەىن رۋئاۇم ڭمئىيىتىنىەچىالر جۇرلىك يازغەھەش

لىپ، ېقارارىنى ئ ڭيكىسىنىېياچ ەپارتىي ەن، ئىدارەساالھىيىتى بىل
رايىنى  ڭلقنىەخ ەت بويىچەملىكەاستىنال، مقىرىغا دوكالت قىلمۇي

قىغا قارىماستىن، ۇنلۇتوسق ڭرىپ، پارتكومنىېلىپ بېسىناش ئ
رىدىغان ۇياقت ەڭلق ئەالن قىلىپ، خېقىقىي ستاتىستىكا سانىنى ئەھ

ھىمالر، ېرۇر ئابدۋەنەد پوالت، ئەممەھۇئوبزورچىالر سىدىقھاجى روزى، م
ن سابىر، ۇر، زوردەمۆم ئەختەچىالر ئۇرىدىغان يازغۇياقت ەڭلق ئەخ
رىدىغان شائىرالر ۇياقت ەڭلق ئەرالر، خۇد ئىمىن ھوشەممەھۇم
 ڭتجان راشىدىنالرنىەممەھۇت، مۋۇتجان ئوسمان، ئوسمانجان ساەخمەئ

تلىك ەپۈس ەت بويىچەملىكەئىسىملىكىنى جاكارلىدى. خىتايدا م
غ رىتاەڭپ تىراژلىق تۆيدىغان كۇپ ئوقۈيۆباھاالنغان، ياشالر س

نى ۇشى، ئۇلۇرۇشتۇن تونەسىمى بىلەر ڭرنىلىدا سىدىقھاجىنىۇژ
بتىن ەۋەنداق سۇددى شۇپ قالغان ئىدى. خۇقوغدايدىغان قالقان بول

 اتاتتى. ۋيەلمەزۈگكەقول ت ۇن ئالماسقىمۇرغۇخىتايالر تارىخچى، ئالىم ت

يلى كادىرالر، ەرتلىرىدا مۇر يۇيغۇن ئۈتۈاقىتالردا، پۋيىنكى ېك
ھقان، ېن، دۋەرەنۈيلى ھەن، مۇچىالر ئارىسىدا بولسۇغۇئوق زىيالىيالر،

 ڭيپىياتنىەقارشى ك ەتكەمۈكۆن، ھۇر ئارىسىدا بولسەتچىلەتىجار
رلىك ەتەغان خىتاي بىخۇپ تونەبچى دەۋەسىدىقھاجىنى س ەچىيىشىگۈك

ئىدارىسى خادىملىرى سىدىقھاجىنى قانداق قىلىپ قاپقانغا 
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لىش ېباشلىغان، قولغا ئ ەشكۈزۈپىالنلىرىنى ت ڭشنىۈرۈشۈچ
الق ۇن قۇزۇئ ەپ ئالغان ئىدى. رابىيۇرۇقىنى تاپشۇيوليور

 الپ قالدى. ڭرنى ئاەۋەخ ۇقىنلىرىدىن بېي

تتا ېرسىتۋېنىۇئ ەمچىدۈرۈـ يىللىرى ئ 1966سىدىقھاجى روزى 
كچىلىك قىلىپ، ەتېچىالرغا يۇغۇر ئوقۇيغۇزگىلىدىال، ئەاتقان مۇۋئوق

ـ يىلى  1969ش قىلغان ئىدى. ەرۈكىلىي كشەمىغا قارشى تۇلۇخىتاي ز
كچىلىرى قاتارىدا ەتېي ڭنى« لق پارتىيىسىەركىستان خۈرقىي تەش»

تىپ چىققان ېيىل سوراقسىز ي 10لىنىپ خىتاي زىندانلىرىدا ېقولغا ئ
يوللىرى  ڭشنىۇرۇلدۇتۇرزلىكتىن قەنقۇلقىنى مەخ ەنەي ۇئىدى. ئ

 ەنەي ڭنىۇمدى ئەئىدى. ئن ەنگەيلۆن ئەبىل ەئىزدىنىپ رابىي ەستىدۈئ
رىش ېربان بۇك قەتىپ ئاشقىدېتىشى بولسا، يېكىرىپ ي ەرمىگۈت

ھاجىرالر ۇقادىر م ە، رابىيەتتەقسەم ۇسابلىناتتى. شېپ ھۇبول
ت قىلىش ەرىكىغا چىقىپ تىجارېپىپ، ئامېرنى تۇئىدارىسىدىكى ماھىن

ر ۇدى. ماھىنڭل قىلىش يولىغا ماەپاسپورت ھ ەباھانىسىد
 شى گوۇيدىغان تونەئىشل ەھاجىرالر ئىدارىسىدۇكى مدىڭيجىېب
پاسپورت  ەرىپ ئوغرىلىقچېن بىر خىتايغا پارا بەگېد ڭجىۋبا

 زدى.ۈتكەئىشل

ن ۈچۈلىش ئېىزا ئۋرالر ۇماھىن ۋەقادىر، سىدىقھاجى روزى  ەرابىي
، ەندەلچىخانىسىغا كىرگەئ ڭرىكىنىېپ ئامۈرۈتۆپاسپورتلىرىنى ك

 ەتكەپ ئارقىسىدا رۈرۆخىتايالرنى ك ەچالرڭرغان مىۇت ەتتەچىرۆئ
ن ەبىل ەزى چىقىپ، رابىيۆلچى ئە، باش ئەيتتەپ ۇل شەردى. دۇت
نى قارشى ۇئىشخانىسىغا باشالپ كىرىپ، ئ ۋەشتى ۈرۆك

ىزا ۋال ەڭبالىغا ت 4 ۋەالرغا ۇئ ەمدەردى ھۈئالىدىغانلىقىنى بىلد
 ردى. ەجىرىپ بېب

خىتاي »قىلىنىدىغان شر ەدا نڭيجىېب ەبىردەنتېـ يىلى س 1995
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ـ سانىدىكى  36 ەئىنگلىزچ ڭنى« رنىلىۇرلىرى ژەۋەپتىلىك خەھ
 ەناملىق ماقالىد« قادىر ەرابىي -باي  ڭچو ەڭدىكى ئڭشىنجا»

لقئارادا ەلغان ئىدى. باشقا خۇرۇشتۇپسىلىي تونەقادىر ت ەرابىي
 ڭباينى ڭخىتايدىكى ئون چو»غا ڭنىۇئ ۇرنالالردىمۇتارقىتىلىدىغان ژ

« قادىر ەرابىي -باي ئايال  ەڭخىتايدىكى ئ»، «قادىر ەسى رابىي ـ 7
 ڭلچىخانىسىنىەرىكا ئېالر ئامۇن ئىدى. مانا بەرىلگېن باھاالر بەگېد
ر ەلىللەرلىك دەتېن يۈچۈرىشى ئېىزا بۋسىدىقھاجى روزىغا  ۋەغا ڭنىۇئ

 ئىدى.

رى ېنى ئۈـ ك 24 ڭـ ئاينى 4ـ يىلى  1996قادىر  ەرابىي
 ەچكىمگېپىسى ئىچىدىن ھەر قۈمۆت ڭخىتاينى سىدىقھاجىنى

ن ۇزۇلىپ چىقتى. ئېرىكىغا ئېت ئامەي، ساق ـ ساالمەرمۈزدەس
ن پاسپورت ۇرۇن يوشۈچۈتىشى ئېچىپ كېق ڭي، سىدىقھاجىنىەتمۆئ

پ، ۇپاش بول ڭجىۋبا لىق خىتاي گوڭيجىېن بەرگەپ بەئىشل
 لىندى. ېيدىلىپ قولغا ئەخىزمىتىدىن ھ

ي ۆدولالر ئ ڭيىن، ئايدا مىېندىن كەلگەىكىغا كرېقادىر ئام ەرابىي
را ۇنالشتى. ئوتتۇئور ەيىگۆئ ڭرنىۇيغۇپ، بىر ئەلۆئىجارىسى ت

 ۋە ڭرالرنىۇيغۇبىستانالردىكى ئەرەئ ۋە ەرمانىيې، گەركىيۈئاسىيا، ت
لى ۆڭگىنىپ، كۆئ ۋەپ ۈرۆتلىرىنى كەپائالىي ڭشكىالتلىرىنىەر تۇيغۇئ
رىكىدىكى ېسىدىقھاجى روزىالر، ئام ۋەقادىر  ەرىم بولغان رابىيېي
سالندى. ۇپسەئ ۇپ، تولىمۈرۆتلىرىنى كەشكىلى پائالىيەت ڭرالرنىۇيغۇئ

ئىنكاسلىرىنى  ڭالرنىۇقىلىپ، ئ زۆرالرغا سۇيغۇتوپالنغان ئ ەرابىي
غما ۇزىنى تۆئ ەيران قالدى. رابىيەھ ۇخىمېيىن تېلىغاندىن كڭئا

، ەلسەل كۇبىستاندىن پەرەئ» ڭرغان بىرسىنىۇشتۇپ تونەئىنقىالبچى د
« نامايىش قىلىپ قويسام بولدى ەنچۇـ م ەمائاشىمنى ئالسام، ئانچ

 ندى. ەپلەزەغ ۇكمەالپ بڭزىنى ئاۆن سەگېد
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قدىرىنى ەت ڭتنىەن، مىللەتۋەرالر ۇيغۇبىر قىسىم ئ ەردەللەت ئەچ
الغان، بىرى ۇۋرۇئايالند ەسمايىگەيدىغان دەجلەپىپ خېل تۇپ
 ڭركىيىنىۈويغان سىزىقتىن چىقمىغان، بىرى تبىستان سىزىپ قەرەئ

 ەنەپ مىدىرلىماي ياتقان، يۇشتىن قورقۇپ قويۈرۈلتەئاچچىقىنى ك
گىال بارسا ەاتقان، نۋتىېياققا ك ۇش ەسېد ڭن قاياققا ماۋەيەبىرى ت
ندىن چىققان ساپ ەتۋەاتقان. ۋر سوراەھەز ئىنقىالبچىالر شەساختىپ

تنى ەزىيۋەخىل قاتمال  ۇقان باتۋقىېق ەتكەىجدانلىق ياشالرنى چۋ
ن ۈچۈى يوللىرىنى ئىزدىنىش ئېڭي ڭشنىۇزۇتقۇننى قەتۋەرتىش، ەزگۆئ
ركىستان ۈرقىي تەن شە، سىدىقھاجى بىلەرغان رابىيۇپ باش قاتۆك
رىكىدا بىر ئىشالرنى قىلغىلى ېن ئامۈچۈش ئۇرۇلقئاراالشتەاسىنى خەۋد

شكىلىي ەر تالۇدى. ئڭپ يول ماۆپ كەرلەلچۆبولىدىغانلىقىنى م
دولالر  ڭمى 30دى، ۋېلىېت سەسلىھەم ەبىرسىگ ەققىدەر ھەتلەپائالىي

ن ۇزۇپ، ئۇپىپ قويېيانغا چۇيان ـ بۇلىپ، ئېلنى ئۇق سورىدى. پەھ
 ڭمى 60 ەنەردى، ئارقىدىنال يۇپ قاراپ تەگىدى، دۈل تۇيال، پەتمۆئ

 چىدىمىدى.  ەدولالر سورىدى، رابىي

 ڭـ ئاينى 5ـ يىلى  1996پ، ۈرۈيىپ ېڭلى يول مېقادىر خ ەرابىي
ن ەمت بىلېزاسى كىرىستوفىر سەنت ئېرىكا پارالمېنى ئامۈـ ك 16
ت ەالىنى شىكايۋھەردى ـ ئەد ڭرالرنىۇيغۇغا ئڭنىۇپ، ئۈشۈرۆك
س قىلدى. ېاتقانلىقىنى ھۋيەلمۆل بۆڭۈك كەب ەئانچ ڭنىۇدى، ئۋېلىېق

تتى. ەك قالپ يىغالپۇلدۇتلىنىپ، بەسرەئىچ ـ ئىچىدىن ھ ەرابىي
پ ۈكسۆتاشالپ ئ ەمپىيىگەلەپ ڭنت ئىشخانىسىنىېزىنى پارالمۆئ

ئازادلىقى  ڭتىنىمنىۋەرىكا ېئام»ازدا ۋك ئاۈنلۈئ ەيىغلىدى. رابىي
 ەمدەلىدى ھۋپ توەد« رازى ەشكۈلۆن ئە، مەرمىسەم بەن ياردۈچۈئ
 ت قىلدى.ەراجىئۇرجىمانغا مەت

ر ئايال، ۇيغۇر ئېبىرى، مىليون ڭبايالرنى ڭچو ەڭئ ەخىتاي بويىچ
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اقلىرىغا ۋن راېنمەنئەاتقان باي، تيۈۋرۈتۆشىدا كېكىشى ب ەممەھ
ن ۈگۈ، بەر رابىيۇغرەكتىكى مەلەرى ئاسمان پۇرۇنت قىلمىغان، غەپىس

 قىلماقتا ئىدى.  ەپ نالۇرۇئ ەرگەزىنى يۆئ

 ن؟ۈچۈن، كىم ئۈچۈئ ەمېن

ا رىكېئام ڭنىۇريادى، ئەپ ڭنىۇيىغىسى، ئ ڭنىۇنالىسى، ئ ڭنىۇئ
شى، ېز يۆاتقان كۈۋلۈكۆيلىرىنى بويالپ تەمپەلەپ ڭكونگىرىسىنى

 ڭك ئالالنىەمېنائىل بولدى، د ەزىرىگەن ڭرىزاتالرنىەـ پ ەماالئىك
 تتى.... ەرگاھىغا يەد

 ەلبىدەق ڭرغان ئىنساننىۇ، قاراپ تەنزىرەچىنىشلىق مېئ ۇب
 ۇممەسىنى ئويغىتاتتى، باغرى تاش ئادۇيغۇسداشلىق تېھ

تاپتا  ۇش ەتتى. رابىيەتېمشاپ كۇن يەئىشارىتى بىل ڭرنىەماالئىكىل
ن، ەك قىلغىنى بىلەتاشلىغاند ەمپىيىگەلەق پۇزىنى خورلۆئ
 اتاتتى. ۋسىپ كىرىېب ەرىكىگۈي ڭرىكىلىقنىېئام ەتتەلىيەمەئ

ك ەرى باردۇرۇددى غۇر، خەزلەرەزى بىغەلىغان بڭنى ئاۇيىن بېك
س قىلىپ ۇنوم ايساپ،ۋپ ەد« تتىەپ كۈلۈكۆرىمىز تۇرۇغ»
 نىمىش.ەتكەك

رىكىنى ې، ئامۇاتاتتى. ئۋپىېقىل تەبىر ئ ەدىمىدەر بىر قەھ ەرابىي
نيادا ۇنلىكىنى، دەرىكا دوللىرى ئىكېاتقان ئامۋركىرىتىۆنيادا ھۇد

لق ەقىلغىلى بولمايدىغانلىقىنى، خ ەمېچنېرمايىسىز ھەئىقتىساد، س
سىياسىي  ڭاينىش الزىملىقىنى، خىتەلۆل تەدەن بۇرغۇن ەنەن يۈچۈئ
رالرنى ئويغىتىش، خىتايالرغا ۇيغۇھنىسىدىن پايدىلىنىپ، ئەش سېڭەك
ننى ەتۋەپىپ، ئاندىن ېل تۇرسىتىش، مىلياردالپ پۆسىر كەت
نلىكىنى ەنگەكلۈي ەز زىممىسىگۆئ ڭتنىەلىيۇسئەك مەشتۇرۇلدۇتۇق

ز ئالدىغا ۆرنى كەتەيىم ـ خېر قانداق خەھ ۇس قىلدى. ئېر ھۇقڭچو
 قايتتى.  ەنگەتۋەستىن ەنمەئىككىل ەپ، قىلچۇرۇتپ ۈرۈلتەك
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ت ەرماي قاتتىق نازارۇنى چاندەن، رابىيەخىتايالر ئالدى بىل
ابىنى ۋگىشلىك جاېسوراقالرغا ت ەقىلدى، سوراقالر سورىدى. رابىي

پ ۆك ەرى، رابىيېيىلدىن ب ەچچەزمىدى. ئون نۇتقۇق تۇيرۇرىپ قېب
ن ئىشالرنى ۇرغۇن نەىلچىقتى، قاراملىق ب ەرگەللەت ئەتىم چېق

ردى. ەقىل بەردى، ئەل بۇشكىالتلىرىغا پەت ڭرالرنىۇيغۇقىلدى. ئ
مما ەن قاتناشتى. ئۇرۇ، يىغىنالرغا يوشەرگەتلەسىياسىي پائالىي

ت ەتتا چەرمىدى، ھۇنى ساتمىدى، چىقىشتۇچكىم ئېھ ەھازىرغىچ
بىلىدىغانلىرىنى  ۇسى نامىنى ئالغانلىرىمۇردىكى خىتاي جاسەللەئ
 پۇرغۇئ لبىدىنەق ڭنىەرابىي نكىۈچ تىنالمىدى.ېشكارىالشقا پئا

 خىتايغا ەمدەھ چۈك ھرىيېس قىلغان سىرەغا تڭنىۇئ چىقىپ
 تاتلىق ەررىچەز بولغان ئازادلىقىغا نەتۋە ڭسنىۇجاس ۇتىلغان بېس

الشقا ۇڭقويمايتتى. ش يول ەتىشىگۋېتىېس نىەرابىي ڭنىۇسى، ئۇئارز
 ن:ەبىل قۇرلۇغرەر جايدا مەھ ەرابىي

پ ە، ـ دۇس، خائىن، ساتقىن چىقمايدۇمدىن جاسۇرۇيغۇئ ڭنىې_ م
 جاكاراليتتى. 

 

 رەتلەھبۆن سەلدارلىرى بىلەمەخىتاي ئ

ن ەگېد« ۇپىلىدېشورپا ت ۇگالدىمڭبولسا جا ۇڭلۇپ»رالردا ۇيغۇئ
رغا ېلىق مىليونڭدا ەقادىر خىتاي بويىچ ەماقال بار. رابىي

قىرى قاتالملىرىدىكى قىزىل ۇي ەڭئ ڭيىن، خىتاينىېئايالنغاندىن ك
ممىسى ەھ ڭرنىەسىرلىق ئىشىكل ۋەقالر ۇك توسۈرلۈازىالر، سۋرەد
 ۋەشمىسى ەش، ئايالالر بىرلېڭەسىياسىي ك ڭنىۇتتى. ئەچىلىپ كېئ

 ەمدەللىرى ھەمەق، ئۇشمىسىدىكى ھوقەر بىرلەتچىلەسانائ -سودا 
ا قايرىپ الرنى ئىككى ياققۇقانداق توسالغ رەنياسى ھۇد -مال 
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زدىن تارتىپ ئاپتونوم ەركەيولىنى داغدام قىالتتى. م ڭنىۇپ، ئۇقوي
يپىدىن، ەدىن تارتىپ سۋجىنتا ۇ، خڭمىن، لى پىېز ڭ، جاەرايونغىچ

 ەئامىلۇتتىكى مەئاد ڭنىەممىسى رابىيەھ ەرگىچەتلەئىسمائىل، ئابل
بولسا،  ەمچىدۈرۈئايلىنىپ قالغان ئىدى. ئ ەقىلىشىدىغان كىشىلىرىگ

ر پوستتا ەربىيلەـ قات ھ ۇپ ئاتىلىدىغان، قاتمەسى دۇر قورەئىسلەر
نىغا جايالشقان، ېي ڭتىنىۇت ئىنستىتەنئەپ قوغدايدىغان، سۇرۇت
قادىرسىز  ەلدار رابىيەمەر قانداق ئەسىدىكى ھۇلدارالر قورەمەئ
 ڭلدارالرنىەمەئ ەن ئىدى. رابىيەلگەھمان چاقىرمايدىغان ھالغا كېم
، ەلدى قىالتتى ـ دەق باردى ـ كۇن قويەىرى بىلنلۇخوت ڭممىسىنىەھ

پ ەسلەپ قاالتتى. دۇقىن دوستى بولېي ڭالرنىۇيىن ئېزگىلدىن كەبىر م
لدارالر، ەمەن ئەرگۈپ ياكى ماي تارتىپ يۇبول ۇقادىرغا توسالغ ەرابىي

رلىك ەتەبىخ ۋەن، بانكا باشلىقى، باج ئىدارىسى باشلىقى ەسىلەم
قىرى ۇزى يەب ەيىدۆئ ڭنىەر، رابىيەكلەندەگېنازارىتى نازىرى د

 ڭنىەئاستا رابىي -يىن، ئاستا ېندىن كەرگۆرىجىلىك باشلىقالرنى كەد
 ھمىنىغا ئايلىنىپ قاالتتى. ېم

ت تورىدىن باشقا ۋەناسىۇئىجتىمائىي م ۋەستىقى ەلدارالر تەمەئ
ر ە، بىرەخىل دىپلوماتىي ۇب ەمئىيىتىدەئاقمايدىغان خىتاي ج ەرسەن

پىش ېل ـ بايلىق تۇ، پۇنمۈچۈت قىلغان كىشى ئەقسەئىشنى م
مما ەسابلىناتتى. ئېپ ھۇر بولەدبىرلەـ ت ەر چارۈرۆز ۇكمەب ۇنمۈچۈئ
 ۇب ۇرمەدبىرلىكلەقلى بار تەئ ۋەلى ئىمكانى ېخ -لى ېخ
نكى ۈيتتى. چەلمەتېپ كۈتۆق ئۇشلڭۇممىسىدىن ئوەھ ڭرنىەللەتكۆئ
ن ەپسىخىكا بىل« مايدىغانۇم تونەيىن، ئادېندىن كەتكۈئىش پ»
تتىال ۇ، بىر مىنەندەلگەزى كېلدارلىرى گەمەن خىتاي ئەنگەربىيىلەت
خىل  ۇقادىر ب ەاالتتى. رابىيۋئايلىنى ەنگەشمۈپ، دۈرۆزىنى ئۈي

 سابلىناتتى.ېپ چىققانالردىن ھۈزۈئ ەڭئ ەدىپلوماتىيىد
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لىنى ۇپ ەممەخى روناق تاپمىغان بىر چاغدا، ھېئىشلىرى ت ەرابىي
ق قول قايتىپ ۇرۇرلىرىدىن قەھەپ، خىتاي شۇويپ قۇزۇتارتق

رخانىغا ۇـ دوخت 3پ، ئاغرىپ قىلىپ ۇغىر ئاياق بولې، ئەندەلگەك
نى ۈاالپ، بىر كۋستايىدىل داەنى ئۇر ئۇم دوختەاالنغىلى كىردى. پاتۋدا
ن ۈشىغا كې، بەشىغىچېي ۇپ قويدى. بۇيۇنچىدا پاكىز يۇم ەنەي
قاتتىق  ەپ باقمىغان رابىيۈرۆمچانلىقنى كۈيۆنچىلىك كۇم ەندەشكۈچ
 سىرلىنىپ: ەت

ىز ڭرىېئا قىالي، ئىالھىم ئۇد ەن سىزگەر، مۇم دوختەت پاتەھمە_ ر
 دى. ېن، ـ دۇسسۆپ ئۇن نازىر بولۇنۇت زەممەمۇم

، ـ ۇپ قاپتۈشۈچ ەدەغا نازىرلىق نڭنىۇ، ئڭلىق قىلماڭ_ توال زا
ستىن، ەتمۆن ئۇزۇپ. ئارىدىن ئۇر نارازى بولۇم دوختەدى پاتېد
ىقات ۋشەن پارتكوم تۇنۇت زەممەمۇاتقان مەۋتتا ئىشلېرسىتۋېنىۇئ
نازىر  ەت نازارىتىگەنىيەدەيىن، مېباشلىق، ك ىنۋئاۇم ەمىگۈلۆب

 ندى. ەيىنلەپ تۇبول

تىدا ېقادىر پىالن كومىت ەتىم بىر چايدا، رابىيېبىر ق ەنەي
 لبوستانغا: ۈنى گۇخوت ڭشىتنىېرۇت ئابدەاتقان ئابلەۋئىشل

، ۇسىدۆپ ئۇئىس بولەئورنىغا ر ڭتنىەامۋر داۈمۆت ڭرىېئ ڭنىې_ س
 دى ېر، ـ دۇقاراپ ت

دى ېس، ـ دەمەمكىن ئۇرسا، مۇلدار تەمەت كىچىك ئە_ ئابل
 ي.ەنمەئىش ەزىگۆس ڭنىەلبوستان رابىيۈگ

 ڭچو ەالر بىر پارچۇن، ئەرتى بىلەش ڭنىەق؟ ـ رابىيۇمدەشۈتۆ_ ئ
شىت ېرۇت ئابدەيال، ئابلەمتۆپ ئۆشتى. ئارىدىن كۈتۆمدىن ئەگىل

 ندى. ەيىنلەپ تۇئىس بولەىن، ئارقىدىنال رۋئاۇم

دىكى ڭيجىېتىم بېقادىر بىر ق ەقىزىقارلىقى، رابىي ۇخىمېت
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پ ۇرۇئولت ەلدەستۈن بىر ئەبىل ۋجىنتا ۇش يىغىنىدا، خېڭەسىياسىي ك
ت ەتىب ۋەر ۇيغۇئ ەتتەئاد ۋجىنتا ۇدى. خېتاماق ي ەبىلل

 ڭنىۇئ ەنى رابىيۈك ۇاالتتى. شۋپ كىرىۆىغا كئارىس ڭكىللىرىنىۋە
 ن: ەستەق ۋەئالىقىنىغا قاراپ پال ئاچتى 

 ڭن خىتاينىۈتۈستىن پەتمۆپ ئۆندىم، سىز كەپەئ ۋجىنتا ۇ_ خ
زنى ۆس ۇب ۋجىنتا ۇدى. خېنسىز، ـ دەپادىشاھى بولىدىك ڭچو ەڭئ
مما ئىچىدىكى ەئ تتى،ەرھال قىپقىزىل قىزىرىپ كەالپ دڭئا

ئىس بولسام ەپ، رۇتراپىغا قاراپ قويەرالماستىن، ئۇيوش شادلىقىنى
 رھال: ەد ەدى. رابىيېن، ـ دەسىزنى قولاليم

ىز، ڭندىم، بىرىنچى باشلىق بولسىەپەئ ۋجىنتا ۇ_ خ
 ۇپ سورىدى. خەمسىز، ـ دەرېز قولىغا بۆقىنى ئۇھوق ڭرالرنىۇيغۇئ

ر ەزەر نبى ەنەتراپىغا يەئ ۇتتى، ئەپ كۈچۈالپ چڭزنى ئاۆس ۇب ۋجىنتا
 تىپ:ۋېلىېس

نسىز، ەپ قىلىدىكەق گۇنچلۇك قورقەخانىم، سىز ب ە_ رابىي
پ ۆك ەرگە. ئىشقىلىپ بىرىنچى باشلىق بولسام، سىلڭت قىلىەدىقق

توغرا  ەئىتىگەنپەم ڭتنىەلۆر دەگەن. ئەرىمېياخشى ئىشالرنى قىلىپ ب
 دى. ېن، ـ دەرىمېب ۇالرنىمڭقىۇ، ھوقەلسەك

 ە. رابىيۇرىدۇيران قالدەر كىشىنى ھەزى تاسادىپىي ھادىسىلەب
 :ڭنىۇچىققان چاغدا ئ ەختكەمىن تېز ڭجا

ـ  ۇل راستمۈن گۇىزدىكى يوغان ئالتڭيدىەخانىم، م ە_ رابىي
 پ: ەلۆرھال چاقچاققا يەپ سورىغان سوئالىغا دە؟ ـ دۇيالغانم

ىز راست ڭتىش سىياسىتىۋېچىېىز، ئڭئىسالھاتى ڭ_ سىزنى
لىنىپ ېيال قولغا ئەتمۆن ئۇزۇپ، ئۇيۇپ قەد راست، ـ ۇلمۈگ ۇبولسا، ب

 ەختكەت ۋجىنتا ۇ، خەمما رابىيەئ ياتتى. ەرمىدۈت ەيىلغىچ 6تتى. ەك
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 مۈرۈچەلقئارا كە، خڭلقىنىەخ ۋەمىتى ۈكۆرىكا ھېن، ئامەچىقىشى بىل
 ڭنىۇ، ئەتىجىسىدەسىمى نېب ڭشكىالتالرنىەقاتارلىق ت شكىالتىەت
رمىدىكى ۈلىدى. تەلېرىكىغا كېامرمىدىن چىقتى، ئۈن تەستىقى بىلەت
زىنى پاش قىلغانلىقىنى ۆس ڭنىۇئ ڭنىۋجىنتا ۇخ ۇاقتىدىمۋ
 لىمىدى. ڭئا

 ڭنىۋجىنتا ۇتاسادىپىيلىقىنى ياكى خ ڭرنىەھادىسىل ۇب ەرابىي
پ ۇرمىدىن قويۈت نىۇن ئۈچۈرغانلىقىنى ئىسپاتالش ئۇت ەپىدېگ
غا بىر ۋجىنتا ۇخ ەسىدۈلگەمما كەز قىاللمىدى، ئەرەنلىكىنى پەرگەب

 زىپ: ېت يەخ ەپارچ

 ڭقنىۇىزدا ھوقڭىز، قولىڭرسىۇت ەىزدڭپىېندىم، گەپەئ ۇ_ خ
، ڭقىېردلىك قىلىپ بەك بىر مەبارىدا، گورباچىيىف ت

تىپ، ېلىپ چىقىپ كېئاستا ئ -ىزنى ئاستا ڭرلىرىەسكەئ
پ ۈكۈپ ەلىگۆڭك ۇيىشنىمې، ـ دڭرىېپ بۇرۇقىللىقىمىزنى قايتەستۇم

 قويدى.

ك، پاش ەندەگېد« رىنداشتىنېق ەلسەياندىن، باال ك ەلسەكغى ېي»
مچىدىكى ۈرۈزىزى ئەزىزىدىن باشالندى. ئايىم ئەقىلىش ئىشى ئايىم ئ

 : ۇزىپتېت يەنداق خۇتچىسى دىلدار خانىمغا مەئايالالر پائالىي

ئىككى  ەمدۈيۆلىپ، ئېغا كڭيجىېقادىر ب ەساالم دىلدار، رابىي» 
 ۋە ەندىن ئائىلىمىزگەم ۋەيپىدىندىن ەس ريانداەج ۇردى. بۇت ەپتەھ

ن ئىچكى سىرلىرىمىزنى بىلىپ بولدى ۇرغۇئىشالرغا ئائىت ن ڭچو
 ەن بىللەرى سىدىقھاجى بىلېلىپ، ئېسىرلىرىمىزنى ئ ۇب ەمدەھ

ن ەرىدىغان بولدى. مۈشتەگۈمدى بىزنى تە. ئۇتىپتېرىكىغا كېئام
 ڭغنىۇمرۇتقان ساۇۋچۇگىز ئاسماندا ئېاقتىمدا، ئۋكتىكى ەچۆن چۇرۇب
 ڭيپىدىننىەتىپ، ئورنىغا سېپ كۈشۈندى چەپەت ئەھمەستىدىن ئۈئ

 ەنە، يەمدۈشۈن چۈگۈمدى بەن ئىدىم. ئەرگۆچقانلىقىنى كۇپ ئۇرۇئولت
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 ەتىپ، ئورنىغا رابىيېپ كۈشۈيپىدىن سىيرىلىپ چەغدىن سۇمرۇس ۇش
نى قولغا ەرابىي ۇن بەن... مەپتىمۈرۆاتقانلىقىنى كۇۋرۇقادىر ئولت

 « .....ۇم بولمايدەتمىسۇۋەزۇالغئ

سخىسىنى ياخشى ساقالپ ۇن نەيتىلگەپۆك ڭتنىەخ ۇقادىر ب ەرابىي
 قويدى. 

 ڭزىزىنىەلىپ، ئايىم ئېغا كڭيجىېقادىر ب ەچاغدا، رابىي ۇش
 ەك بىللەندۈك 15 ەمدەن ھەشكۈچ ەيىگۆئ ڭنىۇن ئەلىپى بىلەقاتتىق ت

ز ئارىلىقىدا، ۆپ ـ سەگ ەئىدى. رابىي راست پ سىرداشقىنىۇبول
رنى ەسىلىلەھىم مۇقىلىدىغان م ۇندىكى زىيالىيالر بىلىشنى ئارزەتۋە
 ەتىم رابىيېزىزى بىر قەيپىدىن ئەاالتتى. سۋيپىدىندىن سوراپ بىلىەس

 :ڭقادىرنى

ن سوئالىغا ەگې؟ ـ دۇرىشىدېن قەمىشقا سىز بىلېن ۋئىنما ڭاۋ_ 
 ن: ەابۋجا

غا ڭيىلى شىنجا - 1949ي ئىككىسى ەنلېئ ۇن جەبىل ۇڭدېزۋ_ ما
ق ۇقالد ڭدىكى گومىنداڭشىنجا»زىدىغان چاغدا ۈرلىرىنى كىرگەسكەئ
قايتىپ  ەش يىلغىچەيىن، بېرلىرىنى يوقىتىپ بولغاندىن كەسكەئ

ق، ۇن ئىدەزگۈت ەلىشىمنامېرىپ، كېدىنى بۋەن ەگېد« تىمىزېچىقىپ ك
ي، ەنلېئ ۇن جەبىل ۇڭدېزۋپتىن ماەرەخىتاي ت ەلىشىمنامىگېك
د ئىمىن ەممەمۇم ۋەن ەپتىن مەرەرىيىتى تۇمھۇركىستان جۈقىي ترەش

ن ەسخىسىنى مۇبىر ن ڭتنىەججۆھ ۇق. بۇئىمىنوف قول قويغان ئىد
ن ۈچۈش ئۈرۈشۈتنى قولغا چەججۆھ ۇئاش ۋئىنما ڭاۋاتاتتىم. ۋساقال

نى ېن بىرلىشىپ، مەر بىلەزدىكىلەركەت قىلدى. ئاخىرى مەرىكەپ ھۆك
يىن، ېتنى تاپالمىغاندىن كەججۆپ، ھۇرۇمنى ئاختۈيۆپ، ئۇتۇت

پ ەزلۆپ سەلىپ قويدى، ـ دېكەغا ئڭيجىېنى بېرماستىن مۇچاند
 پ:ەئىلگىرىل ۇخىمېقادىر بولسا ت ەن ئىدى. رابىيەرگەب
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نچلىك ەئىش ۋەياخشى  ەڭن ئە، مڭرىېا بڭتنى ماەججۆھ ۇ_ ش
 ەن بىللەبىل ەلىشىمنامېيپىدىن كە، سەگىنىدېن، ـ دەجايدا ساقاليم

 ەردەنچلىك يەئىنتايىن ئىش ڭتنىەججۆھ ەش پارچەھىم بۇم ەنەي
ئىش ئاشكارىلىنىپ قالسا كاللىسى  ۇر بەگەاتقانلىقىنى، ئۋساقلىنى

لغاندا ۇرۇيى ئاختۆئ ەنەي ۇن ئىدى. ئەرگەيتىپ بېتىدىغانلىقىنى ئېك
ن ەخسەي شەنلېئ ۇرىيالالرنى جېمات ۋەت ەججۆن ھەتىلگېلىپ كېئ
رغانلىقىنى ۇنالشتۇئور ەگەن ۋەىنى نلىكەتكەلىپ كېزى ئۆئ

 ن ئىدى. ەرگەپ بەزلۆيدىغانلىقىنى سەبىلم

 : ەنەقادىر ي ەرابىي

ن ەستلىك پىالن بىلەيىقۇس ڭتجان قاسىمى قاتارلىقالرنىەخمە_ ئ
ردار ەۋەكىشى سىزنى ئالدىن خ ەممە؟ ھۇنلىكى راستمەلگۈرۈلتۆئ

 يپىدىن: ەپ سورىغىنىدا، سە؟ـ دۇيدىغەئىدى، د

الر ۇنكى ئۈ، چۇسالر بىلىدۇريانىنى رەپسىلىي جەت ڭنىەقەۋ ۇ_ ب
دىن ئىلگىرى ئازراق ەقۋەن ەپىالنلىغان. م ەن بىللەخىتايالر بىل

ھشىي بىر ئىش ۋەنداق ۇكىن ئېققان ئىدىم. لۇپىسىنى ئەش
 ردى. ەاب بۋپ جاەن، ـ دەپتىمەرمۈلتەبولىدىغانلىقىنى خىيالىمغا ك

ر ۇماھىن ۇداشقىنىدا، ئۇڭن مەلزىزى بىەقادىر، ئايىم ئ ەرابىي 
 ىتىنى قىلىپ: ۋيەغ ڭخانىمنى

ركىست ۈدار باي، پانتڭنى، داۇخوت ڭچو ڭندىنىەپەت ئەخمە_ ئ
پ، ۇتچى بولەمىلل ۋەماتلىق ۇلەقىرى مۇي ۇقىزى ئىدى. ئ ڭبىرسىنى

ن ەتكەرسۆسىر كەت ڭقىللىق توغرىسىدا چوەستۇم ەندىگەپەت ئەخمەئ
نىنى ۇخوت ڭچو ڭنىۇلىپ، ئنى بىلىپ قىۇسالر بۇئىدى. ر

تىپ، ېلىپ چىقىپ كېتقا ئۋېپ سوەد« سىلىسىەرلىك مەتەبىخ»
 ڭنىۇئ ەنى ئاخىرغىچۇخوت ڭن. چوەرگەلىپ بېرنى زورالپ ئۇماھىن

 ن ئىدى.ەگېنىكاھىدا ئىدى، ـ د
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رنى ەتلەھبۆن بولغان سەيپىدىن، ئايىمالر بىلەقادىر س ەرابىي
زىزى ەالغان ئىدى. ئايىم ئۋىلېنتىسىغا ئېاز لۋن ئاۇرۇن يوشەئاساس

 ن ئىدى.ەتكەپ كۇك قورقەالشقا بۇڭش

نداق ۇش ەدكەھمەدا ئىسمائىل ئڭيجىېنى، بۈقادىر بىر ك ەرابىي
 دى:ېد

دا پادىشاھقا ڭيجىېزلىرى بۆندىم، ئەپەد ئەھمە_ ئىسمائىل ئ
قدىرى توغرىسىدا، ەيىنكى تېك ڭرالرنىۇيغۇرىدىال، ئۇت ەردەقىن يېي
مىد ۈنداق ئۇلق شەن، خەقىلىپ باقسىال بوپتىك تەرىكەلى بىر ھېس
 لىدىن.ېس ۇتىدۈك

 رىپ:ېاب بۋن جاەمىمىيلىك بىلەد سەھمەئىسمائىل ئ

، ۇن قىلىدىغان ئىشالر ئىككى خىل بولىدۈچۈلق ئەن، خەتۋە_ 
رىغا چىقىپ، ۇاچ ئوتتڭئوخشاش، ئاشكارا ـ يالى ەرگەبىرى، سىل

بىرى،  ەنەش قىلىش، يەرۈن كۈچۈئىتىنى قوغداش ئەنپەم ڭرالرنىۇيغۇئ
توال  -قتىن پايدىلىنىپ، ئاز ۇن ھوقەرگەت بەمۈكۆئوخشاش ھ ەبىزگ

 ڭننىەپ، خوتۇرۇت ەردەي ۇن بەپايدىلىق ئىشالرنى قىلىش. م
ساغالملىق  ڭشىغا، نامراتالرنىۇلۇرۇتاشيول ق ڭبنىۇنەمائارىپىغا، ج

ل ەل ھۇر پۇپتۆر ـ كۇن ئازدەر بىلەك باھانىلەندەگېد ەسىلىلىرىگەم
اتقان بايلىقالردىن، خام ۋتىېلىپ كېن. بىزدىن ئەرىمېقىلىپ ب

پ، بىر ـ ۈرۈپ يۇرۋۇر قايسى مىنىستىرلىقالرغا يالەشياالردىن، ھەئ
منى قىلىپ ەز ـ خاتىرۈم، يەسېالر دڭرىېب ۇنت بولسىمەئىككى پىرس

پ ۈرۆمما كەن، ئەكۇلىدىغىنى شې. قولىمىزدىن كۇتىدەۋې، دۇبوپت
 ئىدى.  نەگې، ـ دۇقىاللمايد ۇنىمۇيىنكىلىرى شېىن كندەرسىال، مۇت

 ۇتمەامۋر داۈمۆندىكى سوئالىغا تۇزمەئوخشاش م ڭقادىرنى ەرابىي
 ئوخشاشال:
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ن تىلىنى ەگېخائىن د ڭلقنىەپتىن خەرەن، بىر تۇ_ قانداقال بولمىس
سىمىغا چىداپ ېقاتتىق ب ڭتنىەمۈكۆپتىن ھەرەپ، بىر تۇرۇالپ تڭئا
ش ۈرۈلدەكسۈنىيىتىنى يەدەئىقتىسادىنى، م ڭىرالرنۇيغۇپ، ئۇرۇت
يىن ېندىن كەرسىال، مۇن بىر ئىشالرنى قىلدىم. قاراپ تۈچۈئ

 ن ئىدى. ەگې، ـ دۇپ چىقىدۇك بولەررەتتەندىن بەچىقىدىغانلىرى م

 پ: ۇرۇيىغالپ ت ەرابىيىگ ۇر خانىممۇتىم ماھىنېتتا بىر قەھ

 ەپىدېپ گەز دتىمىېش يىلدا كەتتى، بەپ كەالر يۇدنى بەخمە_ ئ
تىشىغا ېي ڭكنىۈقىشىغا، تېئ ڭنىۇن سەمدى مەرمىدى، ئۇت

ئىككى بالىسىنى ئىز باسار قىلىپ قاتارغا  ڭدنىەخمەماسلىشىپ، ئ
م يوق. ەكتىن باشقا چارەمېراست د ڭنىېا سۇڭ. شۇقوشمىسام بولمايد

ن ئىدى. ەگې، ـ دۇئىلمايد ەزگۆچكىم كېنى ھېبولمىسا س ۇڭقۇھوق
بىر قاتار  ۇاتقان بۋتلىنىەپرەپ نەر غالچا درالۇيغۇئ ەرابىي

 زدى. ۈتكۆنجىرىنى خىيالىدىن ئەز ڭلدارالرنىەمەئ

رالر قىپقىزىل ياالقچىلىقتىن ۇيغۇقدار ئۇيىن چىققان ھوقېراست، ك
، ۇگىنى تىللىسىمېشىت دېرۇت ئابدەيارىمىدى، ئابل ەمىگېچنېباشقا ھ

لىپ ېىنى ئقىمەل« ت ئوماقەئابل»پ ۇرۇھىجىيىپ ت ۇخارلىسىم
لجىدا ۇنى غۈـ ك 5 ڭـ ئاينى 2ـ يىلى  1997ستى. ۆئ ەغىچڭيجىېب

بولغان نارازىلىقىنى  ەتكەمۈكۆلىغان ياشالر نامايىش قىلىپ ھڭمى
متىمىن زاكىر ەئىپادىلىدى. ھامىدىن نىياز، م ەكىلدەتىنچ ش

 مىتىۈكۆركىزى ھەرىپ، خىتاي مېيدانغا بەق مەرھال نەر دەنلەگېد
 لدى. ساقچىالرەپكەسىپ ئېشىنى كېالر بۇ، ئەسېدل ەپكەكىنى ئۆب
 ەالرچڭن، مىەبىل قىۇيرۇش بۇرۇنامايىشنى قانلىق باست ڭالرنىۇش
پ، ۇيدانىغا سوالپ قويەم ەربىيەنتەقتا تۇر ياشنى قاتتىق سوغۇيغۇئ

 ەنچۇبىر م ەئاتقىچ ڭچىپ، تاېچ ۇق سۇك سوغەزدۇشىالنكىدا م
چرىغان جايدا ۇياشالرنى ئناھ ۇردى. بىگۈلتۆلىتىپ ئڭياشالرنى تو
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تتى. ۇپ ئوققا تۇرۇسىپ كىرىپ ئاقتېب ەرگەئاتتى. ئائىلىل
 ڭئون مى ەچچەن ەسلىدىكى تىزىملىكى بويىچەتسىز ھالدا، ئۋەناسىۇم
 ڭھكىمىسىنىەنچىسى سوت مۇلىندى. بىر مېر ياش قولغا ئۇيغۇئ
 ياشالر ەالرچڭپ تاشالندى. مىۈرۈلتۆستىن، ئەتىمۆئ ۇتلىرىنىمەسمىيەر

پ ەررورچى دېت ۋەچىپ چىقتى ېق ەرگەللەت ئە، چەلكىلىرىگۆخىتاي ئ
اكسىنا ۋتراپىدا ەلجا ئۇپ، غەنى ئاز دۇن قىلىندى. بۇتقۇت ەنەي

يىن ياشالر ېيىلدىن ك 10، ەمىكروبىنى سىناق قىلىش باھانىسىد
 ەپتەكتەم ەچچەن 10رنى، ۈسمۆك ئەدڭمى 10لىدىغان ۇقاتارىغا قوش

 پتارتماستىن:ەگىنى تېمتىمىن زاكىر دەرلىدى. مەھەبىراقال ز

رغان ۇاكسىنىسى ئۋكامدىن ساقلىنىش ۇچىلىرىمىزغا زۇغۇ_ ئوق
 ڭن بالىالرنىەلگۆپ ئە، ـ دۇلىنىپ قاپتېل خاتا سۇق، ئوكۇئىد

پ ۇتۇالرنى قورقۇرىپ، ئېل بۇسوم پ ڭمى 3ـ  2 ەئائىلىسىگ
 ەزىگرەچار بولغان، قان قۇد ەپرىتىگەن ڭلقنىەتتى. خۇۋەرۇسىقتېب

« زاكىرۇمتىمىن مەم»، «ھارامدىن نىياز»لدارالر ەمەئ ۇلغان بۇبوغ
 بولدى. ەئىگ ەرگەملەقەك لەندەگېد

ر ەكلەندەگېكرى دەب ڭاۋالدى، ۋلىۇمدى، ئىسمائىل بەمانا ئ
پ، ۇبوغ ۇتتا تىلىنىمە، ھۇلىنىمې، گۇلىنىمېب ڭلقىنىەر خۇيغۇئ
الپ تاشالپ ييارەك تەزاليدىغان قويدۇئالدىغا بوغ ڭتنىەمۈكۆھ
 ....ەكتەرمەب

 لدى.ەك ەسىگېتىپ ئۋېھ تارتىۇر خىيالالر ئىچىدىن، ئۇقڭچو ەرابىي
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 خپىي پىالنىەم ڭئىشالرنى ڭچو

يىن، ېز قالغاندىن كۇاشىنگتوندا يالغۋسىدىقھاجى روزى 
ئىشالر ئارقا ـ ئارقىدىن  ڭـ چو ڭباغلىق چو ەقدىرىگەت ڭرالرنىۇيغۇئ
 باشلىدى. ەرىشكېز بۈي

سى ۇللەخەدا تۇڭخ ۋۇموكراتچىلىرىدىن ېيىلى خىتاي د - 1996
 ەققىدەرلىرى ھېجازا الگ ەرمۈت ڭنىستلىرىنىۇن خىتاي كوممەبىل

 ەرمىلىرىدۈمچى تۈرۈئ ۋۇيۈي رەلغان خۇرىپ تونېلىپ بېش ئۈرۈكشەت
رمىدىن ۈيىن، تېپ قالغاندىن كۇلۇتۇرىيال توپالپ تېخپىي ماتەم

ر ئاپتونوم ۇيغۇئ ڭيا بانكىسىنىنۇلىپ، دېرىكىغا كېچىقىپال، ئام
لىنى ۇرز پەن قەرگەن بۈچۈئىشلىرى ئىنشائاتى ئ ۇس ڭرايونىنى

رىش ېاھلىق بۇۋگ ەققىدەالغانلىقى ھۋئىشلىتى ڭن ئارمىيىسىنىۇەتڭبى
قالش ۇاھچىالرنى تولۇۋگ ۋەت ەججۆپ، ئىسپات ھەشكىللەيىغىنى ت

رى بىر ئاز تلىەنيادىكى پائالىيۇتاشقى د ڭرالرنىۇيغۇ، ئەقسىتىدەم
كىم باقى ېلھۇلدى. ئابدەلغا كۇاتقان ئىستانبۋيىېجانلىق قانات ي

غا ئالدى. ۇرىيالىنى سىنئالغېىدىئو ماتۋتلىك ەئارقىلىق ئىككى سائ
ـ يىللىق ئاپتونوم رايون يىلنامىسىدىن  1996كىم باقى ېلھۇئابد

رىجىلىك كادىرالر ەد ەىزىيېۋن دۇەتڭبى ڭنىۋئىنما ڭاۋھازىرلىغان، 
ر قايسى ەلىنى ھۇرز پەق ڭنيا بانكىسىنىۇن، دەزلىگۆغىنىدا سيى
ققىدىكى ەنلىكى ھەرگەپ بۈلۆمىليون دولالردىن ب ەقانچ ەرگەىزىيىلېۋد
لىنى قااليمىقان ئىشلىتىپ كىچىك ۇپ ڭنيا بانكىسىنىۇن دەزى بىلۆس

ش ۈرۈكشە، ئىنتىزام تڭن پولكلىرىنىۇەتڭالغان بىۋتىېئاپتوموبىل س
تنى ھازىرالپ ەججۆىپىدىن جازاالنغانلىقىغا دائىر ھرەتارماقلىرى ت

كلىپ ەت ەرىشكېاھلىق بۇۋاشىنگتوندىكى يىغىندا گۋ ەمدەردى ھەب
 قىلىندى.
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 سىدىقھاجى يىن،ېكقاش قاتناشتى. ۇڭرھات يورەيىغىنغا پ ۇب
مما ەردى، ئەييارالپ بەرىيال تېتلىك ماتەب 15  ن توغرىسىداۇەتڭبى
 زى يىغىنغا قاتناشمىدى. ۆئ

ن ۇرغۇرىش يىغىنىغا نېاھلىق بۇۋاشىنگتوندىكى گۋ ڭدانىۇڭخ ۋۇ
 ڭقاشنىۇڭرھات يورەزالىرى قاتناشتى. پەنت ئې، پارالمساناتورالر

 ۋەن پاكىتلىق ەزلىگۆس ەرىكا كونگىرىسىدېلىپ، ئامېرىكىغا كېئام
نيا ۇي دەتمۆن ئۇزۇالرنى قايىل قىلدى. ئۇزلىرى ئۆسىرلىك سەت

 التتى.ڭلىنى توۇرز پەم قەىدىغان ياردرىلېبانكىسى خىتايغا ب

كىتابخانا  ڭرىكا كونگىرسىنىېئايدا، ئام - 10يىلى  ۇش
اشىنگتوندىكى كونگرىس ۋررىي دومباخ خانىم ەتقىقاتچىسى كەت

ھازىرقى  ڭرالرنىۇيغۇئ ۋەرالر ۇيغۇزالىرىغا ئەزالىدا، كونگرىس ئ
رىخىدا رىكا تاېئام ۇردى. بەدوكالت ب ەققىدەزىيىتى ھۋەسىياسىي 

ملىك ەلۆك ەڭك ەمدەرىجىلىك ھەقىرى دۇتىملىق يېنجى قۇت
ئاي ئىلگىرى  4 ڭقادىرنى ەك، رابىيەمېش يىغىنى ئىدى. دۇرۇشتۇتون

مپىيى ەلەپ ڭئىشخانىسىنى ڭمىتنىېزاسى كىرىستوفىر سەنت ئېپارالم
 باشلىغان ئىدى.  ەرىشكېب ېۋەئالدىدىكى نالىسى م

بىستاندىكى ەرەدى ئۇئەي، سەتمۆن ئۇزۇرىپ ئېز بۈئىشالر ي ۇب
شىغا ۇلۇرۇق ڭرىيىتىنىۇمھۇركىستان جۈرقىي تەرالردىن، شۇيغۇئ

ركىستانى ۈقادىر تۇئابد ۋەيىن قارى ەسۈردىن ھەملەدەشقېقاتناشقان پ
بىر  ەقسىتىدەيتىش مەچۈرىكىدا كېاسىنى ئامەۋن دەتۋەئىككىسى، 

ركىستان ۈرقىي تەش» ەمدەلدى ھەاشىنگتونغا كۋلىپ، ېلنى ئۇپ ەنچۇم
پ، ئىشخانا ۇرۇشكىالتنى قەناملىق ت« ركىزىەئازادلىق مىللىي م

 زدى. ۇرغۇل قىلىپ ئولتۇسئەپنى مۈسۈر يۋەنەچىپ، ئېئ

رالردىن، غوالمىدىن پاختا ۇيغۇن ئەلگەپ كەسلەرىكىغا دېئام
رغانلىقىنى ۇنى ق« ركىزىەتقىقات مەركىستان مىللىي تۈرقىي تەش»
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 الن قىلدى.ېئ

 ڭرالرنىۇيغۇاشىنگتوندا ئۋ ۇپمۇدا، بولرىكىېك ئامەمېد
 ڭالرنىۇئ ۋەشكىالتالرغا ەت ۇتلىرى جانلىنىشقا باشلىدى. بەپائالىي

رنى ەماقالىل ۋەرسىتىپ ۆرىپ، يول كېت بەسلىھەم ەتلىرىگەرىكەھ
 ەنى رابىيۈك اتقان سىدىقھاجى روزى، بىرۋرىېزىپ ھازىرالپ بېي

 پ قىلدى. ەلەلىشىنى تېكرىكىغا ېئام ڭنىۇرىپ، ئېفون بېلېقادىرغا ت

 ەچكىمگېقادىر ھ ەنى رابىيۈـ ك  2 ڭـ ئاينى 11ـ يىلى  1996
لىپ، ېلىتىنى ئېب ڭرىكىنىېلىپ، ئامېغا كڭيجىېستىنال، بەمېد
 10 ڭرىكىنىېپاسپورتىدا ئام ڭنىۇچتى، ئۇاشىنگتونغا قاراپ ئۋ

ن ەلىپال، سىدىقھاجى بىلېقادىر ك ەىزىسى بار ئىدى. رابىيۋيىللىق 
اسىنى ەۋد ڭرالرنىۇيغۇرىكىدىكى ئېيىن، ئامېالالشقاندىن كۋھەئ

ا ۇڭنلىكىنى، شەنت ـ كونگرىس ئىكېچى پارالمۇئاچق ڭشنىۇرۇجانالند
پىش ېقىرى قاتلىمىدىن دوست تۇي ڭرىكىنىېال ئامۋۋئا ەڭئ
 ڭررىي دومباخ خانىمنىەرىغا قويدى. كۇھىملىقىنى ئوتتۇم

رىكا ېم ئامەدوكالتى ھ نەرگەب ەققىدەرالر ھۇيغۇكونگىرىستا ئ
يدا ەسىر پەت ەرالر ئارىسىدا ئاالھىدۇيغۇم ئەزالىرىدا ھەكونگرىس ئ

ش ۇشۇن تونەررىي خانىم بىلەپ كەسلەقادىر د ەقىلغان ئىدى. رابىي
س ېكلىكىنى ھەرېش كۈرۈتدارلىق بىلدەغا مىننڭنىۇالزىملىقىنى، ئ

 قىلدى. 

شتاتىدا  ەجىنىيىرۋنىدىكى ېاشىنگتون يۋنى ۈـ ك 16 ڭـ ئاينى 11
 ەئارمىيىسىد ڭرىيىتىنىۇمھۇركىستان جۈرقىي تەق، شۇشلۇرۇئولت

م پاشا ەرۆت ۋەمجان ەدھەياتقان ئ ەرمىلىرىدۈن، خىتاي تەئىشلىگ
 ڭخانىمنى ەلدى. رابىيۇرۇنالشتۇت ئورە، كاتتا زىياپەيىدۆئ ڭخانىمالرنى

ى دوست ڭنىۇئ ۋەررىي دومباخ ەت كەزىياپ ۇنامىدىن ھازىرالنغان ب
ييارالنغان ەت ەشىدۆلغان پاقالن گۇى سويېڭاتاتتى. يۋرىلىېب ەرىپىگەش
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قادىر ئالدى  ەتىدى. رابىيېھمانالرغا تېززىلىك تائامالر مەم ۋەاپ ۋكا
ر ۈككەشەلقى نامىدىن تەر خۇيغۇمىليون ئ 20ررىي خانىمغا، ەن كەبىل

 ەتاسىۋبى ەزىدەرجىمان ئارقىلىق، بەت ەزىدەن بەبىل ڭنىۇردى، ئۈبىلد
ھازىر  ڭرالرنىۇيغۇغا ئڭنىۇئ ەالالشتى، رابىيۋھەزلىشىپ ئۆس ەخىتايچ
 ۇتتى، ئۆپ ئەزلۆندا سۇاتقان ئازابلىرىنى پاكىتلىق يوسۋتارتى

رنى، ئاتوم ەلەچىنارلىق پاجىئېپ چىقارغان ئۈرۈلتەت كۇغۇپىالنلىق ت
ھىت ۇم ۋە ەكولوگىيېپ چىقارغان ئۈرۈلتەسىناقلىرى ك

قىلىش  تاراج -ادىي بايلىقالرنى تاالن سىلىلىرىنى، ئىقتىسەم
دىنىي  ۋەپ چىقارغان نامراتلىق ھادىسىلىرىنى، سىياسىي ۈرۈلتەك
لىي مىسالالر ئارقىلىق ەمەىتىنى ئۋئاقى ڭشالرنىۇرۇتتىكى باستەھەج
پ ەزلۆرىيالالر ئارقىلىق سېلىپ چىققان پاكىت ماتېتىم ئېق ۇب ەمدەھ
 ردى. ۈندەشۈچ

پ، ۇرۇرسىتىپ تۆرلىرىنى كەۋەى ئاخبارات خېڭي ەڭقادىر ئ ەرابىي 
 ەدەقۋەن ەرگەز بۈـ يىلى مايدا قارامايدا بىر كىنوخانىدا ي 1995

 ڭرنىۈسمۆر ئەپەن 400لىپ ۋېتاقى ڭر، ئىشىكنى چىەل دائىرىلۇسئەم
نى ۈبىر كەكتۆـ ئ 1يىلى  ۇبچى بولغانلىقى، شەۋەس ەتىشىگېپ كۈيۆك
رالرغا ۇيغۇقى ئۇش ھوقۈتۆئ ئالدىدا پاراتتىن ەڭيدانىدا ئەلق مەخ
قسىز گاز ۇيۇت ەندەيدانغا كىرگەر مەرلۈسمۆر ئۇيغۇنلىكتىن، ئەرىلگېب

 ڭب بولغان قاتىلالرنىەۋەس ەشىگۈيۆك ڭرنىۈسمۆئ 700بالون پارتالپ 
 ەھىرىدەن شەنى خوتۈـ ك 7 ڭـ ئاينى 7يىلى  ۇش ەنەپىلمىغانلىقى، يېت
لق ەپ نامايىش قىلغان خۇشىغا نارازى بولۇرۇدىنىي باست ڭتنىەمۈكۆھ

 ڭرنىەناھ كىشىلۇلىغان بىگڭپ، مىۇلۇرۇقانلىق باست ڭئاممىسىنى
 م قىلدى.ۇلەلىنغانلىقى قاتارلىقالرنى مېقولغا ئ

قىللىق ەستۇرالر مۇيغۇن، ئەبىل ررىي خانىمەك ەنەقادىر ي ەرابىي
لىپ ېن ئەل بىلۇسۇكىل، قانداق ئەشلىرىنى قايسى شەرۈيولىدىكى ك
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ردى. ۇق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا پىكىر ئالماشتۇلشڭۇبارسا ئو
، ەكلىدەلىپى شەك تۈچلۈك ڭلقىنىەر خۇيغۇقادىر ئاخىرىدا، ئ ەرابىي
ئات ۇتبەم ەڭك ەمدەھ ڭزالىرىنىەكونگرىس ئ ۋەنت ېرىكا پارالمېئام
ردىكى ەي ۇرىپ، ئېب ەتىنىگۋە ڭرالرنىۇيغۇ، ئڭخبىرلىرىنىۇم
 پ قىلدى. ەلەلىشىنى قاتتىق تېك پۈرۆن كەزى بىلۆز كۆمالرنى ئۇلۇز

چىلىدىغان ېدا ئڭيجىېيىن، بېئىشالردىن ك ۇقادىر ب ەرابىي
ھىم بىر ۇناھايىتى م ڭلتىيىنىۇرۇق ڭىشىنىېڭت كەسلىھەسىياسىي م

پ، يىغىندا ۇتۇت ەزدۆنلىكىنى كەيتى ئىكەلىشىش پېتىملىق ئېق
 ەپىتىدۈس ەسىلەسمىي سىياسىي مەسىلىسىنى رەرالر مۇيغۇئ

، ڭرلىرىنىەھبەن خىتاي رۈتۈئارقىلىق پ ۇب ۋەش ۇرىغا قويۇئوتت
دىققىتىنى قوزغاش  ڭلقىنىەخىتاي خ ەمدەھ ڭكىللىرىنىۋەخىتاي 

 ڭيولدا خىتاي كومپارتىيىسىنى ۇر بەگەالزىملىقىنى، ئ
ن ۈچۈقىللىقى ئەستۇم ڭرالرنىۇيغۇ، ئەلسەچ كۇد ەشلىكىگەزىيانك

لقئاراغا ەنى ئارقىلىق خېى، جھايات ڭزىنىۆشلىرىنى، ئەرۈاتقان كۋقىلى
س قىلدى ېر ھۇقڭت يارىتىلىدىغانلىقىنى چوەرسۇن بىر پۈچۈش ئۇتۇتون
 ەنەن، يۈچۈنالش ئۇتاپىلىغانلىرىنى ئور ڭسىدىقھاجىنى ەمدەھ
 زىنى قاتتىقۆئ ڭتنىەمۈكۆلىپال، ھېك ەمچىگۈرۈئ ۇقايتتى. ئ ەنگەتۋە
 زدى.ەاتقانلىقىنى سۋقىب قىلىەت

ك ۈرلۈكىرىپال باشقا بىر ت ەيىگۆىپ ئلېقايتىپ ك ەرابىي
ن، پادىشاھ ەلگەزېچىرايلىق ب ڭنىۇرىبسىنىپ قالدى، ئېغ
ر ۇمىشقىدېيى نۆھرى ئىسسىق ئېم، مەركۆك كەسىرلىرىدەق

 -ل ەتراپتا ئەشقا باشلىدى. ئۇلۇيۇق تۇنچلۇقورق ەجىمجىتلىق ئىچىد
زىنى ۆنىال ئەي ۇ، ئۇبالىالر بولسىم ۋەغقانالر ۇت -ق ۇرۇت، ئەجامائ
سى ۈزادىال كىرگ ەيگۆس قىلىشقا باشلىدى. ئېھ ەق ئىچىدۇزلۇيالغ

 ەگە، نۇي -تتى ەلېسى كۈتكەك چىقىپ كەزرېت ەيتتى، كىرسەلمەك
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كىتابخانىسىنى  ڭئاخىرى سىدىقھاجىنى ەيتتى. رابىيەرىشىنى بىلمېب
 ۇتتا شەالىدىغان، ھۋكىرى ەرگەي ۇپ، شۇيۇاتقانلىقىنى تۋلى تارتىۆڭك

 ڭكىتابخانا سىدىقھاجىنى ۇبولدى، ب پ قالىدىغانۇدا قونكىتابخانى
ار ۋگىەڭج ڭنىۇئىشخانىسى ئىدى، ئ -ت ئورنى ەندىلىك پائالىيۈك

 ەردەي ۇپداشلىرى بەس ڭنىۇزىالتتى، ئېي ەردەي ۇماقالىلىرى ب
ك ەردۈتكۆھىم ئەرۇن ئالماس، ئابدۇرغۇرنى قىلىشاتتى، تەالھىزىلۇم

 ۇمانا ش ەراتتى. رابىيۇلىپ تېك ەرگەي ۇر دائىم بەئالىمالر ھ
زلىشىپ، ۆزى سۆن ئەزى بىلۆك، ئەدۈگېنى دۈر كەكىتابخانىدا ھ

 ڭزىنىۆچاغدىال ئ ۇش ۇيدىغان بولدى. ئەسلەسىدىقھاجىنى ئ
 ڭتنىەتىجار ە، نڭھاياتنى ەغا نڭنىۇقىنى، سىدىقھاجىسىز ئۇزلۇيالغ

جان، بىر  ن ئاللىقاچان بىرەدىناسى بىلەنىسى بولمايدىغانلىقىنى، قەم
ددى ۇخ ۇس قىلدى، بالىالرمېر ھۇقڭپ قالغانلىقىنى چوۇن بولەت
 ڭرچىلىقالر بالىالرنىۇمەنداق ئىدى، ئائىلىدىكى باياشاتچىلىق، مۇش
يتتى. ەزلىمۆيتتى، سەلمۈر دائىم كەالر ھۇيتتى، ئەنمۈرۆك ەزىگۆك
ن ۈچۈرىش ئېغىلىرىنى بۋيتلىق سوېبالىلىرىغا ھ ەنى رابىيۈيت كېھ
 ڭالرنىۇراتتى، ئۇقاراپ ئولت ەرگەممىسىال يەىنى يىغدى، ھممىسەھ

بولدى بالىلىرىم؟  ەمېن» ەيتتى، رابىيەنمۈرۆك ەلكۈچىرايىدا ك
 ەىدڭڭپا ەقىدەئ ەيىشىگېد« ؟ۇيمەرېب چىپېئ فونېلېت الرغاڭدادا

ال يىغلىشىپ ەڭك تەرغاندۇت پۈتۈك نىۇش ممىسىەھ تتى،ۋەيىغلى
 ۇزىمۆئ يىنېك بولسا، نەزلىگەب الرنىۇئ پەسلەد ەتتى، رابىيەك

ندى، بالىالر دادىسىز ەشۈچ ەتتى. رابىيەك يىغالپ پۇلۇقوش
بالىلىرىنى  ەن ئىدى، رابىيەشكەياشىيالمايدىغانلىقىنى ئىپادىل

زى تارتىشقا رازى ۆئازابنى ئ -رد ەد ەممەرىپ، ھېتىپ بەۋەدادىسىغا ئ
سى ئالغان ىزىۋرىكا ې، ئامەزگىلىدەتىل مەنداق قىلىپ تۇبولدى. ش

دىن ڭيجىېسالرنى بۇستاپا، قىقىنۇ، مەھرۆ، خانزەقىدەبالىلىرىنى ـ ئ
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 تتى.ۋەلىېشىغا يولغا سېق ڭدادىسىنى -رىكىغا ېئام

 

 رۇيغۇقاياشى ئ ڭرنىۇيغۇئ

ئارقىدىن  -ئارقا  ەلكىلىرىدۆئ ڭتىيازدا، خىتاينىەـ يىلى ئ 1996
 ۋەپارتكوم ق ۇر ئاپتونوم رايونلۇيغۇردى. ئەب زۈن ئاپىتى يۈلكەك
م ەرھال جىددىي يىغىن چاقىرىپ، ياردەن دۇەچېل ڭاۋشىدىكى ېب ڭنىۇئ
 ەرىجەد - ۇرىجىمەسىس قىلىپ، دەرلىك ئىشخانىسى تەھبەرىش رېب
ىق قىلىپ، ۋشەىزورالردا تېۋلېرنال، تۇزىت، ژېپ، گۈرۈشتەلىيلەمەئ
تتا ەتتى. ھۋەرىكىتىنى باشلىەقىلىش ھ ەى كىيىم ئىئانېڭل، يۇق پەن

پ، ۇتۇپ قورقەسىلىسى دەيدان مەرالرنى سىياسىي مۇيغۇلىق ئبار
رياندا، ەج ۇالدى. بۇۋتۇل تۇق پەمائاشىدىن ن ڭمائاشى بارالرنى

ش ئىدارىسى كادىرلىرى ۇرۇرىي باشقۇمەت مەبانكا، باج، سودا ـ سانائ
ل يىغدى. ۇر قىلىپ، پۋەرەپەكان كىرىپ سۇـ د ۇكانمۇي، دۆـ ئ ۇيمۆئ

قادىر  ەتتى. رابىيەلىپ كېئ ۇا مالالرنىمۋچار تتاەك ھەمېكىيىم، ي
پ، ۇزى باشالمچى بولۆسداشلىق قىلىپ، ئېچرىغانالرغا ھۇئ ەتكەئاپ
 قىلدى.  ەك توپالپ ئىئانەچېخت، كىيىم ـ كەل، رۇن پۇرغۇن

دىمىي ەق ڭرالرنىۇيغۇستىن، ئەتمۆپ زامان ئۆئارىدىن ك
تراپىدا ەى ئات ناھىيىسۋيزاەپ ڭىاليىتىنىۋر ەشقەماكانلىرىدىن ق

لدى، ۆم ئەن ئادۇرغۇرىپ، نېز بۈش ئاپىتى يەرەۋر تەقاتتىق ي
ھقانلىرى ېر دۇيغۇلىغان ئڭمى زۈپ، يۈشۈپ چۈلۈرۆر ئەيلۆسابسىز ئېھ

ئاشكارا  ڭننىۇەچېل ڭاۋ ۋەچاغدا پارتكوم  ۇقتا تاالدا قالدى. بۇسوغ
پ، ۇالر بىرىنچى بولۇمانغا سالدى. ئۇرنى قاتتىق گەئىپادىسى كىشىل

قىقىي ەھ ڭلقىنىەر خۇيغۇلىپ ئېك ڭخبىرالرنىۇللىك مەت ئەچ
ردى. ۇنيادىن يوشۇنى دەقۋەپ، ۇپ قىلىشىدىن قورقۈرۆشىنى كۇرمۇت
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، ەىق قىلمىدى. پارتىيۋشەت ۇىزورلىرىدىمېۋلېزىت، تېخىتاي گ
ت، ەقەالدى. پۇۋرۇك جىم تەبولمىغاند ەمېچنېت ئورگانلىرى ھەمۈكۆھ
ئاغزاكى  ڭقىرىنىۇي ڭرنىەل كىشىلۇسئەلق ئىشالر نازارىتىدىكى مەخ

ر ەاتقان كىيىملۇۋلۇتوش ەلكىلىرىگۆن، خىتاي ئەقىغا ئاساسۇيوليور
اتقا ۋيزاەكسىزلىرىنى پەرېن كونا، كەتىلگۋېئارىسىدىن شالالپ چىقىرى

م بولدى. ۇلەاتقانلىقى مۋقاچىال ەرگەشىكلەز يەغەن قۈچۈتىش ئەۋەئ
تلىنىپ، ەرىكەكىدىن ھۈزلۆتالر ئۋۇ، ئورگان، زاەر، ئىدارەرلەھەزى شەب
ن ۇەچېل ڭاۋ، ۇاتقا يوللىغان بولسىمۋيزاەكىيىم توپالپ پ ۋەل ۇپ

رنى ەى كىيىملېڭي ۋەل ۇق پەم ئىشخانىسى نەباشچىلىقىدىكى يارد
ردى. ۇۋەرۇامالشتۋپ داۇتۇتىش خىزمىتىنى جىددىي تەۋەخىتايغا ئ

باردى. لىپ ېال ئەڭت ۇاتقا يولالش ئىشىنىمۋيزاەكونىلىرىنى پ
 ڭلقنىەخ ۋەئامىلىسى ۇسىز مەڭاچ تڭخىل يالى ۇب ڭپارتكومنى

ن ەتكەلىقىغا يۇق ڭىنلىرىنىۋئاۇم ۋەئىس ەتتا رەقاتتىق نارازىلىقى، ھ
ن قارشى پىكىر ەدادىللىق بىل ۋەچ كىشى ئاشكارا ې، ھۇبولسىم

 قىاللمىدى. 

ئاپتونوم  ۋەتلىك ەلۆقادىر خىتاي د ە، رابىيەيتتەپ ۇل شەد
 -سودا  ەمدەشمىسى ھەش، ئايالالر بىرلېڭەق سىياسىي كۇرايونل
پلىرىنى قالقان ەنسەم -ل ەمەشمىسىدىكى ئەر بىرلەتچىلەسانائ

قادىر سودا  ەرابىي» ۇرىغا چىقتى. ئۇن ئوتتەردانىلىك بىلەقىلىپ م
رىنداشلىرىدىن ېت رايونىدىكى قەئاپ ڭرنىەتچىلەسارىيىدىكى تىجار

 ڭمى 100ن ەزى ئالدى بىلۆلىپ، ئشكىل قىەت« مىكىۆھال سوراش ئ
 ەمالرنى ئىئانۇيۇماددىي ب ۋەل ۇرىكا دوللىرى قىممىتىدىكى پېئام

ىزورالردا ېۋلېرنال، تۇزىت، ژېر قىلدى. گۋەرەپەلقنى سەقىلىپ، خ
پ، ۇرۇتاش باشقۇبىر ت» ڭىق قىلىپ، پارتكومنىۋشەرھال ئاشكارا تەد

ق ۇئوچ ەىسىگلگىلىمەن ساختا بەگېد« قسىم قىلىشەتاش تۇبىر ت
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يت ېر ھەنلۈك ۇيالغانلىقىنى پاش قىلدى. ب ڭنىۇقارشى چىقتى. ئ
ـ  ەشرۆن ئەس بىلەس ـ بەر بەتچىلەپ، تىجارۇھارپىسى بول

ك ەندەگېچ، ماي دۈرۈن، گۇل، مال، كىيىم، ئۇزاكاتلىرىنى، پ
ردى. ۇت ەتتەچىرۆن ئۈچۈقىلىش ئ ەلىپ، ئىئانېپ كۈرۈتۆرنى كەرسىلەن

ق ەپ، نۈرۆنى كۇر بەتوپالش ئىشخانىسىدىكىل ەئىئان ڭپارتكومنى
توپالش  ەت ئىئانەمۈكۆسىلغان ھېئ ەھەۋيدانغا قىزىل لەم

ل، ماللىرىنى ۇچىالرغا پۇقىلغ ەتىپ، ئىئانەۋەئاپتوموبىلىنى ئ
ن ەدادىللىق بىل ەق قىلدى. رابىيۇزورل ەققىدەش ھۇرۇتاپش ەتكەمۈكۆھ
 لىپ: ېئالدىغا ك ڭالرنىۇئ

پ ۈرۆرلىكىنى كۋەرەتپۋەساخا ڭلقىمنىەخ ڭنىې_ م
س، ئالالھقا، ەمەرزدار ئەق ەتكەمۈكۆن ھەر، مەاتامسىلۋقىزغىنى

 ەمېچنېن ئوينايدىغانالرغا ھۇرىدا ئويۇرزدار، ئوتتەق ەمىللىتىمگ
ن. بىز توپلىغانلىرىمىزنى ەيمەزمۈرگەب ۇلقىمنىمەن، خەيمەرمەب
ز قولىغا ۆئ ڭرىنداشلىرىمىزنىېچرىغان قۇئ ەتكەال، ئاپۋۋيتتىن ئاېھ

توپالش ئاپتوموبىلى  ەن ئىئانەتكەۋەدى. پارتكوم ئېد -رىمىز، ۇتاپش
، بىرسى تاشالپ قويغان كونا بىر ۇن بولسىمەتكۈك ەچ كىرگىچەك
 ڭلقنىەالر خۇتوپلىيالمىدى. ئ ەرسەچ نېم چاپاندىن باشقا ھۇرۇخ
س، ەمەئ ەتكەمۈكۆرىدىغانلىقىنى، ھېئايىماي ب ەرىدىغان كىشىگېب

ق قول ۇرۇپ، قۈرۆن كەزى بىلۆز كۆئىشىنىدىغانلىقىنى ئ ەرابىيىگ
 قايتىشتى. 

ق ەقىن نېرىكا دوللىرىغا يېئام ڭمى 500، ەچۈگېش دەش ـ پەھ
ملىرى ھازىرالندى. ۇيۇم بەئاپتوموبىلغا قاچىالنغان يارد 27ل، ۇپ
الر ڭيتىېربان ھۇق»، «رىنداشالرغا ساالم!ېت رايونىدىكى قەئاپ»
، ەھەۋن لەگېد« !ۇمايدۇنتۇرنى ئەلق سىلەخ»، «ن!ۇك بولسەبارۇم

مچى كوچىلىرىدا داقا ـ ۈرۈئاپتوموبىل ئ 27سىلغان ېنكىالر ئۇلوز
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ن ۈتۈرىتىپ يولغا چىققاندا، پڭازىنى ياۋناي ئاۇمباق، ناغرا، سۇد
 ۋەلى ھاجىم ېد ئەممەھۇقادىر، م ەلق كوچىغا چىقىپ، رابىيەخ

كىنى، ئىنسانىي ۈملۆئ ڭنىلقىەر خۇيغۇزىتىپ قويدى. ئۇرنى ئەلەرامىل
تلىك ۋەيەھ ۇاتقان بۋخىلىقىنى نامايان قىلىېرد ـ سەزىلىتىنى، مەپ

 ەشىدا رابىيېاتقان ئىدى. بۋر ئوغىسىنى قاينىتىۇدڭرنىەن كىملۇقوش
تاش ۇبىر ت»لىپ ۋېممىسىنى تارتىەبولمىغىنىدا، ئاللىقاچان ھ

ن ۇەچېل ڭاۋرىشنى ئويلىغان ېتىپ بەۋەرتىغا ئۇز يۆئ «پۇرۇباشق
 خلىيالماي قالغان ئىدى. ۇمدى ئەئ

ر، ەھەچرىغان شۇم ئاپتوموبىلى يول بويى ئەيارد ڭرالرنىۇيغۇئ
كىدىن ۈزلۆلق ئە، خۇىقات قىلمىغان بولسىمۋشەزىالردا تې، يەناھىي

ئىككى ئاپتوموبىل  ەنەلىپ، يېكەملىرىنى ئۇيۇم بەقوزغىلىپ، يارد
 ەنەي ەندەلگەاتقا كۋزايەنى پۇم قوشەيارد ڭنىەلدى. رابىيۇمال قوش

قىغا ۇيوليور ڭقىرىنىۇلدارالر يەمەرلىك ئەچرىدى. يۇغا ئۇتوسالغ
لىپ ۇۋېرۇزلىرى تاپشۆملىرىنى ئۇيۇم بەيارد ۋەلى ۇم پەن، ياردەبىنائ
چرىغان ۇئ ەتكەردى. ئاپۇقتۇرىدىغانلىقىنى ئېتاش تارقىتىپ بۇبىر ت

 ەئىم ئىئاندا رەھ ڭلدارالرنىەمەز ئۆزى ئاچكەر بولسا، بەلقلەخ
م ەتىدىغانلىقىنى، ياردۋېلالرنى جىمال يوق قىلىۇقىلىنغان پ

ياكى  ەنلىرىگەچمۆن خىتاي كەلگەى كېڭملىرىنى بولسا. يۇيۇب
شىپ قالغان ېرىپ، ئېغقانلىرىغا تارقىتىپ بۇت -ق ۇرۇئ ڭزلىرىنىۆئ

 ەتكەرنى ئاپەكلەمېكسىز يەرېن كەتكۆاقتى ئۋ ۋەكونا كىيىم 
نال تارقىتىپ ۈچۈرسىتىش ئۆخبىرالرغا كۇ، مەلققەچرىغان خۇئ

 قويىدىغانلىقىنى ئىنكاس قىلدى. 

، خىتاي ەرگەللەت ئەرى، چېيىلدىن ب ەقادىر بىر قانچ ەرابىي
 ەتىپ قىلىپ، ئائىلىسىدېك ەتكەيىغىنغا، تىجار ەرلىرىگەھەش

تىم ېق ۇپ باقمىغان ئىدى. بۈزۈتكۆيت ئېھ ەن بىللەبالىلىرى بىل
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 ەلىپىگەك تۈچلۈك ڭبالىلىرىنى ۋە ئىلتىماسى ڭىسىدىقھاجىن ەسلىدەئ
 ەپ بىرلىكتۇم بولەر جەيدىكىلۆن ئۈتۈيتنى پېن، ھەئاساس

ت رايونىغا ەئاپ ەن ئىدى. بىراق، رابىيەرگەب ەدۋە ەشكۈزۈتكۆئ
 -ھقانلىرىنى، ئاچ ېر دۇيغۇئ ەلىپ، نامرات، مىسكىن، بىچارېك

 ەيىگۆال ئۋۋايتتىن ئېپ، ھۈرۆنتلىرىنى كەرزەر پۇيغۇاچ ئڭيالى
 ەالرنى رازى قىلىش نىيىتىگۇن شەچىپ، ئالدى بىلېاز كۋرىشتىن ېب
 لدى.ەك

ر ۇيغۇرىب ئېچرىغان غۇئ ەتكەيتنى ئاپېيىل روزى ھ ۇ_ ب
زىمىز، ۈتكۆئ ەن بىللەالر بىلۇن ئۈچۈم قىلىش ئەھقانلىرىنى خاتىرجېد
 ھرىبانلىقىېم ڭلقىنىەر خۇيغۇقولىغا ئ ڭممىسىنىەم ھۇچوق ەيتقىچېھ
چ، ماي، ۈرۈن، گۇخت، ئەك، رەچېل، كىيىم ـ كۇن پەنگەملەسسەجۇم
قولىنى  ڭرنىەتچىلەز خىيانۆزىمىز، ئاچكۈتكەرنى يەشلۆگ
تىپ ېتلىرى ئىششىپ كۇىپ، پېڭدى توال يول مېيمىز، ـ دەزمۈگكەت

تىنى داستىكى ئىسسىق ۇياتاقتا پ ەچتە، كەالماي قالغان رابىيڭما
ئالدىراپ  ەيلىرىگۆن ئۈچۈش ئۈزۈتكۆيت ئېپ، ھۇرۇغا چىالپ ئولتۇس

قاراپ.  ەرگەلەرامىل ۋەلى ھاجى ېد ئەممەھۇاتقان مۇۋتىت ـ تىت بول
 ۇالرمۇسىرلىنىپ، ئەخىل پىداكار روھىدىن ت ۇب ڭقادىرنى ەرابىي

 ت قىلدى.ەقايتماسلىققا نىي

قىلىنغان  ەخپۋە ەسچىتكەغىمدىال مېلغان چۇغۇن، تە_ م
س، ەمە، بالىلىرىمغا ئەمگەىم، ئائىلبارلىق ڭنىېا مۇڭن، شەنمەئىك

ي ـ ماكانسىز، كىيىم ـ ۆئ ەردەي ۇپ، بۇنسەم ەلقىگەر خۇيغۇن ئۈتۈپ
ممىسى ەھ ڭرنىەسىدىلەكسىز قالغان نارەك ـ ئىچمەمېكسىز، يەچېك
ك ەدۇرمان بولغەق دۇتول ەردىگەد ڭالرنىۇئ ۇبالىلىرىم، قاچانم ڭنىېم

كرى ۈپتىن ئالالھقا شەرەتبىر  ەن؟! ـ رابىيەرمەرېبىر ئىش قىلىپ ب
ـ  ۇيمۆئ ەيتتى. رابىيەت تىلەدەپتىن ئالالھتىن مەرەبىر ت ەنەقىلسا. ي
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زا، ېالماي قالدى. ئاخىرى يڭپ، ھالسىزلىنىپ ماۈرۈي كىرىپ يۆئ
ھقانالرنى بىر ېچرىغان دۇئ ەتكەلىپ، ئاپېنت باشلىقلىرىنى ئىشقا سەك
ان سانىغا قاراپ، ج ڭر بىرىنىەكتىپ ھالدا، ھېتوپالپ، كولل ەرگەي

 ەتكەزدى. ئاپۇمالرنى تارقاتقۇيۇباشقا ب ۋەل ۇبىردىن ـ بىردىن پ
 ۋەقادىرغا  ەسىرلىنىپ، رابىيەھقانلىرى قاتتىق تېر دۇيغۇچرىغان ئۇئ
تدارلىقىنى ەپ مىننۆرىنداشلىرىغا كېتچى قەمچىدىكى تىجارۈرۈئ

ىن ق ئازابىدۇزلۇئىقتىسادىي يوقس ۋەك ۈنلۈشكۈردى. روھىي چۈبىلد
ل، ۇاي، پۋبو ەپ قالغانكى، بىر بىچارۈشۈنداق ھالغا چۇلق شەخ

 ھاياجىنىنى باسالماي:  ڭزىنىۆلىپ، ئېرنى ئەچلۈرۈن، گۇئ ۋەكىيىم 

تتى. بىرسى ەالپ يىغالپ كۋپ توەشى! _ دۇجۋن ماۇ_ ياشىس
 ايغا ئىچى ئاغرىپ:ۋبو

نلىرى ەگېشى دۇجۋ. ماۇ، يامان بولىدەمىسىلېنداق دۇا ئۋ_ بو
شى ۇجۋما ەرنى بىزگەرسىلەن ۇك بولدى، بەيىلد 20تكىلى ەك پۈلۆئ
 ە، رابىيۇتىپتەۋەرىنداشلىرىمىز ئېتچى قەمچىدىكى تىجارۈرۈس، ئەمەئ

 دى. ې، ـ دۇاتىدۋرىېقادىر تارقىتىپ ب

 ڭنىەرابىي ۇرلىك كادىرالرمەس، يەمەھقانالرال ئېزىالردىكى دېي
شى قىلىشتى. ېيز ۆسىرلىنىپ كەھرىبانلىقىدىن تېىتىدىن، مۋساخا

 ەشانىسىگېشىنى پېسىلىپ يىغالشتى، پېشىغا ئېپ ڭنىۇمومايالر، ئ
كىيىملىرىنى  ڭنىەلىپ، رابىيېپ كەتىلېشتى، بالىلىرىنى يۈرتۈس

چكىم ېھ ەئىچىد ەشتى، يىغا ـ زارۇاپ ئالماقچى بولۋسىالپ، سا
ست ەالرنى مۇسى ئۈيگۆرىنداشلىق سېقىقىي قەتالمىدى. ھۇزىنى تۆئ

 خىتاب قىلىپ:  ەلققەخ ەبىيقىلدى. را

ن ەالر، مڭنداق خىجىل قىلماۇنى ئېلقىم، مەخ ەي بىچارە_ ئ
 -رنى جاپا ەلمىدىم، سىلەرېقىلىپ ب ەمېچنېھ ەرگەسىل

نى ېرالمىدىم. مۇلدۇتۇقتىن قۇزلۇدىن، يوقسڭتتىن، توپا ـ چاەققەشۇم
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 ۋەقىلدى  ەپ نالەالر، ـ دۇڭرۇنى ئېالر، مڭنى تىلالېالر، مەڭيىبلەئ
 -رى ېقىلدى. توپالنغان ق پەلەت رىشنىېب ئا قىلىپۇد لقتىنەخ

رىشىنى سورىدى. ېئا قىلىپ بۇد ڭقادىرنى ەممىسى رابىيەياش ھ
ازى مىسكىن ۋراق ئاڭمكىن، ياەمما تەق، ئۇلۇڭم ڭنىەرابىي

 باشلىدى: الشقاڭجارا ەردەكلەرۈي

 قىل،ەئ ەلقىمگەخ ئالالھىم، ئىگىسى تەدرۇق كۈيۈب يەئ _
شمىنىنى ۈن. دوستىنى، دەقىلغايس ئاتا ىناقلىقئ چ،ۈك

قتىن ۇدلۇن. بىخەيسەكلىگەتېلقىمنى توغرا يولغا يەن. خەتقايسۇتون
ن يول ۈچۈش ئۇلۇتۇمىدىن قۇلۇز ڭزالىمنى ن.ەئويغاتقايس

پ گادايغا ئايالنغان ۇرۇپ تەسسەن. مول بايلىققا دەيسەتكەرسۆك
 ەئىگ ەىگققەرىزقىغا، ھ زۆن. ئەھىم قىلغايسەر ەلقىمگەخ

 ن، ئامىن.....ەقىلغايس

ن ەگې، دۇلىدېيتگاھقا كېيىن ھېيت نامىزىدىن كېقادىر ھ ەرابىي
الن قىلىنغان ئىدى. ېرىپىدىن ئەخبىرالر تۇن ئىلگىرى مۈر بىر كەۋەخ

نى ەپ قارىشىپ رابىيۈرۈلمەت ەپكەرەت تۇيىن تېر نامازدىن كەكىشىل
 ڭلىيىتىنىۇسئەپ مۆك ۇخىمېلقى ئالدىدا تەئىدى. خ ەكتەئىزدىم

ئالدىغا  ڭسچىتىنىەيتگاھ مې، ھەس قىلغان رابىيېبارلىقىنى ھ
لىشىغا ۈۋېتۈقىزغىن ك ڭر ياشلىرىنىۇيغۇلىغان ئڭ، ئونمىەندەلگەك
 الر:ۇرىشتى. ئېئ

يىشىپ، ېلدى! _ دەئانىمىز ك ەماقلىق رابىيۇ، ئاق تەنە، ئەنە_ ئ
نلىرىنى ۇبوي رگىلى ئالدىرايتتى، بىر ـ بىرىنى قىستىشاتتى،ۆنى كۇئ

 يول رىدىنۇقادىرغا ئوتت ەشاتتى. ھاياجانالنغان ياشالر، رابىيۇسوز
نىك ېك يەندەلكەددى يۇىزى ئارىسىدىن خېڭر دەملەنى ئادۇچىپ، ئېئ

لدى. ەلىپ كېازىسى ئالدىغا ئۋرەد ڭسچىتىنىەيتگاھ مېسىلجىتىپ، ھ
ك، ۈزلۆر توپى ـ قارا كەملەشنا بولغان ئادەت ەشكۈرۆنى كۇئ
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ردانىلىك، ەردلىك، مەر، چىرايىدىن مەرلىكلەشقەرلىق قشاڭقا
چىسىغا ۇر، ئەرلىكلەشقەرغان قۇغىپ تېرى يۇر نۇرۇق، غۇرلۇسەج

اي ۋكانى ەڭترەن، ئەتلىرىنى كىيگەشمەن، پەكمەلكا، چۇرۇب -م ۇكاست
رغان ۇاللىنىپ تۇشتىلىرى جەشىل يىپلىق كېقىزىل، ي ڭكلىرىنىەينۆك

قادىرغا  ەر..... رابىيەرلىكلەشقەقلىق قماۇر تەسۆبادام دوپپىلىق، س
ر ۈتكۆك ئەتتۈركۈب ڭالرنىۇقىشماقتا، ئېن بەمىد بىلۈ، ئەكتەتىكىلم

غا ۇئوتقا، س ەڭسېبىزنى باشال، ئوتقا كىر د»ددى ۇزلىرىدىن خۆك
ر ۇقڭچو ڭن ساداالرنىەگېد« ييارمىز!ەت ەغا كىرىشكۇس ەڭسېد ەكرەس
 نلىماقتا ئىدى. ۇچقۇنىلىرى ئەم

ن ەببىتى بىلەھۇھرى ـ مېر مۇقڭپ ـ تاشقان چوۇتول ەرابىي
ن، ۈچۈلىش ئۈۋېرۆك كەدۇر ئوغالنلىرىنى قانغۇيغۇلىغان ئڭئونمى

ك ەدۇىزىدا قانغېڭنچ دە، مىللىي ئىشۇيغۇر، مىللىي تۇرۇمىللىي غ
مىمىي سالىمىنى ەرىنداشلىرىغا سېپ قۆك ۇخىمېن، تۈچۈلىش ئۈۋېزۈئ
ازى ۋناي ئاۇچىقتى. ناغرا ـ س ەگستىۈئ ڭلنىەستۈن، ئۈچۈش ئۈزۈتكەي

 ڭنىەرابىي ەممەردى. ھۈم سۈكۆس توختاپ، جىمجىتلىق ھەبىر پ
ك، مىسكىن ەدۇم بولغەلـھەق دىللىرىغا مۇنۇتتى، سەرۈلمەئاغزىغا ت

رمان ەد ەكلىرىگەرۈتلىك يەسرەك، ھەدۇئىلھام بولغ ەللىرىگۆڭۈك
 مىد قىالتتى.ۈالشنى ئڭرنى ئاەزلۆك سەدۇبولغ

لدىن ەستۈازىسى ئالدىدىكى ئۋرەد ڭسچىتىنىەيتگاھ مېھ ەرابىي
رلىرى ەسكەلىغان خىتاي ئڭتراپنى مىەر تاشلىدى، ئەزەتراپقا نەئ

 ەگزىسىدۆئ ڭرنىەيلۆكان ـ ئۇگىز بىناالر، دېراتتى، ئۇقورشاپ ت
 ڭر بىر كوچىنىەيتگاھقا قارىتىلغان ئىدى. ھېچى ھۇئ ڭپىلىموتالرنى

رغان ۇيتگاھنى قورشاپ تېھ ەلىدكەر شەمبەشىدىن باشالپ، چۇدوقم
بىر  ەنەن ئاپتومات، يەنگەتلەبىر قولىدا ب ڭخىتاي ساقچىلىرىنى

ددى ۇزلىرىدىن خۆقارىتىلغان ئىدى. ك ەلققەقولىدا ئاپشاركا ئىتلىرى خ
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ر، ەرىكلېچ ۇرغان بۇھشىيلىك چىقىپ تۋەك ەجالالتالرد كىنوالردىكى
 ڭئونمى ەچچەغان نيدانغا يىغىلەن مۈتۈپ، پۈتۆمغا ئۇجۇلىال ھېھ
ك ەتىدىغاندۋېپ قىرىۇتۇرىغا تۇر ياشلىرىنى ئوق يامغۇيغۇئ
 شاتتى.ۇرۇلپازدا قاراپ تەھىمسىز ئەر

ئىككى جايدا ئىككى خىل ئوخشىمىغان  ەھىرىدەر شەشقەن قۈگۈب
لقى ەر خۇيغۇسچىتى ئالدىدا ئەيتگاھ مېيدا بولغان ئىدى. ھەپ ەنزىرەم
 ەكتەنمۈلپەقادىرغا ت ەيىن، رابىيېغاندىن كۇپ ناماز ئوقۇشۇم بولەج

ن قورچاق ەرگەپ بەلگىلەدىن بڭيجىېبىرى، خىتايالر ب ەنەئىدى. ي
لدارى ەمەر خىتاي ئەپەن ەچچەئون ن ۋەشىت ېرۇت ئابدەئىس ئابلەر
خپىي ە، مەھىمايىسىد ڭرلىرىنىەسكەز خىتاي ساقچى، ئۈي ەچچەن

 ەىمىسىگھكەالىي مۋر ەشقەپ، قۇر ئايرودرومىغا قونەشقەھالدا ق
 ن ئىدى. ەتكەكىرىپ ك

، ەكتەرمۈپ يۈكۆدا مۇڭلۇپ بۇن كىشى، قورقەدىرلىگەخىتايالر ق
شىدا ېن كىشىنى بەيگۆزى سۆلق ئە، خەكتەتلىمەنەنى لۇلق ئەخ
 غلىماقتا.ۇلۇپ ئۈرۈتۆك

ازدا ۋقىرى ئاۇي ەرىنداشلىرىم! ـ رابىيېدىردان قەسساالم قە_ ئ
 ارقىرىدى. ۋ

رىغان ساالم ڭتراپتا ياەئانا! ـ ئ ەرابىيسساالم، ەم ئۇيكەلەئۋە_ 
، ۇكىن ئېاتاتتى، لەۋزلۆس ەتتى. رابىيۋەمىننى تىترىتىېر ـ زەازى يۋئا
ن بىر ۈگۈب ۇنكى ئۈتتى. چۇۋەتۇي ەزلىرىنى ئىچىگۆن سەككۈپ ەلىگۆڭك
ك قوزغىلىپ ەندۈلكەك ڭلقنىەق قىلىپ قويسا، خۇزنى ئارتۆغىز سېئ
بولسا قىپقىزىل قانغا  ڭتىنىسچىەيتگاھ مېتىدىغانلىقىنى، ھېك

قاراپ  ەلقىگەخ ۇتتى. ئەشىنۈتىدىغانلىقىنى ئوبدان چېبويىلىپ ك
 لدى:ۈكۆك ياشالر تەزلىرىدىن مونچاقتۆخىتاب قىلدى، ك

ن ەرگۈتىشتېر يەن، سىلۇك بولسەبارۇالرغا مڭيتىې_ روزى ھ
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تىمدا ېبىر ق ەنەلدى. يەرگىلى كەساالم ب ەرگەسىل ەالر رابىيڭقىزى
رىنداشلىرىم، ېن. قەلىمېلىپ كېر ئەۋەشخۇم خۇچوق ەگرەسىل

ر ـ ساقچىالرنى، ەسكەرغان ئۇت« قوغداپ»تراپتىكى بىزنى قورشاپ ەئ
ن روزى ۈگۈالر، بڭ!؟ تارقىلىۇالرمۈڭردۆئاپتوماتالرنى، ئاپشاركىالرنى ك

 ن. ۇتسۆشادلىقتا ئ ەممەيت، ھېھ

ق ساماغا لق رىتىملىەرىدى، خڭازى ياۋناي ئاۇھامان ناغرا، س ۇش
 ەرزىگەمىننى لېر ـ زەساماسى ي ڭرنىۇيغۇلىغان ئڭسسىدى، ئونمىەد

كشى ەغداي باشاقلىرى تۇتىزلىقتىكى بېكسىز ئەسالدى. گوياكى چ
ن ەت بىلەنلىرى رۇپقۇىز ئېڭك، بىپايان دەندەسىلكىنگ

بارلىققا  ەنزىرەك كىشىنى ھاياجانغا سالىدىغان مەنلىغاندۇدولق
غا، ڭنىۇتتى، ئەزاقالرغا كۇزاق ـ ئۇلىرى ئخىيال ڭنىەلدى. رابىيەك

تلىرىنى ۇتىپ، پېسكىن ئەنلىرىنى كۇكشى تاشالپ، بويەقوللىرىنى ت
سابسىز ېاتقان ھەۋسسەن دەچ بىلۈك ەرگەپ، يۇرۇرىتىملىق ئالماشت

لىپ، ئات ېقان سۇپ، چۈرۆپىلالرنى ئېر توپى گويا، سەكىشىل
گرالىرىنى ېت چەلۆدك، ەنلىرىدۇزخان قوشۇاتقان ئوغۋلىېپ كۇرۇچاپت

ك، ئاسىيانى ەرلىرىدەشكەل ڭن ئاتىلال خاقاننىەتكۋەزلىۈپ تۇزۇب
 ەپتەرەت تۇت ڭخاقاننى بىرەمىد ئىلتۇراتور تېئىمپ ەگانېن يەتكەتىتر

ددىچىندىن ئادرىئاتىك ەك، سەندازلىرىدەۋەئات ئويناتقان چ
ق ۇتلۇن پادىشاھ قەمىننى ئىگىلىگېبولغان بىپايان ز ەىزىغىچېڭد
ق ۇلتان ساتۇ، سڭك، پانتىكىننىەردارلىرىدەس ڭخاقاننى ەلگبى
 ڭرنىۇنى باتې، غڭ، سابىت دامولالمنىڭئىد خاننىە، سڭغراخاننىۇب

لق بىر ەتولغان، خ ەمىدكۈلق ئەخ»تتى. ەپ كۈنۈرۆك كەانلىرىدۋپال
زىنى ۆقادىر ئ ەرابىي« لق ئازادلىققا ئىنتىزار.ەشنا، خەت ەكچىگەتېي

، ەياردىمىد ڭرنىەلەرامىل ۋەلى ھاجى ېد ئەممەھۇماتقان ۋلىېقوغداپ ك
الدى. ۋكانغا كىرىۇچىقىپ، بىر د ەسلىكتەر توپى ئىچىدىن تەكىشىل
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الغان ۋن ئولىشىۈچۈلىش ئۈۋېرۆنى بىر كەئالدىغا رابىي ڭكاننىۇد
ك ەتىدىغاندۋېقىېئىشىكىنى چ ڭكاننىۇكىدىن، دۈپلۆر كەملەئاد

ئارقا  ڭكاننىۇئامالسىز، د ەيباشلىغاندا، رابى ەقىستىلىشىپ كىرىشك
 ر بولدى.ۇجبەم ەتىشكېرىزىسىدىن چىقىپ كېد

زلىرىنى ۆقى كۇلى ھاجى ياش يېد ئەممەھۇدى مېا، ـ دۋ_ تو
غ ئايال ۇلۇنچىلىك ئۇب ەزىرىدەن ڭلقنىەپ ھاياجاندا، ـ خۇرۇيتىپ تېئ

ر ۈمۆن، بىر ئەنمەپتىكەپ بىلمۈرۈنلىكلىرىنى يانلىرىدا يەئىك
 ل باغلىدىم، خانىم.ەشقا بۇبول ەلىرىدتەخىزم ڭسىلىنى

، ـ ەرغان رامىلۇپ يىغالپ تۈكسۆئ ەخىچېدى تېئاچا، ـ د ە_ رابىي
ن ۈچۈلقىمىز ئەن. سىز خەن ھاياتىمنى پىدا قىلىشقا رازىمۈچۈسىز ئ

ز ۈ، يەنەىز ئڭردىۆيسىز، كەلەرېئىشالرنى قىلىپ ب ڭن چوەتەقىقەھ
 ! ۇاتىدۈۋتۈك تەرىيۆلق سىزدىن، ئازادلىق، ھەلىغان خڭمى

 

 ىتىۋئاقى ڭسسىدارلىق شىركىتىنىەئانا ھ ڭمى

ـ  ۇڭبول ڭتلىرىنىەىاليۋ ۇن، ئاقسەر، خوتەشقەقادىر ق ەرابىي
الىنى ۋھەمىي ئۇئوم ڭرالرنىۇيغۇپ، ئۈرۈئايلىنىپ ي ەچقاقلىرىغىچۇپ
تقىق ەپ تۈرۈكشەالپ تڭن ئاەلىقى بىلۇز قۆپ، ئۈرۆن كەزى بىلۆز كۆئ

ش ۇرمۇل تۇاچ، يوقسڭئاچ ـ يالى ڭرنىۇيغۇئ %90يىن، ېقىلغاندىن ك
ك ھالغا ەدۇئاران قارنى تويغ ڭرنىۇيغۇئ %9اتقانلىقىنى، ۈۋرۈچەك
قوينىدا  ڭتنىەمۈكۆھ ڭرنىۇيغۇيدىغان ئەتمەي ەگ %1نلىكىنى،ەلگەك

 اتقانلىقىنى ستاتىستىكا قىلىپ چىقتى. ۈۋرۈچەش كۇرمۇم تەخاتىرج

 ڭشنىۇلۇتۇدىن قڭنىۇنلىق، بنامراتلىق، نادا ەردەي ەممە، ھەرابىي
ت مائارىپ. مائارىپنى ەقەپكى چارىسى پەسلەد ۋەھازىرقى 

ر ۇقڭرنى چوەنلەگېك، دەرېچىش كېپ ئەكتەن مۈچۈش ئۇرۇمالشتۇئوم
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 س قىلدى.ېھ

ش دوكالتىنى يوللىغان ئىدى ۇرۇتى قېرسىتۋېنىۇر ئۇيغۇبىر ئ ۇئ
بولمىدى.  ەنەچىشنى پىالنلىدى يېكتىپى ئەر مەتىملېستىقالنمىدى. يەت
 ڭراۋنياغا داۇلگىلىمىسىنى چىقىرىپ دەرىي مائارىپ بۇجبەيىللىق م 9

پلىرىدىال ئىجرا ەكتەت خىتاي مەقەنى پۇ، ئڭتنىەمۈكۆسالغان ھ
 ەپلىرىدەكتەم ڭرنىەتلەباشقا خىتاي بولمىغان مىلل ۋەر ۇيغۇقىلىپ، ئ

ن ئىجرا ەر بىلەك باھانىلەندەگېشارائىت، ئىقتىساد د
 ڭمائارىپىنى چى ە، ئائىلەن رابىيەتكەپ يۇانلىقىنى توناتقۋقىلماي

الد قىلىپ ەۋرنى ياراملىق ئەنتلەرزەش، ئانىالر ئارقىلىق پۇتۇت
زم قىلدى. ئانىالرنى، ئايالالرنى، ەكىنى جۈرلۈرۆز ڭشنىەربىيىلەت

شى ۈرۈتۆد كەق ڭك، ئايالالرنىەرېل كۇن پۈچۈش ئەربىيىلەبالىالرنى ت
بىرىنچى  ەنداق قىلىپ رابىيۇك. شەرېى كـ يولباشچ ەلگۈن ئۈچۈئ

پىش، روناق ېل تۇش، پەكلەتېش، يەربىيىلەچتا ئانىالرنى تۇباسق
« سسىدارلىق شىركىتىەئانا ھ ڭمى»ن ۈچۈگىتىش ئۆپىشنى ئېت
 ت قىلدى. ەشنى نىيۇرۇق

نىي ۇقان ڭنى« سسىدارلىق شىركىتىەئانا ھ ڭمى»قادىر  ەرابىي
 1997ش ئارقىلىق،ۈرۈندەشۈىرىغا چقىنلېجىرىش، يېتلىرىنى بەسمىيەر

زالىغا  ەرىكەم ڭنى سودا سارىيىنىۈك - 17 ڭئاينى - 12 يىلى -
كلىپ قىلدى. ەراسىمىغا تۇش مۇلۇرۇت قەر ئايالنى شىركەپەن 200

ر ئايال قىسقا ەپەن 200لدى. ەق ئايال كۇدىن ئارتڭراسىمغا مىۇم
تىملىق ېنچى ققوشتى. ئىككى ەسمايەمىليون سوم د 13 ەاقىت ئىچىدۋ

ئالدى  ڭرنىەنلەلگەر زالغا، بىناغا پاتمىدى. كەنلەلگەيىغىلىشقا ك
ل قوشىدىغانلىقىنى ۇپ ەسومغىچ ڭسوم، ئاخىرى مى ڭمى 500
ت ەك خەدۇق توشقۇساند 9ردىن ەر قايسى ناھىيىلەردى. ھۈبىلد

ز ۆئ ڭنى« سسىدارلىق شىركىتىەئانا ھ ڭمى» ەتىدېالر خۇلدى. ئەك
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شنى ئىلتىماس قىلغان ئىدى. ۇرۇتلىرىنى قەشىرك ەبۆش ەناھىيىلىرىد
پ ئىسىم ەئانا د ڭلغان بالىسىغا مىۇغۇى تېڭدىن بىر ئانا يۇئاقس
 ەدىيەھ ەتكەكلىرىنى شىركۈزۈئ ۋەك ۈزەن بىلۇئالت ڭزىنىۆپ، ئۇقوي

 تتى. ەۋەقىلىپ ئ

ل ۇمىليارد سوم پ ەر ئاي ئىچىدەسىال، بىرېل دۇماق ەرابىي
س، ەمەئانا ئ ڭمى ەرت بويىچۇن يۈتۈنىق ئىدى. پېتوپلىنىدىغانلىقى ئ

ن، ەجاسارىتى بىل ڭر ئاياللىرىنىۇيغۇمىليون ئانا توپالنغان ئىدى. ئ
ر مىللىي ۇيغۇغ توپلىنىش، ئەبلەك مەدۇخىرىس قىاللىغ ەتكەمۈكۆھ

 اتاتتى. ۈۋرۈئىگىلىكى تىكلىنىش ھارپىسىدا بىخ س

ش ئىدارىسىدىن ۇرۇرىي باشقۇمەت مەقادىر سودا ـ سانائ ەرابىي
لىشى ېكىنىشكىسىنى ئ ڭنى« سسىدارلىق شىركىتىەئانا ھ ڭمى»

ئاشكارا  ەردەر يەرلىك ئىدارىسى خادىملىرى ھەتە، بىخەڭن تەبىل
 . بانكىغاۇتىدېپ كەالر، يەڭرمەل بۇپ ەرابىيىگ»تارقىتىپ  ەپىتن

الشقا ۇڭردى. شۈلىپ يېس ڭراۋپ داەد« ۇالىدۋلىۆرزىنى تەق بار، رزىەق
پ، ۇرۇل ئالماي تۇچ كىشىدىن پېراسىمىدا، ھۇچىلىش مېئ ەرابىي

كىشىنى  ەممەپ، ھۇپ قويەىلۆۋلنى دۇق پۇبىر ساند ەستىگۈل ئەستۈئ
 ەققىدەر ھەپىتنىل ۇن ئىدى، ئەزلىگۆق سۇتۇسىرلىك نەك تەدۇيىغالتق

 ن ئىدى: ەگېنداق دۇتوختىلىپ م

ن ەست م. راۇاتىدۋيىشىېتتى، دەپ كۇلۇبوغ ەرزگەنى قېر مەزىلە_ ب
، ەس، ياراتقان ئىگىسىگەمەئ ەرگەخسلە، شەتكەمۈكۆرزدار، ھەق
س قىلغان. ېنلىكىمنى ھەرزدار ئىكەپال قۇلۇغۇن تەرزدار، مەق ەلقىمگەخ
ئايدىال  7قارنىدىن، ئالدىراپ  ڭن ئانامنىۈچۈش ئەلۆرزىمنى تەا قۇڭش
پاتمايدىغان،  ەگىكىمگۆپ قويسا يەگۆن. كىچىكىمدىنال يەشكۈچ ەرگەي
 ەچېپ كەمىنى يېغ ڭياتمايدىغان، باشقىالرنى ەمدۈكۈشۆپ قويسا بەلۆب

پ ەنسىرەنى ئېز ئارام تاپمايدىغان قىز بولغاچقا، دادام مۈندۈـ ك
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ل ئاخىرى ۇ، پڭلىېھىرىدىن قايتىپ كەش ڭقىزىم خىتاينى»
لى بار بايلىرىمىزنى ۇيان، پۇالر تارىختىن بۇن، بۇىزغا چىقمىسڭشىېب
رنى ۇيغۇباي ئ ڭمى 500ن جالالت ەگېي دەسسى ڭلدى. شىەالپ كۇب

ن، ۇن قىيناپ، ئالتەسسىتىپ، توك بىلەزىندانلىرىدا مىخقا د
غا قىلىپ، ۋيشى ئاتىسىغا سوەك ڭلىپ، جاېالپ ئۇشلىرىنى بۈمۆك
نسىپىنى ەزا ئىگىلىك مىنىستىرى مېپ، يۇلۇتۇمدىن قۈلۆئ
 ۇىمگىنېجىن د ڭاۋـ  ڭنداەسۇڭ، گۇگىنىمېد ڭالدى. گومىنداۋتىېس
ھلىلىرىمىزنى، ەلدار بايلىرىمىزنى، ئىلىم ئۇپ ڭمى زۈي ەچچەن
لكىنى ۈر، يايالق، مەپ، بايلىقلىرىنى، يۈرۈلتۆلىمالىرىمىزنى ئۆئ
، ۇالر بايلىققا تويمايدۇردى. بەپ بۈلۆقىلىپ، خىتايالرغا ب ەسادىرۇم
 ن:ەم ەندەگېد« زى يوقالر.ۈي ۇ، بۇنى بوش قويمايدۈبىر ك ۇنىمېس

ن، ۈچۈن ئاق ـ قارىنى بىلىپ قالغىنىم ئەدادا، م ۈڭرۈچە_ ك
ن، ۈچۈنلىكىمنى بىلىپ قالغىنىم ئەرزدار ئىكەق ەلقىمگەخ ڭمنىۈزۆئ
ىزنى ڭرزىەقىزىم، ق ۇ، دادام، بوپتەگىنىمدېن، دەيولدىن يانالمايم ۇب

نى ئادا ڭرزىەنى قېم ۇرمەا سىلۇڭن. شەرگەت بەخسۇپ رە، دڭئادا قىلى
 ڭنىڭلقىەالر، خەڭنقىدلەنى تېالر، مڭىلىكچىلىك قەيدەپ ھەقىل د

 الر... ڭالر، قىستاڭرالۇجبەپ مەد ەلۆرزىنى تەق

لىشى بارالر ېئ ەندەر مەگەرزىم يوق، ئەق ەخسكەچ شېكىن، ھېل
 ەت، ـ رابىيەمەرھەم ەھنىگەنى سېي، قەتۋېرىېبولسا، مانا ھازىرال ب

 تتى. ەرسۆن كەلنى قولى بىلۇكلىك پەىلۆۋئالدىدا د

ز ياشلىرىنى ۆك ەرغانالر ھاياجان ئىچىدۇالىدا ئولتيىغىن ز
 غىزدىن:ېپ، بىر ئۈرتۈس

ىز بىز ڭباشلىسى ەگەقادىر، ن ەرزىمىز يوق، رابىيە_ يوق، ق
زىمىزنى ۆغا ئۇىز سڭسىېغا دۇىز ئوتقا، سڭسىېييار، ئوتقا دەت

 الشتى. ۋپ توەق، ـ دۇتتەپ يۇرچىمىزنى تونۇز بۆئ ۇئاتىمىز، بىزم
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ر ۇن ماھىنەاكالىتۋ ەتكەمۈكۆق ھۇاپتونوم رايونليىغىندا، ئ ۇش
سمىي ەر ڭنى« سسىدارلىق شىركىتىەئانا ھ ڭمى»قاسىم 

 ڭمىكىنىۆل ئۇسسۇستى، ناخشا، ئەنتا كېلغانلىقىنى جاكارالپ لۇرۇق
 تتى. ەرسۆنلىرىنى كۇت ئويەنئەئارتىسلىرى س

م ەم ھاياجانلىناتتى، ھەپ ھۇرۇئولت ەھنىدەقادىر س ەرابىي
نكى ۈگۈب ۇنكى ئۈتتى. چەاتىرلىنۋر خاۇمىشقىدېم نەتتى ھەنخىرلىەپ

ق ۇچىنى ئوچۈت زور بىر ئويغاق كەغاي ڭلقىنىەر خۇيغۇيىغىندا، ئ
 ن ئىدى. ەرگۆك

 ڭتنىەھنې، مەردىدەق دۇزلۇچنى، يوقسۈك ۇ، بۇلىپ ئېك ەنەي
ن ەبالىسىنى باقىم 5باغلىنىپ قالغان،  ەرگەغىرلىقىغا چىدىماي، يېئ
سى، ۇب ڭيپى، تاماكىنىەك ڭيلىنىپ قالغان، ھاراقنىلغا ئاۇپ قەد
ر ۇيغۇلغىنىپ بولغان ئۇروھىيىتى ب ەسىدەمەت ڭپنىەنسەم
پ ەسسەغىسىنى دۇبوس ڭتنىەننەج»لكى ەس، بەمەكلىرىدىن ئەركەئ
نيانى ۇبىر قولىدا د ەنە، يەتسەرەۋكنى تۈشۆبىر قولىدا ب»، «رغانۇت
 ڭرىنىەۋز دۆئ ڭىسىنىر ئانۇيغۇمىليونلىغان ئ« يدىغانەلەرىتەۋت

 ردى.ۆنىق كېاتقانلىقىدىن ئۋلىشقا ئىنتىلىېتىزگىنىنى قولىغا ئ

موھتاج ئىدى، يول  ەشكەكلەتېن، يۈگۈلقى بەر خۇيغۇئ
چىغا ئىنتىزار ۇشنا ئىدى، قىسقىسى يول باشلىغەت ەچىگۈتكەرسۆك

 ئىدى!

لغان ۇرۇغۇن يەر بىلەمىدلۈ، ئۇرىن ئارزېنداق شۇش ەنەئ ەرابىي
بىر  ەنەاتقانلىقىنى يۋكلىنىۈي ەز زىممىسىگۆئ ڭتنىەلىيۇسئەمى ۋغايى

 قىزاردى. ەىللىدۋزى ۈس قىلىپ، يېتىم ھېق

پىش، ېش، روناق تەر ئىگىلىك تىكلۇيغۇ، ئەيتتەپ ۇل شەد
 ۋەاتقان رىيال ۋلىېنالپ كۇك دولقەندۈلكە، كڭئويغىنىش ئىستىكىنى

 ەرمايىگەسابسىز سېھ ڭچنىۈك ۇب ەمدەچىنى ھۈلىي كەمەئ
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زلىرى قىزارماقتا، ۆك ڭرنىەن ئاللىكىملەرگۆاتقانلىقىنى كۋئايلىنى
 دى ئازابالنماقتا ئىدى.ۇجۋۇچىشماقتا، ېكلىرى ئەرۈي

مىليون  ەچچەرىكىتى نەش ھۈرۈتۆد كەق ڭك، ئانىالرنىەمېد
تتا ەھ ۋەر ەدىبلەن زىيالىيالر، ئۈتۈتتى. پەرسۆسىر كەرغا تۇيغۇئ

پ، ەدھىيىلەنى مەرابىي ۇلدارلىرىمەمەر ئۇيغۇسى زىل ئۇيغۇمىللىي ت
الن ېرنى ئەرلەۋە، خەرنالالر ماقالۇزىت، ژېرىشتى. گېقىرى باھا بۇي

ت ەىق قىلدى، جامائۋشەىزورالر توختىماي تېۋلېقىلدى. رادىئو، ت
قار  ەرمايەقولىدىكى س ڭنىەلغايماقتا، رابىيۇرى ئېپىكرى بارغانس

 زماقتا ئىدى. ۇبر ئارامىنى ۇدڭرنىەك يوغىناپ، كىملەىسىدۆۋد

ش ۇرۇرىي باشقۇمەر مەتچىلەقسىزال سودا ـ سانائۇيۇچاغدا، ت ۇش
ن، قىزىل باشلىق ەقىغا بىنائۇيوليور ڭئىدارىسى، پارتكومنى

نى « سسىدارلىق شىركىتىەئانا ھ ڭمى»پ ۈرۈشۈت چەججۆس ھۇخسەم
تنى ەججۆتتى. ھۋەالن قىلىپ تارقىتىېپ ئەت دەنسىز شىركۇقان
نى ۇقان ڭتنىەقولىدىن شىرك ڭنىەاقچىالر رابىين سەلگەپ كۈرۈتۆك

پتىرىنى ەسابات دېالدى. بانكا ھۋن تارتىەق بىلۇكىنىشكىسىنى زورل
 توختاتتى.

 ؟ۇنداقمۇت يوق، شەخسۇشقا رۇرغا باي بولۇيغۇك، ئەمې_ د

 ڭتنىەمۈكۆرغان خىتايالر، ھۇ_ يىلالردىن باشالپ، مىدىرلىغىلى ت
ت، فابرىكىالرنى ۋۇن، ھازىر زاەىلياردىمى ب ڭقوللىشى، بانكىالرنى

، كورلىدىكى خىتاي ەنزەمچى، شىخۈرۈك بولدى. ئەدۇالغۋتىېس
ن ەل بىلەت ئەچ ۋەلىشقا ېچىشقا، بىناالرنى سېتچىلىرى كان ئەتىجار

ي، ەخڭتچىلىرى شاەر تىجارۇيغۇسودا قىلىشقا باشلىدى. ئ
ينىدىن ەكماللىرىنى  ۋەلىنى ۇمىليون دولالر پ ەچچەن 10الردىال ۇجڭاۇگ

ر ۇيغۇپ قويدى. ئۇزۇتارتق ەرگەنلەرگۈن ماراپ يۇرۇيوش
 1دا ڭيجىېدولالر، ب ڭمى 200مىليون  1دا ۇجڭاۇگ ڭتچىلىرىنىەتىجار
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وت، ېۋرېلى پوچتا، پۇمىليون دولالر پ 2 ەمچىدۈرۈمىليون دولالر، ئ
ل تاپقان، روناق تاپقان ۇتتى. پەت يوقىلىپ كۇمتۇشتۇمال زاكازالردا ئ

ف... قاتارلىقالر ۇت بوساقەلتان ئىمىن، نىغمۇتىخان، سرىپ ئاېش
ر ۇيغۇندىن باشقا ئۇلدى. ئۆئ ەردەستلەيىقۇقسىز سۇيۇت

پسىزلىك ەۋلى خىتاي خۇمىليون دولالر پ 60ـ  50 ڭتچىلىرىنىەتىجار
را ئاسىيا ۇن، ئوتتەرگۈن تىل بىرىكتەتارماقلىرى بىل

 ڭـ تاال ڭالۇىدىن برىپەتلىرىدىكى باشباشتاق قاراقچىالر تەرىيۇمھۇج
 دوللىرى رىكاېئام ڭمى 300 مىليون 1 ڭقادىرنى ەقىلىندى. رابىي

 قالدى. ئاسىيادا راۇئوتت لىۇپ

شكىالتلىرىدىكى ەى تۋئاممى ۋەرىي ۇمەم ڭتنىەمۈكۆھ
 ۋەلدارالر دىپلوماتسىيىسىدىكى چاققانلىقى ەمەپلىرى، ئەنسەم

پ ۈرۈتۆد كەىرال ققاد ەت رابىيەقەن پەتتىكى ھوشيارلىقى بىلەتىجار
 راتتى. ۇتىك ت

 پىلدى! ېيىلتىزىغا پالتا چ ڭنىۇمدى ئەئ

سسىدارلىق ەئانا ھ ڭ، مىەر ئىچىدەتلەسرەھ -رد ەقادىر د ەرابىي
ل ۇشغەن مەش بىلۇرۇقايت ەلالرنى ئىگىلىرىگۇتوپالنغان پ ەشىركىتىگ
تىپ، ەۋەغا ئۇرنى ئاقسەللۈمگەت ھاشىم، ئايشەمەتتا مەبولدى. ھ

 ەئىگىسىگ ۇغا ـ ساالمالرنىمۋ، سوۇرنىمەكلۈزۈك، ئۈزەىلن بۇئالت
 ردى. ەئاپىرىپ ب

 

 ش يىغىنىداېڭەخىتاي سىياسىي ك

ن ەباشقا ئىشالر بىل ۋەت ەلتاي، يىغىن، تىجارۇرۇقادىر ق ەرابىي
ي، ەخڭ، شىنجىن، شاڭگاڭ، شاەلكىلىرىدۆتىم خىتاي ئېپ قۆك
بولدى. ئالتايدىن  ەتتەزىيار ەرلىرىدەھەقاتارلىق ش ڭيجىې، بۇجڭاۇگ
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زا ـ قىشالقالرنى ئايلىنىپ ېر، يەھەبولغان بارلىق ش ەنگىچەخوت
رىجىلىك خىتاي ەقىرى دۇتراپىدىكى يەئ ڭنىۇئ ۋەي ەنخەنۇڭچىقتى. ج

 ڭقراالرنىۇن قاتالمدىكى پۆۋەت ەڭردى. ئۆھاياتىنى ك ڭلدارلىرىنىەمەئ
ردىكى خىتاي ەرلەھەردى. شۈچەشىدىن كېب زۆشىنى ئۇرمۇت
زا، ېت يەن چەشى بىلۇرمۇتلىك تەمەشەھ ڭلدارلىرىنىەمەئ
شتلىرىنى ەزۈرگەچىنىشلىق سېئ ڭىچىالرنىۋھقان، چارېردىكى دەنتلەك
ت، ەر، تىبۇيغۇن ئەردى. خىتاي مىللىتى بىلۆن كەزى بىلۆز كۆئ

 ڭرنىەتلەاتقان مىللۋل قاتارلىق ئاپتونوم رايونالردا ياشاۇغڭمو
 ەالھىزۇلىدى، مڭردى، ئاۆرنى كرمىالۇلىشتېن سەقدىرىدىكى روشەت

 ڭشيا بايلىقلىرىنىەسابسىز خام ئېھ ەتىنىدۋە ڭرالرنىۇيغۇقىلدى. ئ
 ۇب ڭنلىرىنىەچمۆاتقانلىقىنى، سانسىز خىتاي كۇۋلۇخىتايغا توش

رنى، ەرلەت يەنبۇرنى، مەتلەق، خىزمۇن ھوقۈتۈلىپ، پېك ەرگەرلەي
ن خىتاي ەشكەلردى. چىرىكۆاتقانلىقىنى كەۋرنى ئىگىلەللۆريا ـ كەد
اتقانلىقىنى، نامرات ۋتىېپ كۈلۈمۆبايلىققا ك ڭلدارلىرىنىەمەئ
 ڭزلىرىنىۆق ئازابىدا، ئۇ، خورلەردىدەنامراتلىق د ڭھقانالرنىېد

ق ەردى. قىسقىسى ھۆاتقانلىقىنى كۋيوقىتى ۇرىنىمېئادىمىيلىك خاراكت
ن ۈستۈئاستىن ـ ئ ڭرنىەنلەگېق، ئاق ـ قارا دەناھ -
تچى ەشىدىكى مىللېت بەردى. ھاكىمىيۆنى كاتقانلىقىۇۋبول

گراسى بويىدىكى ئاز سانلىق ېرىزى، چەقىقىي غەھ ڭنىستالرنىۇكومم
تتىن ەھەزىپ، ئىقتىسادىي جېتتىن ئەھەرنى سىياسىي جەتلەمىلل

الپ ـ تاالپ، ۇبايلىقلىرىنى ب ڭالرنىۇقىلىپ، ئ ەكسپىالتاتسىيېئ
تتى. ەپ يۇى توننلىكىنەنىيىتىنى يوقىتىپ تاشلىماقچى ئىكەدەم

پ، ۈزۈس پىالن تۇخسەاقىت ئاجرىتىپ، مۋئىككى يىل  ەرابىي
چى ـ ۇلدارالر، زىيالىيالر، يازغەمەئىقتىساد ئاجرىتىپ، مىللىي ئ

پ، ەال ئىگىلۋھەچرىشىپ، ئۇن ئەر بىلەرلەھقانالر، سودىگېئالىمالر، د



270 
 

ئىسپاتلىق،  -لىل ەرىيال توپالپ دوكالت ھازىرلىدى. دېمات
 ڭرنى يىغىپ، خىتاي كومپارتىيىسىنىەسىلىلەلىي مەمەئ پاكىتلىق،

سىلىلىرىنى، ەقچىلىك مەك ناھۈرلۈت 16يدا قىلغان ەر رايونىدا پۇيغۇئ
قىلغان قىلمىشلىرىنى  ەندەپسەقىنى دۇئىنسانىي ھوق ڭرالرنىۇيغۇئ
ت ەسلىھەتلىك سىياسىي مەملىكەپ چىقىپ، خىتاي مەتلەر
رىغا قويماقچى بولدى. ۇتتن يىغىنىدا ئوەيتىلگېڭەك ڭىشىنىېڭك

ش ېڭەسىياسىي ك ۋەنى ۇقان ەنى، ئاپتونومىيۇقان ئاساسىي ڭخىتاينى
 ەقالرغا ئىگۇئاجايىپ ھوق ڭرنىەتلەئاز سانلىق مىلل ەتلىرىدەججۆھ

مانا  ەت ئىدى. رابىيۇجەۋماددىالر م ەنچۇبىر م ەققىدەنلىكى ھەئىك
نلىكىنى ەر ئىكەرسىلەزىدىكى نۈز يەغەيوق، ق ەتتەلىيەمەئ ڭالرنىۇب
 چىپ تاشلىماقچى بولدى. ېئ

تلىك سىياسىي ەملىكەـ ئايدا خىتاي م 12ـ يىلى  1996
 4500قادىر  ەلتىيى چاقىرىلدى. رابىيۇرۇن قەيتىلگېڭەك ڭشنىېڭەك

 ڭچىالر قاتناشقان چوۇلىغڭسىرتتىن ئا ۋەكىل ۋەق ۇدىن ئارت
ت ەيئەر بىر ھەھ ەسلىدەچىقتى. ئ ەزگۆنى سۈئىككىنچى ك ڭيىغىننى

 ڭپارتىيىنى»بولسا  ەتتى. رابىيەلۈرۈكشەزى ئالدىن تۆس ڭكىلىنىۋە
قولغا  ەلىرىدەت ساھەزا ئىگىلىك، سانائېرالر رايونىدا يۇيغۇئ
سخا يالغان ۇيدىغان، بىر نەدھىيىلەنى م« تىجىلىرىەن نەرگۈلتەك

ن ئىدى. ەرىشكېئ ەخسىتىگۇش رەزلۆپ، سۇرۇييارالپ تاپشەدوكالت ت
رلىرى، ەھبەبارلىق ر ڭخىتاي كومپارتىيىسىنى ەدھنىسىەئىس سەر
ر قايسى ەھ ۋەراللىرى ېنېتىدىكى بارلىق گېربىي ئىشالر كومىتەھ

، ەيتتەن ئالغان بىر پۇق ئورۇلدارلىرى تولەمەمىنىستىرلىقلىرىدىكى ئ
رىشىش ېقىغا ئۇش ھوقەزلۆن، سەئالدى بىل ۇچىقتى. ئ ەزگۆس ەرابىي

زى ئىككى يىل ۆتىپ، ئۈۋېرۆالتنى چييارالنغان يالغان دوكەن تۈچۈئ
النى ئىنكاس قىلىدىغانلىقىنى ۋھەقىقىي ئەييارلىغان ھەپ تۈرۈكشەت
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 پ دوكالتىنى باشلىدى: ۇق جاكارالپ قويۇئوچ

 سىلىسى ەئىقتىسادىي بايلىق م - 1

ن ەبىئىي بايلىقالردىن ئالدى بىلە، تەرچەنىدا گۇقان ەئاپتونومىي
مما ە، ئۇن بولسىمەنگەلگىلەنىق بېئپ ە، دۇلق پايدىلىنىدەرلىك خەي
ن، ۇر، ئالتۈمۆر، تۈمۆبىئىي گاز، كەفىت، تېر رايونىدىكى نۇيغۇئ
التلىرى، ئاشلىق، ۇھسەز قاتارلىق كان مۇران، مىس، تۇش، ئۈمۆك

زا ئىگىلىك ېچ، قوناق، پاختا قاتارلىق يۈرۈت، گەمايلىق زىرائ
قاتارلىق  ۇڭ، يەرېك، تەشې، كاال، قوي، ئەگۆالتلىرى، ئات، تۇھسەم

تلىك ەندىن باشقا قىممۇالتلىرى، ئۇھسەىچىلىق مۋچار ۋە اۋچار
رىياللىرى ېكلىرى، ياغاچ ماتۈملۈسۆاناتالر، دورا ئۋايى ھايۋيا

نسىز ھالدا ۇقان ۋەتسىز ەسمىيەچ قانداق رېقاتارلىق بايلىقالر ھ
 ڭنىۇش ەتسەلىپ كېتتا كىم ئەلماقتا. ھۇتوش ەلكىلىرىگۆخىتاي ئ
 اچ ياشىماقتا. ڭلق بولسا ئاچ ـ يالىەرلىك خەا. يبولماقت

 سىلىسىەغىر باج مېئ ڭھقانالرنىې. د2

ھقانچىلىق، ېزىالردا دېئاھالىسى ي  %90ڭرالرنىۇيغۇئ
الر پىالنلىق ۇ، ئۇللىنىدۇغۇن شەنچىلىك بىلۋەىچىلىق، باغۋچار

رزان باھادا ەن ئەق بىلۇلى زورلۇ. ھوسۇرلىنىدۇجبەرىقچىلىققا مېت
ت، ماشىنا، ۇ، ئوغۇل، سۇھقانچىلىق، ھوسېالر دۇ. ئۇلىنىدۋېتىېس

ان، باج، سىلىقالر ۋخىل ئال 44ك ەندەگېق دۇقلۇرۇق، ئۇيوپ
لدارالر ەمەر يىلى ئە. ھۇاللمايدۇتۇرزدىن قەستىدىن يىل بويى قەد
رىي ۇجبە. بارمىغانالردىن مۇبارىد ەمگىكىگەن بىكارغا ھاشار ئۈچۈئ
ھقان ېپچىلىك دۆزور ك ەخىرىغىچ. يىل ئاۇلىنىدۋېلىتىۆل تۇپ
رز ەالرغا قۇ. بانكا ئۇپتىال بولىدۇم ەرزگەپ قەگۈيدىغىنى تەي
 ەپتەكتەلى يوق، بالىلىرىنى مۇيدىغان پەلۆالر تۇ. ئۇيدەرمەب

 . ۇتالمايدۇئوق
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 سىلىسىەر مائارىپى مۇيغۇئ - 3

رىي مائارىپ ۇجبەن مۈچۈت خىتاي بالىلىرى ئەقەر رايونىدا پۇيغۇئ
اتسىز. ۋى سا %60 ڭت بالىلىرىنىەرلىك مىللەلغان، يۇييولغا قو

، ۇيدۇئوق ەردەپلەكتەى مېڭگىز بىناالردىكى يېخىتاي بالىلىرى ئ
 ەستىدۈك ئەسېپ، سىنىپ يوق، تاالدا كەكتەر بالىلىرى مۇيغۇئ

 ەچكەرىلمىگېچىالرغا شتات بۇتقۇرلىك ئوقە. يۇت يازىدەپ خۇرۇئولت
لى ۇيدىغان پەلۆت ڭرنىەلىلپ ئاھاۆ. كۇيدەتىشمېچى يۇتقۇئوق

 ەربىيەر تەرلۈسمۆ. ئۇتالمايدۇبولمىغاچقا، بالىلىرىنى ئوق
 ماقتا. ڭت يولىغا قاراپ ماەجىناي ەچكەلمىگەرۆك

 سىلىسىەت مۇغۇپىالنلىق ت - 4

اقىت، شتات ۋن ۈچۈتى ئۇغۇتوي قىلىشى، ت ڭر ياشلىرىنىۇيغۇئ
تىدا توي اقۋچ كىم خالىغان ېن. ھەرىلگېپ بەلگىلەكلىمىسى بەچ

ن ئايالالر ۇرغۇ. نۇيدەلمەرۈتۆاقتىدا قورساق كۋ. خالىغان ۇقىاللمايد
يىلالپ، ساختا دورىالرنى  ەچچەپ نۇپ قىلىشتىن قورقۇبول ەھامىل

لماقتا. ۇغۇيىپ تېيىن بالىلىرى مېرلىنىپ، كۇجبەم ەئىچىشك
اقىتسىز ياكى پىالنسىز ھامىلىدار بولغان ئايالالر بايقالغان ھامان ۋ

رخانىسىغا ۇزا دوختېرىپىدىن يەت كادىرلىرى تۇغۇت ۋەىالر ساقچ
ن، ەق بىلۇشىغا قارىماستىن زورلۇئاي بول 9ـ  8 ڭئاپىرىپ، بالىسىنى

ندىن ۈك 3ئايالالر  ۇ. ئەكتەرمۈلتۆلىپ، تىرىك ئېبالىنى قىرىپ ئ
سى ئىششىپ ۇبالىياتق ڭالرنىۇرالنماقتا. ئۇجبەم ەشكەيىنال ئىشلېك
 ۇرماقتا. شۇرىپ قايتېئاسپىرىن ب ەدان 2ت ەقەرالر پۇ، دوختەتسەك
گىرىپتار بولماقتا. بىر  ەسىلىگېن ئايالالر راك كۇرغۇردىن نەبلەۋەس

ى پىالندىن  %30 ڭھقانالرنىې. دەكتەتمەپ كۈلۆپ ئۇرۇقىسمى ياش ت
 - ۇلكىدىن، قورۈر مەبىدىن جازالىنىپ، يەۋەسىرت باال تاپقانلىق س

ماللىرىدىن ئايرىلىپ كوچىدا ا ۋجايىدىن، باغلىرىدىن، چار
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 مچىلىك قىلماقتا. ەتىل

 سىلىسى.ەسىزلىك مەڭتتىكى تەسودا ـ تىجار - 5

ش قىلىش، ۇلۇرۇش، قۇرۇت قەر، شىركەتچىلەر تىجارۇيغۇئ
 ەن باھانەگېتچى يوق دەلىش قاتارلىق ئىشالردا كاپالېرز ئەبانكىدىن ق

ماركىلىق ت باھالىق، راست ەالر قىممۇ. ئۇقىلىدېق ەتكەن چەبىل
ر ئوخشاش ەرلەال، خىتاي سودىگەڭن تەلىشى بىلېمالالرنى بازارغا س

قىلىپ  ەكمۆرزان باھادا تەيالغان، ساختا ماركىلىقلىرىنى ئ ڭمالنى
رنى زىيانغا ەرلەتىپ، بازارنى قااليمىقان قىلىپ، سودىگېس
 ەرگەر يەنلىرى ھۋەرەنۈسابسىز خىتاي قول ھېھ چراتماقتا.ۇئ

ق، ياغاچچىلىق، ۇزلۇك ساتىراشلىق، موزدرلىەتارقىلىپ، ي
نلىرىنى ۋەرەنۈھ ڭرنىەسىپلەك كەندەگېچىلىك دۈزلىك، تىككەئاشپ

ر ۇيغۇپ ئالدى. ئەت بازىرىنى ئىگىلەالزىمۇتىپ، مۋېقىستاپ چىقىرى
ت ەلۆنىي تىجارىتى دۇكىلدىكى قانەر قانداق شەھ ڭتچىلىرىنىەتىجار

چراپ ۇئ ەشلىكىگەنكزىيا ۋە ەكلىمىسىگەيولسىز چ ڭرلىرىنىۇمەم
 . ەكتەلمەك

 سىلىسىەچىرىكلىك م ڭلدارالرنىەمەئ - 6

رلىك پادىشاھ ەلدارالر يەمەر ئاپتونوم رايونىدىكى خىتاي ئۇيغۇئ
رلىكنى ئالدايدىغان ەپ، يۇنۇقىرىغا يالغان دوكالت سۇالر يۇپ، ئۇبول
رلىكتىن ەي ۋەز ەركەالر مۇر. ئۇردەتچىلەن خىيانەشكەنجىرلەتوپ ز بىر
ر ەللىرىنى ھۇكىرىم پ ۋەت ەش، خىراجۇلۇرۇجرىتىلغان ئاساسىي قئا

ن ەرگەزگۆكلى ئە. شۇالىدۈۋشۈلۆز ئارا بۆن ئەر بىلەخىل باھانىل
ش ۈرۈكشەقىقىي تەيىلغانكى، ھېي ەڭر كەدەق ۇتچىلىك شەخىيان

 ەڭئ ڭننىۇەتڭربىي رايون، بىەرىلسا، يىلتىزى پارتكوم، ھېلىپ بېئ
ت ەرلىك مىللەالر يۇ. ئۇتىشىدۇپ ترىېلدارلىرىغا بەمەئ ڭچو
قىن يوالتماي، مىللىي ېققا يۇلدارلىرىنى ئىقتىسادىي ھوقەمەئ
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پ ەگۆڭپ، چاتاق چىقسا دۇتۇن قورقەنچى قالپىقى بىلۈلگۆب
 ڭنىۋئىنما ڭاۋالغان. ۇۋرۇلىدىغان سادىق غالچىلىرىغا ئايالندۇتۇق

ر ەلنەگېشىنبو د ڭاۋئوغلى  ڭننىۇەچېل ڭاۋي، ەيلەب ڭاۋئوغلى 
رمايىسى بار ەن مىليارد دولالر سەنگەزلۈنياغا يۇر دەتلەرغان شىركۇق
تچى ەلى، خىتاي خىيانۇپ ڭپ، خىتاي بانكىسىنىۇھالر بولۇرۇگ
پ پاكىزلىنىپ، ۇيۇي ەردەتلەشىرك ۇش ەنەلى ئۇپ ڭلدارالرنىەمەئ

لىپ ېسوم مائاش ئ 500. ئىلگىرى ۇئايلىنىد ەلكىگۈنىي مۇقان
قانداق  ڭنتلىرىنىەرزەپ ڭلدارالرنىەمەك ئەكىدقىرىدىۇاتقان يەۋئىشل

ئايلىنىپ قالغانلىقىنى  ەرگەچچىلۋەقىلىپ مىليارد دولالرلىق باي
ت قىلغانالر، ەرئۈ. سوراشقا جۇت قىلىپ سورىيالمايدەرئۈچكىم جېھ
 . ۇكىرىد ەرمىگۈ، ياكى تۇلىدۆررورچى قالپىقىنى كىيىپ ياكى ئېت

 لىسى سىەركىنلىكى مەئ تىقادېدىنىي ئ - 7

اتقان ۋلىېچ كۇرالر دۇيغۇسىلىسى ئەركىنلىكى مەتىقاد ئېدىنىي ئ
 ڭرنى پارتىيىنىەتلەپ، دىنىي پائالىيۇبول ەسىلەغىر مېئ ەڭئ

ش، دىنىي زاتالرنى سوتسىيالىزم ۇرۇت قىلدەن خىزمۈچۈسىياسىتى ئ
پ، ۇر بولۋەن باراەش بىلەكلەدىننى چ ەتتەلىيەمەش ئەربىيىلەىدا تېڭئ
ن ۇتقۇتاشالنغان، ت ەرگەرمىلۈن تۈچۈتلىرى ئەىي پائالىيس دىنەرزىمەئ

ن دىنىي زاتالر، تالىپالر سان ساناقسىز. ەلگۈرۈلتۆتتا ئەقىلىنغان، ھ
رلىك ەتەبىخ ۋەسالر ۇن دىنىي كادىرالر، جاسەربىيىلىگەت ەكومپارتىي

ئىماملىققا، دىنىي  ەرگەسچىتلەخادىملىرى م ڭتارماقلىرىنى
نى ۈر كەالر ھۇندى. ئەيىنلەت ەرگەتلەىزمل خۇسئەشكىالتالرغا مەت
ن قىلدى. كادىر، ۇتقۇزىتىپ تىزىمالپ، تۆرنى كەنلەكىرگ ەسچىتكەم

دىنىي  ڭرنىەرلۈسمۆچى، ئۇغۇ، ئوقڭرنىەتچىلەئىشچى، خىزم
ت قويغان، ۇرۇساقال ـ ب ەردەپلەكتەندى. مەكلەقى چۇت ھوقەپائالىي

 رەسىم ھېىل بخ ۇلىندى. بېچىالر قولغا ئۇغۇن ئوقەككەياغلىق چ
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 يدا قىلدى. ەخىل قارشىلىقالرنى پ

 سىلىسىەسالر مۇھبەسىياسىي م ۋە ەرمۈت - 8

ش، سوراقسىز ۇتۇنسىز تۇرنى قانەلقلەرلىك خەر رايونىدا يۇيغۇئ
ر بىر ەھ ەردەي ۇ. بەكتەلمۈرۆپ كۆش كۈرۈلتۆم قىلىش، قىيناپ ئۈكۆھ
ىر پادىشاھقا باشلىقى ب ەرمۈز ئالدىغا بىر پادىشاھلىققا، تۆئ ەرمۈت

كسىز ەقى چۇنىدىكى ھوقۈك ۇچى شۇرغۇندىلىك باشقۈئايالنغان. ك
سالرنى خالىسا ۇھبەسىياسىي م ۇپمۇسالرنى بولۇھبەالر مۇخوجايىن. ئ

رسىلىرىنى ە، نۇ، ئىشقا سالىدۇ، تىلاليدۇ، خوراليدۇرىدۇئ
. ۇن سوراق قىلىپ قىيناپ ئوينايدۈچۈچىش ئېل ئۆڭۈ، كۇالىدۋتارتى

تىش ۈۋېرۈلتۆكتىپ ئېپ كوللۇتۇتتا ئوققا تەتىش، ھۈۋېرۈلتۆپ ئۇرۇئ
پ ەتچى دە. سىياسىي جىنايۇرىدۇرىپ تېز بۈئىشلىرى ي
ئىر يازغان، ېپ قىلغان، شەلچىمى يوق، گۆئ ڭقارىالنغانالرنى

يدا قىلىپ، ەپ ەقۋەن ەستەلغان. قۇسوالپ قوي ۇرمەنلەشكەتلەھبۆس
ن ۇتقۇت ەمدەلۆك ەڭ. كۇيدەلى سالماقنى ئىگىلېن قىلىنغانالر خۇتقۇت

قالپ، ۇر سانىنى تولەتچىلەرمىدىكى جىنايۈ، تەردەقىلىپ، ناھىيىل
 ەئادىتىگ ڭلىش ساقچىالرنىېكاپات ئۇنالپ مۇپ ئورۇرۇزىپىسىنى ئاشۋە

ر ۇيغۇن ئۇرغۇلىنغان نېپ قولغا ئەتچى دەئايالنغان. سىياسىي جىناي
پ ەتكۆي ەلكىلىرىگۆلغاچقا ياكى خىتاي ئۇتۇخپىي تەياشلىرى م

لجىدىكى ۇت غەقە. پۇيدەلمەرۈشتۈرۈئانىلىرى س -، ئاتا ەچكەتىلگېك
پ بىر ۇتۇرلىرى تۈسمۆئ -ر ياش ۇيغۇق ئۇدىن ئارتڭمى 50دىال ەقۋە
 پ قىلىنغان. ەرەت

 سىلىسىەكىملىك مېرلىك چەھەز ۋەيدىز ەئ - 9

رلىك ەھەر ياشلىرى ئارىسىدا زۇيغۇشسىز قالغان ئۇئوق ۋەئىشسىز 
نىسىنى ئورتاق ئىشلىتىش ڭل يىۇر، ئوكەچىلۈككەكىملىك چېچ

نىسبىتى  ۋەچىالر سانى ۇگىرىپتار بولغ ەسىلىگېيدىز كەئارقىلىق ئ
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رلىك ە. يەكتەيمەپۆك ۇر سانىمەرلۈسمۆتتا ئە. ھەكتەرلىمۆز ئېت
قولالنماي، ساقچىالر ئاق تاماكا  ەسكىن چارەت كەمۈكۆھ

ن. ساقلىق ساقالش الغاۋسمايىسى قىلىەد ڭپىشنىېل تۇچىالرنى پۇساتق
الىنىش ۋدا ڭر بالىلىرىنىۇيغۇئ%95 مچىل،ەربىيىسى كەت
ن ساختا دورىالر پارىخور ئىش ەتكۆاقتى ئۋرتىسى يوق، ۇغۇس
 ن. ەتكەيامراپ ك ەرگەي ەممە، ھەياردىمىد ڭرنىەچىلۈجىرگېب

رلىكى ۋەنىي باراۇقان ڭبالىالرنى ۋەئايالالر  - 10
 سىلىسى..........ەم

لدارالرنى ەمەيادىكارلىقالرنى قوغداش، ئوغرى ئنىي ەدەم - 11
 سىلىسى........ەجازاالش م

.......................................................
.......................................... 

لىل ەماتالر، دۇلەل پاكىتالر، سانلىق مەـ د ۇلمەد ڭقادىرنى ەرابىي
زا ەئ ڭمى ەچچەسىلىلىرى نەاتقان مۇۋا قويرىغۇن ئوتتەـ ئىسپاتالر بىل

 ەنگىچۈگۈن بەيلەممەردى. ھۈمدۆرغان زالنى جىمجىتلىققا چۇئولت
خت ـ ەپ، بۇرۇلدۇتۇقتىن قۇللۇلقىنى قەخ ڭشىنجا ەكومپارتىي»

نداق ۇالپ، مڭن يالغان دوكالتالرنى ئاەگېد« لدىەلىپ كېت ئەسائاد
يران ەھ ەچكەمىگقىنى بىلۇتلۇجەۋم ڭرنىەسىلىلەم ڭچو ۋەغىر ېئ

 قىلىشتى. 

 شى قىلىشتى. ېز يۆك ەڭن تەبىل ەسىرلىنىپ، رابىيەزىلىرى تەب

پ، يالغان دوكالت ەزلۆيالغان س ەرنالالر ھازىرغىچۇزىت ـ ژې_ گ
پ ەپنى قىلدىم. راست گەن راست ئىشنى، راست گەلدى. مەقىلىپ ك

ياخشى  ۇقانداق بولىدىغانلىقىنىم ڭقدىرىنىەت ڭقىلغان كىشىنى
ردىنى ەقىقىي دەھ ڭلقىمنىەن. خەن قورقمايمەكىن مېن، لەىلىمب
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ردى ۇزىنى ئاياغالشتۆپ سەد -ن، ەخىرلىنىمەن پۈچۈالتقانلىقىم ئڭئا
 تتى. خىتايەراپ كڭراس ئالقىشالر ياۈلدۈگ ە. زال ئىچىدەرابىي

پ ئورنىدىن ۈرۈت بىلدەرمۆھ ۋەقىلىشتى  يرانەھ ەكىللىرى رابىيىگۋە
، ۇلدارالرمەمەلىشتى. ئامالسىز قالغان ئېاك چۋچا ەزاققىچۇپ ئۇرۇت
لىشقا ېاك چۋچا ۇشقا، يالغاندىن بولسىمۇرۇئورنىدىن ت ۇرمەرلەھبەر
 ر بولدى.ۇجبەم

 ەتىشكېرىپىدىن چىقىپ كەسول ت ڭھنىنىەس ەسلىدەئ
جى ۇڭرۇن، جۇەخۇڭشى، لى رۋ، چاڭمىن، لى پىېز ڭاتقان جاۋمشىلىەت

 ەزلىرىگۆئ ڭرنىەكىللۋە، ڭالرنىخبىرۇن مۈتۈش داھى، پەقاتارلىق ب
اتقانلىقىنى ۋتىېپ كۈنۈلپەقاراپ ت ەرابىيىگ _ ەپكەرەت ڭس، ئوەمەئ
قاراپ سىلجىپ،  ەپكەرەقادىر ت ەپ، ئىختىيارسىز ھالدا رابىيۈرۆك
شتى، ۈرۆلىشىپ كېقول ئ ەرتىپى بويىچەت تەل رەمەن، ئەبىل ڭنىۇئ

 ۇرغان بۇپ تۈرۈلمەتقادىرغا قاراپ  ەرابىي ڭھبىرىنىەش رەب ڭخىتاينى
 ردى.ۇسىراتالرنى قالدەئاجايىپ ت ەلبىدەق ڭرنىەكىللۋەشى، ۈنۈرۆك

 ڭالغان، كىچىك بالىنىۋسىېئ ەيدىسىگەم ڭنىەمىن رابىيېز ڭجا
 پ: ۇرۇرسىتىپ تۆدالىئوننى كېك مۈللۈن گۇك ئالتەمىدۇشتۇم

ـ  ۇل راستمۈنگۇئالت ۇىزدىكى بڭيدىەخانىم، م ەرابىي -
 ەئالدىدا، قىلچ ڭپچىلىكنىۆك ەسورىدى. رابىي پە؟ ـ دۇيالغانم

 ردى: ەاب بۋجا ەزلىكىدېقماستىن چاقماق تۇھود

ىز راست بولسا، ڭتىش سىياسىتىۋېچىېئىسالھات، ئ ڭ_ سىزنى
ن ەگېن، دەيمەبرىكلەراست، سىزنى ت ۇممۇدالىئونېن مۇئالت ۇب ڭنىېم
 ىز راست بولسا......ڭزىۆس

، ەقىقىدەد ۇم شۇسسەبەلغان تيا ۇق ھىجايدى. بۇمىن سوغېز ڭجا
 پ بولغان ئىدى.ەلگىلەقدىرىنى بەسى تۈلگەك ڭنىەرابىي
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 «قاپقان ەردەئاسماندا تور، ي»

ش يىغىنىدىن ېڭەتلىك سىياسىي كەملىكەقادىر خىتاي م ەرابىي
زدى. ەاتقانلىقىنى سۋقامالشماي ڭيىن، ئىشالرنىېندىن كەلگەقايتىپ ك

رىدىغان، ۇپ تۈشۈرۆچىپ كېن ئفوېلېنى تۈر كەن، ھەئالدى بىل ەڭئ
ن ۇزۇرىدىغان ئۇرىپ تېت بەھمان چاقىرىپ زىياپېبىر م ەپتىدەر ھەھ
نلىرى ۇخوت ڭلدارالرنىەمەر ئۇيغۇئ -نىمالر ېخ ەچچۋەالق بايۇق

 ۇلدارالرمەمەلىشقا باشلىدى. ئېئ ەتكەزلىرىنى چۆرماستىن ئۇچاند
 ئاستا ـ ئاستا رابىيىدىن يىراقالشتى. 

يىنى قارا ۆئ ڭنىەسودا شىركىتى بىناسىنى، رابىيقادىر  ەرابىي
الدى. ۇۋت قىلىدىغان بولەزىتىپ، نازارۆر كەش كىشىلۇكىيىملىك ناتون

ياكى  ۇن قىلسىمۈكۆ، توي ـ تۇرسىمەت بەشلىرىغا زىياپۇتون ەرابىي
ييار ەت ەينىدە، ئونالپ پايالقچى كۇبارسىم ەرىكىگەر جايغا مەبىر

رى، ېرغان يۇت -رىكىتى، بارغان ەبىر ھ رەھ ڭنىۇرىدىغان بولدى. ئۇت
قاتتىق نازارىتى  ڭسالرنىۇممىسى جاسەھ ڭزلىرىنىۆپ ـ سەقىلغان گ

تىپ ېدىكى يىغىنغا ئالدىراپ كڭيجىېب ەلىندى. رابىيېئاسىتىغا ئ
 ەپتەرەت ۇل ئۇمىليون سوم پ 13 ەقىلىپ، قازاقىستاندىكى تىجارىتىد

مال  -ل ۇىقىپ، پچ ەلگەت ئەزدىن چېت ەقالغان ئىدى. رابىي
 27 ڭئاينى - 3 يىلى - 1997شنى ئويالپۈرۈشتۈرۈئىشلىرىنى ي

ش ۈتۆگرا پونكىتىدىن ئېلدى. قورغاستىكى چەلجىغا كۇنى غۈك -
 ڭساقچىلىرىنى ەداپىئۇگرا مېاتقاندا، چۋجىرىېت بەسمىيەن، رۈچۈئ
لىپ، ۋېپاسپورتىنى تارتى ڭنىۇر ئەرغان قارا كىيىملىكلۇت ەرۆنىدا ئېي
 ەلگەت ئەقىلىنغانلىقىنى، چ ەسادىرۇم ڭغا، پاسپورتىنىڭنىۇئ

ئاچچىقالپ،  ەردى. رابىيۇقتۇلمايدىغانلىقىنى ئۇچىقىشىغا يول قوي
، ۇن بولسىمەرگۈشتۈرۈالغانلىقىنى سۋن تارتىۈچۈئ ەمېپاسپورتىنى ن
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 الر: ۇئ

قىنى ئىجرا ۇيوليور ڭقىرىنىۇت يەقە، بىز پۈڭرۈچە_ ك
بارغاندا باشلىقالردىن  ەمچىگۈرۈبولسا ئىز ڭاتىمىز، پىكرىۋقىلى

 رىشتى. ېاب بۋپ جاە، ـ دڭلىېپ ئۈرۈشتۈرۈس

تلىك ۋەناسىۇلدى. مەقايتىپ ك ەمچىگۈرۈئامالسىز ئ ەرابىي
 ڭرلىك نازارىتىنىەتەتتا بىخەشلىرىدىن ھۇلدار تونەمەتارماقالردىن، ئ

رى زىلىە، بۇپ قىلغان بولسىمەلەشنى تۈرۈندەشۈچ ەقتەھ ۇنازىرىدىن ب
زىلىرى ەيتتى، بېزىلىرى يالغان ئەشمىدى، بۈرۆپ كۇرۇزىنى قاچۆئ

اقىت ۋ ەچ قانچېئىتتىرىپ قويدى. ئارىدىن ھ ەزگەركەبولسا م
لىنغانلىقى ۋېن تارتىۈچۈئ ەمېن ڭپاسپورتىنى ڭنىەستىن، رابىيەتمۆئ
لىپ ېك ەتكەتىم شىركېئىككى ق -شقا باشلىدى. ئايدا بىر ۇم بولۇلەم
پ، ەرنى يەتلەتىدىغان، زىياپېلىپ كېلىرىنى ئ «زاكات»گىشلىك ېت
تىدىغان باج ئىدارىسى خادىملىرى قاپاقلىرىنى ېزىم قىلىپ كەت
ك ۈزلۈميۇتلىرىنى ئومەسمىيە، باج رەد -لدى ەك ەتكەپ، شىركۈرۈت

 ەنچۇن بىر مەزسىزلىك بىلۈ، يەش باھانىسىدۈرۈكشەقايتا ت
 ەمېچنېالر ھۇ. ئلدىەمشەشقا تۇقوي ەرىمانەپىپ، جېرالرنى تۇسۇق

تلىرىنى ەسمىيەر ڭق باج ئىدارىسىنىۇرىتاغ رايونلەڭتاپالماي، ت
تلىرىنى ەججۆھ ڭئىدارىنى رلىكەھەرلىك باج ئىدارىسى، شەھەش

كىنى ڭق باج ئىدارىسى ئىنكار قىلىپ، بىر ـ بىرىنىۇئاپتونوم رايونل
 قويدى.  ەرىمانەپىپ جېت قىلىپ، چاتاق تەر

ش ۇرۇرىي باشقۇمەت مەودا ـ سانائتىپ ئارقىدىن، سېالر كۇئ
تلىرىنى قايتا ەسمىيەپ، كىنىشكا رۇزۇيلىنى بەپ ۇرمەئىدارىسىدىكىل

ساالھىيىتىنى  ڭرالرنىۇيغۇاتقان ئۋت قىلىەش، بىنادا تىجارۈرۈكشەت
رنى ەقلەن خەر بىلەباھانىل ڭيوقىال ۋەنسىز ۇك قانەندەگېش دۈرۈكشەت

 ەسا، كىنىشكىالرغا خىتايچر تاپالمىۇسۇچ بىر قېقىلدى. ھ ەندەپاراك
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ئىسمى توغرا »مدى ەپ، ئۇزىپ قويېپ يۇزۇزلىرى بۆئىسىمنى ئ
پ ەتنەلگىلىمىدىن چەب»، «ۇيدەلمەسى ماس كېئادر»، «سەمەئ

 ەشكۈرۈكشەتنام چاپالپ، كىنىشكىالرنى تەپ بەد« ت قىلغانەتىجار
 قويدى. ەرىمانەتتى ياكى جەلىپ كېئ

ك، ەگىتىپ قويغاندۆنداق ئۇددى شۇخ ۇنلىرىمۇبانكا ئور
 ڭپىپ، بىر ـ بىرىنىېرنى تەارىچىلىكلۋتسىز ئاەسمىيەر
 تتى. ەقىلىپ ك ەارۋتلىرىنى ئىنكار قىلىشىپ ئاەسمىيەر

لىپ، ېترىتى خادىملىرى كەش ئۈرۈچۆق ئوت ئۇرىتاغ رايونلەڭت
زلىرى ئورناتقان ئوتتىن ۆن ئەت بىلەسوم خىراج ڭمى 700

پ ەد« ۇتوشمايد ەمگەلچۆئ»لىرىنى ەسلىھەلىنىش ئەداپىئۇم
ردى. ئارىدىن ۇنالشتۇتىپ، بىر مىليون سومغا قايتىدىن ئورۇۋېزۇب
 ڭترىتىنىەش ئۈرۈچۆرلىك ئوت ئەھەيال، شەتمۆن ئۇزۇئ
« رەنىلۈسكۈمسىز ئەلچۆنسىز، ئۇقان» ۇلىپ، بېسسىسلىرى كەخەتۇم

ئورناتتى.  ەسلىھەلىپ قايتىدىن ئېل ئۇسوم پ ڭمى 400تىپ ۇۋېزۇنى ب
يىل بولغان  5مدىال ەئ ۇخادىملىرىم ڭئىدارىسىنى ەرگىيېنېئ كترېلېئ

پ، ەس دەمەاليىق ئ ەمگەلچۆكتر سىملىرىنى ئېلېئ ڭبىنانى
پ ۇزۇرپ قىلغەسوم س ڭمى 500لىپ، قايتىدىن ۋېلىېممىسىنى ئەھ

ئىلگىرىكى  ڭممىسىنىەھ ڭالرنىۇتتى. بەشلۈگەڭتوك سىملىرىنى ي
 تمىدى.ۆئ ەزلىرىگۆزلىرى ئەغەت قەرتا، كاپالۇغۇس

چىلىرى ۈرگۈكشەت ڭھىت ئاسراش ئىدارىسىنىۇرلىك مەھەش
ھىت ئاسراش ۇتراپىدا مەئ ڭن سودا سارىيىنىۈتۈلىپ، پېك
تتى. ەلىپ كېپ ئۇرۇلنى قومۇسوم پ ڭمى 280پ ەلىرى يوق دەسلىھەئ

ش ۈرۈكشەر قىياپىتىنى تەھەيىنال، شېپتىدىن كەبىر ھ
ھىت ۇپ مەد« زدىۇنى بر قىياپىتىەھەش»لىپ ېر كەئىشخانىسىدىكىل

 تتى. ەتىپ كۇۋېزۇرنى بەلەسلىھەرغان ئۇنالشتۇئاسراش ئىدارىسى ئور
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ت ەخلەرتىش ئىدارىسى، ئەكۆش ئىدارىسى، كۇرۇر باشقەي
فون ئىدارىسى..... ېلېئىدارىسى، پوچتا ئىدارىسى، ت ۇئىدارىسى، س

ش ئىمكانى بار ۇلۇل يۇقادىر سودا سارىيىدىن پ ەن رابىيەمۇئوم
تاش ۇبىرسى بىر ت ددىۇن، خەتى بىلېت ـ رەممىسى رەھ ڭرنىەلئىدارى
 ەتتى. رابىيەك -لىپ ېتىمدىن كېچ قۈك ئىككى ـ ئەاتقاندۇۋرۇباشق

 30 ھالدا ئىسپاتسىز ۋە تەسمىيەر چقانداقېھ ريانداەج ۇب
 بولدى. چىقىمدار قىنېي سومغا مىليون

ر الۇپ، ئۇك بىئارام قىلغىنى ساقچىالر بولەكرەممىسىدىن بەھ
رىدارالرنى خالىغان ېتتا خەرنى ھەتچىلەت خادىملىرىنى، تىجارەشىرك

پ سوراپ، سوراق قىلىپ ەپ، گۇرۇپ، ئاقتۈرۈكشەلىپ تېاقتىدا كۋ
 ردى. ۇمجان قىلىپ تەرەبىس

نى ئايىم ۇخوت ڭزىزىنىەيپىدىن ئە، سەردەنلۈك ۇل شەد
« ىقىتىدىغانلۇۋېزۇقادىرنى قولغا ئالغ ەرابىي»مچىدىكى دىلدارغا ۈرۈئ
سخىسىنى ۇبىر ن ڭتنىەخ ۇر بىرسى بۇت يازدى. كىمدەخ ەققىدەھ

 ەنى رابىيىگۇخوت ڭئىسنىەم بىر رۇلەردى. مۇتاپش ەرابىيىگ
 ەققىدەنى قولغا ئالىدىغانلىقى ھەئاغزىدا رابىي ڭرنىەپارتكومدىكىل»

پىچىرالپ قويدى.  ەققىدەھ« تارقالغانلىقى ڭرنىەپلەمىش ـ مىش گ
 ۇش ۇنى ئاينىسامۇخوت ڭئىسى ھامىدىن نىيازنىەر ڭلتىيىنىۇرۇلق قەخ
مچىدىكى ۈرۈن ئەبىل ڭنىۇدى. شېرنى دەمىلېندا بىر نۇزمەم
ـ ئايدا قولغا  9قادىر  ەرابىي»غزىدىن چىققان ېئ ڭلدارالرنىەمەئ
لق ئارىسىغا تارقىلىشقا ەر خەزلۆس -پ ەن گەگېد« نەلىنىدىكېئ

 باشلىدى. 

لق ەر خۇيغۇپ، ئۇرۇن ھالدا ئولترىشاەقادىر ئىشخانىسىدا پ ەرابىي
 ناخشىلىرىدىن:

 م قىلدا باغالقلىق،ۇن، بوينەبارااليم ەگەن نەم
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ن ەگېن پايالقلىق، ـ دەز بىلۆك ڭدىمىم، مىەر بىر باسقان قەھ
نال ۇناھىم يوق، قانۇچ گې، ھەئىچىد ۇيتتى. ئېشىپ ئڭناخشىنى غى

تتا ئاقلىنىپ سو ۇ. ئالسىمۇنى قولغا ئااللمايدېچكىم مېن، ھەبولىدىك
پتىن ەرە، بىر تۇنداقتىمۇش ۇندى. ئەئىش ەزىگۆپ ئەن، دەچىقىم
تلىرى ەسمىيەساباتى، باج رېش، بانكا ھۇرۇباشق ەمالىي ڭتنىەشىرك

كىم، ېلھۇردى، ئوغلى ئابدۈشتەللەممەكۇتلىرىنى مەججۆقاتارلىق ھ
سلىك، ەزمۈتكۆنلىك ئەۋەس ەش، قىلچۇبول ڭساباتتا چىېئالىمالرغا ھ

زى بولمىغان ۆرماسلىق، ئۇق قالدۇبولىدىغان يوچ ەباھان ەتكەمۈكۆھ
ش توغرىسىدا قايتا ـ قايتا ۇرۇقىل باشقەستۇتنى مەشارائىتتا شىرك
ن ۇقاچانال بولمىس ڭلسىزلىكنىۆڭۈلى بىر كۆڭك ڭنىەتاپىلىدى. رابىي

 رىشان ئىدى. ەر زامان پەك، ھەيغاندۇرىدىغانلىقىنى تېز بۈي

 

 رزدارەق ەرگەلن سىەئاھ، بالىلىرىم م

 تال ئىشقا بارمىدى. ەقەقولى پ ڭنىەرابىي ەردەنلۈك ۇب

پىپ ېرغا، يول تېپىپ مىليونېل تۇرى، پې، تاالي يىلالردىن بۇئ
 - ەچېرى، كېئايالنغاندىن ب ەكچىگەتېپىپ يېقىل تەقدارغا، ئۇھوق

ر ۇيغۇيوللىرىنى ئىزلىدى، ئ ڭپىشنىېل تۇمىليونالپ پ ەنەز يۈندۈك
قالرغا ۇھوق ڭچو ۇنىمەشتى. يۈيىغا چېپ ڭشنىەىكلئىگىلىكىنى ت

تلىك ئىشالرنى قىلىپ ەھمىيەپ ئۆك ۇخىمېن تۈچۈلقى ئەرىشىپ، خېئ
تنى ەتلىشىپ، مىللەسلىھەن مەقىلدارالر بىلەرىشنى پىالنلىدى. ئېب
ك، ېزبۆقازاق، ئ ۇرالرنىمۇيغۇش، ئۈرۈرىشتېئ ەككۈرلۆش، ھۇرۇلدۇتۇق

ن ۈچۈقىلىش ئ ەسىتانىغا ئىگ ڭزىنىۆك ئەرىنداشلىرىدېقىرغىز ق
 ندى.ەئىزد ەققىدەقانداق قىلىش ھ

پ ۇك بولەردەپتە، قانىتىدىن ئايرىلغان كۇن ئۈگۈسكى بۇپسەئ
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م ەلھەن مەھرى بىلېن مۈتۈپ ەسىگۈيگۆس ڭنىۇقالغان ئىدى. ئ
زىيىتىنى ۋەمىي ۇئوم ڭرنىۇيغۇ، ئڭ، خىتاينىڭنيانىۇرىدىغان، دېب

توغرا  ەڭئ ڭشنىۇلۇتۇق ۋەىدىغان رۇزىتىپ، باھاالپ تۆك ەئىنچىك
نىدا ېرى سىدىقھاجى يېمچان ئۈيۆيدىغان كەلەرېپ بەرلەلچۆيولىنى م

سىلىپ ئوينايدىغان، ېيوق ئىدى. ھارغىن چاغلىرىدا بوينىغا ئ
نىدا ېش بالىسى يەند قىلىدىغان بەنى بۇن ئەتاتلىق سوئاللىرى بىل

ياتىدىغان قوش  ەن بىللەر دائىم سىدىقھاجى بىلەھ ەيوق ئىدى. رابىي
ر ئويغا پاتماقتا ۇقڭتىپ چوېز يۇىتىدا يالغۋم كارىەركۆكىشىلىك ك

 ئىدى.

ندىن ەتكەيدىن چىقىپ كۆپ ئەتىلېبالىسىنى ي 6شىدا ېي 29 ۇئ
قدىرىنى ەت ڭتىمغا ئايالنغان بالىلىرىنىېتىرىك ي ۇش ەنەباشالپ، ئ
 ۇ. ئچىگىش قايناملىرىغا تاشلىغان ئىدى ڭزىنى ھاياتنىۆئويالپ، ئ

پ ەپ قاقشىدى، باالم دەپ يىغلىدى، باالم دەر بويى باالم دۈمۆئ
ل ۇپ پەپ جانالندى، باالم دەپ خورالندى، باالم دەئىشلىدى، باالم د

 تاپتى.

سى، باال ۇردى، باال قايغەسى، باال دۈيگۆھرى، باال سېباال م
ق بىر ۇنلۇزمەم ەڭئ ڭھاياتىنى ڭنىەممىسى رابىيەشادلىقى ھ
بالىجان ئايال ئىدى. مانا  ۇنمەتەقىقەھ ۇالنغان ئىدى. ئقىسمىغا ئاي

شىنى سىالپ ېزى بۆخى ئېالرغا تۇئانىسى، ب ڭبالىنى 11 ۇن ئۈگۈب
بالىلىرىغا ئالدى  ۇسانىنى قوشمىدى. ئ ڭالغان بالىلىرىنىۋقىېب

ل تىلى ەت ئەش، چۇتوختىماي ئوق ەرگىچەپلەكتەن، ئالىي مەبىل
ك قاتتىق ئىلمىي ەىق بىلىشتر تارىخىنى پىششۇيغۇگىنىش، ئۆئ
خالق ەپ ـ ئەدەپ، ئەزلۆزى توختىماي سۆلدى. ئەپ كۇرنى قويەپلەلەت
 تتى. ەگۆئ

ئوغلى  ڭسىدىقھاجىنى ەرچەگ ۇن، ئۇرسۇسى ت - 4 ڭبالىالرنى
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 ەسترالىيىگۋھازىر ئا ۇتتى، ئۈارالپ كۋتىەنى ئۇئ ە، رابىيۇبولسىم
 رلىشىپ قالدى. ەي

 ەتكەدىن ئاشتى، تىجار 30شى ېلغان، يۇغۇدا تۇقاھار ئاقس
شىدىن ئىسسىق ـ ېپ سودا قىلىپ بۈرۈنيانى پىرقىراپ يۇپىشتى، د

غا ۇرتىنى تالالپ، ئاقسۇبولغان ي ڭپ چوۇلۇغۇپ، تۈزۈتكۆقنى ئۇسوغ
ھمانخانا ېستوران، مېلىپ، رۋېتىېر سەمو ي70 ەردەي ۇتتى، ئەك
 .ۇاتىدۋپىېل تۇپ پەز ئىگىلىكىنى تىكلۆچىپ، ئېئ

تنى ېرسىتۋېنىۇئ ەمچىدۈرۈل ئۈنگەقىزى روش ڭچو ڭنىۇئ
. ۇاتىدەۋپ ئىشلۇچى بولۇتقۇتىدا ئوقېرسىتۋېنىۇگىتىپ، قاتناش ئۈت

تىپ، بىر ېرىكىغا چىقىپ كېئام ۇ، ئەئىككىنچىسى راھىل ڭقىزالرنى
. ئىككىنچى ئوغلى ئادىل ۇاتىدۇۋپ، بىر ياقتىن ئوقەياقتىن ئىشل

. ۇاتىدەۋزىر بانكىدا ئىشلنىدا قالغان. ھاېي ڭدا دادىسىنىۇئاقس
تىشكىنى ېپ يۇتچى بولەنى بار تىجارېج ەئىچىد ڭللىرىنىۇئوغ
. ۇاتىدۋئىشلىرىنى پىرقىرىتى ڭتنىەشىرك ەھازىرغىچ ۇكىم، ئېلھۇئابد

دىن كىچىكى ئالىم ڭنىۇ. ئۇاتىدۇۋت، قولىغا قول بولۇتىغا پۇپ ڭنىۇئ
پ، ۈرۈتتۈتنى پېرسىتۋېنىۇببىي ئېقىلىپ ت ۇشنى ئارزۇر بولۇدوخت
ش، ۈزۈجىرىش، توختام تېت بەسمىيەر ەسىدەن ساھۇقان ڭتنىەشىرك

 ۇنىقتى، ئېپ چەن يىل ئىشلۇزۇتوختام ئىجرا قىلىش ئىشلىرىدا ئ
 ۇ. بۇپىش يوللىرىنى ئاسانال بايقىيااليدېل تۇدبىرلىك، پەت ۇكمەب

د ەگىز بىنا قېى بىر ئېڭن، مانا يەتىرىشچانلىقى بىل ڭئىككىسىنى
 باشلىدى.  ەشكۈرۈتۆك

ستاپاالر ۇ، كىچىك ئوغلى مەقىدە، ئەھرۆقىزى خانز ڭنىۇئ
نجىسى ەك ڭ. بالىالرنىۇاتىدۇۋتالردا ئوقېرسىتۋېنىۇنىدا ئېي ڭدادىسىنى

 ەھرىگېپ قالدى، ئانا مەي دەياشقا كىر 10ركىسى قىقىنوس ەئ -
 . ۇاتىدۇۋئوق ەپتەكتەچ مۇرىكىدا باشالنغېھازىر ئام ەقانمىغان بىچار
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رىكىدا، بىرسى ېشى ئامە، بەندەتۋەشى ەب ڭبالىالرنى ك،ەمېد
 سى قانداق بوالر؟ ۈلگەك ڭ، بالىلىرىمنىەسترالىيىدۋئا

 ؟ۇخى، دادىسى يوق، ئانىسى يوق قالغان بالىلىرىمچېت ەنەي

 ڭز بالىلىرىنىۆ، ئەك ئامراق رابىيەدۈرگەنىنى بېبالىلىرىغا ج
 ۇلدى. ئەى سىالپ كشىنېب ڭسىرالرنىېتىم ـ يېقارىماي، ي ەكىگۈپلۆك

ل ئايالالرنى ۇپ قالغان تۇتىم بولېتىم قالغان ياكى تىرىك يېبالىسى ي
 ۇشتى، بەملەالرغا ياردۇردى. ئۇنالشتۇن ئىشقا ئورەئالدى بىل ەڭئ
 ڭنىەل رابىيۇدۇالغانالر ئۋپىېـ چاقىسىز بالىالرنى ت ەرياندا، ئىگەج
ى، شىنى سورايتتۇباشپاناھ بول ڭنىۇلىپ، ئېكەنىغا ئېي
ن ەتكۋەن تاشلىەگىكى بىلۆپال يۇغۇت ڭر ـ ئايالالرنىەتسىز ئەلىيۇسئەم

راتتى. ۇلىپ تاپشېكەئ ەر رابىيىگەالغان كىشىلۋپىېت ۇبالىسىنىم
 ڭمنىۇرۇيغۇ، ئۇچىقاتتى، ئ ەئىگ ەممىسىگەھ ڭتىم بالىالرنىېي ەرابىي
 ۇراتتى. ئۇپ تەزلۆپ سەن، دەزمايمۇتىم بالىسىنى خار قىلغېي ۇبىرم

تاپقان ئىدى. بىر  ۇياخشى چارىسىنىم ڭقىشنىېتىم بالىالرنى بېي ەنەي
الرغا ۇتتى. ئەلېپ كەل ئايالالر ئىش ئىزدۇياشتىكى ت ڭچو ەنچۇم
ك ەدۇشىنى قامدىغۇرمۇت ڭالرنىۇئ ەاپىق ئىش بولمىغاندا، رابىيۇۋم

تىم ېي ەتىنمايتتى. رابىي ەچ كىشىگېنى ھۇب ۋەراتتى ۇرىپ تېم بەيارد
ن ۈچۈققى ئەقىش ھېباال ب ۋەراتتى ۇئانىالرغا تاپش ۇش ەنەبالىالرنى ئ

 ۇلىقى باال، ئېپ ھۈتۆئاي ياكى يىل ئ ەچچەتتى. بىر نەرېمائاش ب
دىن ڭنىۆتتا بالىنى ئەپ قاالتتى. ھۇك بولەز بالىسىدۆئ ڭئايالنى

ن ەرسۇخ ۇئىشتىن تولىم ۇب ەئالغىلى بولمايتتى. رابىي ۇتالىشىپم
چچىسى ەن ڭبولغان بالىالرنى ڭقىلىپ چوېنداق بۇبوالتتى. مانا ش

. ۇاتىدۋللىملىك قىلىەئۇم ەردەپلەكتە، مۇاتىدۇۋئوق ەردەپلەكتەئالىي م
بار،  ۇي ـ ئوچاقلىق، بالىلىق بولغانلىرىمۆئارىسىدا ئ ڭالرنىۇئ
. ۇيدەنلىكىنى بىلمەتىم ئىكېقارا ي ڭزلىرىنىۆپ قىسمى ئۆك ڭالرنىۇئ
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پال، ۇپ تونەم قىلغان دە، ياردنەرگەپىپ بېت ئانامغا ئىش تەقەپ
ت ەقەسىرىنى پ ڭالرنىۇ. ئۇلىدېيوقالپ ك ەن بىللەنى ئانىسى بىلەرابىي
، ەشسۈلۈنىلىك كە. ئانىالر مۇالغان ئانىسىال بىلىدۋقىېن بەبىل ەرابىي

 . ۇشىدۈلۈرسىز كەۋەبالىالر خ

 لىپېئ رزەق لنىۇپ سوم ڭمى ەچچەن ەرابىي تىم،ېق بىر
 ڭئايالنى بىر ئىسىملىك نئايۇرسۇت نەرمىگەب لىپېكەئ ەلىدەرەق
 نئايۇرسۇت باشقىالردىن، ۇئ ەسلىدەباردى. ئ قسىزۇيۇت ەيىگۆئ

 پەد ،ۇاتىدەۋجلەخ ئىشالرغا باشقا لنىۇپ تتى،ەك چىقىپ يولدىن
 پۇرۇت تىپېق ڭتا ەكىرىپال، رابىي ئىدى. ئىشىكتىن لىغانڭئا

كىرلىك،  ئاپئاق ەستىدۈئ اتۋكارى ەيدۆئ ئاددىيغىنا قالدى،
 اتاتتى،ۋخالۇئ تاتلىق باال ئوماق ئىككى پىنىپېي يوتقانالرنى

دىيالنى ەسكى ئەئ بىر پىزېن ەردەي داق پىدا،ۇس قاتتىق ەستەپ
 ۇنگىنىدىن، شەسىرلەت ەاتاتتى. رابىيۋخالۇئ نئايۇرسۇپىنىپ تېي

نى ۇئ ەمدەتتى ھۈۋەرۈتۆك رزىنىەق بارلىق ڭنئاينىۇرسۇت زامان
 باشلىدى. لىغات يوەياخشى تىجار

ر ەرلۈسمۆھىرىدىكى ئەمچى شۈرۈسى، ئۈيگۆباال س ڭنىەرابىي
تىم بالىالر ېلىش پونكىتى، يۋېرمىسى، يىغىۈش تەربىيىلەت

ل ۇدائىم پ رەھ ۇتىپ بارغان. ئېي ۇدارىلئىيتامى قاتارلىق جايالرغىم
 ۇرىدۇردىكى بالىالرنى يوقالپ تەرلەي ۇلىپ، بېقالرنى ئۇنچۇئوي ۋە
قاقتى ـ سوقتى قىلىشىدىن بالىالرنى  ڭت خادىملىرىنىەمۈكۆھ ەمدەھ

 . ۇرىدۇت قىلىپ تەئاسراپ ئىگىدارچىلىق قىلىپ، نازار

ت قىلىپ ەقسەچىشنى مېقىل بولىقىنى ئەئ ڭر بالىلىرىنىۇيغۇئ
پ، ۈزۈتكۆسابىقىلىرىنى ئۇقىل سىناش مەىزورالردا ئېۋلېلغان، تۇرۇق
كاپاتى ئىلمىي ۇم ەنچۇغ»ر بولغان ۋەماختىشىغا سازا ڭلقنىەخ
قىلدى.  ەل ئىئانۇن پۇرغۇقادىر ن ەلغاندا رابىيۇرۇق« مئىيىتىەج
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 ئالدى.  ەزىپۋەل ۇسئەم ەتتەمئىيەج ۇيىن بېك

شكىالتلىرى توختىماستىن ەرنالالر، ئايالالر تۇر، ژەپلەكتەم
تلىرىنى ەپائالىي ۋەم ئاالتتى ەل ياردۇلىپ، پېئالدىغا ك ڭنىەرابىي

 راتتى. ۇجانالند

پ ئىدى، ۆن كەتەقىقەاتقان بالىالر ھۋشىنى سىالېب ەن رابىيەمۇومئ
لىپ ېپ كۇئوق ەردەللەت ئەتتا چەن ياشالر ھەتكەگۈپ تەكتەئالىي م

 يتتى. ەنى ئىزدەرابىي ۇچىالرمۇغۇئىش تاپالمىغان ئوق

بالىلىرى  ۇرالشقا باشلىدى. ئۇقڭرى چوېخىيالى بارغانس ڭنىەرابىي
 س قىلدى:ېغىرلىقىنى ھېئ ۇتولىم ڭلىيىتىنىۇسئەئالدىدىكى م

 ەندۈنكى كۈگۈنتى، بەرزەك پەمىليوند 3 ڭمنىۇرۇيغۇئ ەـ بىچار
 -الر ئاتا ۇ. ئۇاتىدۋجان تالىشىپ ياشا ەرتلىرىدەناچار ھايات ش ەڭئ

لمىدى، ەيېك تاماق يەدۇقانمىدى، قورسىقى تويغ ەھرىگېئانا م
م ەخاتىرج ەردەپلەكتەتاشا مەڭالىنالمىدى، كۋرىپ داېرغا بۇدوخت
 ەنچۇلمىدى. بىر مەى كىيىم كىيېڭچىسىغا يۇيالمىدى، ئۇئوق

لىغا ۇق ڭازالرنىۋئوغرى ـ قىمار ەلكىلىرىدۆبالىلىرىم، خىتاي ئ
ربانلىرىغا ۇق ڭنچىسى ئاق تاماكىنىۇتتى، بىر مەئايلىنىپ ك

 ئايالندى.

رىپ چىققان ېك كەكرۆپىپ كېقىل تەبالىلىرىم، ئ ەئاھ، بىچار
پ ەناھ تاياق يۇبىگ ەرمىلىرىدۈلىرىم خىتاي تلىغان بالىڭمى

 ياتماقتا.

 ك! ەرېم كۇشۇزۇتقۇممىسىنى قەھ ڭالرنىۇن بەم

 رزدار! ەق ەرگەن سىلەبالىلىرىم م ەئاھ، بىچار
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 زاقۇسىرلىق ت

قسىز ۇيۇت ەت بىردەسائ ەچېنى، كۈـ ك 2 ڭـ ئاينى 8يىلى  - 1999
 ەپ ياتقان رابىيۈرۈخلىيالماي خىيال سۇفون، ئېلېلىغان تڭجىرى

ن ئىدى. ەلگەرىكىدىن كېفون ئامېلېتتى. تۈۋەتۈچۈقادىرنى چ
 زدا: ۇپپەلەيىن جىددىي تېسىدىقھاجى تىنچلىق سوراشقاندىن ك

جلىسى ەت مەلۆرىكا دېنى ئامۈست كۇغۋـ ئا 11ل، ۈگە_ رابىي
ھمانخانىسىغا ېم مۇرۇ. قۇلىدېتىپ كېي ەمچىگۈرۈمىكى ئۆر ئەكىللۋە
الرغا ۇنى ش« رەتلەئامان»الر، ۈڭشۈرۆرىپ كېرھال بە. دۇشىدۈچ

 دى.ې، ـ دۇبولىد ڭرساۇتاپش

دىكى يىغىندىن قايتىپ ڭيجىېب ۇر ئويغا پاتتى، ئۇقڭچو ەرابىي
لغىنىغا قارىماستىن ۇپ قويەشۈچ ڭقولىنى -ت ۇيىن، پېندىن كەلگەك
پ پاكىتلىق ەىلگىرىلئ ۇنىمەن، يەر بىلەاسىتىلۋر خىل ەھ

 ەلقىگەرىكا خېئام» ەنەنىدا يېي ڭنىۇاتاتتى. ئۋرىيالالرنى توپالېمات
رى ېيىلدىن ب ەچچەئون ن -دوكالت  ەناملىق بىر پارچ« تەراجىئۇم

 ەرمىدۈ، تڭسالرنىۇھبەم قىلغان مۈكۆھ ەمگۈلۆمىتى ئۈكۆخىتاي ھ
، ڭسالرنىۇھبەن سىياسىي مەسىلمىگېك ۋەن ەسىلگېاتقان، كۋتىېي
پ ۈلۆيىن ئېراتسىيىسىدىن كېت ئوپۇغۇك، پىالنلىق تەدڭنىۇش
 الر ئىدى.ۇش ەنەئ« تەئامان»ئىسىملىكى بار ئىدى.  ڭرنىەنلەتكەك

ر ۇيغۇتىم ئېنجى قۇت ڭكىللىرىنىۋەجلىسى ەت مەلۆرىكا دېئام
ن ياخشى بىر ۈچۈرالر ئۇيغۇئ ەتتۋەلەلىشى، ئېرايونىغا ك
پ ۇرۇالرغا تاپشۇرىيالالرنى ئېمات ۇشارىتى ئىدى. بېب ڭباشلىنىشنى

پال ۇن پايدىلىق بولۈچۈل قىلىش ئەئىشالرنى ھ ڭم چوۇرىش، چوقېب
 ۇرنى قايىل قىلىشتىمەكىللۋەن ەلگەن كۈچۈش ئۈرۈكشەقالماستىن، ت

قولىغا  ڭالرنىۇم ئۇرىيالالرنى چوقېمات ەھىم رول ئوينايتتى. رابىيۇم
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ندىال ەتىگەئ نىۈك ستۇغۋئا  -11 ۇلدى. ئەش قارارىغا كۈزۈتكەي
لگىلىدى. ەرنى بەبارىدىغان كىشىل ەردى. بىللۆييارلىق كەئالدىراش ت

نىدىن ئايرىمايدىغان ېدائىم ي ۇ، ئەردەشلەت بەيىن سائېشتىن كۈچ
ن ۈچۈرجىمانلىق قىلىش ئەت ەنى، ئىنگلىزچەمچىسى رامىلەيارد

الر يول ۇلىپ، بىنادىن چىقتى. ئېتچى بالىنى ئەرۈس ەمدەئىلھامنى ھ
لىپ ېن ئالدىغا كەزلىك بىلېنداق تۇبىر تاكسى ش ەلىشىگېبويىغا ك

تراپقا ەن ئەك قىلىپ، ھوشيارلىق بىلەبىر ئاز ش ەتوختىدى. رابىي
رغان سانتانا ماركىلىق ئاق ۇت ەرىپىدەت ڭئو ڭر تاشلىدى، يولنىەزەن
 ڭرنىەن كىشىلەرغان قارا كىيىم كىيگۇئولت ەئىچىد ڭلىك پىكاپنىەڭر

ردى. ۆنىق كېرغانلىقىنى ئۇن تىكىلىپ قاراپ تەت بىلەقتاكسىغا دىق
لىقى ئاق ېغاندا، ھڭن تاكسىغا چىقىپ ماەمراھلىرى بىلەھ ەرابىي

 زدى.ەاتقانلىقىنى سۋلىېگىشىپ كەئارقىسىدىن ئ ۇمڭسانتانانى

رغان ۇئالدىدا، قالغانالر ئارقىدا ئولت ڭقادىر تاكسىنى ەرابىي
تىش ۇۋېرۇن ئاق سانتانانى ئازداتقاۋلىېسىپ كېئىز ب ەئىدى. رابىي

رغا ۇ، شوپەندەلگەشىغا كۇدوقم ڭن، تاكسى شىخابانىۈچۈئ
ر ۇردى. شوپەق بۇيرۇھمانخانىسىغا قايرىلىشقا بېھاجىرالر مۇم
راتتى. ۇپ تۇقۇر ھودۇندۈچۈئ ەمېن ۇردى، ئۈرھال قارشىلىق بىلدەد

پ ەلەرىشىنى تۇرھال رولنى بەد ڭنىۇن ئەز بىلۇپپەلەقاتتىق ت ەرابىي
ك ەچقاندۇاتقان سانتانا، ئۋلىې، قوغالپ كەيتتەپ ۇل شەقىلدى. د

ر ۇرماقچى بولدى. شوپۇزىنى ئۆلىپ تاكسىغا ئېن كەزلىك بىلېت
تتى. ەپ كۈتۆپ ئۈلۈرۈرغان ئىدى، سانتانا سۇپ رولنى يانغا ئەمتىرەت

 قاراپ:  ە، رابىيىگەرغان رامىلۇئولت ەينىدەك ڭتاكسىنى

 ۇىزمڭردىۆيلى، كەتېپ كۈشۈچ سىدىن، بىز تاكەدەھ ە_ رابىي
رغان ۇرى ساراي ئالدىدا پايالقچىلىق قىلىپ تېندىن بەتىگەالر نى، ئۇئ

رماقچى ۇلىپ ئېمدى بىزنى قوغالپ كەر، ئەئاق سانتانادىكىل
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 دى. ېيانايلى، ـ د ەينىمىزگە، كۇاتىدۇۋبول

چ ەق بولدى، بىز ئىشىمىزغا كۇلۇالر، بولغڭقماۇكام، ھودۇ_ ئ
ىپ كونا ېڭل مۇدۇ. تاكسى ئەدى رابىيېيلى، ـ دەرۋېتىې، كقالمايلى
بىر پىكاپ تاكسىنى قىستاپ  ەنە، يەندەلگەنىغا كېكىتى يېقاتناش ب

 ەچچەن ئون نەلگەك ينىدىنەئالدى ـ ك ڭشقا باشلىدى. تاكسىنىۇرۇئ
زلىرىنى قاتناش ساقچىسى ۆئاپتوموبىل تاكسىنى قىستاپ توختاتتى. ئ

پ، ۈرۈشۈرنى تاكسىدىن چەلەكىشى رابىي ەچچەرغان بىر نۇشتۇپ تونەد
لىقى ېبىر ئاپتوموبىلغا چىقىشقا زورلىدى. ھ رىي ھالدا باشقاۇجبەم

ز ۈسى يەقۋەالر قاتناش ۇيدا بولدى. ئەپ ەمدەبىر د ۇرمەقارا كىيىملىكل
رمىدى. ۈلتەقىن كېرنى يەكىشىل ۋەتراپقا ئاپتوموبىل ەپ ئەردى، دەب
لىك ەڭنىدا توختىغان ئاق رېي ڭرنىالۇب ۋە ڭسنادا تاكسىنىەئ ۇش

 زدىن غايىب بولدى. ۆرلىرى كۇشوپ ڭسانتانانى

ست ەا قڭالر ماۇپ بولدى، ئۇتۇن تۇرۇالر بىزنى يوشۇ، بە_ رامىل
، ەرگە، سارايدىكىلڭپ قىلىۈشۈپ چەكرەقىلماقچى، سىز ئامال بار س

ر ەۋەھمانالرغا خېن مەلگەرىكىدىن كېمكىن بولسا، ئامۇر مەگەئ
يىن ېئاپتوموبىلغا چىققاندىن ك ەدى رابىيېالر، ـ دڭتىېۋقىلى

تىپ سىرتقا ېزىنى ئۆپتىكى ئىشىكتىن ئەرەيان ت ە. رامىلەگەرامىل
 ۋەالدى ۇۋتۇنى تۇلىپ ئېگان ساقچى كۇڭ، بىر تەشىگۈرۈگۈقاراپ ي

كىرىپ ەپ ئەرۆس ەئاپتوموبىل ئىچىگ ەپ تارتقىنىچۇلۇچىدىن يېچ
 تىپ: ۈۋېرۈشۈينىكىنى چەئ ڭموبىلنىرھال ئاپتوەد ەتاشلىدى. رابىي

تتى، ەپ كۇتۇالر تۇنى بېقادىر، م ەن رابىيە، مۇم بارمە_ ئاد
پ ەد -الر! ڭر قىلىەۋەسودا سارىيىغا خ ە؟ رابىيۇر بارمۇيغۇئ
پ ۇالپ، بوينىنى سوزڭازنى ئاۋئا ۇارقىرىدى. بۋ ەبارىچ ڭازىنىۋئا
پ ۇرۇباالپ ئمۇر بالىسىنى، ساقچىالر دۇيغۇن بىر ئەلگەياققا كۇب
 ۇپ قىلىشقىمەتقانالرنى گۇت ەبىلل ۋەنى ەتتى. ساقچىالر رابىيەك
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رلىك قاتناش ەھەدى. ئاپتوموبىل شڭلىپ ماېت قىلماستىن ئەخسۇر
ئاپتوموبىلدىن  ەئالدىدا توختىدى. رابىي ڭش ئىدارىسىنىۇرۇباشق

 تتى: ەارقىرىشىپ كۋن ەپال، ساقچىالر بىلۈشۈچ

 ڭغا مىڭش، قىلغانلىرىۇقوي قادىر، بىلىپ ەن رابىيە_ م
 تىنغان؟ ېشقا پۇتۇنى تېن مەن. كىمكەشايمان قىلىسۇپ

ق ەردى، نەز بۈسى يەقۋەتمىدى، قاتناش ۇچكىم سىزنى تې_ ھ
ق، ۇلدەلىپ كېئ ەش ئىدارىسىگۇرۇرنى قاتناش باشقەيداندىكىلەم

 . ۇرىدۈكشەھازىر ت

رىنى ۇشوپ ڭن تاكسىنىەشكۈسى بولسا، بىز چەقۋە_ قاتناش 
رىنى ۇشوپ ڭرغان ئاق سانتانانىۇر، بىزنى ئەتىسىلۇۋېمىشقا قويېن
 الر؟ ۇنى ئېر؟ قەتمامسىلۇت

لىال ې، ھۇڭرۇپ تۇرۇسىپ ئولتېىزنى بڭزىۆ، ئەي، رابىيە_ ھ
 . ۇنىق بولىدېئىش ئ ەممەھ

 .ۇلىدېيمىز، باشلىقالر ھازىر كە_ توغرىسى بىز بىلم

ئىشخانىغا سوالپ  ئىلھامنى بىر ۋەنى ەنى، رامىلەساقچىالر رابىي
ئارىدا  ۇت قىلمىدى. شەخسۇر ۇچىشىغىمېفون ئېلېت ڭالرنىۇقويدى، ئ

تخانىدىن ەالر ھاجۇتخانىغا چىقتى. ئەھاج ەبىلل ەن رامىلەبىل ەرابىي
پ ۈرۆالرنى كۇر قارا كىيىملىك كىشى ئەپەاتقاندا، بىر نۋقايتىپ كىرى

ساقچىنى ت قىلغان ەخسۇتخانىغا چىقىشقا رەھاج ۋەپ كىردى ەيدەھ
رىيالالرنى ېلىقى ماتېتخانىدا، ھەھاج ەتتى. رامىلەپ كەيىبلەئ

 پ ئويلىدى. ەد ۇت بولىدەرسۇن بىر پۈچۈتىش ئۋېش ياكى تاشلىۇرۇيوش

ك باسمايدىغان ەچ ۋە ڭقاتناش ئىدارىسىدىكى ساقچىالر، يوقىال
زدى. ئارىلىقتا ۈتكۆتنى ئەيالغان سوراقالرنى سوراپ ئىككى سائ

رسىنى ەبىر بوالق ئاق ن ڭر ساقچىنىەپەر باال، بىر نۇيغۇتچى ئەرۈس
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رھال ەپ دۈرۆرالمىغانلىقىنى كۇپ قامالشتۇئاپپاراتقا تىقماقچى بول
 ق قىلىپ: ۇئوچ ەمدەالدى ھۋئاپپاراتىنى تارتى

سىم ەر ەپارچ 8 ەندىن ھازىرغىچەتىگەبولما، ئ ەارۋن ئاە_ س
سىم ەر خروئىن بولسا ەئىچىد ڭر ئاپپاراتنىەگەتارتىلدى. ئ

ن، ەمنى ئاقلىيااليمۈزۆر قانداق قىلىپ ئەن ھەتارتىلمىغان بوالتتى، م
ئىككى  ەنەردى. يەب ەددىيەپ رەن، ـ دەن ئاشكارىلىنىسەكىن سېل
يانلىرىنى،  ڭنىەن رامىلەبىل ەر ئايال ساقچى كىرىپ رابىيەپەن

 ەرسەن ، ساقچىالر بىرۇالرمۇتتى، ئەپ چىقىپ كۇرۇسومكىلىرىنى ئاخت
 ردى. ۇپ ناھايىتى ھوشيار تەن دۇقويمىسلىپ ېس

ندىن ۇزۇئ ۇقمىدى. ئۇھود ەاتقان ئىشالردىن قىلچۇۋبول ەرابىي
س قىلىپ، ېبولىدىغانلىقىنى ھ ڭنداق بىر ئىشنىۇشۇيان مۇب

پتىن، ەرەبىر ت ەنەي ۇپ قويغان ئىدى. ئۈرۆييارلىق كەكاللىسىدا ت
دار لۇلدارلىرى ياكى پەمەت ئەمۈكۆن، ھۇقانداقال بولمىس

 ڭپسىزلىك تارماقلىرىنىەۋر تاپسىال، خەۋەئامىلىدارالر خۇم
الىدىغانلىقىغا ۇۋزۇتقۇزىنى قۆپ، ئەت ئىشلەساقچىلىرىغا خىزم

ت پاكىتى بولمىغان ەچقانداق جىنايېلىپ ھېك ەنە، يۇتتى. ئەئىشىن
 ۇت قىاللمايدەرئۈج ەشكەيىبلەن ئەنۇقان ۇال ئاستىدا، ساقچىالرمۋھەئ
نداق بىر ۇسىق ھالدا، مېغىر بېئ ەگەرامىل ەابىيپ ئوياليتتى. رەد
 ردى: ەپ بەزلۆكايىنى سېھ

 ەشكۈرۈلتۆپ ئۇتۇدىيالرنى تۇھەر فاشىستلىرى يې_ گىتل
تماقچى ۇرنى تۇدىي دوختۇھەبالىسى بار بىر ي ەباشلىغاندا، ئالت

 ۇپ، ئاندىن بۈرۈلتۆپ ئەرلەھەال بىر قىزنى زۋۋالر ئاۇ، ئۇبوپت
نى ۈر كەھ ەمدەھ ۇنى قولغا ئاپتۇئارتىپ ئرغا ۇتنى دوختەجىناي

نى ئىقرار قىلىشقا ۇپ، ئۈرۈلتۆبىردىن بالىسىنى ئ ڭنىۇسوراقتا ئ
پ ۈلۈر ئاخىرقى بالىسى قالغاندا، قاھ ـ قاھالپ كۇ. دوختۇزورالپت
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 پ: ۇرۇت

قولىدا  ڭشمىنىمنىۈس، دەمەئ ڭمنىۇ، دوستڭن بالىلىرىمنىە_ م
 .ۇتپەن دەاتىمۈۋلۈاتقانلىقىغا كۈۋلۆئ

 : ەرابىيىگ ۋەندى ەشۈنىسىنى چەالپ مڭكايىنى ئاېھ ەرامىل

سىرىمىز پاش  ۇكمەلسۆ، ئۇڭم بولە، خاتىرجەدەھ ە_ رابىي
پ ە، ـ دۈڭرۆتتىن كەلىيەمەبولغان ساداقىتىمنى ئ ە، سىزگۇبولمايد

الرنى بىر ـ ۇيىن، ساقچىالر ئېھبىتىدىن كۆس ڭالرنىۇردى. بەاب بۋجا
 تتى. ۋەبىرىدىن ئايرى

تتى، چىقاتتى، ئايلىناتتى، ەساقچىالر كىر ەيگۆسوالنغان ئ ەابىير
ر ۇرنىدەمىلېن ڭالرنىۇتتى. ئەتىشېچىقىپ ك ەنەپ يۇقۇھود

، ەندەگېي دەشۈچ ۇغڭراتتى. قاراۇاتقانلىقى بىلىنىپ تۋرالمايۇقامالشت
ر ۇيغۇبىر خىتاي ئايال ساقچى كىردى، ئ ۋەر ۇيغۇر ئەپەبىر ن ەيگۆئ

ك، ەكچى بولغاندەمېد ەرسەلىپ بىر نېالدىغا كئ ڭنىەساقچى رابىي
زلىرى خىتاي ۆققان كۇھود ڭنىۇردى، ئۇن ھالدا قاراپ تەمتىرىگەت

يتتى. خىتاي ەلمۈزۈالغان قولىدىن ئۇۋتۇقارىتىپ ت ەينىگەك ڭساقچىنى
 ڭالغان ئوۋي كىيىەلەپ، پۈتۆئ ەينىگەك ڭنىەساقچى بولسا، رابىي

رنىغا ۇغىز، بېئ ڭنىەرابىي قسىزالۇيۇقولىدىكى ئاپئاق داكىنى ت
ق داكىدىن چىققان ۇش، سوغۇمخەن ەالدى. رابىيۇۋتۇت ڭپ چىەپلەك
تتى. ئىككى ە، ھوشىدىن كۇك قىلدى ـ يەندەزگەراقنى سۇسىق پڭقا

پ كىيىملىرىنى ۇزۇسلوغا ياتقېپ كرەرۆنى سەئايال ساقچى رابىي
يالنى رىېلىن ماتېك قەردەپتەسومكىسىدىن ئالغان د ڭنىەشتى، رابىيەي
زىت ېگ ەچچەبىر ن ەنەتىقتى، ي ەئىچىگ ڭئىچ كىيىمىنى ڭنىۇئ

تىقتى، ئاندىن  ەقوينىغا، لىپتىكلىرىگ ڭنىۇپارچىسىنى ئ
 زدى. ۈپ كىيگەتلەكىيىملىرىنى قايتا ر

، ۇچاغدا ئ ۇلدى، بەھوشىغا ك ەيىن رابىيېتتىن كۇمىن ەچچەبىر ن
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كىيىملىرىنى  ڭنىۇن ئەاليىملىق بىلۇم ڭر ئايال ساقچىنىەپەئىككى ن
ك قاراپ ۈرلۈس ڭلدارلىرىنىەمەخىتاي ئ ەنچۇاتقانلىقىنى، بىر مۋشىېي
 ۋە ەسىمگەيداننى رەق مەن ڭساقچىنى ەچچەبىر ن ەنەرغانلىقىنى، يۇت

 ڭسىم ئاپپاراتىنىەر ەردى. رابىيۆاتقانلىقىنى كۋلىېغا ئۇسىنئالغ
ك ۈچلۈك ڭرغان چىراغلىرىنىۇياند ڭنىۇسىنئالغ ۋەرى ۇچاراسلىغان ن

 ڭنىۇالدى. ئايال ساقچىالر ئۇۋمۇزىنى ئاچالماي يۆقىدا كۇيور
 پ ئالدى. ۇرۇغۇنى س <<تەئامان>>قوينىدىن 

پ ەق! ـ دۇلىلى تولەالر! جىنايى پاكىتى، دڭىېڭلىپ مې_ بولدى ئ
لدارى ەمەراق، قورساق سالغان بىر خىتاي ئڭشى چوېارقىرىدى يۋ

 ساقچىالرغا قاراپ. 

تتى، ەپ كۈچۆرىزىدىن سىرتقا قاراپ چېپ دۇرۇئورنىدىن ت ەرابىي
ساقچى  ەچچەر، ئون نەرلەسكەساقچى، ئ ەرچەزلۈتاالدا ي

 ۇگىراپ قالدى. ئڭقسىز گاۇيۇت ەراتتى، رابىيۇئاپتوموبىللىرى ت
ن ۈپ، كۇق بولۇا ئوچۋھا ەلگىنىدەك ەقاتناش ساقچى ئىدارىسىگ

تالر ۇلۇارا بپ، ئاسماننى قاپقۇلۇزۇا بۋھا ەمدەراتتى، بىر دۇچىقىپ ت
 ڭغىشقا باشلىدى. ساقچىالرنىېر يۇتتى، ئارقىدىنال يامغەقاپالپ ك

 ەنزىرەك مەش پارتلىغاندۇرۇددى ئۇسىرتتىكى جىددىي ھالىتىدىن خ
 راتتى. ۇپ تۈنۈرۆك

ساقچى  ەدى رابىيې؟، ـ دۇاتىدۇۋبول ەمېبولدى؟ زادى ن ەمې_ ن
 ر؟ ەقىلماقچى سىل ەمېنى نېباشلىقىغا قاراپ، ـ م

رنى ئوغرىالپ ەتلىكلەخپىيەم ەلگەت ئەبولماقچى، چ ەمېن_ 
دى ېلىندى، ـ دېن قولغا ئەق پاكىت بىلەن ەكچى بولغان رابىيەرمەب

لىپ ېارقىرىدى، ـ ئۋقاراپ  ەپكەرەساقچى باشلىقى ئىشىك ت
 الر! ڭىېڭم

ن ئون ەرگۈقارا خالتىنى كىيد ەي ئىچىدۆشىغا ئېب ڭنىەرابىي
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ن ەتەقىقەلىپ چىقتى. ھېپ سىرتقا ئەتىلېنى يۇر ساقچى ئەپەن ەچچەن
رلىك ەتەن ئىدى. بىخەنگەكىللەش ەنزىرەق بىر مۇنچلۇقورق

ن ەكىيىنگ ەقراچۇپ ۋەقارا ئاپتوموبىللىرى  ەچچەئون ن ڭنازارىتىنى
 ۋەجىپى  ەچچەئون ن ڭپسىزلىك نازارىتىنىەۋئون خادىملىرى، خ ەچچەن

 30ـ  20 ەنە، يالغان ساقچىلىرىۇۋتۇتاپانچىلىرىنى قوللىرىدا ت
 ڭئاپتوموبىلدا قاتناش ساقچىلىرى، قوراللىق ساقچى قىسىملىرىنى

 ەرلىك ئامانلىق قوغداش ئاالھىدەھەمچى شۈرۈرلىرى، ئەسكەئ
راتتى، ئاپتوماتلىرىنى ۇت ەتتەھال ييارەربىيلىرى تەھ ڭقىسىملىرىنى

ر ئالدىراپ ەك قوراللىق كىشىلۈرلۈس ۇرغان بۇپ تۇتۇپ تەتلەب
رتىپ ساقالپ ەر بىرى، تۇللىرىغا چىقىشتى. كىمدئاپتوموبى

دار ەڭنسىز چىرقىراپ، رەئالدىدا ئ ەڭقوماندانلىق قىلدى. ئ
دى، قالغانلىرى ڭقىپ بىر ساقچى ئاپتوموبىلى ماېچىراغلىرىنى ي

قاتارلىشىپ  ەينىدەرغان ئاپتوموبىلنى قورشاپ ئالدى ـ كۇئولت ەرابىي
غا قايرىلىپ، ڭىن چىقىپ ئوقتۋۇترىتى شىمالىي قوەئ دى. ساقچىڭما
نىدا ېي ڭنىەقاراپ يول ئالدى. رابىي ەپكەرەرمىسى تۈان تۋداۇلي

ن قارا ەلگۈرۈشىغا كىيدېب ڭنىەرى ساقچى، رابىيېرغان قۇئولت
 پ: ەلەڭن خاتىرىسىنى تەم بىلەلەغا قڭنىۇتىپ، ئۋېلىېخالتىنى ئ

پ ەىز، ـ دڭن بولسىەرگەپ بۇا بىر ئىمزا قويڭخانىم، ما ە_ رابىي
 زلىدى. ۆىدا سڭش ئاھاۇرۋۇيال

نداق ۇرنى ئويالپ بەمىلېن ڭخىتاي ساقچىنى ەرابىي
منى ەلە، قولىغا قەمما ئادىتى بويىچەنمىدى. ئەشۈاتقانلىقىنى چۋقىلى

« قادىر ەرابىي»يوغان قىلىپ  ەرچۇيغۇئ ەخاتىرىسىگ ڭنىۇلىپ ئېئ
 ردى. ەزىپ بېپ يەد
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 ەچېنجى كۇرمىدىكى تۈت

غان ڭققا ماۇدۇان تىك قۋداۇپ ليۇرۇسقا ئولتۇوبمچىدىن ئاپتۈرۈئ
ك ۈرلۈتلىك تاملىرى، قاپقارا سۋەيەگىز ھېئ ەپتەرەر، سول تەكىشىل

لىش ۋېان يىغىۋداۇرىدىغان ليۇتاشلىنىپ ت ەزگۆن كەازىسى بىلۋرەد
 . ۇرىدۆرمىنى كۈپ ئاتىلىدىغان تەئورنى د

 ەىگمچۈرۈتتا ئەس، ھەمەرالرال ئۇيغۇبولغان ئ ڭچو ەمچىدۈرۈئ
 ڭرمىسىنىۈان تۋداۇتلىك ليەھشەد ۇرالرمۇيغۇلىپ باقمىغان ئېك
پسىزلىك ەۋت خەرلىك جامائەھەمچى شۈرۈ. ئۇقىنى ئوبدان بىلىدڭدا

 ەزدۈـ يىلى ك 1949نامى  ڭرمىنىۈر تۇزكەقاراشلىق م ەئىدارىسىگ
تىلغا  ەڭن تەنامى بىل ڭنىستىك پارتىيىنىۇن كوممەلگەك ەمچىگۈرۈئ
ر قانداق بىر ەىز، ھڭرسىۈشتۈرۈنكى سۈان. چلىنىشقا باشلىغېئ
 ۇم بۇ، چوقەردەرلەۋر قايسى دەغقىنى ھۇر تەبىر ڭنىۇر ياكى ئۇيغۇئ
ئاتاقلىق  ڭرالرنىۇيغۇ. ئۇپ چىقىدۇكىرىپ چىققان بول ەرمىگۈت

ن ـ ەرگەلىمالىرى، مۆر ئاقساقاللىرى، دىنىي ئۋەتىۆزىيالىيلىرى، م
يا  ەرمىدۈھىمسىز تەر ۇب ۇىممزور نوچىلىرۇشتۇتتا مەانلىرى، ھۋپال

 ەچىنىشلىق خاتىرېسىز ئۇلغۇنتۇرغان، ياكى ئۇھاياتىنى ئاياغالشت
 رغان. ۇقالد

 ڭملىكى، تاملىرىنىەھكەستۇم ڭسىنىەداپىئۇرمىسى مۈان تۋداۇلي
كى، ۈپلۆك ڭرلىرىنىەسكەرىدىغان ئۇگىزلىكى، پوستتا تېك ئەپىلدېس

كلىكى، ەرۈتاش ي ڭىندىپايلىرىنۇھىمسىزلىكى، گەر ڭساقچىلىرىنى
ن قىيناش ـ جازاالش ەقولى بىل ڭرنىەتچىلەسالرنى جىنايۇھبەم
رىدىغان ۇك باشقەدڭنىۇكىدىن ئاشقانلىقى شېچ ڭدبىرلىرىنىەت

 .ەرمۈن تەتكەر كۇن نامى پەقى بىلۇنلۇرغۇن ڭتچىسىنىەجىناي

تى ېن كومىتۇئا ر پارتكومى قان ۇ، ش ئەندەتىگەن ئۈگۈب
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قوماندانلىق  ەلئاددۇقەۋلغان پۇرۇق ەىشتۋەئىشخانىسىدا جىددىي ر
رلىك ەتەپسىزلىك، بىخەۋن باشچىلىقىدا خۇەچېل ڭاۋشتابىدا، 

ك بىر قاتار ەندەگېترىتى دەئ ەنازارىتى، ئامانلىقنى ساقالش ئاالھىد
ق ەاشلىرى توپلىنىپ نۋكاتتى ڭچو ەڭئ ڭدىكتاتورا ئورگانلىرىنى

ن ەرنى جىنايى پاكىت بىلقادى ەرابىي»يداندا قوماندانلىق قىلىپ، ەم
 8چ ەت كەيىن، سائېىنى تاماملىغاندىن كېڭج« شۈرۈشۈقولغا چ

قاتناشقان  ەگەڭج ۇيىشىپ، چايلىرىنى ئىچىشتى. بېھ دۇئ ەردەل
 ەچچەبىر ن ەمدەرالر ھېكچى ئوفىتسەتېق قوماندان، يۇدىن ئارتڭمى
تماي ۇنى توپا توزەڭر ساقچى، پايالقچىالر جەسكەئ ڭمى

ش ۇتۇت ەتكەپ، كاتتا زىياپۇشۇن بولۇمنەلغانلىقىدىن ماۇۋرۇيىغىشت
دىكى خوجايىنلىرىغا دوكالت ڭيجىېيداندىال بەق مەلىرى نڭقىلدى. چو

رلىك مىنىستىرلىقىدىكى ەتەت بىخەلۆدىكى دڭيجىېقىلىشتى. ب
 : ڭل كىشىنىۇسئەم

ن سوئالىغا نازىر ەگېالر؟ ـ دڭسولىدى ەگەقادىرنى ن ە_ رابىي
 ن: ەىللىك بەڭرۆخىتاي ك

پ ەقورغىنى د ڭچى ەڭئ ڭ_ پارتىيىمىز تارىخىدا، دىكتاتورىمىزنى
اب ۋپ جاەقامىماقچى، ـ د ەرمىسىگۈان تۋداۇمچى ليۈرۈچىقارغان ئ ڭدا

 ردى. ۇقايت

ان ۋداۇلي ۇش ەنەترىتى، ئەغان ساقچى ئڭلىپ ماېقادىرنى ئ ەرابىي
تى ېر ت ـە، رەندەلگەك ئىشىكى ئالدىغا كۈرلۈقاپقارا س ڭرمىسىنىۈت

رىدىكى ۇپ، قاتار تىزىلىپ توختاشتى. ئوتتۈنۈلۆن ئىككى ياققا بەبىل
لىپ، ېىپ كېڭن قارا جىپ مەلگەلىپ كېنى ئەردىن رابىيەبوش ي

 ۋەن ساقچىالر ەشكۈازا ئالدىدا توختىدى. ئاپتوموبىلالردىن چۋرەد
 ەپكەس ەلىگىنىچەڭپ قوراللىرىنى تۇت بولەر قاتار ئىككى رەرلەسكەئ

 تىزىلدى. 
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 ەالرچڭر تاشلىدى. مىەزەتراپقا نەپ ئۈشۈجىپتىن چ ەرابىي
ك قاراپ ۈرلۈغا سڭنىۇپ ئەلەڭر قوراللىرىنى تەسكەقوراللىق ئ

 ەگزىسىدۆئ ڭ، يىراقالردىكى بىناالرنىەستىدۈگىز تام ئېراتتى. ئۇت
پ ەرغان ئىككى سۇقاتار ت ەراتتى. رابىيىگۇر قاراپ تەربىيلەھ

ىدىغان يول ڭازىغا ماۋرەسىدىن قارا درىۇئوتت ڭرنىەرلەسكەساقچى، ئ
 دى. ڭل قاراپ ماۇدۇيال ئەنمەئىككىل ەچىلغان ئىدى. رابىيېئ

كىپ ېن چۈپيەباشلىقى، توال ئ ەرمۈازا ئالدىدا تۋرەقارا د
، قوللىرىنى ەزىنى ئااليتقىنىچۆپومپىيىپ چىققان قىپقىزىل ك

 رەملەدەق ، سالماقۇراتتى. ئۇپ قاراپ تۇرۇينىكىدىن ئالماشتەج
پ ۇچۇددى ئۇر ئانىسىنى خۇيغۇاتقان ئۋلىېك رىپېكرىكىنى كۆك نەبىل
ردىن ەرلەسكەن ساقچى، ئەزلىگۈاتقان يۋلىېك قورشاپ كەتىدىغاندېك

زىنى ۆي، ئەرمەتنى قولدىن بەرسۇياكى پ ۇس قىلدىمېس ھۇنوم
 : ۇپ قويماقچى بولدىمۇتۇتون

ازدا ۋلىق ئاڭجارا ۋەقىرى ۇنداق يۇپ شە_ توختا!، ـ د
تراپتىكى ساقچى، ەپ قالدى. ئۇرۇپ تۈچۈچ ەارقىرىدىكى، رابىيۋ
 ەسسەھ ەچچەباشلىقىدىن ن ەرمۈت ۇتىشتى، بېپ كۇقورق ۇرمەرلەسكەئ
سالماق  ۋەنلىكى ساالپىتىدىن ەلدار ئىكەمەئ ڭرىجىلىك چوەقىرى دۇي
 ەرمۈن بىرسى، تەكىيىنگ ەقراچۇرغان، پۇملىرىدىن بىلىنىپ تەدەق

شىغا ېق ڭنىەلىپ پىچىرلىدى، ئاندىن رابىيېكئالدىغا  ڭباشلىقىنى
 لىپ: ېك

پ ەد« ۋگاۋبا»الردىن ۇن ئەرىمىز، سۇتاپش ەرمىگۈنى تې_ بىز س
يىن ېندىن كەرگەت بەخسۇالر رۇ، ئڭت سورىشىەخسۇالپ رۋك توۈنلۈئ

نى ۇئ ەرابىي دى.ې، ـ دۇمۇڭقتۇك، ئەرېك ڭىشىېڭئاندىن م
 : ۋە  مسىرىدىۈلۈك قۇسوغ ھالدا نەنسىتمىگەم

 ھمانغاېم سوراپ تەخسۇر نەبىل ئىختىيارىم زۆئ نە_ م
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 ۇب زورالپ نەبىل دىكتاتورا نىېم نەس يوق، لگىنىمەك
 ۋگاۋبا اڭسا ەنەمىشقا يېن، نەاتىسۈۋزۈكىرگ ازىدىنۋرەد
 . ەدى رابىيېن! ـ دەيمەمېد ن؟ەكمەدۈگېد

، ۇ، ئاتىدۇالر ئوق چىقىرىدۇ، ئڭلىمىساۋپ توەد ۋگاۋ_ با
 ن؟ ەمسەبىل

 ەنى ـ رابىيېق نۇتسۋەتىېئ بولسا نداقۇئ ؟ۇ، ئاتىدەمېن _
ارقىرىدى، ـ تاالي ۋ ەم تاشالپ خىتايچەدەئالدىغا دادىل ق

 ۇنمەم ئايرىلدى. ھاياتىدىن داڭزىندانلىرى ۇب رىنداشلىرىمېق
قىل.  ڭقىلسا ەمېن قىلماي، ۋەيەھ توال ر،ۇيغۇئ ئوخشاش الرغاۇش
زلىرى ۆس سكىنەك ڭنىە_ رابىين، ەاتىسۋقىلىدىغاننى قىلى رىبىرەب

  قويدى. متىرىتىپەت الرنىۇئ ھالىتى مكىنەت ۋە

 ەرمۈباشلىقىغا تىكىلدى. ت ەرمۈلىپ تېازا ئالدىغا كۋرەد ەرابىي
 ەدىمىدەنجى قۇت ڭنىۇئ ۇالدى. بۋقارى ەرگەباشلىقى خىتاي ئاستا ي

 ڭگاڭھى ڭنىۇكىن ئېپ بولغانلىقىنى ئىقرار قىلىشى ئىدى. لۇغلەم
 ەرگەي ڭىسىنىۋيەھ ڭنىۇرلىماقتا ئىدى. ئۇچۇرى غچىشلى

ر ەرلەسكەن ساقچى، ئەتىشكېپ كۇلىال قورقېپ، ھۈرۆلغانلىقىنى كۇرۇئ
الدىن ۋھەايسىز ئڭئو ۇباشلىقى ب ەرمۈشتى، تۈلۈنى مازاق قىلىپ كۇئ
ستىن، ەتمۈك ۇسىنىمۋگاۋبا ڭنىەن، رابىيۈچۈش ئۇلۇتۇك قەزرېت
 ارقىرىدى: ۋا ازدۋت ئاەس ۇخىمېت ەرگەنىدىكىلېي

 ننى!ۇخوت ۇالر بڭكىرىپ سوالەالر، ئڭچىېازىنى ئۋرە_ د

پ، ۈزۈتكۆردىن ئەقات ئىشىكل ۇنى قاتمەندىپايلىرى رابىيۇگ ەرمۈت
 ڭئالدىدا توختاتتى. ئىشىكنى ڭينىۆرىدىكى بىر ئىشخانا ئۇئوتت

نلىكىنى ەرمىسى ئىكۈئايالالر ت ڭرنىەي ۇندىپايالر، بۇئالدىكى ئايال گ
لىشىغا، ېتىنى ئۇغىغا پۇمدىال بوسەئ ەراتتى. رابىيۇپ ترسىتىۆك
ر ۈمۆت ڭرمىنىۈالندىكى، تڭاز ئاۋتلىك بىر ئاەھشەنداق دۇش
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 تتى: ەالپ كڭجارا ۇئىشىكلىرىم

 ڭنىېس ۇتچى! بەيدىغان جىنايەبىلم ەي قائىدە_ توختا! ھ
سىز ەڭلېرغان كۇاز، ئىشىك ئالدىدا تۋئا ۇس! ـ بەمەئ ڭسارىيى

 ڭننىۇندىپاي خىتاي خوتۇت گەك يوغان، سەكاالچت غزىېمىز، ئېس
، ۇرق قىاللىدى. بەئاران پ ەاتقانلىقىنى رابىيۋغزىدىن چىقىېئ
لىش، ياكى ۇۋېجۇرىكىنى مۈي ڭنىەپتىال رابىيەسلەد ڭندىپاينىۇگ

 قىش تاكتىكىسى ئىدى.ېپ بۇتۇرىنى تۇبولمىسا توم

 ازدا. ۋئا ڭچى ۇدى رابىيىمېن؟ـ دەارقىرايسۋ ەمې_ ن

 ن! ەمسەمېد ۋگاۋبا _

ئاچچىقىدا قولىنى  ەندىپاي! ـ رابىيۇمدىن گۈزۆ_ يوقال ك
 شىلتىدى. 

ددى ۇن خۇندىپاي خوتۇرى گې، قۈڭرۆقازانى ك -باالسى  ۇمدى بەئ
شىپ ەڭلدەك دەيىقتېپ غالجىرالشقان ئەپاي ئوق ي ەچچەن
تىلىپ ېئ ەازدا چىرقىراپ رابىيىگۋت ئاەس ۇخىمې، تەرگىنىچۈگۈي
ك، ەتىدىغاندۋېيلىەپ چۇرۇنى ئەددى رابىيۇ، خۇرقىدا ئۇت ۇلدى. شەك
ن ەچاققانلىق بىل ەلپازدا ئىدى. رابىيەنچ ئۇك قورقەتىدىغاندەۋېي
قاماق سالغان قولىنى بىلىكىدىن  ڭنىۇم داجىپ، ئەدەبىر ق ەينىگەك
ر ۇيغۇن ئەلگەتىپ كېينىدىن يەك ڭنىۇ، ئەيتتەپ ۇل شەالدى. دۇۋتۇت

 بىر نىۇلىپ، ئۇۋېتۇبىر بىلىكىدىن ت ەنەي ڭنىۇساقچى قىز، ئ
 غا: ڭنىۇئ تارتىپ ەتكەچ

 قادىرغا ەن؟ رابىيەمسەن، بىلەاتىسۇۋرماقچى بولۇن كىمنى ئە_ س
 پىچىرلىدى.  پەد - ،ەمېد نەقىلىم ەئامىلۇم كەباشقىالرد

 ن. ەرىمۇندۇنى بويسۇ، ئەرمۈن تەگېد ۇكارىم، ب ەمېن ڭنىې_ م

 ق. ۇمدەتمەگۆا ـ ئاستا ئلدى، ئاستەى كېڭخى يېت ۇ_ ئ
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ئاپىرىپ  ەگۈڭيۆنى ئۇن ئەنداق بولسا سۇلى، ئۇيرىگەي، خە_ ھ
 ال! ۋقىېب

 ن!ەددىسىدىن چىقالمايسۆچى بولما! ھۈزگۈگكەنى تۇڭ_ قول

پ ۈشۈندىپاي تاالشقا چۇئىككى گ ۇقىلىپ، ب ەتتەبىر چ ەرابىي
 تتى. ەك

لىكىنى، نەل ئىكۈيرىگەخ ڭئىسمىنى ڭر ساقچى قىزنىۇيغۇئ ەرابىي
نسىز ۇقان ڭشنىۇرۇم ئەىجدانى چىدىماي، ئادۋر بولغاچقا ۇيغۇئ

پ ۇھشىي جالالتنى توسۋەلىقى ېلىپ، ھۋېتقا قىلىۇنلىكىنى تەئىك
، بىر ئاز ەلدى ـ دەسى كۇپ، ساقچى قىزنى ئايىغۈرۆقالغانلىقىنى ك

نىغا ۇندىپاي خىتاي خوتۇلىقى گېھ ۇنداق بولسىمۇاشالپ قالدى. شۋيا
 قاراپ: 

 ەجايغىچ ەممەدىن تارتىپ ھڭركىزىەن مەرى غالچا، مېي قەھ_ 
 ڭنىېن، مەرگۆنى كڭرمىۈق اللمىالردىن كۇششۇك ئەدڭنىېرىپ، سېب

 ەگۈڭزۆنى كۇڭشتۇتمىش پەتىال يەمغا چىقىلىپ باققىن، ئۇبىر تال موي
ر ساقچى ۇيغۇدى. ئېدىن ئاشما! ـ دڭددىەن. توال ھەرسىتىپ قويىمۆك

 باشلىدى:  ەشكۈرۈندەشۈچ ەمدى رابىيىگەقىز ئ

 ەندەتىگەئ ەتەىز، ئڭلىندىېن ھازىر قولغا ئەگې_ سىز د
ملىرى بار، باشقىالر ۈزۈت ۇمڭرنىەي ۇ. بۇرىدېپ بۇمنامىنى ئوقۈكۆھ
مكىن، ۇشى مۇرۇتتا ئەيىن سىزنى تىللىشى، خورلىشى ھېندىن كۇب
پ ەد« ۋگاۋبا»پ قالىسىز، ساقچىالردىن ۈنۆا ئاستا ـ ئاستا كۇڭش
 . ۇپ، مىدىر قىلىشقا بولمايدۇرۇئالماي ت تەخسۇر

سىلغان ېن تاختا ئەگېر دۇـ نوم 105نى باشالپ، ەندىپايالر رابىيۇگ
 ەنى ئىچىگۇ، ئەر ئىشىك ئالدىدا توختىتىپ، ئىشىكنى ئاچتى ـ دۈمۆت

 ەچاققىچ ۇتتى. شۋەتىپ، ئىشىكنى شاراقشىتىپ تاقىۋېئىتتىرى
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پتىن ەرەت -پ ەرەلىنىپ، تئىچى بىردىنال جان ەرمۈتىمتاس جىمجىت ت
 راشقا باشلىدى: ڭازالر ياۋئا

 ق. ۇىزنى بىلدڭنلىكىەلگەك ڭ، سىزنىەدەھ ە_ رابىي

ىزنى ڭازىۋن ئاەرگەجاجىسىنى ب ڭندىپاينىۇئاچا، گ ە_ رابىي
 ق. ۇلىدڭئا

 ..... 105ـ  ە، رابىيەـ رابىي 105_ 

 ن! ۇلىم، ئالالھ سىزنى پاناھىدا ساقلىسڭسى ە_ رابىي

الشماقتا، ۋتىپ توۇۋېازىنى قويۋ، چوكانالر، مومايالر ئاقىزالر
پ ۈرۈتۆندىپايالر توقماقلىرىنى كۇشتلىماقتا، گۇرنى مەر ئىشىكلۈمۆت

رتىپ ساقالشقا ەالپ، تۋپ توۇرۇرنى ئەر ئىشىكلۈمۆچىقىپ، ت
 نماقتا. ۇرۇئ

 ەچچەن 40رى، ېندىكى، باياتىدىن بەشۈمدى چەقادىر ئ ەرابىي
پ سوالنغان ەتچى دەقىن سىياسىي جىنايېي ەگ 800غىز كامىرىدىكى ېئ
 ڭازىدىن كىرىپال، جالالت خىتاينىۋرەر قىز، چوكان، ئانىلىرى دۇيغۇئ
 ڭالپ، ئىشىكنىڭازنى ئاۋراق ئاڭلىغان ياۋرىپ توېدىپىنى بەئ
قىپ، تىمتاس ېلىقىنى يۇق ەر ئىشىككۈمۆكلىرىدىن ماراپ، تۈشۆت
نلىكىنى ەقادىر ئىك ەىيراب ڭسنىۇھبەن مەى كىرگېڭي ۇرغان. بۇت

قاتتىق ئىنتىزامىنى قايرىپ  ڭرمىنىۈيىن، بىردىنال، تېندىن كەبىلگ
 باشلىغان. ەشكۈرۈتۆقان كۇپ چۇقوي

ن ئىدى. ەنگەتلەجاسار ەسالر باشقىچۇھبەن ئاخشام ئايال مۈگۈب
سى، ۇلىغۋشىپ توېپرىتى تەن -پ ەزەر، غۇمىشقىدېال نڭممىسىنىەھ

الر قوللىرىدىكى پالستىك تاماق ۇتتى. ئەلېسى كۇساقچىالرنى تىللىغ
پىپ، ېرنى تەر ئىشىكلۈمۆپ، تۇرۇئ ەقاچىلىرىنى بىر ـ بىرىگ

اتقان ۋرالردىن چىقىېر قايسى كامەاليتتى، ھۋك توۈنلۈشتالپ، ئۇم
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نىنى ۇك بىر نامايىش دولقۈچلۈازالر كۋپلىك ئاەزەمما غەرتىپسىز، ئەت
 ەكتەلمۈرۈتۆسمانغا ككىدىن ئاۈلۈڭت ڭرالرنىېپ، كامۈرۈندەكىللەش

رااليدىغان ۇپ جىمىقتۇتۇپ قورقۇرۇن بىر ـ ئىككىسىنى ئۇرۇئىدى. ب
ارقىراپ، پوپوزا قىلىپ ۋلمىدى. توال ەن كارغا كۈگۈندىپايالر بۇگ
 تتى.  ەرىپ ھالىدىن كېندىپايالر، ھۇن گەتكەقى چىقىپ كۇلۇج

ر ەرلەازالر يىراقتىكى ئۋ... ئاەـ رابىي 105، 105ـ  ە_ رابىي
 الندى.ڭئا ۇرمىلىرىگىمۈت

 ەتتى. رابىيەغا كۇيقۇس ئايالالر ئۇھبەتىشقا ئاز قالغاندا، مېئ ڭتا
ر ېقتا كامۇا يورۇۋن غەشكۈكتىن چۈلۈڭت ەستىدىكى كىچىككىنۈئ

مونت ېنداق پاسكىنا، سۇلىپ قارىدى. تاملىرى شېپ سەس ەئىچىگ
رىسىدا ۇئوتت ڭرغان كامىرىنىۇراپ تۇي پەملىشىپ زەرلىرى نەي

رىسىدا تاماق ۇئوتت ڭر ئىشىكنىۈمۆراتتى. تۇكى تۈشۆت تەتاھار
 راتتى. ۇق تۇك يوچەدۇقاچىسى پاتق

چاقالپ ۇلىنىپ، تىزلىرىنى قۆكامىرىغا كىرىپال، تامغا ي ەرابىي
 يتتى. ەلمەك ۇيقۇئ ەزىگۆك ڭنىۇمىدىر قىلمىدى. ئ ەيگىنىچەگدۈد

پ سولىدى؟ ـ ۇتۇنى تېمىشقا مېالر زادى نۇناھ قىلدىم؟ بۇگ ەمې_ ن
نياسىغا ۇكسىز خىيالالر دەشى يوق، يا ئاخىرى يوق چېيا ب ەرابىي

 رق بولدى.ەغ

ي، سان ـ ساناقسىز ەشىس ڭلىم ئالغان جالالت شىەستالىندىن ت
ك ەكرۆن كۈچۈئازادلىقى ئ ڭلقىنىەر خۇيغۇرنى، ئەرلۋەتىۆبايالرنى، م

الپ پ سوۇتۇن تۇرۇنداق يوشۇشۇرنى مانا مەردلەرىپ چىققان مېك
ن ەنىستلىرى بىلۇ، خىتاي كوممەنەيىن ستالىن يېن ئىدى. كەرگۈلتۆئ

ركىستان ۈرقىي تەتجان قاسىم باشچىلىقىدىكى شەخمەبىرلىشىپ ئ
لىپ يوق ېقولغا ئ ەنچۇرۇرنى يوشەتلەزىمەرغان ئۇرىيىتىنى قۇمھۇج

رى، ېندىن بەلگەك ەتىنىمىزگۋەنىستلىرى ۇقىلدى. خىتاي كومم
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 ەنەر يىگىت، قىزلىرىنى يۇيغۇن ئەگېم دلقىەت، خەن، مىللەتۋە
 . ۇاتىدۈۋرۈلتۆپ سوالپ ئۇتۇن تۇرۇنداق يوشۇشۇم

ئويالپ، ئويالپ  ۇ. ئۇن ئوخشايدەلگەا كڭت ماۆۋەمدى نەك ئەمېد
 ك پىچىرلىدى: ۈنلۈئاخىرى ئ

 ن ئىدى.ەگېد «تىپ قالې، ئەچۇيىتىپ قالغ» ىلىرىمىز،ۋ_ بو

 

 تىملىق سوراقېبىرىنچى ق

پ ئويغاندى. ۈچۈتى چېرغان پۇچاقالپ ئولتۇتىزىنى ق قادىر ەرابىي
چ ەك ەئاتقانلىقىنى، ن ڭتا ەپ، نۈرۈتۆشىنى كېئاستا ب ۇئ

 ڭكامىرىنى ۇغڭبىلگىلى بولمايدىغان قاپقارا ەنلىكىنى ئانچەكىرگ
سىنچىالپ قارىدى  ەكىگۈلۈڭت ەرغان كىچىككىنۇپ تۈشۈق چۇا يورۇۋغ

 ڭپ كامىرىنىۇرۇئورنىدىن ت ۇملىدى. ئەئاتقانلىقىنى پ ڭ، تاەـ د
ياقتىن ۇردى. ئۆنلىكىنى كەپا ئىكۇمونت سېس ڭكىنىەپرۆرىمىدىن كېي

م ۇممەيەئالدىرىماي ت ەىپ باقتى. رابىيېڭپ مەملەدەياققا ئاستا قۇـ ب
پ، بامدات ەرلەلچۆن مەخمىنەپنى تەرەت ەيىن، قىبلېقىلغاندىن ك
پ ساالم ۇوقرز نامىزىنى ئەپ تەكەئىككى ر ۇدى. ئۇنامىزىنى ئوق

يىن ېئا قىلدى. نامازدىن كۇن پىچىرالپ دۇزۇپ، ئۇرىپ بولېب
 تتى.ەتىپ كېخىيالغا پ ەنەپ يۇرۇئولت

 ەندەتىگە. ئۇنىقلىنىدېئىش ئ ەممەن ھۈگۈ، بەقىياسىچ ڭنىۇئ
شىتالر ېرۇت ئابدەئىس ئابلەلدارلىرى، رەمەت ئەمۈكۆن ھەشكۈئىشقا چ

لكىم ە، بۇاال قىلىشىدلكىم سەالر بۇ، ئۇر تاپىدەۋەئىشتىن خ ۇب
ي ەلكىم ئارىسىدىن بىرى چىقىپ، ھەر، بۇشماسلىق بولغاندۇقۇئ
ق ۇيرۇپ بەالر دڭتىۇۋېر، بولدى قىلىپ قويەتىپسىلۇۋېرۇكال ئاشەب

جىمجىت  ڭنىۇر، ئەتلەرىكەنكى ھۈگۈنۈ، ئىشقىلىپ، تۇقىلىد
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چبىرىنى ېتلىرى ئىدى. ھەئاالم ڭلمايدىغانلىقىنىۇرۇقتۇجۇئ
لىدى، ڭنلىكىنى ئاەكىرگ ڭنىۇس ئۇھبەز مۈي ەچچەن ،ۇندىمەمىگېد
لكىم، ەس. بەمەمكىن ئۇتىش مۋېن يوق قىلىۇرۇنى يوشۇمدى ئەئ
 ر... ەد ەمېلىسا بىر نڭر ئاەشتىكىلېڭەر، سىياسىي كەزدىكىلەركەم

 ڭنىۇ، ئۇمۇن جەنكۇغىز خوتېم ئۇن راستال شەگېي... ئايىم دەھ
، ەشىچۇپىچىرالپ قوي ڭالرنىنۇالق خوتۇن قۇزۇگىنى بولدى، باشقا ئېد
ش ۇتۇكىن تېكمىش، لەرېلىشى كېنى ئاللىقاچان قولغا ئۇت ئەمۈكۆھ
 ب تاپالمىغانمىش.ەۋەچ سېك ھەدۇبولغ ەن بىر باھانۈچۈئ

ر ەك ھەندەگېس مال دەتكەساباتى، ئېباج ئوغرىالش، بانكا ھ
ق ۇك يوچەدۇرالىغۇ، قامالشتۇلوالرنى ياساپ باققان بولسىمېخىل د
پپىسىغا ۇرۇگ« شۈرۈشۈقادىرنى قاپقانغا چ ەرابىي»رغان ۇاي تتاپالم

ن، ەلگەر كۇچۇى ئېڭي ەڭرلىك ئىدارىسىدىن ئەتەنى، بىخۈك ۇش
 ڭرىكىلىقالرنىېئام ۋەفونى ېلېرىكىدىن ئاچقان تېئام ڭسىدىقھاجىنى

نتىسى، ېل ۇنئالغۈفون ئېلېمچىدىكى زىيارىتى توغرىسىدىكى تۈرۈئ
 ن. ەرگەچىنى بۇيىپ ئ ڭى بىر پىالننىېڭالرغا يۇئ

رلىك ەتەيىن، بىخېندىن كەتكەھمانالر كېرىكىلىق مېلكىم، ئامەب
ر ەكىلڭم، بىزنىەي، قارىمامسىز رابىيەنازىرى، ھ ڭنازارىتىنى

نى ۇپ ئە، دۇشماسلىق بوپتۇقۇ، تازا ئۇپتۇپ قويۇتۇئالدىراپال سىزنى ت
ىر راق بڭچو ۇدىنمڭنىۇلكىم ئەر. بەتېلىپ چىقىپ كېرمىدىن ئۈت
 لدار..... ەمەئ

از ۋر ئىشىكى شاراقشىپ ئاۈمۆت ڭسوالنغان كامىرىنى ەرابىي
ندىپاي ۇتچى گۆۋەنلىك نەتىگەتتى. ئۈۋەلۆخىيالىنى ب ڭنىۇچىقىرىپ ئ

يىن سوراق ېتتىن كۇمىن 5ييارلىنىشىنى، ەسوراققا ت ەن رابىيىگۇخوت
 ردى. ۇقتۇقىلىنىدىغانلىقىنى ئ

چ ۈنجى كۇ، تەڭنجى جۇت ڭتىملىق سوراقنىېبىرىنچى ق ەرابىي
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دى، ۇزىنى پاكىز يۆز ـ كۈپ، يەملەنلىكىنى پەلىشىش ئىكېئ
رىكىلىق ېن ئامۈگۈنۈتتى، تۇۋەن قويۇزۇتلىك تاراپ ئەچاچلىرىنى ر

ش ئاق ۈرۈالغان بىر يۋكىيى ەن ئاالھىدۈچۈش ئۈشۈرۆن كەھمانالر بىلېم
 دى.ڭن سوراقخانىغا ماەت بىلەلىك كىيىمىنى كىيىپ، ساالپەڭر

پ ۈتۆرلىرى جايالشقان زالدىن ئېكام ڭرمىسىنىۈئايالالر ت
ئىشخانىلىرى  ڭغا چىققاندا، سوراقچىالرنىۇرىسىدىكى قورۇئوتت

قاتار  ەردۆ، تەسوراقخانا ئىشىكىدىن كىرىشىگ ەندى. رابىيۈرۆك
ر سوراقچى ەپەن 8رغان ۇئارقىسىدا ئولت ڭرنىەللەستۈتىزىلغان ئ

رىتىپ ەۋنىك تېشىنى يېب ەبىيتىشتى، راېپ كۇرۇنلىرىدىن تۇئور
پىرى خىتاي ەت نۆر، تۇيغۇپىرى ئەت نۆت ڭساالمالشتى، سوراقچىالرنى

يتتى. ەرغانلىقىنى بىلىشمۇن ئورنىدىن تۈچۈئ ەمېالر نۇپ، ئۇبول
زىنى ۆخىتايغا ئ -ك ئايال ۈرلۈمما سەك ئۋەالر، ئالدىدىكى جىۇئ

نلىكىنى ەتچى ئىكە، ھازىر ئالدىدىكى جىنايڭنىەتقان رابىيۇتون
ققانلىقىنى ۇقانچىلىك ھود ڭزلىرىنىۆيىن، ئېئالغاندىن ك ەسىگېئ
ھومىيىشقاندىن  ەقاراپ، بىر ـ بىرىگ ەرىجىسىگەلىشىپ، دېئ ەسىگېئ
مشاق ۇلغان يۇلىغا قويۇدۇئ ەمدەشتى ھۇرۇنلىرىدا ئولتۇيىن، ئورېك

 كلىپ قىلىپ سوراقنى باشلىدى.ەشقا تۇرۇنى ئولتەققا رابىيۇندۇئور

 ەپتىرىگەر سوراقچى دۇيغۇر ئەپەرغان بىر نۇرىدىراق ئولتۇئوتت
 قاراپ سوئال سوراشنى باشلىدى: 

 ؟ ەمېن ڭ_ ئىسمى

 قادىر.  ە_ رابىي

 ن؟ ەئىش قىلىس ەمې_ ن

 ن.ەكىلىمۋە ڭلتىيىنىۇرۇتلىك ئايالالر قۆۋەـ ن 5_ ب د ت 

 زاسى، ەت ئەيئەدائىمىي ھ ڭشنىېڭەتلىك سىياسىي كەملىكەم
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دائىمىي  ڭشمىسىنىەر بىرلەتچىلەسودا ـ سانائتلىك ەملىكەم
 زاسى،ەت ئەيئەھ

 نىچى،ۇمەتلىك قىزىلبايراقدار نەملىكەم

 زاسى،ەت ئەيئەدائىمىي ھ ڭشنىېڭەئا ر سىياسىي ك ۇش ئ

ىن ۋئاۇم ڭشمىسىنىەر بىرلەتچىلەسانائ -ئا ر سودا  ۇش ئ
 ئىسى،ەر

 ۋەىرى تلەمئىيەئا ر كارخانىچىالر، ئايال كارخانىچىالر ج ۇش ئ
 ن.ەئىسىمەر ڭشمىسىنىەر بىرلەتچىلەر سودا ـ سانائەھەمچى شۈرۈئ

 ن. ەبىرسىم ڭرنىەباي سودىگ ڭچو 10خىتايدىكى 

نىق، ېسىياسىتى ئ ڭ_ بىز ھازىر سوراقنى باشاليمىز، پارتىيىنى
ش، ۇچىلىك، جاھىللىق قىلغانالرغا قاتتىق بولەڭئىقرار قىلغانالرغا ك

، پوزىتسىيىمىز ڭماسالشسا ەىدا بىزگريانەر سوراقلىرىمىز جەگەئ
 ن. ەچرايسۇقوپاللىققا ئ ڭر قارشىلىق قىلساەگە، ئۇياخشى بولىد

لدىن ەزەن ئەن. مەيتالمايمېپ ئەن دەماسلىشىم ەرگەن سىلە_ م
 ن. ەنمەنگەتلەپ ئادەبارنى بار، يوقنى يوق د

 بار؟  ڭىتىۋناسىۇن قانداق مەرىكا بىلې_ ئام

 ۇبالىلىرىم ھازىرم ۋەرىم ې، ئرىكىغا بارغانېن ئامە_ م
 . ۇاتىدۋرىكىدا ياشاېئام

 بار؟  ڭىتىۋناسىۇن قانداق مەمىتى بىلۈكۆرىكا ھې_ ئام

 ىتىم يوق. ۋناسىۇچقانداق مېن ھەمىتى بىلۈكۆرىكا ھې_ ئام

 ؟ ڭتتىەۋەقانداق ئاخباراتالرنى ئ ەمىتىگۈكۆرىكا ھې_ ئام

 تمىدىم. ەۋەچ قانداق ئاخبارات ئې_ ھ

 ن؟ ەيسەد ەمېرىيالالرغا نېدىن چىققان ماتڭنىېي نۈگۈنۈ_ ت

تلىك سىياسىي ەملىكەـ يىلى م 1996ن ەرىيالالرنى مېمات ۇ_ ب
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م. ۇقۇنىي ھوقۇقان ڭنىېم ۇرىغا قويغان. بۇش يىغىنىدا ئوتتېڭەك
 ڭتتا جاەباشلىقلىرى ھ ڭزنىەركەزالىرى، مەش ئېڭەن سىياسىي كۈتۈپ
ھىم ۇىز ناھايىتى مس»پ ۇرۇمنى سىقىپ تۇقول ڭنىېمىن مېز
ت ەھمەزىتىمىز، رۈرھال تەىز، دڭرىغا قويدىۇرنى ئوتتەسىلىلەم

نى ئىجرا ۇچكىم ئېھ ەكىن ھازىرغىچې، لۇن بولسىمەگېد« ەسىزگ
 پ ئويلىدىم. ەن دۇلىسڭئا ۇلقىمەنيا خۇنى دۇالشقا بۇڭقىلمىدى. ش

ت ەرىيالالرنى چېمات ۇئائىت ب ەتلىكىگەخپىيەم ڭتنىەلۆ_ د
 ن؟ ەتىراپ قىالمسېنى ئڭكچى بولغان جىنايىتىەرمەب ەرگەللىكلەئ

 چقانداق جىنايىتىم يوق! ېھ ڭنىېن، مەتىراپ قىلمايمې_ ياق ئ

ردى، ۈتىشتېپ يەربىيىلەنى تېنىستىك پارتىيىمىز سۇ_ كومم
 ەڭلىق بايالر قاتارىغا قوشتى، ئڭدا ەڭپ ئەلۆنى يېت سەمۈكۆھ
ئاپتونوم رايون  ۋەت ەملىكەردى، مەرنى بەللەمەپ، ئەنسەقىرى مۇي

ك ەكسۈي ەڭئ ڭ، پارتىيىمىزنىڭكاپاتالندىۇتىم مېق ەچچەن 50 ەبويىچ
 ەندەرمەمدى ئاسىيلىق قىلىپ، شەپ، ئۇرۇرىشىپ تېئ ەشاپائىتىگ

 ؟  ەمېت بولماي نەجىناي ۇ، مانا بۇڭبولد

، ەتىنىمگۋەئانىسى،  ڭرنىۇيغۇقىزى، ئ ڭرنىۇيغۇن ئە_ م
سادىق  ەكسىچەىق قىلمىدىم. ئئاسىيل ە، مىللىتىمگەلقىمگەخ

ردلىك ەتلىرىنى، دەبۇاتقان ئازاب ـ ئوقۋتارتى ڭلقىمنىەم. خۇبولد
قىرىغا ئىنكاس ۇـ زارىنى ي ۇسىز ئاھۇچىدىغ ۋەتلىرىنى ەشىكاي

مىدىنى، ئوي ـ خىيالىنى ۈسىنى، ئۇئارز ڭلقىمنىەن خەقىلدىم. م
 ۇالرنىمڭىنلىكەرگەب ەمېن ەيان بىزگۇن. تارىختىن بەشىنىمۈئوبدان چ

 ەمېن ەردەي ۇيان بۇيىلدىن ب 50ن. ەشىنىمۈئوبدان چ
 ندىم.ەشۈئوبدان چ ۇالرنىمڭاتقانلىقىۋقىلى

ن كوچىغا تاشالپ ەباال بىل 6نى ېلدارى مەمەئ ەكومپارتىي
ن ەپ بالىلىرىمنى باققاندا، مۇيۇن زار ـ زار يىغالپ كىر يەقويغاندا، م
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ز ۈندۈـ ك ەچېن كەندا، مل تاپقاۇپ پۈرۈر قاتراپ يەھەـ ش ۇرمەھەش
 ن؟ەقاپتىك ەدەن ەت قىلغاندا كومپارتىيەھنېخلىماي مۇئ

الچىلىقىنى تار ـ مار قىلىپ، ېئىست ڭـ يىلى گومىندا 1944
ندى ەپەت ئەخمەرغان ئۇرىيىتىنى قۇمھۇركىستان جۈرقىي تەش

گىز ڭتلى قىلدى؟ چىەرلىرىمىزنى كىم قەھبەت رەلۆباشچىلىقىدىكى د
م قاتارلىق دىنىي ۇخسەزىز مەلئۇلالھ دامولالم، ئابدۇدەسئەدامولالم، ئ

ك ەرباندۇردى، توختـى قۇئالىملىرىمىزنى كىم يوق قىلدى؟ ئىبراھىم ت
ر ەتئىمىن ئىمىنوفنى كىملەممەھۇلدى؟ مۈرۈلتۆزىيالىيالر قانداق ئ

دىكى ڭيجىېن بۈچۈئ ەمېزىزى نەيپىدىن ئەردى؟ سۈلتۆست قىلىپ ئەق
پ ۇرۇل ئۇغا ئوكڭنىۇر ئەندى؟ كىملسوال ەگ« سەپەن قۇئالت»
پ قالغان ۇتنى تونەقىقەن، ھەمۇپ قويدى؟ ئومۈرۈشتەىسىنى ئىلېڭم
 اللمىدى. ۇتۇالردىن قڭستىەيىقۈس ڭرنىەر سىلۇيغۇر قانداق ئەھ

 ەپتەرەلقىم تەس، خەمەئ ەپتەرەر تەن سىلەالر، مۇڭبىلىپ قوي
داخىل  ەتكەياپراسالنغان زى ەدىلىگەرى بەقان ـ ت ڭلقىمنىەن. خەرىمۇت

تلىك ۋەيەن ھەنگەستىخانلىرىدىن تىكلۇئ ڭلقىمنىەن، خەبواللمايم
 ڭلقىمنىەن. خەرالمايمۇئولت ەختلىرىدەپ تەنسەردىكى مەسىرلەق

پ ەسسەركىن دەئ ەردەملەن بويالغان قىزىل گىلەنى بىلېقىپقىزىل ق
 ن. ەيمەلمەرۈي

ق ەالر؟ ناھڭقىلمىدى ەمېلجىدا نۇيىل ئىلگىرى غ ەچچەخى نېت
رنى ەنلەلگەپ كۈرۈشتۈرۈغقانلىرىنى سۇناھ تۇن بىگەتىلگېپ كۇتۇت

پ نامايىش قىلغانالرنى ئىتقا ۈرۈالر، نارازىلىق بىلدۇڭتتۇئوققا ت
ق ۇستى ئوچۈلىغان ياشالرنى ئڭالر، مىڭالر، ئاشكارا ئاتتىڭتاالتتى

 ۇق سۇپ، شىالنكىدا سوغۇسوالپ قوي ەچېيدانىغا بىر كەم ەربىيەنتەت
ر ۇيغۇن ئەزلىگۈالر، يۈڭردۈلتۆلىتىپ ئڭنچىسىنى توۇىر مچىپ، بېچ

زىالردا ېزى يەالر، بڭم قىلدىۈكۆم جازاسى ھۈلۆياشلىرىغا ئ
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تتا ەاي، موماي ھۋرى بوېپ كىرىپ قۇرۇباست ەيلىرىگۆئ ڭھقانالرنىېد
ن ۇتقۇياشنى ت ڭئونمى ەچچەالر، نۇڭتتۇاق بالىالرنى ئوققا تۋبو

تتا بىر ەسوراق قىلماستىن، ھ چېھ ەن ئىچىدۈك 15الر، ڭقىلدى
ن ترانسپورت ۇەتڭتىزىملىماستىن، بى ۇخى ئىسمىنىمېت ڭنچىسىنىۇم

پ ەتكۆي ەرمىلىرىگۈت ڭلكىسىنىۆن ئۈەسلىرىدا سىچۇئاپتوب ڭپولكىنى
تتى. ەكسىز يوقاپ كەرېنتى ئىز ـ دەرزەر پۇيغۇالر! بىر تاالي ئڭتتىەك

سوالپ  ۇكىلىرىنىمۇئ -ن ئاتا ـ ئانا، ئاكا ەرگۈشتۈرۈبالىلىرىنى س
تلىك ەملىكە، مەن بىللەبىل ەمچىم رامىلەن ياردەالر. مۇڭقويد

لجىغا ۇن، غەسمىيىتى بىلەنىي رۇق قانۇقلۇھوق ڭشنىېڭەسىياسىي ك
پ ەت ۇ، ئىككىمىزنىمەرگىنىمدۈكشەك پاكىتالرنى تەقىرىقىدۇرىپ يېب

ر ۇيغۇلجىدىكى ئۇالر. غڭردىۈكشەپ تۇتارتماستىن سوالپ قوي
ن ەل دورىسى سىناق قىلىش باھانىسى بىلۇئوك ەلىرىدپەكتەم
رىيالىنى ېئىسىملىكى مات ڭبالىالرنى لىغانڭن مىەلگۈرۈلتۆئ

 ۋەنى ېلىپىدىن چىقىپ، مېرچىلىك قەمگەتتا، ئادەالر. ھڭالدىۋتارتى
پ ۇزۇرغۇىدا تۇڭلۇب ڭينىۆن ئەاچالپ، ئىچ كىيىم بىلڭنى يالىەرامىل

پ، سوراق ۇرۇچىقىپ، ئاخت ك ساقچىالر كىرىپ ـەركەپ، ئۇقوي
 ڭسومنى ڭمى 60تارقىتىلغان  ەرگەنلەلگۆالر، باال ـ چاقىسى ئڭقىلدى

 الر!ڭپ قىستىدىۇنىقلىماقچى بولېئىزىنى ئ

ر ئاياللىرىنى ۇيغۇامىدا مىليونلىغان ئۋت داۇغۇپىالنلىق ت
 رۇيغۇئ ڭمى ئون ەچچەن الر،ڭتتىۋەغماس قىلىۇرىي زورالپ تۇجبەم
ر ئانىسى ۇيغۇلىغان ئڭز مىۈالر، يڭتتىۋەقىلى ئاختا رلىرىنىەئ
ي ەرمۆق كۇاق يورۋبو ەسىدەلىغان نارڭز مىۈلدى. يۆن ئەل بىلەسېك
غىر ېسوالندى، ئ ەرگەرمىلۈنمىغانالر تۇلدى، نارازى بولغانالر، بويسۆئ
 يلىرىدىن ئايرىلدى. ۆي مال ـ بىساتىدىن، ئەلمەلىيۆرنى تەرىمانىلەج

يول  ڭتقان خروئىن تىجارىتىنىاۋرىلىېلىپ بېتلىك ئەقسەم
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لدار، ەمەر ئۇيغۇن ئە، ئالدى بىلڭرالرنىۇيغۇن، ئەچىشى بىلېئ
 ربانىغا ئايالندى. ۇر قەھەلىغان بالىلىرى زڭمى ڭزىيالىيالرنى

نلىرى ۋەىچىلىرى، باغۋھقانلىرى، چارېر دۇيغۇمىليونلىغان ئ
 ەمېن نستىدىەد ڭان ـ ياساقالرنىۋرىي ھاشار، باج ـ سىلىق، ئالۇجبەم
 ر؟......ەمسىلەبىلم ۇاتىدۈۋرۆرنى كەنلۈك

م، ۈردۈكشەلىدىم، تڭردىنى ئاەد ەممەھ ڭلقىمنىەن خەقىسقىسى، م
ت، ەججۆت، ھەسىياس ەممەھ ڭرنىەپاكىتالرنى توپلىدىم، سىل

تلىك سىياسىي ەملىكەپ مە، دۇالرنى راست ئوخشايدڭنلىرىۇقان
زىمىدى، ۈلىدى، ماختىدى، تڭئا ەممەزلىدىم، ھۆس ەشتېڭەك

ر، ەاتىسىلۋست قىلىەنى قېرى مېندىن بۇ، شەكسىچەشىمىدى، ئڭئو
 ۇنيادىغۇدىم. دېن دۇلىسڭنيا ئاۇممىسىنى دەھ ڭالرنىۇشۇمانا م

 پ ئويلىدىم. ە، دۇت باردەقىقەت، ھەئادال

 ڭرغان سوراقچىالرنىۇزلىرى قاتار ئولتۆسىرلىك سەت ڭنىەرابىي
 تتى. ۋەگىلىتىڭباشلىرىنى سا

زلىرىدىن تارامالپ ۆك ڭاتقان كاتىپ قىزنىەۋتىرىلسوراقنى خا
 تتى. ۋەل قىلىۆغىزىنى ھەئاققان ياش ئالدىدىكى ق

دا ڭمكىن بىر ئاھاەغ ۋەپ ئاستا ە، ـ دۇاملىشىدۋدا ەتە_ سوراق ئ
ئارقىدىنال،  ۇزلىدى باش سوتچى سوراقنى توختىتىپ. ئۆپ سۇسوز

 دى: ۇقىنى ئوقۇيرۇلىش بېقادىرنى قولغا ئ ەپ، رابىيۇرۇئورنىدىن ت

ت ەلۆنى دۈـ ك 12 ڭـ ئاينى 8ـ يىلى  1999قادىر  ە_ رابىي
ت ەچ ۋە ەرگەللىكلەت ئەرىيالالرنى چېدائىر مات ەتلىكىگەخپىيەم
ن ەنلىك جىنايىتى بىلەرگەب ەرگەنچىلۈلگۆلدىكى مىللىي بەئ
دى سوتچى ېد -ئىمزا قوي!  ەرگەي ۇلىندى. بېيىبلىنىپ قولغا ئەئ

 ت قىلدى: ەسكىن رەك ەرسىتىپ. رابىيۆى كزنەغەقولىدىكى ق



313 
 

تىراپ ېئ ۇرنىمەتلەا ئارتقان جىنايڭن! ماە_ ياق ئىمزا قويمايم
 ن! ەقىلمايم

 

 ەنال ۋەھدىت ەت

يىن، ئىككى ېشتىن كۈچ ۋەال ۋۋشتىن ئاۈنى چۈك رەسوراق، ھ
نى خىتاي سوراقچى ۈك ر، بىرۇيغۇنى ئۈك ردى. بىرۋەاملىشىۋتىم داېق

 -ر تىلىنى، ماقال ۇيغۇىتاي سوراقچىالر ئسوراق قىالتتى. خ
ن قاپىقى يامان ۈگۈيتتى. بەزلۆان سۋپ راۇن قوشەمسىللىرى بىلەت

 ز باشلىدى:ۆخىتاي سوراقچى س

را ئاسىياغا، ۇئوتت ڭنىېن جاھىللىق قىلما، سە، سە_ رابىي
ا ياخشى ڭسا ڭرىكىغا چىقىشىې، ئامەنگىلىيىگە، ئەركىيىگۈت

، ڭرنىەنچىلۈلگۆلدىكى بەت ئەچ ڭنىېبىز سلمىدى. ەلىپ كېت ئۋەئاقى
نى ڭچرىغانلىقىۇغىر ئېئ ەسىرىگەت ڭنىڭرىېنچى ئۈلگۆمىللىي ب

لقىنى ەر خۇيغۇئ ەئوبدان بىلىمىز. ئويالپ باق، كومپارتىي
شقا ۇرمۇتلىك تەخت ـ سائادەپ، بۇرۇلدۇتۇقاالقلىقتىن، گادايلىقتىن ق

 ردى. ۈرىشتېئ

ما؟ ۇڭردۇلدۇتۇالقلىقتىن قخى بىزنى قاېن تە؟ سڭدىېد ەمې_ ن
تتى، ەگۆسودىنى ئ ەرگەچىپ، سىلېك يولىنى ئەرالر تارىختا يىپۇيغۇئ
ز، ەغەتتى، قەگۆزىكا ئۇتتى، ناخشا ـ مەگۆتتى، دىن ئەگۆت ئەنىيەدەم

نى ڭتتى، تارىخىەگۆك ياساشنى ئەمبىرە، ئوق دورا، زەئەتبەك، مەيىپ
خان سارىيىنى  ۇڭگۇدىكى گڭيجىېب ڭختىەاراقالپ باق؟ پايتۋئوبدان 

با ۇرۇق تۇن چاقچەرگۈنياغا ماختىنىپ يۇن دەكىم اليىھىلىدى؟ س
 يولىنى كىم پىالنلىدى؟ 

ھيا قىلىپ، ھويال ـ ەرالر كاتتا سارايالرنى ياساپ، باغ ئۇيغۇئ
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پ ۇيۇي ۇرماقالرنىمۇپ، يوپۇرۇتولد ەرگەكلەچېل ـ چۈئاراملىرىنى گ
پ، تاماق ەزنى يۇغڭت ـ قوۇرۇن قەنگۈرۆر كەنلەاتقاندا، سۋپاكىز ياشا

 ۇ، شڭن ئىدىەشكۈرۈت قىلىپ يەغا تاھارۇڭيدىكى ماتۆيدىغان ئەي
 .ڭلىشتىېپكەئ ۇرتىمىزغىمۇي ڭپاسكىنىچىلىقالرنى بىزنى

 ما؟ۇڭردۇلدۇتۇخى بىزنى نامراتلىقتىن قېن تەس

ش، ەت، خاماندا چەتىزدا زىرائېرالر ئۇيغۇن ئۈتۈ، پەستەلمەن كەس
 ەممەياشايتتى، ھ ەمال، مول باياشاتچىلىق ئىچىد، تاغدا ېۋەباغدا م

پ ەپ دەرەشنى شەلۆتىم بالىالرنى يېن، يۇل خوتۇرىپ، تېم زاكات بەئاد
لغا ۇمنى پۇخۇتنى، تۈىنى، سېۋتارىخىدا م ڭرنىۇيغۇتتى. ئەبىل

ر ەاالتتى، كىشىلۈۋتۈپ كۇھماننى قوزا سويېش مۇساتمايتتى، ناتون
تتى. ەرۋېتىېپ كۇھمان بولېولدا ميول ـ ي ۇرگىمەپەر ئايلىق سەبىر

لقىم ەر خۇيغۇل ئۆڭۈئاق ك ھماندوست،ېم ،ڭلدىەر كەنلەقاچان س
رنى ەملەرىپ قالدى. ئادېق گىردابىغا بۇزلۇيوقس ۋەنامراتلىق 

بايلىق خىتاي  ەممە، ھۇڭشتۇل ئالىدىغان قىلىپ قويۇپ ۇندىدىنمەگ
باج ـ ان ـ ياساق، ۋلق ئالە، خەچكەتىلگېپ كۇتوش ەلكىلىرىگۆئ

 ڭقورساقنى ەنگىچۈگۈاللماي، بۇتۇردىن قەرىمانىلەسىلىق، ھاشار ـ ج
قىقىي ھاياتىنى ەھ ڭرنىۇيغۇئاچ ـ زار ياشىماقتا. ئ ەمىدېغ

داستىخىنىغا قاراپ  ڭدىكى ئىككى توك ـ توك غالچىنىڭسارايلىرى
 ن. ەئاندىن بىلىس ڭزىلىرىغا بارساېر يۇيغۇئ ەڭس، كەمەئ

ن تاق قىلىپ ەاي شاپالتىقى بىلقاپىقى يامان سوتچى خىت
 ارقىرىدى: ۋ ۋەزدىن توختاتتى ۆنى سەپ، رابىيۇرۇلنى ئەستۈئ

، جازا ەڭت شارابىنى ئىچمىسەرمۆ، ھەيولداش، بىزد ە_ رابىي
ددىدىن ئاشقىلى ەنداق ھۇپ بار، مەن گەگېن دەشارابىنى ئىچىس

ا ىدىكى ساقچىغۈۋئىشىك ت ۇ، ـ ئەنەنجىپ قالما يە، بىزدىن رڭرساۇت
 ت قىلدى. ەر ئىما قىلىپ ئىشارۇرنىدەمىلېقاراپ ن
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ال بىر ەڭرىپىدىن تەئىككى ت ڭينىۆاتقان ئۋنى سوراق قىلىەرابىي
الندى. ئىككى ڭازى ئاۋايجانلىغان ئاۋ ڭر بالىلىرىنىۇيغۇاقىتتا، ئۋ

تتى. ەقىستاق باشلىنىپ ك -تلىك قىيىن ەھشەد ەردەيلۆياندىكى ئ
اتاتتى، ۇۋرۇن بالىالرنى ئەاقلىرى بىلر توقمۈمۆندىپاي تۇئونلىغان گ

پ ۈزۈتكۆتوك ئ ەرگەنىلڭتىرناقلىرىغا سانجىلغان يى ڭبالىالرنى
قسىز ۇيۇاتاتتى، بىرسى تۋالرنى قاتتىق چىرقىرىتىپ قىيناۇئ

ندىنى ۇك يەلېشىغا بىر چېب ڭنىۇندىپايالر ئۇتتى، گەھوشىدىن ك
 كتى. ۆشاالقشىتىپ ت

دىم ېن دەيمەـ ئال، بىلم ۇمڭسانىمنى ئالې_ زالىم فاشىستالر، ج
ازى ۋارقىرىغان ئاۋ ڭر بالىنىۇيغۇيدىن بىر ئۆبىر ئ ەنەن، ـ يەيمەبىلم

قىزىقىدا  ڭزمالنىەقىلغان دېي ەيدىسىگە، مۇالندى. ئارقىدىنال ئڭئا
رىكىنى ۈي ڭمنىەتتى. ئادەقىلىپ چىرقىراپ يىغالپ ك ەقاتتىق نال

كس ەق ساداالر، ئۇلنچۇ، قورقەنزىرەتلىك مەھشەد ۇزىدىغان بېئ
ش، جاھىللىق ۇالپ قويڭئا ڭممىەھ»پ، ۇلۇن قوشەسادالىرى بىل

پ، ەنىنى ئىپادىلەن مەگېد« ۇنداق بولىدۇشۇم ڭىتىۋئاقى ڭقىلسا
 ڭسنىۇھبەر بىر مەكىدىن كىرىپ ھۈلۈڭئىشىكىدىن، ت ڭرالرنىېكام

 راتتى. ۇچىشتېرىكىنى ئۈي

يىن ېدىيالمىدى، كازىغا چىۋرياد ئاەـ پ ەنال ۇپ، بەسلەد ەرابىي
 ۇنىمېرغان ساقچىالر، سۇغا سىنچىالپ قاراپ تڭنىۇس قىلدىكى، ئېھ
ئىدى.  ەكتەلمۈپ كۈرۈشتۈرۈغزىنى پېك ئەندەگېنداق قىينايمىز دۇشۇم

ك، باغرى ەرۈي ڭنىەچىقتى، رابىي ەككەلەنالىسى پ ڭبالىالرنى
پ ەپ تىترۇنى قورقۇچىلىكى قالمىدى. ساقچىالر ئۇمىجىلىپ چىدىغ

 ڭكىنى چىۇئاستىنقى كالپ ەكىن رابىيېپ ئويالشقان ئىدى. لەد ۇىدتېك
 سوراقچىالرغا:  ۇردى. ئۇپ ئورنىدىن تەچىشل

اتقانلىقىنى ۋرىېقىلىپ ب ەمېن ەلقىگەر خۇيغۇئ ڭنىستالرنىۇ_ كومم
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 ۇرھال توختىتىش بەر؟ دەاتامسىلۋرسىتىۆالر كۈڭزۆمدى ئەئ
چىقماقتا  ەجىگەۋئ ۇخىمېلىدى، قىيناش تۋپ توەنى! ـ دڭنلىرىۇئوي

 ئىدى.

ن ەپ ئىككى ئالىقىنى بىلەسلەد ۇردى، ئۇپ ئولتۈنۈكۈي ەرابىي
شانىلىرىنى سىالشقا باشلىدى، ېز، پۈكلىرىنى، يەينەج
 ڭنىەىرى بار بىر سوراقچى، رابىيەۋلمانچىلىقتىن ئاز ـ توال خۇسۇم
ت ەكەجىمجىت ئىككى ر ەملىدى. رابىيەاتقانلىقىنى پۋم قىلىۇممەيەت

 ەپ نالۈرۈتۆگىز كېيىن، ئىككى قولىنى ئېپ، ساالمدىن كۇاز ئوقنام
پ ياش ەرلۈلدۆزلىرىدىن مۆك ڭنىۇئا قىلىشقا باشلىدى، ئۇقىلىپ د

 اتاتتى: ۈۋلۈكۆت

 ەممەردىگارىم، جاھاندىكى جىمى جانلىقنى، ھۋەرەغ پۇلۇ_ ئاھ، ئ
 ۇسوراقچى خىتايالرنىم ۇشۇرغان مۇ، ئولتڭياراتتى ۈڭزۆئىنساننى ئ

رد خىتايغا ەنام ۇشۇرنى مۇيغۇئ ەمىشقا بىچارې، نڭياراتتى نەس
 ڭنىېرىمىز، سۈلمەت ەگڭئادالىتى ڭنىې؟ ئاھ ئالالھىم، بىز سڭقاراتتى

نالىسىنى  ڭسىدىنىەنار ۇشنامىز، ئالالھىم، شەت ەگڭرىيىتىۆھ
ن. ەت قىلغايسەشاپائ ەن، بىزگۇئاغرىس ڭئىچى ەن؟ بىزگەاتامسۋالڭئا
 ەدۋەا ڭر ئالالھىم، ساەت بەدەا مڭ، ماڭدىېد قەلـھەمىن ۇلقىساسەئ
 ۇلقىنى بەر خۇيغۇن! ئەرىمۇلدۇتۇبالىلىرىمنى ق ەن، بىچارەرىمېب

ت ئاتا ەسرۇن ەن. بىزگەمىدىن ئازاد قىلىمۇلۇز ڭناپاكالرنى
 ببىم! ەن، يارەقىلغايس

رالرغا ېن كامۈتۈالپ، پڭيىغا ئارىالش نالىسى جارا ڭقادىرنى ەرابىي
ددى ۇلىغاندا، خۋپ توەال ئامىن دەڭز قىز، چوكان تۈي 8ـ  7تتى، ەي
الندى، ڭازالر ئاۋن ئاەرلىگۈلدۈك گەندەلگۈرۆتاملىرى ئ ڭرمىنىۈت

جاسارىتى  ڭنىەسالر رابىيۇھبەتتى. مەپ كەر تىترەرىزىلېئىشىك ـ د
ر ېكام ەايىالرچۋممىسى ياەن، جانلىرىدىن جاق تويغان ئىدى. ھەبىل
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 ەرايتتى، چىرقىرايتتى، يىغاليتتى، نالارقىۋتىلىپ ېئ ەئىشىكلىرىگ
پ، ۇرۇئ ەتتى، قاچىلىرىنى بىر ـ بىرىگەپېرنى تەقىالتتى، ئىشىكل
ن ئىدى. ەرگۈتۆن قىز، چوكان ئىسيان كەزلىگۈي ەچچەشاراقشىتاتتى، ن

ن ۈچۈش ئۇرۇلدۇتۇنى قەنارازىلىق نامايىشى قىلماقتا ئىدى. رابىي
ارقىراپ قويغىنى ياكى ۋسى رەقىلماقتا ئىدى. ئىلگىرى بىر ڭقوزغىال

قىالتتى.  ەبەۋپ تەمبا يۇك دەدۈلگۆن ئۈچۈپىپ قويغىنى ئېئىشىكنى ت
. ەكتەرمەت بەدەالرغا مۇئانىسى ئ ە، رابىيۇالر قورقمايدۇمدى ئەمانا ئ

نجى ۇشى تۇبول ڭمىي قوزغىالۇنداق ئومۇتارىخىدا ب ڭرمىنىۈت ۇب
  رىماقتا:ڭيا ەنەازى يۋئا ڭنىەتىم ئىدى. رابىيېق

ناھ قىزلىرىمنى ئازاد قىلىش ۇبىگ ەسىدەنار ۇي ئالالھىم، شە_ ئ
نچ ەمىد ـ ئىشۈت، ئەيرەچ ـ غۈت، كەقىل ـ پاراسەا ئڭن ماۈچۈئ
 رگىن! ەب

 ئانا! ەت رابىيە_ ئامىن، ياشاپ ك

 ڭندىپاي، ژاندارمىالرنىۇ، گڭباشلىقىنى ەرمۈ، تڭسوتچىالرنى
تلىك ەھشەد ۇشلىرى بارقىراۋپ ەد« توختاش بولمىسا...»، «توختا!»
 تتى. ەيوقىلىپ ك ەازالر ئىچىدۋئا

ن ەتكەپ كۇدىن قورقڭئاال ـ توپىال ۇباشالنغان ب ەئىچىد ەرمۈت
تىشنى ېلىپ چىقىپ كېنى ئەسوراقچىالر، سوراقنى توختىتىپ، رابىي

ر ېنى ياالپ، سوراقخانىدىن كامەر ساقچى رابىيەپەش نەدى. بۇيرۇب
پ ۇاتقان قىز ـ چوكانالر تىمتاس بولۋالۋغاندا، توڭلىپ ماېئ ەپكەرەت

رىلىپ قالغان ۆك سەكتۈلۆ، ساقچىالر چاال ئەيتتەپ ۇل شەتوختىدى. د
ن ۈتۈدى، پڭلىپ ماېپ كامىرىغا ئۈرۈشتەلۆر يىگىتىنى يۇيغۇئىككى ئ

 ەختەـ ل ەختەرلىرى لەك يۈشلۆگ ڭدىنىنىەدىنى قانغا بويالغان، بەب
 ڭپ قالغان بالىالرنىۇماس بوليالۇزى ئىششىپ تونۆز ـ كۈتىتىلغان، ي

ئاخىرقى روھىي  ەڭئ ڭالرنىۇئ -رسىتىش ۆك ەن رابىيىگەستەھالىنى ق



318 
 

 21رغان، ۇقىپ تېقالپ قان ئۇلدۇغزىدىن بېھدىتى ئىدى. ئەم تۇجۇھ
قولىدىن  ڭر باال ساقچىنىۇيغۇن ئەتكۈۋەرۈشۈچىنى چېياشالردىكى چ

ن ۈتۈپ ۇ. ئيىقىلدى ەرگەي يەلمەرۈتۆزىنى كۆلقىنىپ چىقىپ، ئۇي
شىنى ېپ بۇرۇپ تەرنى تىرەن يەچىنى يىغىپ ئىككى قولى بىلۈك
 ردى: ۈلمەت ەپ رابىيىگۈرۈتۆك

 ۇدوزاخقا، ب ۇن بەنسەمىشقا كىرگېن نەئانا، س ەي رابىيە_ ئ
رنى ەنىم ئانا، سىلېرتنى بىزال تارتساق بولمامتى؟ جەد ۇئازابنى، ب

ن ۈچۈئ ڭنىې، سەمىدرۈت ۇق بۇپ، بىز ياتتەزارمىز دۇتقۇمدىن قۇلۇز
ئانا! _  ەنى ئاسرا رابىيۈڭزۆق، ئۇك رازى ئىدەتسەپ كۈلۆبىز ئ

ر ۇيغۇئ ەردانەاتقان مۋقىلى ەپ نالۇرۇرياد ئەپ ەقىپقىزىل قان ئىچىد
 ەزى قان ئىچىدۆمىدىراليتتى، ك ەغزى قان ئىچىدېئ ڭيىگىتىنى

زىنى ۆئ ەيىغاليتتى. رابىي ەرداب ئىچىدەرىكى زۈيتتى، يەرلۈلدۆم
 ەنەلىپ يېچىقىغا ئۇشىنى قېب ڭنىۇتىلدى. ئېااللماي بالىغا ئۇۋتۇت

 قىلدى:  ەنال

م ئازاد ۇن، بالىلىرىمنى چوقەاتامسۈۋرۆغ ئالالھ، كۇلۇي ئە_ ئ
 ن!ەقىلىم

چچىسى ەتارتتى، ن ەپكەرەت ۇنى قوللىرىدىن بەساقچىالر رابىي
 ڭرمىسىنىۈر تەرلەئ ەرىگىنىچۆت ـ قوللىرىدىن سۇئىككى يىگىتنى پ

ن ەنى بىلېقىپقىزىل ق ڭبالىالرنى ەدى. رابىيڭما ەپكەرەئىشىكى ت
 ۇدى. بڭـ كامىرىغا قاراپ ما 105پ ۈگۈت ڭمىنى چىۇشتۇبويالغان م

اتقان قىز، ۋالڭئا ۋەاتقان ۈۋرۆپ كۇرۇرنى جىمجىت تەھادىسىل
ھىم ېرۇن، ئابدەرىشى بىلېباشالپ ب ڭچوكانالر، ئارىسىدىن بىرسىنى

يتىشقا ېازدا ئۋراق ئاڭيا ۋەق ۇلۇڭاخشىسىنى من« ئىز» ڭرنىۈتكۆئ
 ەككەلەمىي خور ئاسمان ـ پۇز كىشىلىك ئومۈي ەچچەباشلىدى، ن

ازى ۋش ئاەكەڭت ڭسالرنىۇھبەر مەرىدى. يىراق ـ يىراقالردىن ئڭيا
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باشلىدى.  ەشكەتاملىرى تىتـر ڭرمىسىنىۈان تۋداۇلىدى. ليڭجارا
 ەرمىدۈت ۇن بۈچۈئئاغزىغا پاختا تىقىش  ڭمنىەئاد ڭمى ەچچەن
 ۇندىپايالر بولسا بۇر ساقچى، گۇيغۇيتتى. ئەتىشمېندىپاي يۇگ

زىلىرى ەتتا ئارىسىدىكى بەپ قالغان ئىدى، ھۈنۆمىي خورغا كۇئوم
ھاياجان  ەش بوالتتى. رابىيەكەڭشىپ تڭئاستا غى ەردەز يۇيالغ

ازدا ۋقىرى ئاۇناخشىسىنى ي «ئىز»پ ۇلۇ، خورچىالرغا قوشەئىچىد
 باشلىدى: يتىشقاېئ

 

 ئاتلىنىپ چىققاندا بىز،  ەرگەپەل سۈشكۈق مۇياش ئىد

 رىمىز.ەۋك بوپـقالدى ئاينا نەدۈمـدى ئاتقا مىنگەئ

 

 ئاتلىنىپ چىققاندا بىز، ەرگەپەل سۈشكۈق مۇئاز ئىد

 ئىز. ەردەللۆپ چۇرۇق قالدۇان ئاتالدۋكار ڭمدى چوەئ

 

 ،ەنەانالردا يۋر ئارا، گاھى داەللۆقالدى ئىز چ

 برىسىز.ەق ەلدۆشتى چەنى ئارسالنالر، د -ى نى قالد

 

 ن قىزارغان داالدا،ۇلغۇ، يەڭمېبرىسىز قالدى دەق

 برىمىز. ەال باھاردا قڭر تاۇركىنۈپ ەككەچېل ـ چۈگ

 

 ممىسى،ەزاقتا ھۇنزىل، قالدى ئەقالدى ئىز، قالدى م

 س ئىزىمىز.ەلمۈمۆم كەمالر ھۇق ەچسۆچىقسا بوران، ك
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 ق، ۇك ئورەئاتالر ب ەرچەىدىن، گان يولۋتوختىماس كار

 رىمىز،ەۋن نۈئىزنى بىر ك ۇچ بولمىسا بېسى ھۇتاپـق

 رىمىز.ەۋيا ئ                                  

 

 رىشىۈك ئاچلىق كۈنلۈك 9

ق ۇرلۇـ نوم 105قادىر  ەئىز ناخشىسى ئاخىرالشقاندا، رابىي
پ ەىكلنېلى يېزىنى خۆپ، ئۇرۇمونت سوپىسىدا ئولتېس ڭكامىرىنى
، خىتاي ۇنكى سوراقتا ئۈگۈس قىلدى. بېك ھەقالغاند

پ ئىچىنى ەزلۆپ سەساختىكارلىقلىرىنى بىر ـ بىرل ڭمرانلىرىنىۈكۆھ
زلىرىدىن ياش ۆك ڭزىلىرىنىەب ڭتتا ساقچىالرنىەالدى. ھۋبوشىتى

پ، قىيناپ ۇرۇتتى. سوراقچىالر ئىككى ياش بالىنى ئۇۋەزۇئاقق
يدىغان سوراق ەد« شۇتۇقورق اسنىۋپ، يولۈرۈلتۆننى ئۇمايم»

تىلىپ ېك باغرىدىن ئەرۈي ە، رابىيۇن بولسىمەتكەتاكتىكىسىنى ئىشل
ت تىلىدى. ەيرەچ ـ غۆن ئالالھقا نىدا قىلىپ كەچىققان يىغىسى بىل

ممىسى ەن ـ قىزالر ھۇن خوتۈتۈدى، پۋېمدى سوراقتىن چىقىەمانا ئ
 لىدى.ۋناخشىسىنى تو« ئىز»رىپ ېت بەدەغا مڭنىۇئ

دى، ۋېزىتىۆر كۇقڭمنى چوەكسىز ئالەكرانىدا چېر ئۇككەپەت ەيرابى
ندى. ۈرۆك كەبىر توپت ەنيا كىچىككىنۇباغرىدىكى د ڭنىۇئ
 ۇمۇىدى، ئۋاراقلىۋت تارىخىنى ەن ئىنسانىيەچكەيان كۇلمىساقتىن بەئ

ر ەزەھاياتىغا ن ڭك بىلىندى. بىر ئىنساننىەساپىدۇقىسقا بىر م
ك ۈنلۈبىر ك ڭياشنىۇپاتقان ق ەچتەك ر پارالپ،ەھەس ۇدى، ئۋېتاشلى

 لدى. ۇيۇرچىلىك تۈمۆئ

 رمىدىم؟! ۆرنى كەمىلېللىك ھاياتىمدا نەچۆت مۆت ەقىسقىغىن

ك ەرانىدەۋد ڭقتىن، شاھالرنىۇزلۇك يوقسەقدىرىدەم تۇش ڭانىنىۋدى
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ي، ۇك ئابرەكسۈقتىن، يۇبى خورلەان كۋ، ھايەباياشاتلىققىچ
م ۈزۆىم، ئىچتىم، كىيدىم، كدېم. يۈردۆممىسىنى كەھ ەتكىچەرمۆھ

 24رىم سىدىقھاجى ېگدىم، ئەت ۇرگىمەئ ەردانەك، مەرۈتويدى. ئوت ي
پ ەت دەن، مىللەتۋە، ەسلىدەقىران پەۋن ڭشىدا، يىگىتلىكىنىېي
يىل ياتقان  10 ەرمىدۈنداق تۇشۇپ، مانا مۈشۈيدانغا چەم
 ەرگەيدىغان يەتمەقولى ي ڭنى، خىتاينىۇياخشى ئ ۇلىمېسمىدى؟ ھەمەئ

ملىرىنى ۇلۇرالرغا سالغان زۇيغۇئ ڭخىتايالرنى ۇمۇم. ئۇئاپىرىپ قويد
تتى. ەرادىغا يۇلىتىپ، مڭزىپ، رادىئودا ئاېپاش قىلىپ دوكالت ي

 ڭنيانىۇد -ل، مال ۇشىنى پەرىكىغا، بېشىنى ئامەب ڭبالىلىرىمنى
ت. ەالر ئالالھقا ئامانۇب م.ۇكانىغا تاشالپ قويد ڭىشچىلىكنىۋشەت ۋە
 ۇن، بەمىدىن قورقمايمېچ نېئارمىنىم يوق. ھ ۇممەتسەپ كۈلۆمدى ئەئ
 ن. ەلىشىمېئ ەچۈلگۆن ئەق بىلەخ

ت، ۇۋۋەچ ـ قۆت، كەقىل ـ پاراسەدايىمدىن ئۇلىال خېخى ھېا تۋتو
ت ەز ئىجابېنداق تۇن ئىدىم، تىلىكىم شەنچ تىلىگەمىد ـ ئىشۈئ

 دايىم.......ۇكرى خۈ؟ شەمېن ۇبولدىم

ن ۈچۈالدلىرىم ئەۋسى ئۈلگەك ۇنمەن. مەمدى باشاليمەشنى ئەرۈك
 ن. ەتىمېپ كۇرۇك بىر ئىز قالدەدۇتاپالىغ

الن ېئاچلىق ئ ڭقادىرنى ەندىپايالر، رابىيۇگ ەندەتىگەتىسى ئەئ
 ەرمۈشتىن باش تارتقانلىقىنى دوكالت قىلغاندا، تەزلۆقىلغانلىقىنى، س

 ن بىر ئازۈگۈنۈت ڭسوراقچىالرنى ۇقتى. ئۇباشلىقى بىر ئاز ھود
ن ەر مەگەپ، ئۈزۈتكۆنلىكىنى خىيالىدىن ئەتكەشىپ كېكتىن ئەچ

م ەپ قالسا ھۇر خاپىچىلىق بولەبىر ەزگىلدەاتقان مۇۋرۇباشق
تتى. ەپ كۇپ قورقەن دەيمەم يەشنەد ەڭلقتىن تەم خەقىرىدىن ھۇي

پ دوكالت ەرلۆئ ەرىجەـ د ۇرىجىمەد ۇالرمۇلدى، ئەتىپ كېسوراقچىالر ي
« الر!ڭتئىي توختاتماەسوراقنى ق» ڭننىەۇچېل ڭاۋقىلىپ، ئاخىرى 
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ندىلىك ئىشىنى ۈيىن كېلىغاندىن كڭقىنى ئاۇفون يوليورېلېن تەگېد
ىپ كىرىپ، ېڭن مەر بىلەملەدەس قەبدەسوراققا چ ەباشلىدى. رابىي

رمىدى. ۈان سۇۋكىن زېردى. لۇتىكىلىپ ئولت ەرانۇغرەالرغا مۇئ
زدى، ۇرنى توشقەلتەپ سائەزلۆن سەت بىلۆۋەزلىرى نۆسوراقچىالر ئ

بىر  ۋەئايال ن بىر خىتاي ۈچۈش ئۇرۇزىتىپ تۆنى كەرابىي ەچتەك
 كىرىپ قويدى. ەسنى ئۇھبەمئايال ر ۇيغۇئ

الن قىلغانلىقىنى ېئاچلىق ئ ڭقادىرنى ە، رابىيەندەتىگەنى ئۈك ۇش
يىشنى ېنلىك تاماق يەتىگەك ئەدۈگېممىسى دەھ ڭلىغان ئايالالرنىڭئا
ر ۇمشىنەام قىلدى. شۋدا ەنگىچۈچ كۈكى ـ ئئىش ئىك ۇت قىلدى. بەر

ت ەدەم ەي رابىيىگەمېي ەمېچ نېھ ەنگىچۈك 7ئىسىملىك بىر قىز 
س ېاتقانلىقىنى ھۋھالسىزلىنى ەنىدىكى سوراقتا رابىيۈك - 8ردى. ەب

يىشقا باشلىدى. ېشى قېلىشىپ، بۇغڭزلىرى قاراۆك ڭنىۇقىلدى، ئ
رنى، ەكلەمېلىك يززىەنى مۈر كەھ ەستىلىگۈسوراقچىالر سوراق ئ

شلىرىنى ۆگ ۇاپالرنى، قىزىرىپ پىشقان توخۋرغان كاۇراپ تۇزىرىسى پ
 ەزورلىدى. رابىي ەشكەزلۆ، سەيىشكېنى يەتىپ، رابىيۋېلىپ تىزىېكەئ

 ۇپمۇيىشتى. بولېقىلىپ ي ەزەزلىرى مۆئ يىن،ېقويمىغاندىن ك ۇقاراپم
دىن ڭئو لىيىەت ڭسنىۇھبەن ئىككى مەنگەلگىلەب ەزىتىشكۆنى كەرابىي

ـ كامىرىغا تىزىپ قويغان ئاش ـ  105الر ۇئ ەئىچىد ەپتەلدى. بىر ھەك
 زماقتا ئىدى. ۇن قارنىنى تويغەتكەچىرقاپ كېئ ەن يىلالرچەتاماقالر بىل

 ۇلىپ چىقتى، ئېپ ئەلۆندىپايالر يۇنى سوراققا گەنى رابىيۈك - 9
ر، قادى ەتتى. رابىيەيدانىدا ھوشىدىن كەيال سوراق مەتمۆن ئۇزۇئ
لىدىن ېب ۋەتى ۇپ، پۇلۇزۇاتقا ياتقۋييارالنغان كارىەس تۇخسەم
الن ېئاچلىق ئ ڭنىەلدى. رابىيەىپ تاشالنغاندا ھوشىغا كېڭم تەھكەم

پسىزلىك مىنىستىرلىقىدىكى ەۋت خەقىلغانلىقى خىتاي جامائ
تنى ەلۆدىكى دڭيجىېن، بەاسىتىسى بىلۋ ڭباشلىقالرنى
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لدارلىرىغا ەمەرلىك ئەالر، يۇئ تتى.ەلىقىغا يۇق ڭاتقانالرنىۋسورا
 ەسلىگەتلىكىنى ئەساالم ڭنىەدبىر قوللىنىپ، رابىيەرھال تەد»
ر ئىش ە، بىرۇاتىدۋسورىقىنى قىلى ڭنىۇرىكا ئېالر، ئامۈڭرۈلتەك

ن ەگېد« ۇتوختايد ەتكەك قىممەددىسىدىن چىقىش بۆپ قالسا، ھۇبول
 ردى. ەق بۇندا يوليورۇزمەم

تىشتى، ېپ كۇر قورقەنلەگېد« ۇمدەملۆ، ئەلسۆئ»ندىن باشالپ ۇش
نى ەييارلىنىپ، رابىيەرالر تۇستا دوختۇدبىرلىك پسىخولوگالر، ئەت ەڭئ
كلىرىدىن گىلىكوز ەبىل ڭنىۇتتى. ئۋەرىكىتىنى باشلىەش ھۇرۇلدۇتۇق
زدى، ۇغڭت ماۈن سەشالنكا بىل ەزىنكېششاپىدىن رەلدى. پۇرۇئ
 ەارۋت ئاەئرىم ساېزالماي يۇق تامغۇقلۇيۇچىپ سېغزىنى ئېئ

شال ۇپ خۈرۆنلىكىنى كەلگەھوشىغا ك ڭنىۇرالر ئۇشقان دوختۇبول
 ن: ەاليىملىق بىلۇر مۇدوخت ڭشتى. بىر چوۇبول

پ ۈلۆي ئەي ـ ئىچمەمې، يڭبولما ەارۋئا ەقچۇخانىم، ئارت ە_ رابىي
ت ەخسۇت رەمۈكۆھ ەىزگڭشىۈلۆئ ڭنكى سىزنىۈئااللمايسىز، چ

ر ەدبىرلەـ ت ەر خىل چارەھ ەزگالر سىۇاتىسىز، بۈۋرۆ. كۇقىلمايد
پىللىك ېىزغا كڭھاياتى ڭر، سىزنىۇن دوختە. مۇزىدۈگېك يەمېن يەبىل

ا ڭىز بولسا ماڭلىپىەت ەمېياخشىسى ن ەڭم، ئەزىپۋە ڭنىېقىلىش م
 دى. ېن، ـ دەل قىلىشقا تىرىشىمەپ ھۈزۈتكەالرغا يۇن ئە، مەڭد

 ىرىپ:  ازىنى چىقۋشىتىپ ئاڭشىنى لىېب ەسلىكتەت ڭمى ەرابىي

رلىك ەتەپسىزلىك، بىخەۋ، سوت، خەدلىيەئ ەرگەي ۇ_ ب
ن، ـ ەيتىمېلىپىمنى ئەالرغا تۇن. شۇلسەباشلىقلىرى ك ڭتلىرىنىەنازار

 ەاقىت ئىچىدۋز ېرتى تەپكى شەسلەد ڭنىە. رابىيەدى ئاستاغىنېد
 ندالدى. ۇئور

پ ئاستا ەنى؟ ـ دېالر قڭگىنىېرىمىز دۇن باشقەن بىلۇتنى قانەلۆ_ د
پ ەالرغا بىر ـ بىرلۇلىپ، ئۋېغىر بىر تىنىېئ ەباشلىدى رابىي زۆس
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الغان بىر ۋلگىلىەالر بۈڭزۆللىيسى ئەقەيىن، ـ ئېقاراپ چىققاندىن ك
ن ەخسەن شەالر، مڭل قىلمىدىەمەئ ۇالرغىمڭنلىرىۇقان ەپلىمەرەت
، ڭ، مىللىتىمنىڭسالرنىۇھبەناھ مۇرمىدىكى بىگۈ، تڭمنىۈزۆئ

يدانغا ەن مۈچۈقىنى قوغداش ئۇلىك ھوقكىشى ڭلقىمنىەقىسقىسى خ
 ەلقىگەمىليون خىتاي خ 300رالرغا، بىر مىليارد ۇيغۇن ئۈتۈم. پۈشتۈچ
پلىرىم ئارقىلىق ھاياتىمنى ەلەققانىي تەھ ەلقىگەنيا خۇد ەمدەھ
الر، ڭلىساڭر راستىنىال ئاەگەلدىم. ئەقدىم قىلىش قارارىغا كەت
 . نەرىغا قويىمۇپلىرىمنى ئوتتەلەپكى تەسلەد

نالشقا ۇىزنى ئورڭرتلىرىەپ ـ شەلەن تۈتۈ، پەڭزلۆنى سې_ ق
قتىكى ەھ ۇب ڭزنىەركەالر ئاخشام مۇدى نازىرالر. ئېتىرىشىمىز، ـ د

ر ەگەقىنى ئويالپ، ئۇكلۇناز ڭيىن، ئىشنىېلىغاندىن كڭقىنى ئاۇيرۇب
نلىكىنى ەس ئىكەرىش تېاب بۋجا ەزگەركەر ئىش چىقىپ قالسا مەبىر
 الر: ۇى. ئس قىلىشقان ئىدېھ

ىز ڭھاياتى ڭقى بار، سىزنىۇيوليور ڭزنىەركەقادىر، م ە_ رابىي
 ەلدارالر رابىيىگەمە، ـ ئڭيتىېىزنى ئڭرتىەھىم، شۇممىدىن مەھ
 شتى. ۈرۈلمەت

لدى، ـ ۈرۈتۆازى كۋئا ڭنىەالر، ـ رابىيڭالڭنداق بولسا ئاۇ_ ئ
پ ۇرۇس بالىالرنى ئۇھبەپ مۇرۇرسىتىپ تۆا كڭبىرىنچى، ما

ن. ۇرھال توختىتىلسەنسىز ئىشالر دۇخىل قان ۇالر، بڭىقىينىد
ر قىز ـ چوكانلىرى سوراقسىز ۇيغۇز ئۈي ەچچەئىككىنچى، ن

رى سوراق قىلىنمىغان. ېزىلىرى ئىككى يىلدىن بە. بۇاتىدۋتىېي
خىل  ۇيدىغانالر بار، بەبىلم ۇناھ قىلغانلىقىنىمۇگ ەمېئارىسىدا ن

سالرغا ۇھبەلمان مۇسۇى، مچىنچۈن. ئۇنسىز ئىشالر توختىتىلسۇقان
تىنچى، ۆن. تۇنسىز ئىشالر توختىتىلسۇك قانەشتۈزۈگېشى يۆچوشقا گ

سالرنى تىلالپ ۇھبەن چاتاق چىقىرىپ مەستەق ڭندىپايالرنىۇگ
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نسىز ئىشلىرى ۇرىدىغان قانېن جازاسى بەخوراليدىغان، روھىي ت
زىت، كىتاب ېش، گەزلۆس ڭسالرنىۇھبەشىنچى، مەن. بۇتوختىتىلس

ئاددىي كىشىلىك  ەڭك ئەيتىشتېالش، ناخشا ئڭش، رادىئو ئاۇئوق
 ڭنىېن. ئالتىنچى، مۇقىلىش توختىتىلس ەندەپسەد ۇقىنىمۇھوق

تىم ېئىككى ق ەپتىدە، ھەزلىشىشىمگۆبىر س ەپتىدەن ھەبالىلىرىم بىل
ت ەقەپلىرىم پەلەقىرىدىكى تۇن. يۇت قىلىنسەخسۇشىمغا رۇنۇيۇي

كىن ئىجرا ېبار، ل ەردەلڭلگىلىمىلىرىەن، بۇقان ڭرنىەسىل
نياغا ۇم دەھ ەزگەركەم مەنى ھۇن بەر، مەسىلىلەاتقان مۋقىلماي

ن، ەيمەزلۆن، سەيمەنالنسا تاماق يۇپلىرىم ئورەلەر تەگەن. ئەلىتىمڭئا
 تتى. ەگۈپىنى تېقادىر گ ەـ رابىي

رھال ئىجرا ەناليمىز، دۇرتسىز ئورەىزنى شڭپلىرىەلە_ بارلىق ت
 ەبىرىگ -لدارالر بىر ەمەرىمىز، ـ ئېب ەدۋە ەقىلىمىز، سىزگ

پ قىلىشتى، ۇلدارالر قورقەمەشىتىشتى. ئڭلىپ باشلىرىنى لىۋېقارىشى
رادىئوسىدا توختىماي  ڭتنىەچ ۇرىكىدا، ئېرى ئامېئ ڭنىەرابىي

نىال ەي ەشتېڭەتلىك سىياسىي كەملىكەم ڭنىە. رابىيۇاتىدەۋزلۆس
ئىشالر  ۇىنىپ قالغان بئايل ەتكەئاد ەردەرمىلۈرلىك تەسىرى بار. يەت
 ڭزلىرىنىۆئاشكارىلىنىپ قالسا، ئ ەلگەت ئەچ ۇپمۇقىرىغا، بولۇي
ز قىلىشقان ەرەساقالپ قااللمايدىغانلىقىنى پ ۇپلىرىنىمەنسەم
، ەرمىدۈيىن، تېخپىي يىغىن ئاچقاندىن كەن مۈرىم كېلدارالر، يەمەئ
لدى. ەك يدانغاەر مەزگىرىشلۆئ ەندىپايالردا، سوراقچىالردا باشقىچۇگ

پ، ۇرۇم ئەنى ئادۈر كەباشلىدى. ھ ەيىشكېتاماق ي ۇقادىرم ەرابىي
النماس بولدى. قىز ـ چوكانالر سوراق ڭازالر ئاۋتىلاليدىغان ئا

ياققا ۇرىقى يوقالدى. ئۇپ ڭشىنىۆقىلىنىشقا باشلىدى. چوشقا گ
ن ەستەئالىيىپ قويىدىغان، ق ەرابىيىگ ۇتسىمۆياققا ئ ۇ، بۇتسىمۆئ

لىپ جىم ېن سۆۋەشىنى تېندىپايالر بۇيدىغان گە، سىلكىشلتىلاليدىغان
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 تىدىغان بولدى. ېپ كۇتىدىغان ياكى يالغاندىن ھىجىيىپ قويېپ كۈتۆئ

ك ە؟ پادىشاھتۇق، رابىيىمۇرامدۇرمىنى بىز باشقۈت ۇاي بۋ_ 
الرنى ئالدىغا ڭچو ەممەت، ھەبااليىئاپ ۇلدى بەدىن كەق، نۇاتاتتۋياشا

پ كايىدى ە؟ ـ دۇتتىغۋەم قىلىۈتىمىزنى دننىەج ڭلىپ، بىزنىېكەئ
ت ۆلىنى قاقتى ـ سوقتى قىلىپ، تۇپ ڭرنىەتچىلەجىناي ەندۈك ەرمىدۈت

باشلىقىغا قاقشاپ.  ەرمۈن تۇندىپاي خوتۇرى گېاتقان قۋقىېبالىسىنى ب
 غا ئااليدى: ڭنىۇپ، ئۈرۈباشلىقى قاپىقىنى ت ەرمۈت

ك ەيلى بەپ ڭرنىتقىلى قوي، باشلىقالۇل تەمەم ئەخاتىرج ۇنىمې_ م
ك ەتىدىغاندۇۋېزۇپ، مولالق ئاتقەگۆڭد ەممىنى بىزگەيامان، ھ

ققا ۇئىشپىيونل ەزدىن بىزگەركەننى مەگېد ەرابىي ۇي، بە، ھۇقىلىد
 ؟ ەمېن ۇپ قويدىمۇقوي

سورىقى  ڭنىەمما رابىيەلىشتى، ئېپ ئارام ئەھ دۇسالر ئۇھبەم
 ردى. ۋەاملىشىۋدا

 ن _ يوق؟ ەتىراپ قىالمسېنى ئڭناھلىرىۇ_ گ

 ناھىم يوق.ۇچقانداق گېھ ڭنىې_ م

ام قىالتتى. ۋتىم داېئىككى ق ەندۈن سوراقالر كەرىدىگۆمىنى چېت ۇب
ـ  105يىن، ېالغاندىن كۋلىېك ەسلىگەبىر ئاز ئ ەنى رابىيۈبىر ك

يتقان ېخىتاب قىلىپ ئ ەگەھرۆز ڭپ، تاھىرنىۇرۇكامىرىدا ئولت
 يتتى:ېك ئۈنلۈپ ئۈرۈشتەزلۆناخشىسىنى ئ

 مدى،ەم ئۈچتۆنىپ ئېك يەپ، ئوتتەك ئىزدۈرلۆلقىم، ھەر خۇيغۇئ

 مدى.ەم ئۈشتۈن قولىغا چەشمۈپ، دەز دىدار ئىزدۈندۈـ ك ەچېك

 

 ن زارىم قالدى،ەر نامىم قالدى، پىغان بىلەرلەد ەرابىي

 مدى.ەتتىم ئەن كەنى قوينىغا ئالدى، ئارمان بىلېم ەرمۈت
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ھ ۇتىنىپ، ئ غىر بىرېناخشىسىنى توختىتىپ، ئ ەرابىي
راشقا ڭخورى يا ڭناخشىنى ۇرالردىن بېن كامۈتۈتارتىشىغا، پ

ك ـ باغرىنى تىترىتىپ، چىن ەرۈي ڭس خانىمالرنىۇھبەباشلىدى. م
ازىنى، ۋمىسكىن ناخشا ئا ۇاتقان بۋپ چىقىۇرغۇلبىدىن ئەق
ارقىراشلىرى ۋپ ۇرۇئ ەرگەتوقماقلىرىنى ئىشىكل ڭندىپايالرنىۇگ

 يالمىدى. ۇتوس

رىشى ېباشالپ ب ڭنىەرلىرىدا رابىيېكام ەرمۈن تەتىبارېئ ندىنۇش
رىي ۇجبەم ەندەتىگەنى ئۈر كەھ ڭددى خىتايالرنىۇن، خەبىل

ك، ەن ناخشىسىدەگېد« ن چىقتىۈرق قىزاردى، كەش»زىدىغان ۇيتقېئ
نلىرىم ەت»، «جانىم ەھرۆز» ەچتەناخشىسى، ك« ئىز» ەندەتىگەئ

غا ڭيانما، ئالدى ەگڭنىيەك»، «نىېئانىمىز ق ەرابىي»، «ياپراق
يتىلىدىغان، ېك ناخشىالر ئەندەگېد« ركىستانۈرقىي تەش»، «ڭما
قادىر  ەئىرالرنى رابىيېزى ناخشا ـ شەلىدىغان بولدى. بۇئىرالر ئوقېش
 يتتى. ۇزىپ ئوقېزى يۆئ

 

 ؟ۇچرىشىشمۇبا، ئاخىرقى ئەجەئ

ئاددىيال  ەكلىدەت شەسمىيەقادىرنى ر ەن سوراقچىالر رابىيۈگۈب
 دى: ېنداق دۇغا مڭنىۇيىن ئېاق قىلغاندىن كسور

نى سوراق قىلمايمىز، بىر ېيىن سېشتىن كۈن چۈگۈ_ ب
ت ەن، دىققەشىسۈرۆن كەبىل ڭىرىمىز بار، باال ـ چاقىلىرىەۋشخۇخ

ا ڭساقچىلىرى سا ەرمۈرنى تەلگىلىمىلەب ۋەقىلىدىغان ئىشالرنى 
م ەسېد ەمېيتىپ قويايلى، نېنى ئۇكىن شې. لۇرىدۇقتۇئ

سىمىنى ېك ڭخى سوتنىېن تە، سەتمەپ كەلەڭرۆپ كەن دەنلىنىدىكۇرئو
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ن ەچكىم بىلېپ ھۇرۇالن قىلىنماي تېم ئۈكۆندا ھۇ، قانڭئالمىدى
 ۈڭشۈشۈرۆئاخىرقى ك ڭنىېلكىم سەتىم بېق ۇ. بۇيدەلمۈرۈشتۈرۆك

 خى؟ ېت ۇپ قاالمدۇبول

تال ەقەيىن، قولى پېندىن كەق كامىرىغا كىرگۇرلۇـ نوم 105 ەرابىي
، ۇقويدى ـ ي ەلگەستۈييارالپ ئەتامىقىنى ت ۇىشقا بارمىدى، ئئ
 ڭنىۇپ قالدى. ئۇلۇتۇلمىدى، ئىشتىھاسى بىردىنال تەسى كۈگېي
ر ۇمىشقىدېكىن نې، لۇرسىمۇپ تۇپ سوقەلدۈپۈشاللىقتىن دۇرىكى خۈي
ن ەبىل ڭبالىلىرى» ڭرىشان ئىدى. سوراقچىالرنىەرى پېبىر ي ڭلىنىۆڭك
 ۇپ قاالمدۇتىم بولېئاخىرقى ق»ن ەى بىلزۆن سەگېد« نەشىسۈرۆك
 ەپەگىسى شەڭلۆك ڭنچنىۇزى ئارىسىدا بىر قورقۆن سەگېد« خىېت
 ەك، رابىيەرېييارلىق قىلىش كەن، تۇراتتى. قانداقال بولمىسۇرىپ تېب

ر ۇر قەرنى كىيدى، بىرەپ، تارىنىپ، چىرايلىق كىيىملۇنۇيۇپاكىز ي
اقىتنى ۋشىدىغان ۈرۆن كەبالىلىرى بىل ۋەالدى ۋقىلى ۇگىرىمم

 باشلىدى. ەشكۈتۈن كەززالىق بىلەقەت

لىپ ئىشىكنى ېن شاپاشالپ كۇندىپاي خوتۇگ ەردەل 12ت ەسائ
 تىپ ھىجايدى:ۋېلىپ قارىېپسەر سۇبىر ق ەچىپ، رابىيىگېئ

ييار ەپ تۇ، جابدەن ـ دەپ بولغان ئىكەا دڭ_ ئاپال، سوراقچىالر سا
نچى ۈيۆيتىپ، سېر ئۋەەشخۇخى خېن تەنى قارا، مڭرغىنىۇپ تۇبول

نى ەندىپاي رابىيۇن، ـ گەتىپتىمېپ ئويالپ ئالدىراپ كەن دەئالىم
لىش ۈۋېتۈپ، كۈتۆر، ئىشخانىالردىن ئايلىنىپ ئېباشالپ چىقىپ، كام

ق، ساپاالر ۇندۇل، ئورەستۈمما ئەباشالپ كىردى. ئاددىي ئ ەيىگۆئ
ن ۈچۈئ ەنلىكى، رابىيەئىشخانا ئىك ەسلىدە، ئڭينىۆئ ۇتىزىلغان ب

بىر  ەراتتى. رابىيۇپ چىقىپال تەن دەس راستالنغانلىقى مانا مۇخسەم
، ئىشىكتىن ۇچىلدى، ئېقسىز ئىشىك ئۇيۇيىن، تېندىن كەتكۈئاز ك
سىپ يىغلىشىپ ېب ن بالىلىرىنى باغرىغاەتىلىپ كىرگېك ئەئوقت
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 ەئىدى. رابىي ەكتەكمۆياش ت نسىز ھالداۈت - نۈتتى. بالىالر ئەك
زىنى ۆمما ئە، ئۇييارلىق قىلغان بولسىمەپ تەن دەايمتئىي يىغلىمەق
رىكىنى ۈئاخىرى ئاچچىق ـ ئاچچىق يىغالپ ي ۇااللمىدى، ئۇۋتۇتال تەقەپ

ر بولدى. ۇجبەم ەشكەزلەبالىلىرىنى ب ەنەيىن، يېالغاندىن كۋبوشىتى
كىم، ئالىمالر، قىزى ېلھۇئوغلى قاھار، ئابد ەشكۈشۈرۆن كەبىل ەرابىي
ت قىلىنغان ئىدى، ەخسۇر ەرگەللۈمگەپى ئايشكاتى ۋەل ۈنگەروش

ر ەردى. ھۇقتا ئولتۇندۇلىدا ئورۇدۇئ ەردى، رابىيۇبالىالر ساپادا ئولت
يىش، ېد ەمېقىلماسلىق، ن ەمېك، نەرېقىلىش ك ەمې، نەپكەرەئىككى ت

، ەچكەلگۈتۆرس ئەن دۇزۇئ ەققىدەكلىكى ھەرېسلىك كەمېد ەمېن
ممىسى ەتىنالمىدى. بالىالر ھېپ ەيىشكېد ەرسەچكىم ئالدىراپ بىر نېھ

 ەتتى. رابىيەتېقالپ يىغالپ كۇبول ەنەي ۋەپ قارايتتى ۈرۈلمەئانىسىغا ت
 بولسا: 

 قازا _ الر، باالسىۇڭتلىك بولەالر بالىلىرىم، جاسارڭ_ يىغلىما
 غىرېئ ۋەدى ېن، ـ دەلىدىكېيال كەنمۈرۆنداق كۇشۇن مانا مەگېد
 - ردى،ۇامالشتۋدا زىنىۆس ەنەي تىپۋېتارتى ھۇئ نەبىل سىقلىقېب

 س،ەمەئ نۈچۈئ ياتقانلىقىم ەرمىدۈت مدىن،ۈزۆك ڭنىېم بالىلىرىم
 قالغانلىقى پۇلۇتوس ڭئىشلىرىمنى رىدىغانېب قىلىپ ەلقىمگەخ
 .ۇاتىدۋچىقى ياش نۈچۈئ

ر ھىجران ـ ەنلەگېببىتى دەھۇسى، ئانا مۈيگۆھرى، ئانا سېئانا م
!؟ بالىالر ۇسمەمەن ئەپارلىتىدىك قىممىتىنى ڭزىنىۆئ ەيتلىرىدەىسال پۋ

ن ۈگۈقىلىشقان بولسا، ب ەئانىسىدىن ئايرىلغاندا، قانداق يىغا ـ زار
 ەئىچىد ۇيغۇسسىيات، تېئوخشاشال ھ ۇچراشقاندىمۇن ئەئانىسى بىل

 تالماي يىغلىماقتا. ۇزىنى تۆئ

 ۇب ەئارمان، ـ رابىي ەمېالسام نۈۋرۆدا، بالىلىرىمنى بىر كۇ_ ئاھ خ
كلىرى ەن تىلۈگۈغزىدىن چىقارغان ئىدى، مانا بېتىم ئېالي قزنى تاۆس
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شاللىق، ۇلبىدىن خەن دىدارالشقاندا، قەپ، بالىلىرى بىلۇت بولەئىجاب
 نلىرىۇچقۇئ ڭئارمانالرنى ۋە ۇئارز كەكسۈي ۇخىمېس، تەمەشادلىق ئ

 پارلىماقتا. 

 ؟ۇاتامدۇۋتۇت ەنەي لقنىەخ قانداق، الىۋھەئ ڭلقىمنىە_ خ
پ سورىدى ەلغان بالىالر قانداق بولدى؟ ـ دۇتۇت ەبىلل ۋە ەرامىل
رغان ۇپ تۈرتۈشىنى سېي زۆ، يىغىسىنى باسالماي كەرابىي
 لدىن. ۈمگەئايش

يىن ېندىن كۈت كۆنى تەتتى، رامىلۇۋەتىسى قويە_ ئىككى بالىنى ئ
 ل. ۈمگەدى ئايشې، ـ دۇاتىدەۋت ئىشلەممىسى ساالمەتتى، ھۇۋەقوي

 ؟ ۇنچە_ قاھار باالم س

 ەرگەمو ي 70ئالغان  ەدىن ئىجارۇ_ ياخشى ئاپا، ئاقس
ستوران، ېتلىك بىر بىنا سالماقچى، رەۋەق ەن، ئالتەاتىمەۋئىشل

 ن... ەئىشالر بىل ۇھمانخانا ئاچماقچى، شېم

 ؟ ۇنچەل قىزىم سۈنگە_ روش

تتىم، ەگۈتنى تېرسىتۋېنىۇاتىمىز ئاپا، ئۇۋرۇممىمىز ياخشى تە_ ھ
 ن.ەاتىمەۋپ ئىشلۇللىم بولەئۇتىدا مۇقاتناش ئىنستىت

 ڭا قالدى باالم، ئىشلىرىڭئىش سا ەممەكىم، ھېلھۇ_ ئابد
 قانداق؟ 

ستوراننى ئاچتىم، ېر ڭردىم، چوەب ەتتى، ئىجارىگۈى بىنا پېڭ_ ي
 پ، ئىشالر ئالدىراش ئاپا. ۆنداق كۇرىدارالر شېھازىر خ

 ؟ ۇقانداق؟ باشقا ئىشالرچ ۇڭشۇئوق ڭنىېم ئالىم، سۇ_ ئوغل

ن، ەر بولىمۇ، دوختەتسۈيىل پ ۇت بېرسىتۋېنىۇاپا ئ_ ئ
تلىرىنى ەججۆتلىرىنى، ھەسمىيەنىي رۇقان ڭشىركىتىمىزنى

رىپ ېرنى بەرزلەرىم ئىشلىرىدىكى قېلىم ـ بېن. ئەاتىمەۋتلەر
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ن ۈچۈچىش ئېجايدا تىز تاماقخانىالرنى ئ ەتتىم. بىر قانچەگۈت
جايدا  8ـ  7ىن م، ئارقا ـ ئارقىدۇپ بولدۈرۈتتۈرنى پەتلەسمىيەر
ياخشى  ەڭك كىرىمى ئۈنلۈك ەنيا بويىچۇمكىن. دۇچىشىمىز مېئ

 ت تىز تاماقخانىالر، ئاپا. ەبولغان تىجار

رىكىدىكى ېمدى ئامەئ ە؟ ـ رابىيۇر بارمەۋە_ قىقىنوسالردىن خ
پ ەكىم ئالدىرىماي بىر ـ بىرلېلھۇبالىلىرىنى سوراشقا باشلىدى. ئابد

 ردى: ەاب بۋجا

لىپ ئوكالخوما ېممىسىنى ئەھ ڭدادام، بالىالرنى _ سىدىقھاجى
نزىرىسى چىرايلىق، ە، مۇتىپتېپ كۈچۆن بىر شتاتقا كەگېد
ر ەرزان باياشات بىر يەك ئەك ـ ئىچمەمېرغاق، يۇك قەمچىدۈرۈئ

ن. ەقلىرى بار ئىكۇرتلۇبىر ي ڭدادامنى ەستىگۈئ ڭنىۇ، ئۇئوخشايد
پ، بىر ياقتىن ۇياقتىن ئوق ، بىرەن بىللەيولدىشى بىل ەراھىل
 ەقىدەن. ئەئىك ەكتىپىدەم ە. ئوغلى ئىليار باغچۇتىپتەۋېئىشل

ستاپا ۇ، مەندەبىئىي پەت ەھرۆ، خانزەسپىدەرلىق كېنېش ئىنژۇلۇرۇق
الر ۇ. ئۇتىپتۇۋېئوق ەپتەكتەچ مۇ، قىقىنوس باشالنغەپتەكتەرا مۇئوتت

لىپ ۋېتىېي سۆبىر ئ ەنەن، ھازىر يەالغان ئىكۋتىېي سۆرىپال ئېب
املىق ۋك ياخشى، داەممىسى بە. ھۇرىپ قويغان ئوخشايدېب ەئىجارىگ

 اتىمىز، ئاپا. ۇۋرۇفونلىشىپ تېلېت

مما ەالر! ـ جىددىي ئڭالرنى قىلماڭئىچىدىن ھالقىغان پارا ە_ ئائىل
 الرغا. ۇرغان ساقچى ئۇقاراپ ت ەتتەرتتى بىر چەسكەازدا ئۋئاستىراق ئا

 ؟ ۇر بارمەۋەالردىن خڭن ئاكاۇرسۇ_ ت

 ەسترالىيىدۋلمىدى ئاپا، ئاەك ەنچەتكەك ۇن ئاكام، شۇرسۇ_ ت
 ن. ەچىپتىكېفون ئېلېت ەندەتكۆ. ئۇپ قالىدىغان ئوخشايدۇرۇت

 ەسترالىيىگۋمدى ئاەزسام، ئۇپىنى توختاتقېگ ڭرىكىنىې_ ئام
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 لدى. ۆپنى بەگ ەنەالر! ـ ساقچى يڭت قىلىە، دىققۇرغەاتىسىلۋتىېك

الر ڭىر تاسادىپىي ئىش بولدى. ئاناب ۇر، بە_ بالىلىرىم بىلىسىل
س ۇنوم رەسىل بولىدىغان، تەخىجال رەسىل نەم ناھسىز،ۇگ

قىلىشقا  نۈچۈئ لقىمەخ تەقەپ نەم قىلمىدىم. ئىش قىلىدىغان
نىقلىنىپ، ېئىش ئ ەممەقىلدىم. ھ ئىشالرنىال بولغان گىشلىكېت

. الرۇڭر چىداملىق بولەن. سىلەئاقلىنىپ چىقىدىغانلىقىمغا ئىشىنىم
الر، ۇڭالر، ھوشيار بولۇڭتلىك بولەم ـ پاراسەالر، پۇڭتلىك بولەجاسار
 ۋەز ۆپ ـ سەالر، گۇڭرۇن باشقەن بىلۇئىشلىرىنى قان ڭتنىەشىرك

رىم ېلىم ـ بېالر، ئڭت قىلىەدىقق ەالرغا ئاالھىدڭتلىرىەرىكەھ
ن ەگېد« يولدىن چىقما، خاندىن قورقما»الر، ۇڭئىشلىرىدا ئادىل بول

 ك ئىش قىلىشەدۈنگەخىرلەن پۈچۈت ئەن، مىللەتۋەلق، ەپ بار، خەگ
 ەتىنىمگۋە ،ەلقىمگەخ ،ەمىللىتىمگ نەم رچى،ۇب ڭممىمىزنىەھ
 رداشلىقەب ەشكەلۆت لەدەب نۈچۈئ الرۇش ۋە ئاتىيااليدىغان زىنىۆئ
 تىشىپېي پۇبول ئانىسى رۇيغۇئ بىر ئىرادىلىك يدىغانەلەرېب

 مدىنۈزۆئ ۋەن ەيمەبرىكلەرنى تەن سىلۈچۈئ چىقالىغانلىقىم
نى توغرا ېن مۈچۈئ ياشىيالىغانلىقىم كەمدەن ئادەم ن.ەخىرلىنىمەپ

 ڭچكىمنىېن. ھەيتىمېئ تەھمەر كسىزەچ ئالالھقا نەكلىگەتېي يولغا
 ەرانۇالر، باتڭمىدىن قورقماېچ نېئالدىدا تىل قىسىنچىلىقىمىز يوق، ھ

ازدا ۋقىرى ئاۇرى ھاياجانلىنىپ يېبارغانس ەالر! ـ رابىيڭياشا
ئىشلىرىدىن  ەخسى ئائىلەك، شەدڭنىۇباشلىدى. ش ەشكەزلۆس

باشلىغان  ەشكەزلۆپ سۈتۆن سىزىقتىن ئەكلىگەھالقىپ، ساقچىالر چ
ك قىلىپ ەندەگې، بولمىدى دەنەرغان ساقچى يۇزىتىپ تۆئىدى، ك

 شىنى چايقاپ قويدى. ېب

پ ۈرۆن كەينەتنى ئەھبۆكرانىدىن سېىزور ئېۋلې، تەيدۆياندىكى ئ
 ەپ، رابىيۇرۇنلىرىدىن تۇر سوراقچى ئورەپەت نۆرغان تۇالپ تڭائ ۋە
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كىردى. ئارىسىدىن بىرى،  ەيگۆاتقان ئۈۋشۈرۆن كەقادىر بالىلىرى بىل
 دى: ېنداق دۇراقى قاھارغا قاراپ شڭئارىسىدىكى چو ڭبالىالرنى

قىغا ئاسىيلىق قىلىپ، ۇمخورلەغ ڭالر پارتىيىمىزنىڭ_ مانا، ئاپا
پ، ەزلۆك سەپرۆالرغا كڭر ئاپاەزدى. سىلۈتكۆت ئەاين ئالدىدا جىنۇقان
م ەشىغا، جىنايىتىنى ئىقرار قىلىشىغا ياردۇناھلىرىنى تونۇگ ڭنىۇئ
تىملىقى ېالر ئاخىرقى قۈڭشۈشۈرۆتىمقى كېق ۇالر. بولمىسا بڭرىېب

 دى. ې، ـ دۇپ قالىدۇبول

رىكا ېن ئامەبىر ساقچى ئارقىدىنال، ـ س ەنەدى يېي قاھار، دە_ ھ
 ڭي داداەگۆ؟ ئۇنغەاتىسۋزلىشىۆاملىق سۋفوندا داېلېن تەبىل

قارشى  ەركىن ئاسىيا رادىئوسىدىكى بىزگەپ قوي، ئەسىدىقھاجىغا د
ىتى ۋئاقى ڭالرنىڭن. بولمىسا ئاپاۇرھال توختاتسەزلىرىنى دۆم سۇجۇھ

ن ەل تاپىمۇپ پەياخشى ئىشل ەتتەر شىركەگە، ئۇياخشى بولمايد
پىنى ېگ ڭالر پارتىيىنىڭدادا ۋەالر ڭئاپا نەر، ئالدى بىلەنسىلەيدىكەد
پ خىيال ەن دەچكىم باي بولىمې؟ بولمىسا ھۇمڭندىەشۈچ ن،ۇلىسڭئا

 يت.ېممىسىنى ئەھ ڭرنىەزلۆس ۇغا بڭن. داداۇقىلمىس

تچى ساقچى ەزۆيىن، كېئىشارىتىدىن ك ڭرى سوراقچى خىتاينىېق
 پ: ۇقاراپ قوي ەسائىتىگ

ارقىرىدى. ۋپ ەالر، ـ دڭتىمدى قايەاقتى توشتى، ئۋت ە_ زىيار
پ ەن بىر ـ بىرلەبالىلىرى بىل ۋەل ۈمگەپ ئايشۇرۇئورنىدىن ت ەرابىي

 چاقلىشىپ خوشالشتى. ۇق

م ەزى ھۆن سەگېد« تىمېئاخىرقى ق» ڭساقچى باشلىقىنى
ك ەك تاشتەزدۇددى مۇخ ەلبىدەق ڭم بالىالرنىەھ ەلبىدەق ڭنىەرابىي

ز ۆس ۇش ەنەئ ۇارىغىمئورناپ قالغان ئىدى. توختىماس يىغا ـ ز
شاللىق، شادلىق ۇياتاقتا، خ ەچتەك ەبچى بولغان ئىدى. رابىيەۋەس

ي، يا ەلمەلۈيپىياتتا، يا كەم ئارىالشقان بىر كەـ غ ۇن قايغەبىل
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ك بىر ەپ قويغاندۇالزا قوش ەددى تاتلىق شىرنىگۇيىغلىيالماي، خ
 خلىيالمىدى. ۇئ تالەقەپ دا ئازابلىنىپۇيغۇت

 

 سۇھبەقان ممدىن قايتۈلۆئ

 ەتتەنى، سوالقتا ياتقىلى يۈـ ك 9 ڭـ ئاينى 3ـ يىلى  2000ن ۈگۈب
ئويغىنىپ  ەردەھەس ەئادىتى بويىچ ەنى، رابىيۈك نەگېد ئاي بوالي

 ەچىلغان كىچىككىنېئاسمانغا قارىتىپ ئ ڭتتى. كامىرىنىەك
پ ۈنۈرۆس ئاقارغان بىر پارچىسى كۇس ڭكىدىن ئاسماننىۈلۈڭت
دىسىغا ڭئو ەز قىلدى رابىيەرەپ پە، دۇاقتى بوپتۋراتتى. بامدات ۇت
سىپ ئويغاندى. قاپقارا ېتىم قارا بېت قۆچ ـ تۈئ ەچىچېك ۇتىپ، ئېي
پىراليتتى، ېپ تۇكچى بولەتمەپ كۇتۇنى تۇجدىھا ئەك بىر ئۈرلۈس

 ڭشىنىۈن چەرگۆك ۇتتى.... ئەكىنېداجىپ چ ەينىگەپ كۇقۇھود ەرابىي
 ۇالندى. بڭىشى ئاۋز ئاياق تىقسىۇيۇلمىدى. تەسلىيەامىنى ئۋدا
 ڭزنىەتتى. ئارىدا ئاشپەرېك بەرېاتقانلىقىدىن دۋلىېك ڭندىپاينىۇگ

 الندى. ڭئا ۇازىمۋشىغان ئاۇڭغود

يدىن ۆلدىكى ئۇدۇالر، ـ ئڭلدى، خااليىق ئويغىنىەزرائىل كە_ ئ
 ەپۆـ ت ەرۆرالردا ئېن كامۈتۈالندى. پڭازى ئاۋئا ڭرنىۇمشىنەش

 باشالندى. رەتلەرىكەشقان ھۇبول

 ؟ ۇالرچڭارقىراۋر ەنلەرگۆر، كېن؟ قايسى كامە_ كىمك

 ساقال! ۈڭزۆ! ئالالھ ئۇاتىدۋچىېنى ئ 105ندىپاي ۇ_ گ

ئىجرا  ۋەم قىلىنىدىغان ۈكۆم جازاسىغا ھۈلۆتىم ئېر قەھ
ك تاماق ۈرلۈت 5 ەردەل 5ـ  4ت ەر سائەھەسالرغا سۇھبەقىلىنىدىغان م

 تتى. ەتىشېلىپ كېنى ئۇئ ەردەل 8ـ  7ت ەتتى. سائەرىلېب

ن ۇندىپاي خوتۇلدى، ـ گەقى، ھازىر كۇيرۇب ڭقىرىنىۇ_ ي
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ينىدىن ە، كەدى ـ دېنداق دۇئاچماي خىتاي تىلىدا ش ۇقاپىقىنىم
 ەڭز قولىدىكى كەتتى. ئاشپەرسۆستىنى كۈل ئەستۈئ ەزگەن ئاشپەكىرگ

تلىك تاماق ەستا بىر زىياپۇتنەقويدى. پ ەلگەستۈسنى ئۇتنەپ
ك ۈشلۆگ ەخسەقئاش، بىر تۇيۇ، بىر قاچا سۇىر قاچا پولراتتى. بۇت

 ن چاي.........ەنگەملەما، دۇشسىز قورۆگ ەخسەما، ئىككى تۇقور

مىكى ېدا يۋېئاخىرقى تاماق، خوشلىشىش زىياپىتى،  ڭنىۇب
ندىپايالر ۇسنى گۇتنەپ ۇتتى. بەئوبدان بىل ۇنلىكىنى رابىيىمەئىك

ز ەن ئاشپەندىپاي بىلۇتى. گپ ئاتايتەد« ل داستىخىنىەجەئ» ۇزىمۆئ
شىنى ېب ەندەلگەز ئىشىك ئالدىغا كەتتى. ئاشپەپ قىلماي چىقىپ كەگ

 ەتتەمىسكىن بىر قىياپ ەقايرىلىپ، رابىيىگ ەينىگەپ، كۈرۈتۆئاستا ك
 ەسنادا رابىيەئ ۇتتى. شەراپ چىقىپ كۇشىنى ئىتتىك بېب ەقارىدى ـ د

پ قالدى. ۈرۆنى كاتقان ياش تامچىسىۈۋشۈزىدىن سىرغىپ چۆك ڭنىۇئ
قىلىشىنى،  ەمېيىشىنى، نېد ەمې، نۇندى ـ يەشۈممىنى چەھ ەرابىي

پ قالدى. ۇرۇىرقاپ تېڭي بىر ھازا تەلمەبىل ۇئويالشنىم ەمېتتا نەھ
اتقان ۋازدا چىقىۋن ئاەمما تىترىگەدىكى بىر كامىرىدىن ئاستا ئۇڭلۇب
نىخان لدى. ئامىەلىپ كېئ ەسىگېنى ئەازى رابىيۋت ئاەق قىرائۇلۇڭم
 اتاتتى!ۇۋىم ياسىن ئوقۈۋب

ت ەكەلىپ، ئىككى رېت ئەپ، تاھارۇرۇرھال ئورنىدىن تەد ەرابىي
پ ۇرز نامىزىنى ئوقەت پەكەت نامىزىنى، ئارقىدىن ئىككى رەننۈس

پ، ئاسمان ەپلۈرىم جېيىن، ئىككى ئالىقىنىنى يېپ، ساالمدىن كۇبول
ردى. ۈتۆىنى كئاغا قولۇپ دۈرۈلمەقاراپ ت ەككۈلۈڭرغان تۇپ تۈنۈرۆك
رىكىدىن ۈيتتى. يەنىك تىترېدى يۇجۋۇن ۈتۈپ ڭنىۇر ئۇندۈچۈئ ەمېن
 ەقلىگەسى ئۇيغۇملىك تەاتقان بىر خىل خاتىرجۋپ چىقىۇرغۇئ

سسىياتى ېنلىك ھەبولسا رازىم ەلىدۆڭت قىالتتى، كەئىشار
ك، ەاتقاندۋئىشنى توغرا قىلى ەممەھ ۇيتتى. ئەكلەپىچېت
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شقا ۇرۇئالالھقا ئامانىتىنى تاپش نەنچ بىلەك ئىشەدۈنگەخىرلەپ
 ھازىرالنغان ئىدى: 

 ەرگەئالدىدا ي ۋنى ياېدا، مۇي خەكرى قىلدىم، ئۈش ەترەق ڭ_ مى
 ،ڭقاراتمىدى

 ەردانەنى ھاياتىمدا مېدا، مۇي خەكرى قىلدىم، ئۈش ەترەق ڭمى
 ،ڭياشاتتى

، ڭردىەچ بۈك ەشكەن ئىشلۈچۈلقىم ئەتىنىم، مىللىتىم، خۋە
 دايىم. ۇكرى قىلدىم خۈش، ڭردىەقىل بەئ

س ەگمەباش ئ ەنلىرىگەشمۈد ڭلقىمنىەتىنىم، مىللىتىم، خۋە
نى ېدايىم. مۇكرى قىلدىم خۈ، شڭردىەت بەت، شىجائەيرەت، غەجاسار

ن ەسىپ قىلغايسېم نۈلۆ، پاكىز ئڭر قىلدىۇ، باتڭخائىن قىلمىدى
 دايىم. ۇكرى خۈش

خرىستىئانالر، لمانالر، ۇسۇالر، مەڭرىنداشلىرىم، ئامىن دېي قەئ
ن جانسىز ۈتۈالر! پەڭسالر ئامىن دۇھبەرمىداش مۈددىستالر.... تۇب

پارلىغان  ەر ئىچىدۇغ ئالالھىم، نۇلۇكائىناتنى، ئادىمىزاتنى ياراتقان ئ
 ن ئامىن!ۈچۈرمىتى ئۆھ ڭنىڭنامى 99ك ەبارۇم

 ڭنىڭس كىتابلىرىەددەقۇك مەردۇبەز ۋەرات، ئىنجىل ەۋرئان، تۇق
 ن، ئامىن!ۈچۈى ئرمىتۆققى ـ ھەھ

برائىل، ەا ئانا، جۋم. ھاەزرىتى ئادە، ھڭرنىەرلەمبەيغەن پۈتۈپ
د ەممەھۇمبىرىمىز مەيغە، ئاخىرقى پڭئىبراھىم، ئىيسانى

 ن ئامىن!ۈچۈرمىتى ئۆھ ڭساھابىلىرىنى ۋە ڭيھىسساالمنىەلەئ

 ڭدوزاخنى ۋەرمىتى ۆھ ڭتنىەننەنيا، جۇن ياراتقان ئىككى دەس
غ ۇلۇداشسىز ئەڭي تەن، ئەپ نىدا قىلىمۇرۋۇيال اڭن ساۈچۈكارامىتى ئ

منى ۇقاراتما! روھ ەرگەئالدىدا ي نى ياتالرېردىگارىم، مۋەرەپ
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لىپ ېپ ئۇرۇچۇك ئاسمانغا ئۆگىز كې، ئەر ئالىمىگەرىشتىلەپ
 ربىتىنى ئىنئام قىلغىن، ئامىن!ەھىتلىك شېتكىن، شەك

 ۇئئىپالس ئاياغلىرىدا يانجىلىپ،  ڭنچىلىرىنىۇخىتاي باسق
 ڭر مىللىتىنىۇيغۇاتقان ئۋنيادا تارتىۇد ۇمىنى بۇلۇز ڭنيانىۇد

ت ئاتا قىل، ەدرۇر، قەچ بۈا كڭت قىلدىم. ماەن نىيۈچۈئازادلىقى ئ
 ت ئاتا قىل، ئامىن!ەسرۇن

ك، ەرېك كۈرلۆا ھڭك، ماەرېا ئازادلىق كڭك، ماەرېا ھايات كڭما
ىم، ئامىن! زگىن ئىالھۈتكەي ەقسىتىگەم _رادى ۇلقىمنى مەخ ۋەنى ېم
 ڭنىستلىرىنىۇركىستاننى نىجىس خىتاي كوممۈرقى تەتىنىم شۋە
 ەئىگ ەلىتىگۆقىل دەستۇلقىمنى مەمىدىن ئازاد قىلىپ، خۇلۇز

 قىلغىن، ئامىن!

 ـ ئامىن...... ئامىن...... ئامىن.....

ددى ۇرىغان ئامىن سادالىرى، خڭرلىرىدىن ياېكام ەرمۈت ەردەھەس
 ەك، بىردەازىدۋزىكا ئاۇك مۈرلۈس ەۋك ەرمامىدۈلدۈتلىك گەھشەد
ئىدى.  ەكتەزمەرنى ئەكلەرۈپ يۈشۈس چەپ ەپ، بىردۈلۈرۈتۆقىرى كۇي

ك، باغرىنى ەرۈت قىلماقتا، يەراجىئۇقادىر ئاسمانغا قاراپ م ەرابىي
رماقتا، زارلىماقتا.... ۇ، ئاھ ئەكتەكمەرياد چەتىلغاپ يىغلىماقتا، پ

 ئامىن! 

 دى:ېد نداقۇم ەتتەقىياپ رۇغرەم قادىر ەرابىي

مدىن ۈلۆ، ئۇپ بولىدۇنسەختلىك ئىنسانالرغا مەب ەڭم ئۈلۆئ ۇب _
 نۇرغۇن قىلماقچى بولغان پەتىل نىجات نۈچۈئ لقىمەن، خەقورقمايم

م، ۈردۈتىشتېيىل ي 30 منىۈزۆئ يولدا ۇب قىاللمىدىم، ئىشلىرىمنى
ن ۈچۈنلىشىم ئۇنى ئورڭزىپىلىرىۋەرغان ۇتاپش غ ئالالھ،ۇلۇي ئەئ
 ن، ئامىن! ەيسەرگەت بەرسۇپ ۋەت ەقىل، جاسارەچ، ئۈك اڭام
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 ييار. ەىزدا بىز دائىم تڭئانا، ئىزى ەىدا رابىيۋلە_ ئ

 .ۇڭئانا رازى بول ەير ـ خوش رابىيە_ خ

 ەچۇقىل قىلمىغەستۇننى مەتۋە، ۇڭم بولەنىم، خاتىرجېخ ە_ رابىي
 شنى توختاتمايمىز.... ئامىن!ەرۈك

رىدى. ڭناخشىسى يا «ئىز»پ ۈرۈلتەك ەرمىنى زىلزىلىگۈن تۈتۈپ
دى، راستىنىال ۇۋېرۇيىن ئاستا ئورنىدىن تېئادىن كۇد ەرابىي

ئالدىرىماي  ۇس قىلدى. ئېپ قالغانلىقىنى ھەنىكلېك يەردەرىشتىلەپ
ر ۇك بىر قۈزۈپسۈك سەئاپئاق قارد ۋەن ۇزۇچىپ، ئېقىنى ئۇساند

ق تار چىسىغا كىيدى. قاپقارا تىك ياقىلىۇلىپ ئېكىيىمىنى ئ
تىغا كىيدى، ۇكىنى پۈتۆكىيدى، قارا قونجىلىق ئ ەستىگۈلتوسىنى ئەپ

 ڭنىۇشىغا كىيدى، ئېمىقىنى بۇت تەمچەك كەقتۇئاپئاق مام
رىچ ېقاپقارا چاچلىرى تىزىدىن بىر غ ەدرۈرىم بېن يەلمىگۈرۆئ
پ ەسسەئاستا د ەراتتى. رابىيۇپ تۈنۈلپەنىك يېگىالپ يڭسا ەنگۆۋەت
ن كامىرىدىكى ۈتۈدى، پۋېلىېىشىك ئالدىغا كر رىشاتكىلىق ئۈمۆت

 ىللىرى: ڭسى -ئاچا 

ل قىزغا ئوخشاپ ەزۈك گەرىشتىدەئانا، پ ەل رابىيەزۈ_ ئاھ، گ
 تتى. ەارقىرىشىپ كۋپ ەقاپسىز! ـ د

ك ەزلىرىدۆك ڭتنىۈركۈقاپقارا قاشلىرى ئاستىدا ب ڭنىەرابىي
ن ۈتۈپ، پۈلۈرۈزى ئاستا ـ ئاستا سۆپ كۈرغان بىر جۇچاقناپ ت

رازىلىق  الردىنۇىداالشماقتا، خوشالشماقتا، ئۋن ەر بىلەردىكىلېكام
 ئالماقتا ئىدى.

لبى ەنغان، قۇغىرلىقىدىن روھى سېئ ڭمىنىۇلۇ_ خىتاي ز
لغان، ۇمۇزلىرى يۆلغان، كۇلغان، جىسمى قورۇجۇرىكى مۈقىرىلغان، ي

ر ۇيغۇس ئۇھبەم ەن، چىرايى سارغايغان، بىچارەيگەكچۈللىرى مەب
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س ەۋەھ ەر ئانىلىرى رابىيىگۇيغۇر چوكانلىرى، ئۇيغۇى، ئقىزلىر
 ن باقماقتا ئىدى. ەبىل

ش ۈمۈپ، كۇرۇئولت ەستىدۈئ ڭلپارنىۇز ئالدىدا، ئاق تۆك ڭالرنىۇئ
ندازالرنى ەۋەچ ڭنمىەمۈساپلىق مىسران قىلىچىنى ئوينىتىپ، ت

 يدا بولدى. ەمارىس پۇاتقان تۋلىېپ كۈرۆپىلالرنى ئېپ، سەكلەتېي

رىغا ۇت نەرىپەدىيارىنى م ەئىدىيەز ئالدىدا، سۆك ڭىالرنۇئ
راتقان ڭقام سازىنى ياۇتلىك سارايالردا مۋەيەن، ھەرگۈمدۆچ

 ئاماننىساخان نامايان بولدى.

ىسىنى ەۋانىي ھۋھەش ڭز ئالدىدا، خىتاي خانلىرىنىۆك ڭالرنىۇئ
سىنى ھاياتىنى ۇنوم -ت ەئىپپ ڭنلىرىنىۇر خوتۇيغۇكسان قىلىپ، ئەي

 ردى.ۈتۆد كەىلىپ قوغدىغان ئىپارخان قپىدا ق

قارا  ڭلدارىنىەمەئ ڭنچىەملىكىچى مەستۇز ئالدىدا، مۆك ڭالرنىۇئ
 تتى.ۆم چاقناپ ئۇگۇزۇر نۇرغان باتۇنجىرىنى ئەقىساس خ ەرىكىگۈي

زىز ەچىسىنى قوغداش يولىدا ئەڭز ئالدىدا، ئازادلىق جۆك ڭالرنىۇئ
ز ئالدىدا، ۆك ڭالرنىۇندى. ئالالۇل جۈانگۋقدىم قىلغان رىزەھاياتىنى ت

ن ەكلىگەتېي ەگەڭج ەن پىداكارانۈچۈك، ئازادلىق ئۈرلۆلقىنى ھەخ
 ندى.ۈرۆك كەاتقاندۋرىېق بۇيرۇدىچىخان قايتا بەھرىمان قوماندان خەق

جامالىغا  -سنى ۆن ھەلىشكې، كەقىياپىتىگ ەرانۇسەج ڭنىەرابىي
لىپ ېپ كەبىرل بىر ـ ۇندىپايالرمۇيران قالغان سوراقچى، ساقچى، گەھ
 ەلغان خىتاي ساقچىلىرى رابىيىگۇزۇلپازى بەتتى. ئەپ كۈرۆنى كۇئ

ياش  ەزلىرىگۆندىپايالر كۇر ساقچى، گۇيغۇتتى، ئەلۈقاراپ خام ك
 لىپ خوشالشتى. ېئ

اب ۋق؟ ـ باشلىقى جاۇقولىغا تاقاق ساالمد ڭنىە_ باشلىق رابىي
 غىز ئاچتى: ېئ ەال رابىيۋۋرىشتىن ئاېب
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ر ۈمۆت ەكلىرىمگەر يالتىرىغان بىلەكلۈزەن بىلۇئالت الر،ڭلىې_ س
 .ۇتاقاق يارىشىد

 ەرابىي ەنەي -ق؟ ۇن ساالمدەتىغا كىشۇپ ڭنىە_ باشلىق، رابىي
 ردى: ەاب بۋجا

ازى گويا ۋشاراقشىغان ئا ڭنجىرلىرىنىەن زەالر، كىشڭلىې_ س
 ن.ۇرسۇلىنىپ تڭك ئاەزىكىسىدۇم مەمات

نىدا ئىككىدىن ېئىككى ي ۋە ەينىدەئالدىدا، ك ڭنىەرابىي
 لىپ چىقتى.ېنى قورشاپ زىنداندىن ئۇر ئەرلەسكەئاپتوماتلىق ئ

 ەممەھ ەالر! ـ رابىيۇڭرىنداشلىرىم، رازى بولېير ـ خوش قە_ خ
الر قىيا ـ چىيا ۇلىدى، ئۋك توۈنلۈكامىرىدىكى قىز، چوكانالرغا ئ

 تى. ئا قىلىشۇارقىرىشىپ خوشالشتى، دۋن ەبىل ەقىلىشىپ، يىغا ـ زار

پ، ۈرۈتۆگىز كېشىنى ئېم تاشالپ، بەدەمكىن قەت ەرابىي
زىدىن ۆرى روھلىنىپ، ئېىشقا باشلىغاندا، بارغانسېڭپ مەمسىرۈلۈك
 ڭنىۇلدى، ئۇيۇك تەغا تويدڭنىۇم ئۈلۆباشلىدى. ئ ەخىرلىنىشكەپ

پ ۇرغۇت شادلىقى ئە، غالىبىيەلكۈك ەردانەخىل م ئىچىدىن بىر
نى ۇقالدى. ئ ڭـ تا ڭھا ەقاندا رابىيقىالتتى. تاالغا چىق ەنەنتەت
ر جىددىي ەرلەسكەئاپتوموبىلدا قوراللىق ئ ەرچەزلۈىدىغان يڭلىپ ماېئ

دار چىراغلىرى بار، چىرقىراق ەڭق رۇرلۇراتتى، ئالدىدا نۇت ەتتەھال
چار ئايروپىالندا ۇئاپتوموبىلالر يول باشلىدى. ئاسماندا تىك ئ

ردىن ەددى بىرسى يۇنى خەيدى. رابىڭت قىلىپ ماەر نازارەرلەسكەئ
پ، ۇيدا بولەپ چىقىپ ياكى ئاسماندا توساتتىن پۈنۈقسىز ئۇيۇت
غان ئاپتوموبىل ڭك قوغداپ ماەلىپ قاچىدىغاندېپ ئۈشۈپ چۇچۇئ
ستىنى ئايلىنىپ ەق ـ رۋۇبىي قوۇنەكىرىپ ج ەمچىگۈرۈترىتى، ئەئ
لىپ ېبىناسى ئالدىغا ك ڭرا سوتنىۇق ئوتتۇرىتاغ رايونلەڭپ، تۈتۆئ

 توختىدى. 
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ر ەۋەن خەگېن، _ دەنى سوت قىلىپ ئاتىدىكەن رابىيۈگۈ_ ب
ر كوچىالرغا تولغان ئىدى. ەتارقالغان ئىدى. ئاھالىل ەرگەھەش
پ، قول ئىشارىتى قىلىپ خوشلىشاتتى. ۇرۇرالر يىغالپ تۇيغۇئ

پ ۇن باشلىرىنى سوزۈچۈلىش ئۈۋېرۆتىم كېنى ئاخىرقى قەرابىي
 -ئىش  ڭنىە، رابىيۇخىتايالرم پ ساندىكىۆلى كېقارىشاتتى. خ
 ۋە ۇندىمەسىرلەرايىدىن ت ڭلقنىەياكى خ ۇسىرلىنىشتىمەئىزلىرىدىن ت

لىق ڭ، ئىشقىلىپ ئاۇنلىكىدىنمەچمۆبولغان ئ ەمىتىگۈكۆز ھۆياكى ئ
را ۇردى. ئوتتۈت بىلدەرمۆلىتىپ ھڭالۇقوللىرىنى پ ەىشتەۋسىز رڭئا -

 ەنغان ئىدى. رابىيكىشى توپال ڭمى 6ـ  5بىناسى ئالدىغا  ڭسوتنى
ھتىرام ېت ـ ئەرمۆھ ەلققەپ خۇلۇرۇب ەينىگەپ، كۈشۈئاپتوموبىلدىن چ

م تاشالپ سوت بىناسى ەدەق ەرانۇغرەيىن، مېندىن كەرگەن ساالم بەبىل
ئىچى قاپقارا كىيىملىك، قارا  ڭدى. بىنانىڭقاراپ ما ەئىچىگ

زالدا  ن تولغان ئىدى. بىرەك چىراي خىتايالر بىلۈرلۈكلىك سەينەزۆك
پ ئالدىرىشىپ ۇشۇر بولۈپۈر ـ دۇرالر ئوپۇن دوختەئاپئاق خاالت كىيگ

« ۇلىپ ساتىدېزالىرىنى ئەئ ڭمنىەئاتىدىغان ئاد»تتى. ەرۈي
ئاق  ۇالرمۇ، بەن ـ دەك راست ئىكەمېاتاتتى، دۋيىشىېد

 ەپ ئويلىدى رابىيە، دەـ د ۇپتۇشۇييار بولەن تەئاپتوموبىللىرى بىل
 يىن. ېپ قاراپ چىققاندىن كلىېپسەرالرغا سۇدوخت

ن ۈتۈپ ڭنىەرالر رابىيۇييارالنغان دوختەت ەك، ئاالھىدەندەگېد
لىپ ېزالىرىنى سىنچىالپ قاراپ، قولىدىكى ئاپپاراتلىرىنى ئىشقا سەئ
نورمال، » ەپتىرىگەد ەخاتىر ڭپ چىقتى، قولىدىكى سوتنىۈرۈكشەت

 زىشتى. ېرنى يەتلەك خەندەگېد« ساق، ياخشى

لىدا بىر ۇدۇيران قالدى. ئەھ ۇخىمېيدانىغا كىرىپ تەمسوت  ەرابىي
بىر  ەپتەرەراتتى. يان تۇچ سوتچى ئولتۈر، ئىككى خىتاي ئۇيغۇئ

چى، ۇر ئاقلىغەپەچى، سولدا ئىككى نۈيىبلىگەر ئەپەكاتىپ، ئىككى ن
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ئورنى بار ئىدى.  ڭنىەرابىي -ق ۇندۇلدا بولسا بىر بوش ئورۇدۇئ
ر كوچىلىرىدىكى، سوت ەھەئىدى. شچكىم يوق ېسوت زالىدا باشقا ھ

سوت زالى بوش  ەكسىچەئ ڭرنىەلىغان كىشىلڭبىناسى ئالدىدىكى مى
 جىمجىت ئىدى.  ۋە

چكىم ېخى ھېرتنى تۋېتلىك كونەچېن پەلگەدىن كڭيجىېلكىم، بەب
 ەممەتلىكتىن ھەخپىيەئىچىدىكى م ڭنىۇك، ئەرېشى كۇئاچمىغان بول

 ەمگۈلۆم ئۇقادىر چوق ەيرابى»ك ەرسىزدەۋەلدارلىرى خەمەخىتاي ئ
 ت قىلىشماقتا ئىدى. ەرىكەن ھەر بىلەخمىنلەن تەگېد« ۇم قىلىنىدۈكۆھ

چى ۇچى، ئاقلىغۈيىبلىگەر سوتچى، ئۇيغۇرغان ئۇرىدا ئولتۇئوتت
الغان دىئالوگ سوت ۋشىق قىلىەن ساقچىالر، ئالدىن مەگېد

، يىنېتلىرىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كەسمىيەپ رۇخاتىرىلىرىنى ئوق
شقا ۇك ئوقۈنلۈمنامىنى ئۈكۆزدىكى ھەغەپ، قولىدىكى قۇرۇئورنىدىن ت
 باشلىدى: 

 ەلگەت ئەتلىكىنى چەخپىيەت مەلۆقادىر..... د ە_ رابىي
رىش جىنايىتى ېم بەيارد ەرگەنچىلۈلگۆئاشكارىالش، مىللىي ب

تلىك قاماق جازاسىغا ەددۇيىللىق م 8يىبلىنىپ ەن...... ئەبىل
 م قىلىندى. ۈكۆھ

 زلىرىنى تاالغا ئاتتى: ۆر ئالدىراپ ئەبىناسى ئىچىدىكىل سوت

 سىلدى! ېيىللىق ك 8تىلمىدى، ېقادىر ئ ەر، رابىيەۋەشخۇ_ خ

شىغا ېب ڭمنىەن، ئادەت بار ئىكەقىقەھ ۇنداقمۇم ەنەنيادا يۇد
ك ەتتەنىال ئامەكى يەنىكرېدىن يڭنىۇقىنالشقاندا، ئېت يەسىبۇم
 ەنگىچۈچ كۈتىپ ئېپ كۈشۈا چغۇبالىسى س ڭن. بىرسىنىەلىدىكۇيۇت
 ۇيىتىغا بولسىمېم ڭپىلماي، ھازىدارالر بالىسىنىېسىتى تەج
ر، ەۋەشخۇخ»نى بالىالر ۈك ۇن، شەن ئىكەرىشىشنى ئالالھتىن تىلىگېئ
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ن. ەن ئىكەنگۈيۆس ەممەھ ەندەالپ كىرگۋپ توەد «پىلدى!ېت تەسەج
يىل  8ا تتەلمىغانلىقى، ھۇيرۇب ەمگۈلۆئ ڭنىەك، رابىيەدڭنىۇددى شۇخ
 لدى.ۇيۇپ تۇر بولەۋەشخۇخ ەرگەكىشىل ۇنلىكىمەسىلگېك

 ەرمىسىگۈان تۋداۇن ليەبىل ۋەيەنداق ھۇش ەنەقادىر ي ەرابىي
قىلماقتا ئىدى.  ەنەنتەر يول بويى تەلىندى. كىشىلېپ كۇرۇقايت

يتىپ ېپال، ناخشا ئۇرۇي تەكامىرىغا كىرم ەر رابىيەرمىدىكىلۈت
مما، ەندى. ئۈيۆس ۇر ساقچىالرمۇيغۇئكلىدى. ەبارۇنى مۇلىشىپ ئۋتو

رادىغا ۇددى مۇخ ۇس ئىدى، ئەمەشال ئۇر خۇمىشقىدېن ەرابىي
 ۋەيىغالپ تاشلىدى  ەتتەرىم قىياپېلى يۆڭك كەن ئاشىقتەلمىگەتېي
 پىچىرلىدى:  ەزىگۆئ

ت ەننى ئازاد قىلىشتىن ئىبارەتۋەك ەمېدايىم، دۇكرى خۈ_ ش
 ندى. ەكلۈا يڭما ەزىپۋەس ەددەقۇم

 

 ز غالجىر ئىتالرۆچكئا

ن ەتكەقىنقى زامان تارىخىدا پىنھان كېي ڭرمىسىنىۈان تۋداۇلي
ز ئالدىدا ۆك ڭسالرنىۇھبە، مۇسابسىز بولسىمېم ھادىسىلىرى ھۈلۆئ
 ەقۋەتلىك ەھشەد ەڭئ« ەـ كامىرىدىكى قانلىق پاجىئ 7»ن ەرگەز بۈي

 ندى. ەپ خاتىرىلۇبول

ن ە، خوتۇر، ئاقسەشقەنىستلىرى قۇـ يىلى يازدا خىتاي كومم 1993
تالىپلىرى  ڭمنىۇخسەكىم مېلھۇچىدىال، ئابدېردىن بىر كەمچىلۈرۈئ ۋە

مچى ۈرۈلىپ، ئېر ياشلىرىنى قولغا ئۇيغۇق ئۇدىن ئارت 300نامىدا 
ركىستان ئىسالم ۈرقىي تەلدى. شەپ كەتكۆي ەرمىسىگۈان تۋداۇلي
 ڭنىۇئ ۋەلقاسىم ۇت قىلغان ئوبەقسەشنى مۇرۇرىيىتى قۇمھۇج
ـ كامىرىغا  7س ۇـ كورپ 1 ڭرمىسىنىۈان تۋداۇپداشلىرى ليەس



344 
 

ي، ەگمەغىر جازاالرغا باش ئېتلىك ئەھشەسالر دۇھبەسوالندى، م
رىپ ېك كەكرۆك ەرچەردانىلەتلىكنى پاش قىلماي، مەخپىيەشكىلىي مەت
 ەرمۈت ەردەھەنى سۈـ ك 18 ڭـ ئاينى 3ـ يىلى  1994ردى. ۇت
 ەنەلقاسىمنى يۇىنىپ ياتقان ئوبندىپايلىرى قىپقىزىل قانغا مىلۇگ

ئىشىكىنى ئاچتى.  ڭـ كامىرىنى 7ن ۈچۈلىپ چىقىش ئېسوراققا ئ
قالرنى ۇزلۋۇلىپىدىن چىققان ياېپداشلىرى، ئىنسان قەس ڭلقاسىمنىۇئوب

ت قىلدى. ەرىشنى رېلقاسىمنى چىقىرىپ بۇارقىراپ، ئوبۋپاش قىلىپ 
 ڭرنىەرلەكسەكچى بولغان قوراللىق ئەقىلىپ كىرم ۋەيەالر ھۇئ

تراپىدىكى خىتاي ەياشالر ئ 20، ەيتتەپ ۇل شەئالدىنى توسىدى. د
 ڭـ كامىرىنى 7پ ەتلەيال ئاپتوماتىنى بەنمەئىككىل ەسكىرى قىلچەئ

ر ېتتى! كامۋەرىېقارىتىپ بىر دىسكا ئاپتومات ئوقىنى س ەئىچىگ
رقىي ەن شۇياشىس»، «ن خىتاي ئىستىبداتلىرىۇيوقالس»ئىچىدىن 

لىدى. ئارقىدىنال ڭن شوئارالر جاراەگېد« زادلىقىركىستان ئاۈت
كلىرىدىن ۈشۆئىشىك ت ڭرالرنىېن كامۈتۈردى. پۈم سۈكۆجىمجىتلىق ھ

 ڭر ئىشىكىنىۈمۆت ڭـ كامىرىنى 7س ۇھبەز مۈي ەچچەرغان نۇقاراپ ت
 ۇب ۋەردى ۆقىپ چىققان قىزىل قاننى كېيىلىپ ئېئاستىدىن ي

ت ەشاھاد ەلىمەازدا كۋا ئاپ، ئاستۇشاھىتى بول ڭنىەقۋەتلىك ەھشەد
ر ۇيغۇر ئەپەت نۆت ەاقىت ئىچىدۋندىپايلىرى قىسقا ۇدى. خىتاي گۇئوق

 ۇتتى. ساقچىالر بەلىپ چىقىپ كېپ ئەرۆسىتىنى سەج ڭيىگىتىنى
م جازاسى ۈلۆئ ەرگەنلەزلىگۆس ۋەلىغان ڭن، ئاەرگۆنى كەقۋە
ر الۇيىغىن ئاچتى. ئ ەلىپ بىر ئايغىچېس ڭراۋرىدىغانلىقىنى داېب
ر قانداق ەنغان ھۇرۇلىشقا ئۋېقولىدىكى قورالنى تارتى ڭرنىەرلەسكەئ»

 پ پوپوزا قىلدى. ەد« ۇتىپ تاشلىنىدېكىشى ئ

كامىرىغا سوالنغان  40ـ  30رمىسىدىكى ۈان ئايالالر تۋداۇلي
ئىجتىمائىي  ۋەسالر سىياسىي ۇھبەر بولغان مۇيغۇئاساسىي قىسمى ئ
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ن ەسىلمىگېن، كەىلگسې، كەرگۈپ ئىككى تەر دەتچىلەجىناي
پ ەپ ئىككى خىلغا، ئىقرار قىلغانالر، قىلمىغانالر دەد رەتچىلەجىناي

ئىككى  ەنەپ يەلى يوقالر دۇپ ۋەلى بارالر ۇ، پەككەلۆئىككى ب
ن ۇندىپاي خوتۇچ گۈنى ئۈر كەھ ەرمىدۈت ۇپپىغا ئايرىلغان. بۇرۇگ
ىغا نېن، يەچىسىغا ساقچى كىيىمى كىيگۇ. ئۇيدەپ ئىشلۇتچى بولۆۋەن

قولى  ۋەغزى ېزى، ئۆك ڭندىپايالرنىۇگ ۇالغان بۋسىېتوك كالتىكى ئ
سالر ۇھبەتال توختىمىغاچقا، مەقەك قىلىشتا پەسالرنى بوزۇھبەم
 . ۇپ ئاتىشىدەز غالجىر ئىتالر دۆالرنى ئاچكۇئ

. بىر ۇچرايدۇمغا ئۇلۇن كامىرىدا زەسالر ئالدى بىلۇھبەم ەبىچار
رىلگىنى ېس ئاجرىتىپ بۇخسەنال مۈچۈقادىر ئ ەر رابىيېغىز كامېئ

 ڭكىشى ئاران سىغىدىغان كامىرىنى 8ـ  7پ بولسا ۆك ەتتەن، ئادەبىل
 ڭالرنىۇ. ئۇئايال سىقىلىشىپ ياتىد ەچچەن 20پىسىدا ۇمونت سېس

ش ۇرۇقىيا ـ چىيا، ئ ەچىچېك ئارىلىقى بولمىغاچقا، كەدۇمىدىر قىلغ
ا ئىسسىپ ۋھا ۇپمۇس. بولەمەمكىن ئۇخالش مۇستىدىن ئەل دەدېج -
رغىال ۇينى تونەئەئىچى ب ڭنلىرى كامىرىنىۈسالرغا چىققان كۇگراد 40

تىپ ېپ، ئاغرىپ يۈتۆسالر بولسا ئىسسىق ئۇھبە. مۇئوخشاپ قالىد
 ڭرنىەتچىلە. سىياسىي جىنايۇكارى بولمايد ڭچكىمنىېھ ۇقالسىم

ن، قولىغا تاقاق ەتىغا كىشۇپ ڭالرنىۇئ ەزىدەس، بەت ۇخىمېنى تۈك
ز، ۈندۈـ ك ەچېالر كۇ. ئۇپ تاقاپ قويىدۇت، قولىنى قوشۇپ، پلىېس

 ڭالرنىۇ. ئۇخاليدۇ، ئۇيدەپ تاماق يۇرۇىشىپ ئولتېڭئالدىغا ئ
. ۇرىدېكتىن تاشالپ بۈشۆت ەتامىقىنى ئىشىكتىكى كىچىككىن

ياغسىز قاينىتىلغان  ەشتۈن بىر تال ھورنان، چەبىل ۇس ەندەتىگەئ
كتات ۆقئاش ياكى كۇيۇس ەچتەن بىر تال ھورنان، كەكتات بىلۆك

ن ەمەڭ، لۇپول ەتقىنى بويىچۇيرۇلى بارالر بۇ. پۇرىلىدېشورپىسى ب
 ڭندىپايالرنىۇ. ساقچى ـ گۇيدەلەيېلىپ يۋېتىېك تاماقالرنى سەندەگېد
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 ەتچى سانى قانچە. جىنايۇتاماقتىن باشلىنىد ۇشۇكى مانا مۈزلۆئاچك
الرغا ئاجرىتىلغان ۇنكى ئۈ. چۇش بولىدۇخ ەنچۇالر شۇپ بولسا، بۆك

 ەمېن ڭسالرنىۇھبەرمىدىكى مۈكىن تې. لۇپىيىدۆك ەنچۇلى شۇتاماق پ
 ەكسىچە. ئۇكارى بولمايد ڭچكىمنىېن ھەاتقىنى بىلۋئىچى ەمېپ، نەي
ق ۇقلۇئوز ۋەرسىزلىنىپ، قانسىراپ ۇسالر ھالسىزلىنىپ، ماغدۇھبەم
ل ەسېك» ڭرىنىۇدوخت ەرمۈتال تەقە، پەتسەپ كۈلۆي ئاغرىپ ئەتىشمېي
. ئىشقىلىپ ۇتىدۈنال ئىش پەمى بىلۈكۆن ھەگېد« لدىۆن ئەبى بىلەۋەس
رىكىتىدىن بىر ئامالالرنى قىلىپ ەھ ۋەز ۆس ڭندىپايالرنىۇگ
تتىن خورالپ ەھەم جىسمانىي جەتتىن، ھەھەم روھىي جەسالرنى ھۇھبەم
 ەرمۈ. تۇرىدۇنىق بىلىنىپ تېاتقانلىقى ئۋت قىلىەقسەشنى مۈرۈلتۆئ

رزان باھادىكى ەئ ەڭن، ئەپىالنلىشى بىل ڭرى باشلىقىنىچىلىۇرغۇباشق
كتاتالر بولسا ۆ، كۇالىدۋتىېپىپ سېرنى تەچلۈرۈن، گۇتسىز ئەپۈس

كتات ۆلغان كۇزۇكتىن چىققان، بەرېتىش ئالدىدىكى كۋېتاشلى
كلىرى، توپ مال ۈپۆكتات شۆيدىغان كەمېي ۇانالرمۋرماقلىرى، ھايۇيوپ

الر ۇپ، ئۇكتاتالر بولۆرزان كەئ ەڭن ئەشكۈبازىرىدىكى باھاسى چ
ك ەلېت چۆت ەستىگۈييارالپ، ئەكىشىلىك تاماق ت 100ن ەبىل ڭنىۇب
نى ۇ. بۇرىدۋېرىېپ بۈلۆب ەكىشىگ 600تىپ، ۇۋېيۇق قۇنى ئارتۇس
، ۇ، تويمامدۇقورسىقى تويامد ڭسنىۇھبە، مۇيدەرمۈشتۈرۈچكىم سېھ

 ڭنىسالرۇھبە. مۇيدە. پىكىر قىلغىنى تاياق يۇكارى بولمايد
ئاساسىي قىسمى  ڭلنىۇن ئاجرىتىلغان پۈچۈندىلىك تامىقى ئۈك
 . ۇقىدا قالىدۇيانچ ڭالرنىۇئ

ن ياخشىراق تائامالرنى ۈچۈلى بارالر ئۇبىر ئوچاقتا، پ ەنەي
 ۇن بەمەڭسوم بولغان ل 5ـ  3خسىسى ە. بازاردا بىر تۇييارالپ قويىدەت
ىن سومد 30 ۇق پولۇسومل 10ـ  8سومدىن،  20ـ  15 ەردەي
ن پايدا ۇرغۇن نەق بىلۇالر جازانىخورلۇنداق قىلىپ ئۇ. شۇتىلىدېس
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پ، ۈلۆل بۆڭۈك ەرگەتچىلەجىناي» ۇخى بېلىپ تېك ەنە. يۇئالىد
 ڭرنىەتچىلە. جىنايۇدھىيىلىنىدەپ مەد« رىشېايلىق يارىتىپ بڭئو
 ەرمۈمما تە، ئۇكلىنىدەشى چۈشۈرۆن كەغقانلىرى بىلۇق ـ تۇرۇئ

ت ەسمىيەتىشى رەۋەئ لۇشى، پوچتىدىن پۇت قويەل ئامانۇبانكىسىغا پ
رمىدىكى ۈت ڭلغان. كىمنىۇرۇنداق ئاسانالشتۇش ەتتەھەج

غا ڭنىۇندىپايالر شۇپ بولسا، گۆلى كۇر بانكىسىدا پەتچىلەجىناي
لدار ۇزى پە. بۇزى ئىشالردا يول قويىدە. بۇرىدېتىبار بېئ ەئاالھىد
ندىپايالر ۇنكى گۈ. چۇرلىك قىالاليدەن زومىگەستەر قەتچىلەجىناي

. ۇيدەلەرىشېئ ەتكۋەپ تاپاۆلدارالر ئارقىلىقال كۇپ ۇشۇت مەقەپ
 ەمدەكاپاتى ھۇر ئايدا ئالىدىغان مائاشى، ئايلىق مەھ ڭالرنىۇئ
زىلماي ئالىدىغان ېسابىغا يېت ھەمۈكۆدىن ھ« ەزىنەكىچىك خ»

كىدىن بىر ڭت خادىملىرىنىەلۆر قانداق دەپايدىسى، سىرتتىكى ھ
ز ئالدىغا ۆباشلىقى ئ ەرمۈا تۇڭ. شۇپ بولىدۆك ەسسەھ ەچچەن

 .ۇك ياشايدەپادىشاھت

ندىپايالر باشلىقى ۇن، گەلىشى بىلېتىپ كېتىم رامزان يېبىر ق
 : ەتتەاليىم قىياپۇن مەستەرابىيىدىن ق

ل بار، ۇن پۇرغۇدا نڭسابىېھ ەرمۈر، تېن مىليونە، سە_ رابىي
پ ساتماقچى، ۇرۇپىش ۇاپ ئىش قىلىشقا ئامراق، بىز توخۋسا ۈڭزۆئ

پ ەن؟ ـ دەاالمسۋتىېرىمىز، سېتىبار بېئ ڭا قانچىلىك ئالساڭسا
 سورىدى. 

 ۇشۇستىن، ـ مەنمەرھالال ئىككىلەد ەدى رابىيېن، ـ دە_ ئالىم
ن، ەتارقىتىم ۇسقا بىردىن توخۇھبەم ەممەئايالالر كامىرىدىكى ھ

 شى، دورا ـۇلۇرۇقىپقىزىل قىزارتىپ ياخشى پىش ۇرتىم توخەش
 ك.ەرېشىلىشى كەڭرمانلىرى تەد

سومدىن  15ندىپاي ساقچىالر بازاردىن دانىسى ۇنداق قىلىپ، گۇش
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سومدىن  60قادىرغا دانىسىنى  ەنى رابىيۇك توخەد 600الغان ۋتىېس
ر بىرى ەلىپ، ھېسوم پايدا ئ ڭمى 30الر بىر ئاخشامدىال ۇساتتى. ئ

ر بىرى ەدا ھك بىر ئاخشامەمېسومدىن كىرىم قىلىشتى، د ڭر مىەبىر
 لىشتى.ېپ ئۈشۈلۆل بۇقىن پېبىر ئايلىق مائاشىغا ي

ندىپايالر ۇيت ھارپىسى، گېربان ھۇتىم، قېبىر ق ەنەي
ك ەدۈتكەي ەرگەتچىلەقادىرغا، بارلىق جىناي ەتلىشىپ، رابىيەسلىھەم

 ل كىرىم قىلىشتى. ۇن پۇرغۇتىپ، نېپ سۇرۇپىش ۇپول

 ەرگەتچىلەيارن زىەلگەغقانلىرىنى يوقالپ كۇرمىدىكى تۈت
 ابى بار: ۋئورتاق بىر جا ڭندىپايالرنىۇگ

ك ـ ەمې، يۇپىلىدېت ەرسەن ەممەھ ەردەي ۇالر، بۇڭم بولە_ خاتىرج
ملىنىشىدىن ۇقۇل مىكروبى يەسېك، تاماكا ئالمايمىز، كەئىچم

 رىمىز. ۋېلىېل بولسا ئۇپ ەا قانچۇڭھتىيات قىلىمىز. شېئ

رىدىغان ئايال ۇىپ تئارىلىقىدا كىرىپ ـ چىق 800ن ەبىل 600
ت قىلىنغان يوقالپ ەخسۇتىم رېر ئايدا بىر قەھ ڭسالرنىۇھبەم
لىپ ېقىنلىرى ئېغقانلىرى، يۇابىئاتلىرى، تۋتا ەلىدىغان ئائىلېك
غاتالر ۋس. سوەمەسابالش ئاسان ئېغاتالرنى ھۋلىدىغان سوېك
 ەتكەخىزم ۇ، ساقچىالر بۇيدەرىلمېب ەاسىتۋقولىغا بى ڭسنىۇھبەم
س خادىمالرنى ئاجراتقان. كىيىم ـ ۇخسەم «پۈلۆل بۆڭۈك ەئاالھىد»
رىمى، ېي ڭرسىنىەقانداق ن رەن، تاماكا قاتارلىق ھۇك، سوپەچېك
پ ۈنۆغا كڭنىۇسالر بۇھبە. مۇتىدېممىسى جىمال يوقاپ كەھ ەزىدەب

 الر:  ۇقالغان. ئ

 ۇرىمى بولسىمېتىپ، يېرىمى ئولجىغا كېبولسا ي ەمېن رە_ ھ
 .ۇش بولىدۇپ خەد گدى، ـەمغا تۇقول

ياكى  ەچتەنى كۈر كەندىپايالر ھۇرمىسىدىكى ساقچى، گۈئايالالر ت
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غىر سومكىالردىكى ې، ئەچۇپ، ئىشتىن قايتقۇىتى توشۆۋن ەندەتىگەئ
شال ۇخ ەيىگۆپ، ئۇزۇقلىرىنى توشقۇپ، يانچۈشۈرۈتۆئولجىالرنى ك

ئىشىكتىن كىرىپال  ەزگىلىدەن مەشكۈن، ئىشقا چەتكىنى بىلەك
م ەئاد» ەرىجىدەئوخشىمىغان د ڭندىپايالرنىۇ. گۇلىقى باشلىنىدغالجىر

گىرىپتار  ەلگەسېپسىخىك ك« شى ئاغرىيدىغانېرمىسا بۇتىللىمىسا، ئ
 4ـ  3نى ۈر كە. ھۇممىسى ئوبدان بىلىدەسالر ھۇھبەنلىكىنى مەئىك

م خاپا ۇچوق ەيىگۆندىپاي ئۇالمىغان گۋپ، تىللىۇرۇسنى ئۇھبەم
پ، ۇرۇتچىنى ئە. جىنايۇسى قاچىدۇيقۇئ نىۈك ۇياكى ش ۇقايتىد

 ەندىپايالر ھۇزىپىسى بولمىغان گۋەچقانداق ېتىلالشتىن باشقا ھ
 ەزىدە. بۇرىدۈك تىمىسقىالپ يەپ، چاشقاندەئىزد ەر باھانەبىر ەندەگېد
نىك ېچىدا يۇئ ڭتىنىۇپال، پۇارقىراپ قويۋپ ەد« قۇتتەبىز ك»خى، ېت
ق پاكىت ەرسىنى نەبىر كىدىن ماراپ،ۈشۆت ڭپ، كامىرىنىەسسەد

ن، سىرتقا ۈچۈت قىلىش ئەئىبر ەممىسىگە، ھەـ د ۇالىدۇۋتۇن تەبىل
 ەڭئ ەباھانىلىرى ئىچىد ڭالرنىۇ. ئۇرىدۇلىپ چىقىپ، تازا ئېئ

، «ڭكتىن مارىدىۈشۆت»، «ڭلىق قىلدىڭنى زاېم»ئاددىيلىرى 
 ۋەز ۆس سەرزىمەك ئەندەگېد« ۈڭلدۈك»، «ڭزلىدىۆازدا سۋقىرى ئاۇي»
اتقان ۋ، كىرىپ ـ چىقىەتتە. ئادۇام قىلىدۋدا ەرگىچەتلەكرىەھ

لىش، ۋېش، چىمدىۇلۇچىنى يېلىقىنى تارتىش، چۇق ڭرنىەتچىلەجىناي
تىنى ۇپىش، قولىنى قايرىپ ئىتتىرىش، پېت ەتىگۆش، كۇرۇشاپىالق ئ

ر نورمال جازا ەكلەندەگېش.... دۈرۈكۈتالپ يىقىتىش، تۇچاپ
ندىپايالر چىرايلىقراق ۇئايال گ پ قالغانۇشۇ. ئىچى پۇسابلىنىدېھ

نى ۈڭزۆئ»ت قىلىپ ەسەھ ۇچىرايىنىم ڭر چوكاننىۇيغۇر ئەبىر
پ ۇرۇن ئەلىپ چىقىپ، توك توقمىقى بىلېپ زالغا ئەد« ڭياسىدى
پ ۈرۈينىدىن قوغالپ يەپ چىرقىراپ قاچسا، كۇقورق ۇ، ئۇقوغاليد

لىق ڭرالمىسا زاۇپ، قاتتىق ئۈرۆ، قالغانلىرى تاماشا كۇرىدۇئ
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پ زالنى بىر ۈشۈلۈخىرلىنىپ قاھ ـ قاھلىشىپ كەالسا پۇۋرۇقىلىپ، ئ
 ۇالر بڭالغىنىنى قاراۋك ياسىنىەگىدىغاندېت ەرگەئ»خى ېت ەنە. يۇئالىد

نلىرى ۇچىش ئويېل ئۆڭۈنداق كۇ. مۇپ تىلالپ قويىدەد« ڭئىنجىقنى
ام قىلىپ، ۋدا ەرچەتلەسائ ەزىدەب ەمدەھ ۇرىدۇرىپ تېز بۈپات ـ پاتال ي

قىپ ېپ ئۆتىپ قالغاندا ياكى قان كېتچى ھوشسىزلىنىپ يەيجىنا
 . ۇندىال ئاندىن توختايدەتكەك

ت قىلدى ەن، بانكىدا خىيانۇن خوتەگېندىپاي ما دۇنى گۈبىر ك
نى ېم»ر چوكاننى ۇيغۇئىسىملىك ئ ەھرۆپ سوالپ قويغان زۇتۇپ تەد
زلىك ەغەلىن قېپ، قۇرۇپ چىقىپ ئۇتۇپ تەد« ۈڭلدۈلىق قىلىپ كڭزا
ر ەھ ۇن. ئەتكۈۋەزۈگېغا يڭنىۇرىي ھالدا ئۇجبەقارتنى م ەدان 52
ندىپاي ما ۇي توختاپ قالغىنىدا، گەتمۆز ئەغەلىدىن قېتىم گېق

 ن.ەزگۈگېي ەگىگىچۈپ قارت تۇرۇن ئەقولىدىكى توك توقمىقى بىل

پ، ۇنالش بولۇزىپىنى ئورۋەھىم خىزمىتى ۇم ەڭئ ڭساقچىالرنى
 ەنەممىسى ئەھ ڭىش قاتارلىقالرنىيتەپۆش، مائاش كۈرۈستۆپ ئەنسەم
فىرالرغا باغلىق بولغاچقا، ېنالشتىكى سان ـ سۇئور ەزىپۋە ۇش

، ئىشقىلىپ ۇرىدۋېپ سوالۇتۇم تەستىن ئادەمېر ـ ئايال دەساقچىالر ئ
الر ۇ، ئۇالر ئايرىمايدۇ، راست ـ يالغىنىنى ئەپايۇتاپسىال ك ەبىر باھان

السىال بولدى. ۋنلىۇئورپ ۇرۇزىپىسىنى ئاشۋەپ سوالپ ۇتۇت تەقەپ
ش ۇرۇندۇش، روھىنى سۇرۇئ ەرگەىسىنى يۋيەھ ڭرالرنىۇيغۇئ
ن كوچىغا چىققان ۈچۈنالش ئۇئور ەزىپۋەش ـ ۇتۇم تەئاد ەقسىتىدەم

 پ قالغان. ۇرىكىتى بولەتتىكى ھەئاد ڭخىتاي ساقچىلىرىنى

ئايال يىلالپ  ەنچۇكىرىپ قالغان بىر م ەرمىسىگۈئايالالر ت
، ۇيدەناھ قىلغانلىقىنى بىلمۇگ ەمېن ڭزلىرىنىۆ، ئۇمسوراقسىز ياتسى

ى ېڭي ەتتەالر ئادۇ. ئۇتىدېپ كۈتۆتتا سورىيالماي ئايالر، يىلالر ئەھ
 : ۇشىدۇنداق تونۇن شەر بىلەنلەكىرگ
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 ىز؟ ڭقىلىپ كىرىپ قالدى ەمې، نە_ ھ

 رنى قىلدى ساقچى.ەپلەك گەندەگې_ خروئىن د

 ؟ۇنمەككەياكى چ ۇ، ئاق تاماكا ساتقانمە_ ھ

كىشنى ېن تاماكا چە؟ مۇئ ەمېن نەگې؟ ئاق تاماكا دە_ ھ
 ن. ەيمەبىلم

 

 السام...ەۋن يەمەڭل ەخسەبىر ت

 ەخسەم، بىر تۇتىدىغان بولدېپ كۈلۆن ئەايجان، مۋايجان، ۋ_ 
ناھ ۇرازى بوالتتىم، بىگ ۇممەتسەپ كۈلۆالغان بولسام، ئەۋن يەمەڭل
لىنى ۆڭك ڭممىنىەنى ھۈك رەم، ـ ھەيدەاي مۋم، ۇتىدىغان بولدېك
ازى ۋرياد ئاەـ پ ەنال ۇرىغان بڭش قىلىپ، يىغا ئارىالش ئىەغ
ناھ قىلىپ ۇگ ەمېن ەرمىگۈاز تۋئا ۇدىكى كامىرىدىن چىقاتتى. بۇڭلۇب

زارى ئىدى. باشقىالر  ڭيدىغان ئامىنىخاننىەكىرىپ قالغانلىقىنى بىلم
ندىپايالر ۇتتى، گەيىشېت بولغان دەچىيى جاراھۈئاشقازىنى، ئ ڭنىۇئ

غا ڭنىۇك قىالتتى، سىرتتا ئەك بوزەدۈگېنى دۈر كەنى ھۇبولسا، ئ
رىپ، ئامىنىخانغا ېب ەيىگۆئ ڭندىپايالرنىۇك بىرسى، گەدۇم قىلغەيارد

يوق ئىدى. بىر  ۇقىنىمېپ ئارقا ئىشىك قىلىدىغان يەقاراپ قويغىن، د
 ۇلىپ، ئېرز ئەسوم ق 50كىچىك بالىلىرى، قوشنىسىدىن  ڭنىۇتىم ئېق
، ۇن بولسىمەلگەكەمىش ئېل ـ يە، يېۋەك مەدۈگېلغا ئاپىسىغا يۇپ
 ڭنىەناھىنى ئىقرار قىلمىغان جاھىل ئامىنۇندىپايالر گۇگ
تتى. ۇۋەرۇبالىلىرىنى قايت ڭنىۇپ، ئەرسىسىنى ئالمايمىز دەچنېھ
 ۇئاچ قالدى، ئاچلىققىغ ەندەلگەى كېڭي ەنداق قىلىپ ئامىنۇش

 ۇلدى. ئەغىر كېئ ۇكمەغا بڭىنۇق ئۇچىدىغىلى بوالتتى، خورل
رلىك ەن زومىگۇگان خوتۇڭن بىر تەتكۈۋەرۈلتۆرىنى ئېپ، ئەسلەد
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 ۇنى ئۈن كەاتقان بىر كامىرىغا سوالنغان ئىدى. كامىرىغا كىرگۋقىلى
قىلىش جازاسىغا  ەسادىرۇن، مەقى بىلۇيرۇب ڭننىۇگان خوتۇڭت ۇئاش

ن ەپ كىرگۈرۈتۆك ڭنىۇس ئايال ئۇھبەم 8ـ  7چرىدى، ۇئ
ز ماي، چىش ۈكلىرىنى، يەچېبوپىسىدىكى بارلىق كىيىم ـ ك

الدى. ئارقىدىنال ۈۋشۈلۆگىلىرىنى بۆڭن، لۇچوتكىلىرىنى، سوپ
چىسىدا بىر تامبال ۇالدى. ئۇۋرۇسالد ۇچىسىدىكى كىيىملىرىنىمۇئ

لىپ، ېن ھىجىيىپ كۇرى بىر خوتېن لىپتىكىال قالدى، بىر چاغدا قەبىل
پ ەن دەئىك ەن بىر پارەىم بىلينىكۆك ڭنىېلىپتىكى م ڭنىۇب

اتقان ۋلداپ يىغالۇقۇن بۇگان خوتۇڭالدى. تۋتارتى ۇلىپتىكىنىم
گى قارىداپ ەڭكىرلىشىپ ر ەمدەارقىراپ توختاتتى ھۋنى ەئامىن

 :ەگەئامىن ۇردى ئەغا ئىچ ئاغرىتىپ بڭنىۇن بىر ئاق مايكىنى ئەتكەك

ىن ئىش باشت ەممەھ ەردەي ۇ، بڭئوخشىدى ەمدى بىزگە، ئە_ ھ
مدى ەر ئىسالھاتى بولدى، ئەن يەئالدى بىل ۇنغە، بىلىسۇباشلىنىد

 ڭيىن دىكتاتورىنىېدىن كڭنىۇق، بۇقىلد ەسادىرۇلكىنى مۈم ڭبايالرنى
 ۇدى ئېالر، ـ دڭپ ـ قائىدىنى باشالەدەنى ئېن، قەتىيسېمىنى تەت
شقا، ۇرۇنى ئەلىپ ئامىنېالر ئولىشىپ كۇ. ئەرگەتراپىدىكىلەئ

 «گىتىش جازاسىۆپ ئەدەئ»الشقا باشلىدى.چىمدىشقا، تاتى
 زلىدى: ۆس ەنەن يۇر خوتەن، زومىگەباشلىنىشى بىل

، بىر ڭپ قالدىۇزاسى بولەئ ڭئائىلىنى ڭمدى بىزنىەن ئە_ س
ا ۇڭي ئىشلىتىمىز، شەمېد ڭنىېـ م ڭنىېرسىنى سەن ەممەھ ەئائىلىد

الدى، ۈۋشۈلۆنى بڭرسىلىرىەق نۇئارت ڭىللىرىڭسى -بايا ئاچا 
پ ۇبول ۇل ـ ماجىراالرمەدېج ەنچۇـ م ەئانچ ەندەگېد ەدى ئائىلمەئ
، ەدى ـ دېپ، ـ دەرىدىغان گۇپ تەپلەدەلىمىغانالرنى ئڭپ ئاە. گۇرىدۇت
پ ەرماي، ـ دۇالر، قاراپ تڭنى باشالېقاراپ، ـ ق ەرگەتراپىدىكىلەئ
 ارقىرىدى.ۋ
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نى ۇپ ئۇلۇرۇنالر يوپۇھىمسىز خوتەن رەتكەپ كۇلى قارا بولۆڭك
چىنى ېن چەلگۈرۆئىككى تال ئ ڭنىۇشقا باشلىدى، بىرى ئۇرۇئ ەنەي
ن ەقارىماي ئىككى ئالىقىنى بىل ەچكىمگېالدى، بىرى ھۇۋتۇم تەھكەم
بىقىنلىرىنى چىمدىپ  ڭنىۇچچىسى ئەن ەنەردى، يۇنى كاچاتلىغىلى تۇئ
جان ئاچچىقىدا چىرقىراپ يىغالپ،  ەئامىن ەدى، بىچارېي دەتۈۋېزۈئ
 ەسخىرەراتتى، مۇنى ئۇنالر ئۇتتى، خوتەنىپ كپ تولغىەكلەپىچېت

 ڭنىۇن ئەك قىلىقالر بىلەردەرلەتتا ئەتتى، بىرلىرى ھەلۈقىلىشىپ ك
جازا تاكى  ۇكسىنى مىجىقالشقا، ساغرىسىنى سىالشقا باشلىدى، بۆك

كامىرىدا  ۇامالشتى. بۋر داەدەق ەنگەتكەھوشىدىن ك ەئامىن
تچى ۆۋەائالىيىتىنى نلىش پېنى قارشى ئەاتقان ئامىنۋاملىشىۋدا
ھوشىغا  ەراتتى. ئامىنۇزىتىپ تۆندىپايالر تاماشا قىلىپ كۇگ
 ن:ۇگان خوتۇڭرغان تۇت ەرۆشىدا ئېب ەندەلگەك

ملىرىنى ۈزۈت ڭئائىلىمىزنى ڭمدى بىزنىەدىن، ئۇڭر ئورنۇ_ ت
 ڭنىېن، مەن بولىمەلتانى مۇس ڭكامىرىنى ۇب ن.ەگىنىسۆئ
قىمچىلىق ېندىپايالرغا چۇ، گ، ساقچىڭمنى ئىجرا قىلمىساۇقۇيرۇب

 ۇن. بەيسەنى تاياق يۈر كەك ھەنكىدۈگۈ، بڭرز قىلساە، ئڭقىلسا
ينىدىكى اللما ەك ڭنى ئاشخانىنىۈڭكۈلۆ، ئەڭتسەپ كۈلۆئ ەردەي

مكارلىشىپ ە، بىز ھڭرز قىلساە. ساقچىغا ئۇرىدېئىتالرغا تاشالپ ب
 يمىز،ەق دۇرالپ قويدۇجبەشقا مۇرۇجىنايىتىنى ئىقرار قىلد

ن، ەناھكار بولىسۇگ ۈڭزۆ، ئۇپى ئوخشاش چىقىدېگ ڭممىمىزنىەھ
ئارقىدىنال، ـ  ۋەپتى ەن تەتى بىلۇشىغا پېب ڭنىۇپ، ئە؟ ـ دۇمڭبىلدى

غىن! ـ ۇتلىرىمنى پاكىز يۇلىپ پېلىپ كېنى ئۇقاچىدىكى س ۋۇنى ئاېق
 ارقىرىدى.ۋپ ەد

 ەڭز ئىجرا قىل، ـ قالغانالر تې، چاپسان بول، تە_ خوپد
 اشتى.رقىرۇچ
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 ڭننىۇخوت 8 - 7كامىرىدىكى  ەتىسىدىن باشالپ ئامىنەئ
رىمى ېي ڭاق تامىقىنىۋچ ۈندىلىك ئۈك ڭنىۇغالچىسىغا ئايالندى. ئ

نى ۈزى كەرت ئىدى. بەرىلىشى شېنغا بۇگان خوتۇڭرىي ھالدا تۇجبەم
ك ھور ەمدۇشتۇقولىدىكى بىر تال م ڭنىۇن ئۇر خوتەزومىگ ەندەتىگەئ

 قاراپ: ەگە، ئامىنەتتى ـ دەتۇۋېتۇپ يەككى چىشللىپ ئىۋېناننى تارتى

پ ەي، ـ دەتۈۋېنۈتۆابىنى ئۋا ساڭتقىن، ساۇن روزا تۈگۈ_ ب
 ەن ئامىنەكىرگ ەرمىگۈناھسىز تۇچ گېنداق قىلىپ ھۇتتى. شەلۈك
 ەردىدەد ڭرداب يىتىپ، بالىلىرىنىەزى توق ئاچچىق زەزى ئاچ، بەب

ي ەچۈئاشقازان، ئ ەئاي ئىچىد ەپ ئالتۈرۈپ يىغالپ يۇسۇقان ق
 پ قالدى. ۇگىرىپتار بول ەسىلىگېجاراھىتى ك

شى ۈلۆقىندا ئې، ئاشقازان راكىغا گىرىپتار بولغان، يەرابىي
 ۇپ قالىدۇقۇسىلى يېر كەردىكىلېلغان، كامۇپ دىئاگنوز قويەمكىن دۇم
 ڭنىۇلدى. ئۆب لۆڭۈك پۆك ەگەن ئامىنەرگۈچىپ يېپ قۇپ، قورقەد
 تىمېق ەقانچ بىر يىنېك ندىنەبىلگ نىئامراقلىقى كەب ەنگەمەڭل
  ردى.ەب تىپەۋەئ نەمەڭل غاڭنىۇئ

 دىكى كامىرىدىن:ۇڭلۇب ەنى ئامىنۈبىر ك

ن ەمەڭن لەدىم، خااليىق مېن يەمەڭن لەت، مەھمەئاچا ر ە_ رابىي
ئىچى  ڭنىۇ، ئەردەنلۈك ۇتتى. شەارقىراپ يىغالپ كۋپ ەدىم، ـ دېي

 ندىپايالرۇتىپ قالدى، گېيرخانىسىدا ۇدوخت ەرمۈپ تۈرۈقاتتىق س
 ياكى ،ۇدىمېن دۇلسۆئ ئالدىدا زۆك ڭقادىرنى ەرابىي نىەئامىن

 ڭنىەنى رابىيۇنىال ئۈك ۇ، شۇدىمېد نۇقسۇي غاڭنىۇئ سىلىېك
پ قالغان ۇرىم جان بولېي ڭنىۇئ ەقويدى. رابىي پەتكۆكامىرىغا ي

 ڭزىنىۆيىن، ئېلىپ قاراپ چىققاندىن كېپسەس ەزلىرىگۆ، كەدىنىگەب
پ ۇرۇمايسىراپ ق ڭيلىرىنىەچۈئاشقازان، ئ ڭنىۇ، ئەجرىبىسى بويىچەت
نلىكىنى، ەتكەقانسىراپ سارغىيىپ ك ڭرلىرىنىۇنلىكىنى، تومەتكەك
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 ۇس قىلدى. ئېنلىكىنى ھەرسىزلىقتىن ئىكۇماغد ڭسىلىنىېك ەممەھ
زى باقتى. ۆك ئەستراالردېددى سۇنى خەندىن باشالپ، ئامىنۈك ۇش

پ، تازىلىق قىلىپ، ەشلۈگەڭكىيىمىنى ي ەممەھ ڭنىۇن ئەئالدى بىل
ردى، ئاستا ـ ۈتۆدىشىپ روھىنى كۇڭزدى، مۈرنى كىيگەى كىيىملېڭي

تلىك تاماقالر ۇۋۋەك قەندەگېش، شورپا دۆئاستا ئاق ماي، سارماي، گ
بىر  ەپ، ئامىنۈتۆك ئايالر ئەندەگېشقا باشلىدى. دۇرۇقالندۇن ئوزەبىل

لدى. ەرمانغا كەيدىغان دەلەيېاكىز يننى پاك ـ پەمەڭل ەخسەـ ئىككى ت
 -رد ەھرىنى باغالپ، دېك مەز ئاچىسىدۆددى ئۇخ ەرابىيىگ ۇئ
 ردى.ەيتىپ بېالىنى ئۋھەئ

پ ۇتۇت ەن بىللەئاغىنىسى بىل 4ـ  3ت ەمۈكۆرىنى ھېئ ڭنىەئامىن
رىكىنى قىاللمىغان، ئىككى ېد -ردىن ئىز ەچ يېھ ەن، ئامىنەتكەك

« لىپ ـ ساتقانېخىروئىن ئ»رىنى ېئ ڭنىۇت ئەمۈكۆيىن ھېيىلدىن ك
ز ۇن يالغەن. ئىككى بالىسى بىلەتكۋەتىېم قىلىپ ئۈكۆھ ەمگۈلۆپ ئەد

ئىسپاتلىرىنى  ڭشالرنىۇئىدارىسىدىكى تون ڭرىنىې، ئەقالغان ئامىن
ل، ۈگۈخىروئىن ت ەمرىدۆئ ڭرىنىېاتقان ئۇۋاق ناماز ئوقۋش ەلىپ، بېئ

سىتىنى ەج ڭرىنىېئپ، ەلىللەيدىغانلىقىنى دەكمەچ ۇتاماكىم
دىن ڭنىۇنغان. شۇرز سەش توغرىسىدا ئۈرتۈكشەرخانىدا قايتا تۇدوخت

لىپ ېك ەيىگۆئ ڭنىۇقسىز ئۇيۇ، تەچىدېرىم كېيىن ساقچىالر يېك
رسىتىپ، ۆپ بىر بوالق ئاق پاراشوكنى كەد «مانا پاكىت»پ، ۇرۇئاخت

 ەيىگۆئ ڭتتا بالىلىرىمنى قوشنامنىەن. ھەتكەپ كۇتۇنى تەئامىن
نى ۇيول قويماي ئ ۇپ يىغلىغىنىغىمۇرۋۇپ يالەكىرىپ قوياي دەئ

يىن، ېتاشلىغاندىن ك ەرمىگۈنى تۇن. ساقچىالر ئەتكەلىپ كېباغالپ ئ
رغان. ۇتقان، ئۇنى قىينىغان، قورقۇنى سوراق قىلىپ، ئۈر كەھ

 ەيگۆرىم خىروئىن ساتاتتى، ئېئ»ت ەقەريانىدا پەساقچىالر سوراق ج
نى ۇل يوق ئۇن پەن، مەپتىكۇپ قويۇرۇبىر بوالق خىروئىن يوش
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رھال ەرسىال، دەپ بۇپ قول قويەد «پچىقىپ ساتتىمەئ
 يتقان. ېتىدىغانلىقىنى ئۇۋېقوي

پ ۇشۇقۇوكات ئۋغا ئىچ ئاغرىپ ياخشى بىر ئادڭنىۇئ ەرابىي
ناھ قىلغانلىقىنى ۇگ ەمېنداق قىلىپ، نۇتتى. شەگۆقىل ئەردى. ئەب

للىمازا ساقىيىپ، ەس ەان ئامىنياتق ەرمىدۈرىم يىل تېچ يۈي ئەبىلم
ناھ ۇستىن، بىگەتمۆپ ئۆك ەمدەپات ـ پات سوراققا چىقىدىغان بولدى ھ

رداب ئاچچىقى ەرنى قان زەقامالغانلىقى ئىسپاتلىنىپ، سوتتىكىل
 تتى. ەتىپ، ئاقلىنىپ چىقىپ كۋېن تىللىەبىل

 

 ؟ۇناھمۇن گەككەياغلىق چ

نى ڭشىنجا»مىتى ۈكۆيىلالردىن باشالپ، خىتاي ھ - 1990
ت، ەى سىياسېڭنامىدا بىر قاتار ي« شۈرۈندەللۈچىش، گېئ
نىدا ېدىلىك ئىپادىسى، يەۋگ ەڭئ ڭنىۇرنى چىقاردى. بەلگىلىمىلەب
 ەخالىغانچ ەلىگېر ئۇيغۇر قانداق خىتاي ئەقرالىق قارتى بار ھۇپ
ندىن ەنڭجيا»لكىلىرىدىن ۆن خىتاي ئۈتۈپ ۋەيدىغان بولدى ەلەلېك
، «ل تاپماق ئاسان جايۇپ»، «ت ماكانەننەج»، «سىل جايېئ
ىقاتالر ۋشەك تەندەگېد« غا چىقڭشىنجا ەڭسېلدار بوالي دەمەئ»

يدا قىلغان خىتايالر ەقىنىنى پېن ئەچمۆن، پىالنلىق، پىالنسىز كەبىل
يدىغان ەتۆئ ەزىپۋەربىي ەباشلىدى. ھ ەلىشكېقىپ كېك ئەندۈلكەك
تچى، ەىشچى ـ خىزماتقان ئۋلىېتكىلىپ كۆي ەنگۇەتڭر، بىەرلەسكەئ
سىپ ەربىيدىن كەن ھەنگەيىنلەلدارلىققا تەمەلدارالر، ئەمەئ

چىققان ياشالر، ئىش  ەتكەپ خىزمۈرۈتتۈش پۇرغانالر، ئوقۇئالماشت
رمىدىن ۈر، تەتچىلەن جىنايەلگەتكۆنالر، ئورنى يۇن ئاققەلگەپ كەئىزد

 ۋەخىل نام  رەن ھەمۇر، قاتىلالر...... ئومەتچىلەقاچقان خىيان
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ن خىتايالر ەشكەرلەلىپ يېك ەرلىرىگەھەر شۇيغۇن ئەالپاقالر بىلق
ش ەسكەخالق، پەت، ناچار ئەيامان ئاد ەنچۇن بىر مەزلىرى بىلۆئ

زىلىرىدا ېر ـ يەھەر شۇيغۇلىپ، ئېلىپ كېئ ەقىلىقالرنى بىلل
دىلىكلىرى ەۋگ ەڭئ ەئىچىد ڭالرنىۇتارقىتىشقا باشلىدى. ب

مار ئويناش، ئوغرىلىق، كىش، قىېشلىك، خىروئىن چەھاراقك
ر ياشلىرى ئاستا ـ ۇيغۇئ زىەپ، بۇازلىق قاتارلىقالر بولۋپاھىشى
ئانىالر،  -ردى. ئاتا ۇچرىغىلى تۇئ ەسىرىگەت ڭالرنىۇئ ئاستا

جىددىي قاراپ، ياش ـ  ەسىلىگەچىالر مۇتقۇلىماالر، ئوقۆزىيالىيالر، ئ
رغا تاقابىل خالقسىزلىقالەخىل ئ ۇاتقان بۋر ئارىسىدا يامراەرلۈسمۆئ
ر، ەھەر شۇيغۇ، ئەزگىلدەاتقان مەۋك چارىلىرىنى ئىزدۈرلۈت ڭشنىۇرۇت
 -ىق قىلىش ئارقىلىق ياش ۋشەقىدىلىرىنى تەزىلىرىدا ئىسالم ئېي
نى ۇش دولقەربىيىلەىجدانلىق قىلىپ تۋرنى ئىمانلىق، ەرلۈسمۆئ
 لدى.ۈرۈتۆك

پاك  ەرتكىسىدۈت ڭلقى مىللىي ئويغىنىش بورىنىنىەر خۇيغۇئ
ن قوراللىنىپ، خىتاي ەلچىمى بىلۆىجدان ئۋئىمان، ساپ 

ش ۇرۇقچىلىقلىرىغا قارشى تۇزۇخالقسىز بەئ ڭنلىرىنىۇئاقق
ر ەتلەرىكەخىل ھ ۇسكى، بۇپسەن ئىدى. ئەتكەپ يۇالزىملىقىنى تون

ررورچىلىق، دىنىي ېنچىلىك، تۈلگۆرىپىدىن مىللىي بەت تەمۈكۆھ
 ڭرنىەيىبلىنىپ، كىشىلەن ئەقالپاقالر بىل ڭك چوەندەگېبىيلىك دەسەئ
ش، يوق قىلىش ۇزۇرىي بۇجبەت بىزنى مەمۈكۆبا، ھەجەئ»ىدا ېڭئ

يدا قىلدى. ەرنى پەھىمىلۋەن ەگېد« ؟ەمېن ۇاتامدۋپىالنىنى ئىجرا قىلى
 ەررىتورىيىلىك ئاپتونومىيېنى، مىللىي تۇقان ز ئاساسىيۆخىتايالر ئ

ن ەمۇپ، ئومۇقوي قايرىپ ەتكەبىر چ ۇنلىرىنىمۇنى قاتارلىق قانۇقان
تتا ەپ سوالشقا، ھۇتۇر قانداق كىشىنى تەت قىلغان ھەدىنىي پائالىي

رنى ەنلەرگۈت قىلدى. نارازىلىق بىلدەرىكەھ تىپ تاشالشقاېئ
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ن ۇتقۇاملىق تۋپ داۇرۇك قانلىق باستەرغاندۇلجىدا باستۇ، غەندەخوت
، غان، ساقال قويغانۇناماز ئوق ەللىدەھەللىيسى قوشنا مەقەقىلدى. ئ
ناھكار ۇن گەبىل ەباھان رەبىر ۇتقانالرنىمۇروزا ت ۋەن ەككەياغلىق چ

 سابالپ جازالىدى.ېھ

لىدىكى كامىرىدا ۇدۇئ ڭـ كامىرىنى 105اتقان ۋتىېي ەرابىي
تىيازدا ەـ يىلى ئ 1998ر ۇمشىنەر قىزى شۇيغۇاتقان ياش ئۋتىېي

ر ەپەن 14تتىن قوغالنغان ېرسىتۋېنىۇن ئۈچۈناھى ئۇن گەككەياغلىق چ
 بىرى.  ڭر قىزلىرىنىۇيغۇئ

ر ەشقەق ۇپ، ئۇن قىز بولەلىشكېك ۋەك ەرېقىللىق، زەر ئۇمشىنەش
تىغا ېلتۇتارىخ فاك ڭتىنىېرسىتۋېنىۇمچى ئۈرۈمدىن ئەرېشكەب

املىق ياغلىق ۋرىدىغان يىلى، داۈتتۈش پۇن. ئوقەلگەشقا كۇئوق
غان. پتىن قوغالنەكتەن مۈچۈتقانلىقى ئۇن روزا تۇرۇنلىكى، يوشەككەچ
مچى كوچىلىرىدىكى ۈرۈيىن، ئېشسىز قالغاندىن كۇر ئوقۇمشىنەش
اق ناماز ۋش ەپلىنىپ، بەزەخالقسىزلىقالردىن غەقچىلىق، ئۇزۇب

ر ۇيغۇ، ئەن بىرلىكتەل دوستلىرى بىلۇر قىز، ئوغەپەن 9يدىغان ۇئوق
ش پائالىيىتىنى ەربىيىلەش، تۇرلىرىنى يامان يولدىن توسۈسمۆياش ـ ئ

پ، ۈرۈندەشۈپ، چەزلۆتوختىماي س ەردەي ەممەالر ھۇى، ئردۇقانات يايد
الرنى ۇپ، ئۇرۇس قىلدېغىرلىقىنى ھېئ ڭالنىۋھەئاتا ـ ئانىالرغا ئ

رىم ېستورانالرغا كىرىپ، يېالر رۇردى. ئۈندەتلەرىكەقايىل قىلىپ ھ
 نەككەچ خىروئىن ر قىزلىرىنى،ۇيغۇن ئەرگۈپ يەاچ ئىشلڭيالى

 ردى.ۇاتا ـ ئانىسىغا تاپشپ چىقىپ ئۇرۇلدۇتۇبالىالرنى ق

 ۋەكىلىرى ۇر، ئاكا، ئۇمشىنەيىلى قىشتا ش - 1998
ر ياشلىرىنى ۇيغۇ، ئەن بىللەچرىغان دوستلىرى بىلۇئ ەشلىككەزىيانك

چ ۆاتقان خىتايالردىن ئۋگىتىۆن ھاراق، تاماكا، خىروئىنغا ئەستەق
 زلىرى ياسىغانۆالر بىر ئامالالر قىلىپ ئۇلدى. ئەلىش خىيالىغا كېئ
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ھاراق ساتىدىغان  ڭمچىدىكى بىر خىتاينىۈرۈچ بومبىنى، ئۇپارتالتق
 ڭكاننىۇپ قاچتى، بومبا پارتالپ دۇتاشالپ قوي ەكىنى ئىچىگۇد
لمىدى. ۈرۆزىيان ك ڭچقانداق چوېتتى، باشقا ھۋەقىېرىزىلىرىنى چېد

الن ېت ئەربىي ھالەجىددىي ھ ەمچىدۈرۈن ئۈتۈچىسى پېك ۇخىتايالر ش
ن تىزىملىغان بىر ۇرۇلىپ، بېايالقچىالرنى ئىشقا سس، پۇقىلىپ، جاس

 ن قىلدى. ۇتقۇر ياشلىرىنى بىراقال تۇيغۇز ئۈي ەچچەن

، ەئاتقىچ ڭر ياشلىرىنى تاۇيغۇن ئەزلىگۈخىتاي ساقچىلىرى ي
ن قىيناپ سوراق ەلالر بىلۇسۇھشىي ئۋەلىپىدىن چىققان ېئىنسان ق

پ قارىغان، ەك دتلىۋەناسىۇقىلىپ، پارتلىتىشقا قاتناشقان ياكى م
سمىي قولغا ەر قىز، يىگىتىنى رۇيغۇر ئەپەن 9ر باشلىق ۇمشىنەش

پ ۇرۇيالغان ئىسپاتالرنى ئويد ۋە ەرىي ئىقرارنامۇجبەئالدى. م
قىل ەستۇم» ڭنى« شكىالتىەررورچىلىق تېكىشىلىك ت 9»چىقىرىپ 

كىنىنى پارتلىتىش ۇيولىدىكى ھاراق د« شۇرۇركىستان قۈرقىي تەش
تىپ ېي ئەرمۈچىكتېر ياشنى كۇيغۇر ئەپەن 7ن، ۈچۈجىنايىتى ئ

چ ېرنى ھۇمشىنەتسىز قاماققا ئالدى، شەددۇتاشلىدى، بىرسىنى م
تىراپ قىلمىغانلىقىغا قارىماي ېمىنى ئېچنېھ ۋەشىغا ۇناھسىز بولۇگ
 سولىدى. ەرمىگۈت ۇم قىلىپ بۈكۆيىللىق قاماققا ھ 7

كامىرىدا قولىغا  ۇغڭقارا ڭرمىسىنىۈان ئايالالر تۋداۇر ليۇمشىنەش
 ڭنىۇزگىل ياتتى. ئەن مۇزۇئ ەتتەلىنغان ھالېن سەتىغا كىشۇتاقاق، پ

 ەرۆئ ۇن بولغاچقا، ئەنگەنجىرلەز ەنگەتىدىكى كىشۇقولىدىكى تاقاق پ
كچىيىپ ۈيتتى، مەلمەيېپ تاماق يۇرۇز ئولتۈالمايتتى، تڭپ ماۇرۇت

ئاز ئىدى.  ۇرسىتىمۇخالش پۇغا ئڭنىۇخاليتتى، توغرىسى ئۇپ ئۇرۇئولت
رنى ئىقرار ۇمشىنەندىپايالر شۇگ ەچتەزى سوراقچىالر، كۈندۈك

 ەزىدەتتا بەھ ۋەن ۈچۈقىنى چىقىرىش ئۇشۇئىچ پ ەزىدەش، بۇرۇقىلد
لىپ چىقىپ، سوراق ېن ئالدىغا ئۈچۈسىش ئېمارىنى بۇش خۇرۇم ئەئاد
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 يتتى. ەللەشكۈپىپ دېمبااليتتى، تۇپ دۇرۇقىالتتى، ئ

پ، ۇرۇارقىراپ تۋن ەردانىلىك بىلەتىم مېر قەر ھۇمشىنەش
، ەزىدەتلىرىنى پاش قىالتتى. خىتاي ساقچىلىرى بەھمۆت ڭساقچىنى

 ڭرنىۇيغۇ، ئڭنيانىۇ، دڭتتا خىتاينىېرسىتۋېنىۇئ ڭرنىۇمشىنەش
نلىكىنى ەنگەگۆھازىرقى زامان تارىخلىرىنى ياخشى ئ ۋەدىمكى ەق

 چىاليتتى.غزىنى كوېئ ڭنىۇمىالردا ئېن تارىخىي تەستە، قەچكەبىلگ

؟ ـ ۇر سوراپ باققانمەھەپ، شۇرۇت قەلۆرالر تارىخىدا دۇيغۇـ ئ 
 پ سورايتتى ساقچى.ەد

نى ەڭنامڭكونا تا -ى ېڭنى، يەڭننامە، خەڭشنى بىلسۇت ئوقە_ خ
رك ۈكتۆرىيىسى، كېرىيىسى، ھون ئىمپېزخان ئىمپۇپ باق، ئوغۇئوق

ت ۇ، ئىدىقرىيىسىېرىيىسى، قاراخان ئىمپېر ئىمپۇيغۇرىيىسى، ئېئىمپ
ممىسىنى ەھ ڭالرنىۇ، شۇلىقىدېچ ەگۈڭزۆر كەنلەگېرىيىسى دېئىمپ

، ەئىدىيەس ەردەي ۇنال بۈگۈنۈخى تېرغان. تۇىلىرىم قۋبو ڭنىېم
ن ۈكچۈمىرلىكى، لەن ئەلتانلىقى، خوتۇ، ئىلى سەرىيەشقەق

تلىرى بار ئىدى. ەلۆر دۇيغۇئ ەنچۇك بىر مەندەگېپادىشاھلىقى د
ركىستان ئىسالم ۈرقىي تەش ەردەشقەال، قۋۋلىشتىن ئاېر كەنلەس
لغان ۇرۇرىيىتى قۇمھۇركىستان جۈرقىي تەلجىدا شۇرىيىتى، غۇمھۇج

ئاي  ڭرالرنىۇيغۇ، ئەرىپىدەت ۇئ ڭماناسنى ۇندىمەلگەر كەنلەئىدى، س
ممىسى ەھ ڭالرنىۇش ەنەراتتى. ئۇپ تەپىلدەك بايرىقى لۆق كۇزلۇلتۇي
ت ەلۆر دەالردا بىرڭ، تارىخىۇچرەنلەتلىرى ئىدى، سەلۆد ڭرالرنىۇيغۇئ
الر ۇلالر، مانجۇغڭتالر، موۇرالر، توبۇيغۇ؟ ھونالر، ئۇپ باققانمۇرۇق
رىدىن باشقا ەجەپ ياشىغان شۇبول ەملىكەستۇم ەردەتلەلۆرغان دۇق
 الر بار؟ ەڭمېن

 ڭمىنىمىزنىېز ڭگونىۇڭج ڭنى قوي، مانا ھازىر بىزنىڭ_ تارىخى
 ن؟ ەاتىدىغانسۈۋرۆدىن ئوبدان كرىتىەلغانلىقىنى خۇسوز ەرگىچەلەن



361 
 

 . ۇسابالنمايدېھ ڭنىېممىسى سەھ ڭرنىەرلەالغان يۋسىې_ ب

 ؟ۇبارم ڭ_ پاكىتى

ددىچىن ەتلىك سۋەيەلغان ھۇسوز ەربكەرقتىن غە_ بار، ش
ن ەيگەچۈن، كەيگېڭەك ەڭئ ڭن خىتاينىەزىال، مانا مۆئ ڭپىلىنىېس

 ؟ۇدرمامۇپ تۈرۈتۆد كەپ قەگراسى دېالغان چۋچاغدا ياسى

نى ۇئ ەنەپىنى توختىتىپ، يېپ قالغان ساقچى گۇلۇتۇتىلى ت
 شقا باشلىدى. ۇرۇئ

ـ  ۇلمۇدۇن ئەر بىلۇمشىنەيىن، شېندىن كەكىرگ ەرمىگۈت ەرابىي
يتىشتى، ېئ ەنى بىلل« نلىرىم ياپراقەت»تىپ ېرالردا يېل كامۇدۇئ

توپلىمىنى  ڭئىرلىرىنىېيازغان ش ەرمىدۈت ڭرنىۇمشىنەش ەنەي ەرابىي
 پ ساقالپ قويدى. ۇرۇشيو

 

 لىشېئىنتىقامىنى ئ ڭلنىۈنگەروش

زىتىغا  ڭنىەرابىي ەردەنلۈرمىسىدىكى ئاخىرقى كۈان تۋداۇلي
ندىپاي ما، ۇگان ئايال گۇڭردى. تەز بۈبىر ئىش ي ەنەگىدىغان يېت

« ڭا ئااليدىڭما»ل ئىسىملىك قىزنى ۈنگەن روشەبىل ەباھان ڭيوقىال
تمىدى. ۋەلىېئ ەنگىچۈك 15ننى ەلىپ جازاالپ، كىشېن سەپ كىشەد

، ۇزارلىسىم ەنچۇي شەلمەرۈتۆننى كەق كىشۇكىلول 10قىز  ەبىچار
 قاراپ قويمىدى.

 ۇن كىچىك قىز ئىدى. ئەكىرگ ەرمىگۈت ۇشىدا بېي 15ل ۈنگەروش
ن ە، دوستلىرى بىلەزگىلىدەاتقان مۇۋئوق ەپتەكتەرا مۇقسىز ئوتتۇتول

يدىكى ۆاتقان ئۇۋرۇى تزۆپ، ئۇئوينىغىلى بارماقچى بول ەبىلل
سىپ چىقىپ، ېالپكىلىرىنى تاقاپ، ئۇن ھالقا، بۇئالت ڭھامماچىسىنى

رنى ەي ەممەن ھەپ يوقىتىپ قويدى. دوستلىرى بىلۈرۈپ يۈشۈرۈگۈي
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يىن، ېندىن كەلگەقايتىپ ك ەيگۆئ ەچتەپ زادىال تاپالمىدى. كەئىزد
 ڭىنۇردى. ئەپ بەزلۆالنى ھامماچىسىغا سۋھەئ ەتتەخىجال ۇتولىم

، قانداق ەردەيەقاچان، ق ڭقلىرىنىۇن جابدۇھامماچىسى ئالت
لىغان ڭرنى ئاەزلۆس ۇاتقاندا، بۋقىلى ەشتۈرۈيوقالغانلىقىنى س

 ۇم قىلدى. شۇلەالنى مۋھەرىپ ئېرھال ساقچىخانىغا بەقوشنىسى د
رغان ۇپ ئولتۇبول ەزالماي جىلۇزىپىسىنى توشقۋەش ۇتۇم تەنى ئادۈك

لىپ، ېتىپ كېھامان ي ۇالپ، شڭى ئارنەپلەگ ۇئىككى ساقچى ب
لنى ۈنگەپ روشەد« ق ئوغرىلىغان ئوغرىۇن جابدۇيىدىن ئالتۆئ»
 ۇشلىرىغىمۇرۋۇيال ڭھامماچىسىنى ڭنىۇتتى. ساقچىالر ئەپ كۇتۇت

نى ئىككى يىللىق ۇستىقلىتىپ، ئەپ، تۇنۇرز سەنت قىلماي، ئەپىس
لالر ئايا ڭرمىسىنىۈان تۋداۇم قىلىپ، ليۈكۆقاماق جازاسىغا ھ

 كامىرىغا سوالپ قويدى. 

كىچىك  ەڭئ ڭندىپايالرنىۇقىز گ ەن بىچارەتىبارېندىن ئۇش
شاپىالقالپ  ەزىگۈئاپئاق ي ڭنىۇغالچىسىغا ئايالندى. ساقچىالر ئ

 الدى. ۇۋلىنى ئاچىدىغان بولۆڭپ ئويناپ، كۇرۇئ

تىنى ئالماپ ۇپ ەاتقاندا، رابىيۋتىېپ كۈتۆندىپاي ما ئۇنى گۈبىر ك
 ەئىختىيارى بويىچ ڭردى. مانىۇۋەرۇرنىدىن قوزغالماي ئولتپ، ئوۇقوي

پ، ۈرۈشۈن چۆۋەپ، قولىنى تۇرۇرھال ئورنىدىن تەد ەبولغاندا، رابىي
 ەك ئىدى. رابىيەرېپ يول بوشىتىشى كەد «خوپ»گىپ، ېشىنى ئېب

چىنى ۆئ ڭلنىۈنگەندىپايدىن روشۇھىمسىز گەباغرى تاش، ر ۇبولسا، ب
چىپ ېنى ئۇپ، ئىستاكاندىكى قايناقسۈتۈكيتىنى ەپ ڭرىشنىېلىپ بېئ

پ ەزەندىپاي ما غۇن گەرگۆرقىنى كۇت ۇب ڭنىەردى. رابىيۇۋەرۇئولت
 پتى. ەتىغا تۇپ ڭنىەارقىراپ، رابىيۋن ەبىل

پال قولىدىكى ۇرۇئورنىدىن ت ەدى رابىيېن؟ ـ دەاتىسۋقىلى ەمې_ ن
مىشقا ېئاتتى، ـ ن ەزىگۈي ڭنىۇپال ئۇن قوشەبىل ۇئىستاكاننى قايناقس
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ك قىلىپ ئوينايدىغان كىچىك ەبوز ڭنىېن سەن؟ مەمغا تىپىسۇتۇپ
 س. ەمەئ ڭباال

لىپ ېپ كۇلۇرۇيوپ ەارقىرىغىنىچۋت ەس ۇدى، ئۆڭگى ئەڭر ڭمانى
پ ۇرۇگالالپ تڭچاچلىرىدىن چا ڭنىۇئ ۇسىلدى، رابىيىمېئ ەرابىيىگ

باشلىنىپ  ەڭيدان جەبىر م ەتارتتى. قىيا ـ چىيا ئىچىد ەنگۆۋەت
قولىغا چىققان  ڭنىۇئ ۇراتتى، رابىيىمۇنى ئەپ رابىيەدەى. ما ھتتەك
 ەتتى، رابىيۋەيىرتى ۇكلىرىنىمەچېرىنى تارتىپ، تاتىالپ، كىيىم ـ كېي
 ڭي، مانىەزمەس ۇزىمۆپ قالغان بىر چاغدا، ئۇن بولۆۋەشى تېب
ندىپاي چىرقىراپ ۇالدى. گۋك قاتتىق چىشلىەدۇالغۈۋزۈكسىنى ئۆك
ن ۈچۈرسىتىش ئۆت كەخىزم ۋەندىپايالر ۇباشقا گ ،ەيتتەپ ۇتتى. شەك
نى ئىككى قولىدىن ەلىپ رابىيېر كەتچىلەرغان جىنايۇپ تۈتۈيت كەپ

گالالپ ئارقىسىغا ڭچىنى چاېينىدىن چەالدى. بىرسى كۇۋتۇقايرىپ ت
شت ۇقورسىقىغا بىر م ڭنىەلىپ رابىيېپ كۈرۈگۈتارتتى. ما بولسا ي

چاترىقىغا قاتتىق بىرنى  ڭنىۇئ چىنى يىغىپ،ۈپ كەزەغ ەردى. رابىيۇئ
 ارقىرايتتى:ۋپ ەدەتتى، ما ھۋەالرنى ئاجرىتىۇندىپايالر بۇپتى. گەت

پ ۇتۇمنى تونۈزۆا ئڭن ساەن، مەدىن ئاشىسڭددىەھ ەمې_ ن
 ارقىرىدى:ۋال ەڭي تەرمەغا بوي بڭنىۇئ ەر، رابىيۇقويمىسام، قاراپ ت

ن ەن مۈچۈئ ڭرلىكىەن؟ ئالدىرىما، زومىگەمسەن كىم بىلە_ م
پ ەن دەك قىلىمەق بوزەكىشىنى ناھ ەممەن، ھەرسىتىپ قويىمۆا كڭسا

 خام خىيال قىلما. 

نى قانداق ڭن جاجاەرىسۆك ەندۈ، ئاز كەنى تاپ رابىيۇڭ_ ھوش
 رىدىغىنىمىزنى.ېب

ن ەرىسۆك ۇنمەرىدىغىنىنى سېجاجىسىنى ب ڭ_ كىم، كىمنى
 ئالدىرىما.
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ازدا ۋك ئاۈنلۈئ ە. رابىيتتىۋەنى كامىرىغا سولىەندىپايالر رابىيۇگ
 ارقىرىدى:ۋ

رز ەالر، ئڭرىېوكاتىمنى چاقىرىپ بۋلىق ئادڭيجىې، بڭ_ سوجا
 ن!ەقىلىم

لدى، ەتىپ كېكادىرلىرى ي ڭھكىمىسىنىەپتىش مەتىسى تەئ
، ۇل چىقارغانلىقى ئىسپاتالنغان بولسىمەدېيولسىز ج ڭندىپاينىۇگ
 ەپكەرەككىال تسىلىنى ئىەسىپ، مېيان ب ەكىشىلىرىگ ڭزىنىۆالر ئۇئ

ت تاپسىال ەرسۇندىپاي ما پۇيىن گېندىن كۇئارتىپ بولدى قىلىشتى. ش
ن ەر بىلەباھانىل ڭنىدىغان، يوقىالۇرۇك قىلىشقا ئەنى بوزەرابىي

نى تىلالپ، ۇيت تاپسىال ئەپ ۇالدى. رابىيىمۇۋگىدىغان بولېچىشىغا ت
 رمىدى. ۈلتەقىن كېپ يۇرۇئ

يىللىق قاماققا  8پ، ۇولسوتى ب ڭچو ڭنىەرابىي ەردەنلۈك ۇش
پ ۇنۇرز سەئاتالپ ئ ەرىجەد ەلدى، رابىيۇرۇقتۇم قىلىنغانلىقى ئۈكۆھ

كى ۈشۆتاماق ئالىدىغان ت ڭرغان چاغدا، كامىرىنىۇپ تۈتۈابىنى كۋجا
ت ھىجىيىپ ەس ۇندى. ئۈرۆشى كېب ڭندىپاي مانىۇچىلىپ، گېئ
 پ:ۇرۇت

ىل. ي 8ق ەس نەمەپ ئەيىل، چاقچاق گ 8؟ ۇمۈڭردۆ_ مانا ك
ر ەنى خالىساق، ھېمدى سەنى. ئېكتى سەرېتىش كۋېتىېئ ۇسلىدىغەئ
ر كانغا سواليمىز، خالىساق، ۈمۆرىدىغان كۇپ تۈلۆم ئەنى ئادۈك
 ۇيمىز، ئىش قىلىپ بەتكۆي ەرمىسىگۈت ڭدىكى ئاچ قالغانالرنىۇنسەگ
چىرىپ  ەرمىدۈت ۈڭزۆ، ئۇشاراقالپ چىقىد ڭكلىرىۆڭەس ڭنىېردىن سەي
ت ەلۆد ەلگەت ئەتچى، چەن سىياسىي جىنايەگېدن ەن، سەيسەگۈت
نى ڭن يىلىەبىل ەر باھانەن ئىشپىيون، ھەزگۈتكەتلىكىنى يەخپىيەم
 ڭرىېيازىدىغان ئ ەتچى ماقالەكسىيەرىكىدىكى ئېرىمىز، ئامۋېزارتىۇئ
 ...ەاي بىچارۋنى... ھا ھا.... ھا ھا... ېس ۇراالمدۇلدۇتۇق
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ئورنىدىن  ەلىدى، رابىيباش ەشكۈلۈرلىنىپ كۇغرەندىپاي، مۇما گ
ر ەتچىلەنىدىكى پايالقچى جىنايېدى، ئىككى يۇۋېقوزغالماقچى بول

 ەپكەپ، مانى گۈتۈيت كەپ ەزاتتى. رابىيۇقول ئ ەبىلىكىگ ڭنىۇئ
 تتى:ۇت

خىتاي  ڭرنىەنلەس ەزىتتېچلىك گەرىم يازسا، كېئ ڭنىې_ م
ر ياشلىرىنى ۇيغۇلىپ ئېكەلكىلىرىدىن خىروئىن ئۆئ
ن ەلگىلىگەزلىرى بۆئ ڭرنىەكلەندەالرنى يازدى. سڭنلىقىاتقاەۋرلەھەز

نى يازدى، ئالدىراپ ڭاتقانلىرىۋئاياق ئاستى قىلىشى ۇنلىرىنىمۇقان
، ئىككى پايالقچىدىن ەدى ـ دېنداق دۇش ەن، ـ رابىيەگې، ما دەلمۈك

رىپ، ېتىلىپ بېز ئېك تەپ چىقىپ، ئوقتۇنۇلقۇشارت قىلىپ ي
 شت ئاتتى.ۇن بىر مەلبى ەردەكىدىن زۈشۆت ڭكامىرىنى

رنى ۇن، بەرگەكۆزلىرى كۆ، كەڭن تەاز بىلۋن ئاەگېايجان، دۋ_ 
رز ەن ئەقىلىشقا باشلىدى، ـ م ەدومىالپ نال ەردەقانىغان ما ي

چ يىل ۈئ ەنەن يۈچۈئ ڭرغان جىنايىتىۇن كادىرىنى ئۇن، قانەقىلىم
 ر.ۇن. قاراپ تەسىلىسېپ كۇقوش

. ۇنى ئاقلىنىدۈت بىر كەقىقەكىن ھېت، لۋەتىېئ ەلسەدىن كۇڭ_ قول
ق ئىت ۇ، بىلىپ قوي، قانجڭنىېن سەرىمېنى بۈك ۇنى شڭجاجا

 مسىرىدى.ۈلۈك ەمدى غالىبالرچەئ ەغالچىسى، ـ رابىي

وكاتى ۋئاد ۇتتى، رابىيىمەىغا چىقىپ كڭماجىرا راستىنىال چى
پتىش ەرز قىلدى، تەئ ۇندىپاي مامۇندى، گۇرز سەئارقىلىق ئ

ن ۇن ئورگانلىرىدىكى قانۇقان» ڭوكاتىنىۋئاد ڭنىەھكىمىسى رابىيەم
 ەرگەتچىلەنىغا خىالپ ھالدا، جىنايۇت قانەلۆد ڭچىالرنىۇئىجرا قىلغ

ن جازاسى ەماندارالرغا تۇالشمىغان گڭخى ئايدىېجىنايىتى ت ۇپمۇبول
ققىدىكى ەھ« نلىكىەرگەن جازاسى بەن تەرگەزگۆكلى ئەياكى ش

 ت قىاللمىدى.ەپاكىتلىرىنى ر
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رىپىدىن قاتتىق ەشكىلى تەت ،ۇي ما جازاالنمىغان بولسىمندىپاۇگ
دوق قىلغان  ەققىدەكىنىش ھېتتىن چەيىداپ خىزمېق ۇندى. ئەنقىدلەت

 غا: ڭنىۇن باشلىق ئەلگەقىرىدىن كۇئىدى، ي

رباب ەئ ڭچاقچاق قىلما»، ڭىزدىن ئاشماڭددىە_ يولداش ما، ھ
، سىز پ بارەن گەگېد« نەر باب بىلەپ قويار ھەندۆن، جەبىل
قىاللمايسىز،  ەىزنى رابىيىگڭقىلغانلىرى ەمگەتتىكى ئادەئاد
باالغا  ۇ، بىزنىمەسىلەلقئارا مەخ ۇق بار، بۇزدىن قاتتىق يوليورەركەم

 دى.ېاتىسىز! ـ دۋتىقى

تراپىدىن ەكامىرى ئ ڭنىە، ما رابىيەردەنلۈيىنكى كېندىن كۇش
ولىغا چىققان تتى، قەرۈكۈتىلاليتتى، ت ەيدىغان بولدى. رابىيەلمەتۆئ
 غا ئاتاتتى. ڭنىۇرسىنى ئەن

تكىلىدىغان ۆي ەرمىگۈالن قىلىنىپ تېسىم ئېسمىي كەر ەرابىي
 15تاقىلىدىغان  ەرگەتچىلەغىر جىنايېئ ەڭندىپاي ما ئۇنى، گۈك

ئالدىغا  ڭنىەپ چىقىپ، رابىيۈرۈتۆننى كەغىر كىشېكىلوگراملىق ئ
غىر ېئ ۇدىنى بەب نەتكەئاجىزالپ ك ڭنىەشاراقشىتىپ تاشلىدى، رابىي

چىنى ۆئ ەش باھانىسىدەتكۆرمىدىن يۈيتتى، تەلمەرۈتۆننى كەكىش
پ ۇننى سالماقچى بولەپ، كىشۈرۈلىرىنى تەڭالماقچى بولغان ما يۋلىېئ

 غا: ڭنىۇباشلىقى ئ ەرمۈرغان تۇنىدا قاراپ تېزاتقان ئىدى، يۇقولىنى ئ

پ ۇرۇكىلو گراملىقىغا ئالماشت 10تتى، ەپ كۇغىر بولېك ئە_ ب
بىر ئاز  ەتتەازدا. ما نارازى بولغان قىياپۋدى ئاستا ئاېالر، ـ دڭچىقى

لىپ چىقىپ ېننى ئالدىراپ ئەبىر كىش ەنەپ، يۇدومسىيىپ قوي
 تاشلىدى.  ەرگەشاراقلىتىپ ي

ل ۈرىنگېر ساقچى شۇيغۇرغان ئۇقاراپ ت ەپتەرەچاغدا يان ت ۇب
پ ۇرۇپ تىشىېڭقىنلىشىپ، ئېىپ يېڭن مەر بىلەملەدەق ڭـ چو ڭچو

ن ەتتى، كىشۋەپىرقىرىتىپ يىراققا تاشلى ەننى قولىغا ئالدى ـ دەكىش
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 ۇشتى، ئۈچ ەرگەي ەڭن تەاز بىلۋنجىرلىرى قاتتىق شاراقشىغان ئاەز
 باشلىدى: ەشكەزلۆان سۋقىز خىتاي تىلىدا را

ن قايسى ەلگەتكۆكىتىلىپ يېجىنايىتى ب ە_ ھازىرغىچ
 ڭتنىەلۆن دۈچۈئ ەمېق؟ نۇلىپ باقتېن سەكىش ەتچىگەجىناي

 ڭپ ئىجرا قىلمايمىز؟ بىزنىۇرۇزىمىز بىلىپ تۆلگىلىمىلىرىنى ئەب
! ـ ۇلىشقا بولمايدېن سە؟ كىشۇققىمىز يوققەقادىرنى جازاالش ھ ەرابىي

 ۇياكى ئ ۇسىر قىلدىمەزلىرى تۆس ەردانەم ڭقىزنى ۇر بۇمىشقىدېن
، ۇشتىمۇقىدىن قورقۇسىدىكى ھوقەن ساھۇقان ڭدادىسىنى ڭقىزنى

چىشلىرىنى  ەڭما ئىككىلىسى ت ۋەباشلىقى  ەرمۈئىشقىلىپ ت
ر ساقچى قىز ۇيغۇالدى. ئۇۋرۇقاراپ ت ەينىگەرلىتىپ كۇچۇن غۇرۇيوش

نى ۇئ ۋەتاقاقنى بوش سالدى  ەكىلدەنىك بىر شېقولىغا ي ڭنىەرابىي
 تىپ:ۋېش ئاپتوموبىلىغا چىقىرىەتكۆي

 ڭ، بىزنىسابلىنىسىزېتچى ھەن سىز جىنايەتىبارېندىن ئۈگۈ_ ب
سىزنى  ۇمڭساقچىلىرىنى ەرمۈتتا تەھ ڭش ئورنىنىۇرۇپ تۇتۇت
ا ڭ، ماەلسۈرۆال كۋھەغىر ئېر ئەگەقى يوق. ئۇش، تىلالش ھوقۇرۇئ
 دى.ېن! ـ دەنىنى قوغدايمۇت قانەلۆن دە. مڭر قىلىەۋەخ

 ەرمىگۈت ۇنكى ئۈگىدى، چەزىدىن ئىسسىق ياش ئۆك ڭنىەرابىي
مىللىتىدىن،  ڭزىنىۆلىپ ئېك ەنەم، يتىېنجى قۇيان، تۇسوالنغاندىن ب

ازىنى ۋسداشلىق ئاېھ ۇن بولسىمەجىنسىدىن قىسم ڭزىنىۆئ
 اتاتتى.ۋالڭئا

لىدى ەيېن رازى، ـ دەن مۈچۈىز ئڭزلىرىۆس ۇلىم، شڭت سىەھمە_ ر
 . ەرابىي
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 رىن خىيالالرېكامىرىدىكى ش ۇغڭقارا

قولغا  ەرابىي نى،ۈـ ك 11 ڭـ ئاينى 11ـ يىلى  2000ن ۈگۈب
لماس ئاچچىق خاتىرىلىرى ۇنتۇن، ئۈن كەتكۆئاي ئ 15ق ەلىنىپ نېئ

ملىك ەلەرغان، ئۇرنى قالدەستىن چىقماس يادنامىلەئ ۈگەڭن مەبىل
ان ۋداۇشاھىتى بولغان لي ڭرنىەنلۈتلىك تەسرەھ ۋەر ەنلۈك
ئاي  15ساق  - ۇن. ساپمۈرمىسىدىن ئايرىلىپ يولغا چىققان كۈت

ترىتى ەتلىك ئاپتوموبىل ئۋەيەھ ڭئىلگىرى، خىتاي ساقچىلىرىنى
ددى ۇن خۈگۈن بولسا، بەلگەلىپ كېانغا قانداق ئۋداۇنى ليەرابىي

 لدى. ەلىپ كېئ ەرمىسىگۈت ۇخڭن باجاەنچ بىلۇقورق ۋە ۋەيەنداق ھۇش

نىدىكى ېازىسى يۋرەقارا د ڭچو ڭرمىنىۈنى تەساقچىالر رابىي
لىش ېئپ ۇرۇرىش ـ تاپشېپ بۇرۇپ، تاپشۇسوالپ قوي ەيگۆكىچىك ئ

شىدىن ېنى بۇساقچىلىرى ئ ۇخڭجىردى. باجاېسمىيىتىنى بەر
يىن، ېپ چىققاندىن كۈرۈكشەپ قايتىدىن تۇرۇئاخت ەئايىغىغىچ

 ۇن بەئارىدا ئالدى بىل ۇئىمزا قويدى. ش ەزلىرىگەغەئاالقىدار ق
ل ۇسئەن بولغان ئاالقىسىنى قوغداشقا مەنيا بىلۇتاشقى د ڭرمىنىۈت
تتا ەندىپايالر ھۇر، گەتچىلەقچىالر، خىزمر، ئارقىدىن ساەربىيلەھ
 ەئائىل ڭخوجايىنلىرىنى ەرمۈت -ش ەشىدا ئىشلېپىل تېس

خسىي ەك شەلىشتېي سۆرىش، ئېكتات تۆخىزمىتىنى، تازىلىق، ك
ن خورىكى بار ەرىشكېقىغا ئۇتلىرىنى قىلىش ھوقەالزىمۇم

 تتى. ەپ كۈرۆنى كەلىپ رابىيېئارقا ـ ئارقىدىن ك ۇرمەتچىلەجىناي

لىپ ېازىدىن ئۋرەقارا د ڭرمىسىنىۈت ۇخڭنى باجاەابىير
 ەك ھادىسەندەرگەز بۈي ەرمىسىدۈان تۋداۇددى ليۇ، خەكىرىشكىنىد

پ ەد ڭمىدىېد« ۋگاۋبا»ن ۇرى ساقچى خوتېقايتىالندى. بىر ق
 ۇئاسمانغا ئوق چىقاردى. ئ ۋەلدى ەپ كەيلېۋەارقىراپ، دۋئاچچىقالپ 
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ر ەن ئەنى باشالپ كىرگە، رابىيسىلماقچى بولغان ئىدىېئ ەرابىيىگ
لىك چاپان ەڭك رۆالدى، ساقچىالر ئاق يولى بار كۇۋنى توسۇساقچى ئ

پ، ۈرتۈگۈپ، تىلالپ، ئالدىرىتىپ يۇرۇرنى ئەتچىلەن جىنايەكىيگ
 ڭندىپايالرنىۇازالر، گۋاتاتتى. قىيا ـ چىيا ئاۋتىېپ كەيدەئىشقا ھ

 ڭرنىەتچىلەت چىرقىراشلىرى، جىنايەارقىرىغان، تىللىغان سۋ
تنى ەك بىر ھالۈرلۈپ سۇلۇن قوشەىشلىرى بىلۋن ئاياق تىەرلىگۈپۈد
، ەرپۆن، قولىدا يوتقان، كۇن ئىدى. ساقچى خوتەرگۈندەكىللەش

چاپسان  ۇنىمەرغان رابىيۇپ تۇتۇسومكىلىرىنى ئاران ت ۋەبوپىلىرىنى 
 ڭنىەك رابىيەرىشقاندېارقىرىدى. قۋىشقا زورالپ ئالدىرىتىپ ېڭم

 ەچۇنى ئالغۇ، ئەتتى ـ دەتېپ كۈشۈچ ەرگەياكى بوپىسى يسومكىسى 
نى ېن جۇچاغدا ساقچى خوت ۇتتى، بەتېپ كۈتۆت ئۇمىن ەچچەبىر ن
 ۇب ەنى ئالدىرىتاتتى. رابىيەارقىراپ رابىيۋازدا ۋقىرى ئاۇك يەدۇچىقق

پ، ەملەاتقانلىقىنى پۇۋتۇرىنى تۇتوم ۇمڭساقچىلىرىنى ڭرنىەي
پ، ۇنى ئالغان بولۇتتى، ئۋەلىتاش ەرگەن يەستەسومكىسىنى ق

، جايىدا توختاپ ەبىر سومكىسىنى تاشلىدى ـ د ەنەىشىپ يېڭئ
 ۋە، ئالىيىپ ەرگىنىچۈتۆن توك كالتىكىنى كۇردى. ساقچى خوتۇت
 لدى:ەقىن كېارقىراپ يۋ

لى ېنى، ھڭر بوپىلىرىەتۈرما، توختىما، كۇ، تڭ_ چاپسان ما
 ن؟ ەاتامسۇۋنى تونېبىكار، م

الپ ڭن، چىچاەاتىسۋك تىلالەكتەكچۈن، لەاتىسۋارقىراۋك ە_ جالالتت
م ۈچۈك كەدۈرگۈلتەھالغا ك ۇشۇنى مېن، سەاتىسۋتىېدىن كڭھالى

 ەن؟ ـ رابىيەن قانداق قىلىسەمايمڭن. ماەاتىمۇۋبارلىقىنى تون
ئالدىغا  ڭننىۇتاشالپ ساقچى خوت ەرگەي ۇشنىسىدىكى بوپىسىنىمۆئ

نىدا ېدى، يۈۋېرۈتۆگىز كېن توك كالتىكىنى ئۇدى. ساقچى خوتڭما
 تتى: ەارقىراپ كۋ ەنەي ۇالدى. ئۇۋنى توسۇرغان باشلىقى ئۇقاراپ ت
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ر، باشقىالرغا ئوخشاش ەاتىسىلۇۋگىتىپ قويۆنى يامان ئۇر بە_ سىل
 نى.ۇك بەرېقىيناپ جازاالش ك

_ ئالدىرىما، باشلىقالردىن سورايلى، بىكار باالغا قالىدىغان 
تچىنى ەئىككى جىناي ۋەى باشلىقى دېن، ـ دەن قىلمايمەئىشنى م

ر ەتچىلەپ جىنايۈرتۈتۆسومكا، بوپىلىرىنى ك ڭنىەچاقىرىپ رابىي
 لدى. ەلىپ كېئالدىغا ئ ڭيىنىۆرخانا ئۇدوخت

رى ېدى باياتىن بېرىمىز، ـ دۈكشە، تڭنمىدىەن سەگېد ە_ رابىي
 ر خىتاي.ۇرغان دوختۇپ تۈرۆلنى كەدېبولغان ج

ر ەرسىتىدىغان يۆك ەگۈڭزۆى كنڭس قىل، ئاناەنى پڭ_ خورىكى
 ر. ۇرىق دوختېز سۆك كۆدى كېد -، ۇب

غا ڭز ئالدىۆك ڭئانا ڭنىۈڭزۆغا ئالغاندا، ئڭ_ ئانامنى ئاغزى
پ قىل، ەق گۇشلۇغا چڭخالقىەسپىي ئەك ڭر بولساۇ؟ دوختۇمدەلمەك

ر ۇس، دوختەمەتچى ئەن جىنايەىتىمىز ساقچى بىلۋناسىۇم ڭبىزنى
ل ەمەغا ئڭنىۇك. بەرېشى كۇت بولۋەناسىۇمم ئارىسىدىكى ەن ئادەبىل

ارقىرىدى. ۋي ەلمەبوش ك ۇمدىن! ـ رابىيىمۈزۆيوقىلىش ك ڭقىلمىسا
ي، ەلمەزۈگكەقول ت ەپ، رابىيىگەككىسىنى يەر دۇئىككى دوخت

ر ۇت قىلدى. باشقا بىر دوختەشنى رۈرۈكشەئاچچىقىدا يامانالپ ت
 لىپ: ېك

 ن.ەقوپاللىق بىل ەبىيىگدى راې، ـ دەزلۆبار س ڭردىەد ەمې، نە_ ھ

زىپ ې، يەرد بار ئىچىمدەيدىغان دەلقىم دەت، خەن، مىللەتۋە_ 
 ردى. ەاب بۋدوق قىلىپ جا ۇ؟ ـ رابىيىمەگڭپتىرىەقوي د

 ەرگەي ۇن بۈچۈزمالالش ئەنى دڭسىلىېك ۇ، شڭدىې، توغرا دە_ ھ
ر خىتاي يالغان ھىجىيىپ، ساقچىالرغا ۇدى دوختېنى، ـ دېق سۇلدەكەئ

ت ەك قولىنى سىلكىپ ئىشارەندەگېالر، دڭتىېپچىقىپ كەئ قاراپ،
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سالر ۇھبەك ئايال مەد 200نى باشالپ، ەن رابىيۇندىپاي خوتۇقىلدى. گ
باشالپ كىردى.  ەئىچىگ ڭخنىېس ڭاتقان چوەۋي ئىشلەرمۈتۆشىنى كېب

ت ەرئۈج ەشكۈرۈتۆشىنى كېب ۇرسىمەب ڭسالرنىۇھبەاتقان مەۋئىشل
تچىنى ەرغان بىر خىتاي جىنايۇئولت نۇندىپاي خوتۇقىاللمىدى. گ

 چاقىرىپ:

ق ۇيرۇپ بەس، ـ دەچىنى كېچ ڭنىۇلىپ بېلىپ كېنى ئڭ_ قايچا
 ت:ەقەپ ۇتتى، ئەپ كۈچۈچ ەقىلدى. رابىي

ن، بولمىسا ۇلسەر كۇيغۇن، ئەيمەزمۈسكەچىمنى خىتايغا كې_ چ
 ەنەلىدى. ساقچى باشلىقى يۋپ توەن! ـ دەالىمۋقايچىنى قارنىمغا تىقى

 : ۋەى ندۆك

ق، ۇگىز بويلېاتقان ئەۋپ يىراقتا ئىشلەل، ـ دەت، كە_ ئادال
چىنى ېچ ڭنىۇغا، ـ بڭنىۇئ ۋەر قىزىنى چاقىردى ۇيغۇن ئەلىشكېك
 ق قىلدى.ۇيرۇپ بەس! ـ دەىدىن كۈۋت

 ڭنىۇپ قارىدى، ئۈرۈلمەت ەلىپ رابىيىگېقىن كېت يەئادال
 نىك سىالپ پىچىرلىدى:ېك قاپقارا چاچلىرىنى يەزدۇندۇق

م ەدەلدىم، ئاكام، ھەزىدىن كۈلىليې، جۇڭرازى بول ەدەھ ە_ رابىي
تچى بولدى، ئائىلىمىزدىن دادام، ەسىياسىي جىناي ەسىدەقۋەلجا ۇغ

پ ە، بىزنى خروئىن ساتتى دەرمىدۈئاپام باشلىق ئون بىرىمىز ت
يىن، ېرازىلىقىنى ئالغاندىن ك ڭنىەت رابىيەسوالپ قويدى، ـ ئادال

 ڭتنىەسىپ چىقتى. ئادالېكشى كەپ تۇك قويۈچلۈچىنى ئېچ ڭنىۇئ
ن ۇندىپاي خوتۇن گەرگۆاتقانلىقىنى كۋچىنى ياساېچ ڭنىەرابىي

زىنى ۆلىپ، ئۋېقولىدىكى قايچىنى تارتى ڭنىۇارقىراپ، چىرقىراپ، ئۋ
قتىكى ۇنلۇزۇتىر ئېسانتىم 80 ڭنىەندىپاي رابىيۇتتى. گۋەيدىەھ
ك ئالدىغا تاشالپ ەدلىقنى تاشلىغانېددى يوغان قارا بۇچىنى، خېچ

 تتى. ۋەااللماي يىغلىۇۋتۇزىنى تۆچىغا قاراپ ئېچ ەقويدى، رابىي
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مزاتسىز بىر ەچ بولمىسا ئادېالر، ھڭرىېب ەمگۈزۆچىمنى ئې_ چ
شىغا ۇرۋۇيال ڭنىەن رابىيۇالر، ـ ساقچى خوتۇڭپ قويۈمۆك ەرگەي

لىپ، ېلىپ كېتخانا ئالدىغا ئەنى باشالپ تاھارۇنت قىلماي، ئەپىس
تتى. ۋەتاشلى ەستىگۈت ئەپ نىجاسۇرۇرسىتىپ تۆغا كڭنىۇىنى ئچېچ
نى ەھىمسىز قىلىقى رابىيەر ڭباغرى تاش ساقچىنى ۇب

لقىم ە، خەتئىي سىلكىدى ـ دەشىنى قېب ەردى، رابىيۇھوشيارالشت
، ۇبوپت ەمېچىمنى تاشلىسا نېچ ڭنىې، مۇاتىدۈۋكۆنىنى تېئىسسىق ق

 :ۋەپ ئويلىدى ەت قىالي، دەيرەغ

ن ۈكىن ئالدىراشما، بىر كېلىش، لۋېلگىنىنى قىلىەدىن كڭۇ_ قول
ق ۇدى ساقچىغا سوغېرىدىغان، ـ دېسابىنى بېھ ڭممىسىنىە، ھۇلىدېك
پ ۈرۈتۆن پاختىلىق ئاياغالرنى كەسنادا تىكىلگەئ ۇپ. شۈلۈك
پ ەمسىرۈلۈئىللىق ك ەس قىز يىراقتىن رابىيىگۇھبەاتقان بىر مۋتىېك

ن قاراپ، ەت بىلەدىقق ەى، رابىيزىنى قىسىپ قويدۆك ۋەقارىدى 
رمىدىشى ۈدىناس تەن قەتكەپ كەتكۆرمىسىدىن يۈان تۋداۇلي
رسىتى بولمىدى. ۇق دىدارلىشىش پۇمما ئارتەنىدى. ئۆرنى تۇمشىنەش
س شادلىققا ەك بىر پەندەرگۆغقىنىنى كۇبىر ت ەرابىي ۇنداقتىمۇش
 لدى.ۈمۆچ

ر ەپەا، ئىككى نشىدىكى بىر كامىرىغېازا قۋرەنى دەساقچىالر رابىي
سوالپ قويدى. ئىككى خىتاي  ەن بىللەتچى بىلەخىتاي جىنايئايال 

چىلىرىنى تاراقشىتىپ، بىر ۇم قاچا ـ قەارقىراپ، بىردۋم ەنى بىردۇخوت
نى ەرابىي ەق بويىچۇرۇىتىنى سىلكىپ غىچىرلىتىپ، تاپشۋم كارىەد
 خالتمىدى.ۇر ئەدەئاتقانغا ق ڭتا

پ ۆڭۈقىپ، ئېلىپ چېامىرىدىن ئنى كەساقچىالر رابىي ەردەھەس
پاختىسى تىتىلىپ  ۋەسكى پاختىلىق چاپاننى ەلىك ئەڭك رۆن كەتكەك
ت، قولىغا ۇ، پەزدى ـ دۈغا زورالپ كىيگڭنىۇن يوغان ئىشتاننى ئەتكەك
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 ۋەلىپ توختاتتى ېكەئالدىغا ئ ڭكنىەينەلىپ، ئېن، تاقاقنى سەكىش
 ئارىالش: ەسخىرەم

ت ەنى، ئىبرڭل جامالىەزۈگ ۇبال، ۈۋرۆنى ئوبدان كڭپتىە_ ئ
تى ەم سەئاد»دى. ېسازايى قىلىمىز، ـ د ەپچىلىككۆن كۈچۈقىلىش ئ

لغان ۇۋۇچ ەپ ئىدى، رابىيەن راست گەگېد«تىەس، كىيىم سەمەئ
 ۋەشىنى ېن بەتكەياقىسىغا كىرىپ ك ڭچىنى، چاپاننىېقىسقا چ

ك ۆن ئاق يولى بار كەتكەك كونىراپ كەندىدەالھ جۇچىسىدىكى كۇئ
نى ۇيالماي قالدى. كىيىم ئۇزىنى تونۆپ، ئۈرۆشتان، چاپاننى كئى
رگىلى ۆن كەرقى بىلۇت ۇب ەن ئىدىكى، رابىيەتكۈۋەرۈشتەتلەنداق سۇش
س ېس ھۇنوم ۇرىشتىنمېئالدىغا ب ڭسالرنىۇھبەشنا بولغان مەت

 دى. ڭپ ماەيدەرىي ھۇجبەنى مۇقىلدى. ساقچىالر ئ

تچى قاتار ەك جىنايەدڭيدانغا ئىككى مىەم ەڭئىچىدىكى ك ەرمۈت
لغان ۇزۇرغۇتلىك ئولتەك رەردەربىيلەپ، ھۇرۇقاتار قىلىپ تىزىلد -

 ەھنەس سۇخسەن مۈچۈندىپايالر ئۇساقچىالر، گ ەرىپىدەئىدى، بىر ت
پ بىلىكىدىكى ەپلۈئىككى قولىنى ج ەھازىرالنغان ئىدى. رابىي

پ، ەرۆننى شاراقلىتىپ سەغىر كىشېتىدىكى ئۇ، پەرگىنىچۈتۆتاقاقنى ك
 يدانغا كىردى. ەىپ مېڭئاستا ـ ئاستا م

ر ئارىسىدىن بىرسى ەتچىلەلدى! ـ جىنايەخانىم ك ەلدى، رابىيە_ ك
ر ەتچىلەر جىنايۇيغۇن ئۈتۈپ ەڭن تەاز بىلۋلىدى، ئاۋك توۈنلۈئ
 ۇرمەتچىلەتتى، ئارقىدىنال خىتاي جىنايەپ كۇرۇئورنىدىن ت ەررىدۈگ

س قىاللمىغان ېلىقىنى ھاتقانۋقىلى ەمېن ڭزىنىۆتتا ئەقوپتى، ھ
ر ۇيغۇتتى. ئەپ كۇرۇكىدىن ئورنىدىن تۈزلۆئ ۇھنىدىكى ساقچىالرمەس
زلىرىدىكى ياشنى ۆتتى، كەن ئالدىغا ئىنتىلەسالر، ھاياجان بىلۇھبەم
 ەممەن ھەرىشى بىلېباشالپ ب ڭقسىزال، بىرسىنىۇيۇتتى، تەرتىشۈس

ر چاغدا ساقچىال ۇلىشقا باشلىدى. بېاك چۋر چاەتچىلەجىناي
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تراپقا ەپ ئۇرۇنلىرىدىن تۇن ئورۈچۈرتىپ ساقالش ئەجىددىيلىشىپ، ت
اتقان توك ۋپىرقىرا ەستىدۈارقىراش ـ جارقىراشالر، باش ئۋردى، ۈگۈي

تىشقا ېلمىدى، ساقچىالر ئاسمانغا قارىتىپ ئوق ئەكلىرى كارغا كەكالت
ن ەھاياجان بىل ڭرنىەتچىلە، جىنايڭسالرنىۇھبەمما مەباشلىدى. ئ

ئىككى ئالىقىنىنى  ەچاغدا رابىي ۇيالمىدى، بۇشلىرىنى توسۈرۈلمەت
چ ەرگەساالم ب ەپچىلىككۆشىتىپ كڭنىك لىېشىنى يېپ، بەپلۈج

شىنى ې، بەندەلگەلىغا كۇدۇئ ڭھنىنىەس ۋەدى ڭئالدىغا قاراپ ما
ك ەندەگېالر دڭن توختاەن قولى بىلەنگەپلۈپ، تاقاقتا جۈرۈتۆك

ر خىل ەمدى. ھۆىمجىتلىققا چتراپ بىردىنال جەت قىلدى. ئەئىشار
تىمتاسلىقىغا  ۇب ڭرنىەتچىلەرالمىغان جىنايۇن جىمىقتەپوپوزىلىرى بىل

لىشتى. ېپ قۇرۇقاراپ جىم ت ەيران بولغان ساقچىالر ئاستا رابىيىگەھ
م ۈلۆك ئاستىدىكى ئىنتىزام، ئەم، كالتۈزۈردىكى قاتتىق تەي ۇب

لغان ئىدى. ۇزۇن بۈگۈب ەلغان ئىرادۇرۇندۇن بويسەھىمىسى بىلۋە
تتا ەقچى ھۇس، قاتىل، ئوغرى، يانچەمەسالرال ئۇھبەناھ مۇبىگ

نى قارشى ەمىدىن قورقماي، رابىيېچ نېھ ۇرمەتچىلەخىروئىنچى جىناي
 ئالماقتا ئىدى. 

ن ەتكەباشلىقى ھاسىراپ ك ەرمۈارقىرىغان كىم؟ ـ تۋال ۋۋئا ەڭ_ ئ
للىكتىن ەئ شىېلىدى. يۋتوختىتالمىغان ھالدا تو ەخىچېتىنىقىنى ت
ر ئايال قولىدىكى ھاسىسىغا تايىنىپ ئورنىدىن ۇيغۇق ئۇئاشقان، ئور

 ردى:ۇت

چىپ ېكان ئۇد ەسايىسىد ڭخانىمنى ەن رابىيەارقىرىدىم، مۋن ە_ م
يىن، ئىش ېلىنغاندىن كېبالىلىرىمنى باققان ئىدىم، خانىم قولغا ئ

ل يوق، بالىلىرىمنى باقالماي ئىالجسىز خروئىن ساتتىم، ـ ئايا
قولىغا تاقاق سالدى،  ڭنىۇرھال ئەيىغالپ تاشلىدى. ساقچىالر د

 ارقىرىدى: ۋ ەنەباشلىقى ي ەرمۈت
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بىر  ە، بىر ئايغىچۇسولىنىد ەيگۆئ ۇغڭم بىر ئاي قاراۇھكە_ م
 . ۇرى تارتىلىدۇنوم 15، ۇرىلىدېاق تاماق بۋ

پ ەبىزنى د ۇلىمېالردىن، سۇت خانىم، قورقمىسىال بەھمە_ ر
اتقان ئايالنى ۋارقىراۋلىمىز، ـ ساقچىالر ېدان بكىردىال، ئوب

 تتى. ەلىپ چىقىپ كېئ ەرىگىنىچۆس

قلىرىدا ۇندۇيداندىكى پاكار ئورەمدى مەباشلىقى ئ ەرمۈت
 باشلىدى:  ەشكەزلۆس ەرگەتچىلەرغان جىنايۇئولت

 8، ەرابىي ۇالر، مانا بڭتتىەپ كۇرۇشماي تۇقۇرى، ئې_ باياتىن ب
رىيال ېخپىي ماتەرىكىغا مېئام ۇئ تچى،ەن جىنايەسىلگېيىل ك

چاپارمىنى،  ڭرنىەچلۈنچى كۈلگۆلدىكى بەت ئەس، چۇن جاسەتكەۋەئ
 ۇغڭ، قاراەزلىسۆ، سەلسۈغا قارىسا، كڭنىۇيىن كىم ئېندىن كۇب
، ۇيدەلمەشۈرۆن كە، ئائىلىسى بىلۇيدەرىلمې، تاماق بۇسولىنىد ەيگۆئ
 .ۇرى تارتىلىدۇم نومۈرۈچەك

پ ئاتالغان ەد ەرمۈل قارا تۇدۇيداندىن ئەم ۇنى شەساقچىالر رابىي
ر دوزاخقا ەتچىلەتتى. جىنايۋەكىرىپ سولىەكامىرىغا ئ ۇغڭقارا

كى بار، ۈلۈڭت ەكىچىككىن ەستىدۈئ ەرمۈقارا ت ۇئوخشىتىدىغان ب
م قىلغىنى، كامىرىدا ەلەكال ئەب ەپ، رابىيىگۇر بولېكام ۇغڭقاپقارا

ن ەنگەلگىلەت بەقەمىدى، پت قىلىنەخسۇتىشىغا رېىشىغا، يېڭم ڭنىۇئ
زىتىش ئاپپاراتىدا ۆك، مىدىرالپال قويسا كەرېشى كۇرۇجايدا جىم ئولت

ر ە، ھۇارقىرايدۋھامان كانايدا  ۇن شۇ، جالالت خوتۇپ قالىدۈنۈرۆك
 ەچۇپ بولغەرىپ يېكىرىپ بەتامىقىنى ئ ڭنىۇس ئۇھبەنى ئىككى مۈك

. ۇتىدېك لىپ چىقىپېپ، قاچىنى ئۇرۇي قاراپ تەمېجىم د -الم 
 ەنچۇـ م ەلىپ ئانچېت ئەخسۇن رۈچۈت ئەت يالغاندىن تاھارەقەپ ەرابىي

 . ۇالىدۋمىدىرلى

تىم ئاپتاپقا چىقتى، ېيىن بىر قېندىن كۈك 45 ەياتقىنىچ ۇش ەرابىي
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شتى. ساقچىالر ۈرۆن كەتىم بالىلىرى بىلېئاي بولغاندا بىر ق 3
ي، ەرمەى برنەرپىلۆن يوتقان، كەلگەلىپ كېغا بالىلىرى ئڭنىۇئ
قاتتىق ئاغرىپ قالغاندا  ەردى، رابىيەسكى پاالسنى تاشالپ بەئ

ردى، ەتىم بېتالدىن ئىككى ق 5پنى ۆييار چەن تەلگەكەبالىلىرى ئ
 دى. ېي ەئايغىچ 4پ ۈلۆرنى پارچىالپ بەپلۆچ ۇب ەرابىي

پ بىكار ەد« جايىكى تويەم بۈلۆن بولغان ئەل بىلەئ»كونىالر 
ق، ۇزلۇغىر جازا يالغېئ ەڭن ئۈچۈسان ئنيادا ئىنۇيتمىغان، دېئ
، ۇا قارىيالمايدڭچكىم ساېكىن ھېم، لەئاد ەالرچڭدا مىڭتراپىەئ
ن پاتماس ۈر، كەچىلېئاتماس ك ڭ، تاۇپ قىاللمايدەا گڭچكىم ساېھ
رىن ېس خىيالالر، شەلمۈزۈ، ئاخىرى ئۇيدەگىمۈر تەزلۈندۈك
س ەگىمۈر، تەلماس خاتىرىلۇنتۇر، تاتلىق ئويالر، ئەسلىمىلەئ
چ ېھاياتىدا ھ ڭ. ئىنساننىۇيدەلمۈزۈئايىغى ئ ڭرنىەچمىشلەك
قتا ۇزلۇرىكىشلىك يالغېز ۇئىشالر ب ەنچۇھمىيىتى بولمىغان بىر مەئ

دائىم  ڭنىە. رابىيۇلىدۇيۇك تەردەلەقۋەھىرلىك ېئاجايىپ س
 ڭئائىلىسىنى ەرىن خىياللىرى ئىچىدېرىدىغان شۇكرارلىنىپ تەت
ئاتا  ەنەي ۇن ئۈگۈ. بۇاقىت ئالىدۋ ەئاالھىد تلىرىەچىنىشلىق قىسمېئ

 پ قالدى.ەسلەرىنداشلىرىنى ئېـ ئانىسىنى، ق

غقان چاغدا، ئاپىسى ۇلنى تۈنگەئىككىنچى قىزى روش ەرابىي
تتى. ۆمدىن ئەچادا ئالۇن ئاغرىپ ساقىيالماي كەئاشقازان يارىسى بىل

 لدى:ت قىەسىيۋەتراپىغا يىغىپ ەرىنى، بالىلىرىنى ئېئ ۇنى ئۈك ۇش

ردان ەرگەرتسىز سۇنسىز، يەتۋە_ بالىلىرىم، ھاياتىمىز بويى 
 ۇ؟ بۇيدەلەرېپ بەا كىم دڭبىنى ماەۋەس ڭنىۇق، بۇتتۆپ ئۇبول

اب ۋجا ۇلقىگىمە، خۇالدلىرىغىمەۋم، ئەن ئادەلىگەرېاب بۋسوئالغا جا
ي ەرمۈان سۇۋممىسى جىمجىت زەپ سورىدى. ھەد -، ۇيدەلەرېب
 ئاپىسىغا: ەردى، رابىيۇت
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اب ۋپ جاەق ئاپا، ـ دۇقالد ەرگەنلۈك ۇمىدىن شۇلۇز ڭ_ خىتاينى
 پ:ۇن بولۇمنەردى. ئاپىسى مەب

الر بىر يىلدىن ڭن، داداۇقارىس ەكىلىرىغا رابىيۇيىن ئېندىن كە_ م
مما توي ەن، ئۇنسەيلۆن ئەاپادار بىرسى بىلۋشى توختىغان، ېيىن، يېك
ن، ۇتسۇۋەيۇق ۇك سەلېشىمغا چىقىپ بىر چېپراق بۇت ڭنىېنى مۈك

ىداالشتى. ۋپ ۇمۇزىنى يۆك ەدى ـ دې، ـ دۇتىدېئوت ك ەبولمىسا ئىچىمگ
ئاپىسىنى  ەئىچىد ەن يىغا ـ زارەرىنداشلىرى بىلېق ۋەدادىسى  ەرابىي

 قىلدى.  ەپنەبرىستانغا دەق مازاردىكىۆڭد چاۇك

اش بىر ۋچالىق ياۇيىن، كېيىلدىن ك ەچچەدادىسى بىر ن ڭنىەرابىي
قسىم قىلىنغان ەزى تۆئ ۇچ بالىلىق بولدى. ئۈيلىنىپ ئۆئن ەئايال بىل

 ەككەمگەرىي ئۇجبەاقتىدا مۋت ئىنقىالبى ەنىيەدەكوپىراتىپتا م
ن كىچىك ەر بىلەنۈھ ۇلىپ، شۋېگىنىۆلىنغاندا ساتىراشلىقنى ئېس

 بالىلىرىنى باقتى.

ن ياشانغاندا، ۇن قادىر ئاخەتكۆپ ئەنسىرەر بويى رابىيىدىن ئۈمۆئ
پ بالىلىرىغا ەالر دڭرىېپىپ بېي، قىزىمنى تەلمەرۆكنى ەرابىي

ايغا ۋلىنغانلىقىنى بوېقولغا ئ ڭنىەردى. بالىالر رابىيۋۇيال
 ەن رابىيەتىم، مېق ەچچەئاچىسى بىر ن ڭنىەن ئىدى. رابىيەرمىگۈبىلد

، ۇفون ئاچقان بولسىمېلېپ يالغاندىن تەرىكىدا دېن ھازىر ئامەدادا، م
 ەچچەنىمغا نېي ەچاققىچ ۇبىر ئىش بولمىسا بغا ڭنىۇاي، يالغان، ئۋبو
 ڭسچىت جامائىتىنىەم ۇيىن ئېنمىدى. كەپ زادىال ئىشەتتى، دەلېك

 ەپ، رابىيۇيۇسوالنغانلىقىنى ت ەرمىگۈت ڭنىەپىچىرالشلىرىدىن رابىي
 ەىسىگېڭپ مۈرۈپ كوچىالرغا چىقىپ يىغالپ يەباالم، د ەباالم، رابىي

پ ۇرۋۇپ يالەاالي دۈۋرۆر كشتى. ئاخىرىدا قىزىمنى بىۈقان چ
لىپ ېئ ەمچىگۈرۈپ، ئۇزۇياتق ەمبىلگەنى زۇالغاچقا، بالىلىرى ئۇۋرۇت
نى ۇباغرى تاش ساقچىلىرى ئ ڭرمىسىنىۈت ۇخڭ، باجاۇن بولسىمەلگەك
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 رمىدى.ۈشتۈرۆن كەبىل ەرابىي

لىسى ڭسى ۋەرخان ەجەخان، ھەھرۆئاچىلىرى ز ڭنىەرابىي
 ەمچىدۈرۈلىشقا چىقىپ ھازىر ئېم ئەتلىرىدىن دەر خىزمەللۈگۇئارز
چ ۈپ ئۇتۇي تۆئ ەم، چىرىيىدەلچەلىسى خڭ. كىچىك سىۇاتىدۋياشا

ت ەچىپ تىجارېكان ئۇد ە، ھازىر ئىلچىدەن بىللەبالىسى بىل
د، كىچىكىدىنال ەممەھۇل مۇز ئوغۇكىسى يالغۇئ ڭنىە. رابىيۇاتىدۋقىلى

 تىغان ئىدى.ېمىنى تەت ڭرمىنىۈت

 5ست بولغان ەرق مەبازىرىدا غ ۇئاقسـ ئايدا  10ـ يىلى  1979
پ ۇتۇر بالىنى تۇيغۇاتقان ئىككى ئۋتىېخىتاي ساقچىسى كوچىدا ك

بىرسى  ڭنىۇك قىلىپ قويدى، ئۈلۆپ چاال ئۇرۇكىرىپ، ئەياتىقىغا ئ
ن ۇەتڭدىكى بىۇن، ئاقسەيولدىشى سىدىقھاجى بىل ڭنىەرابىي

ملىك باال اس ئىسىۋياتقان يول ەئاي بىلل 6 ەندەتكىگۆي ەرمىسىگۈت
نى ئاغزىغا پاسكىنا الي التىنى تىقىپ ۇپ، خىتاي ساقچىلىرى ئۇبول
ي ەنلۈتۈنلىرى پەدەب ڭنىۇتتى. ئۋەپ كوچىغا تاشلىۇپ قويۈرۈلتۆئ

، ەن رابىيەنگەپلەزەئىشتىن غ ۇن تىلىپ تاشالنغان ئىدى. بەپىچاق بىل
ياش بالىنى  ەچچەتلىشىپ، بىر نەسلىھەن مەسىدىقھاجى بىل

الدى، ۋپ ئىلىەقىلىمىز د ەپىنەسىتىنى دەج ڭاسنىۋپ، يولۇرۇنالشتۇئور
لقنى قوزغاپ، ەن خەلگەك ەشكۈرۈشۈناماز چ ەسچىتكەتىسى مەئ
نكا ۇتقا لوزۋۇپ، تاەشكىللەردىكى ياشالرنى تەتراپتىكى ناھىيىلەئ
تتى. ۋەرىكىتىنى قوزغىەپ نامايىش قىلىش ھۈرۈتۆت كەسەسىپ جېئ

ت ەمۈكۆتتى. ھەك ەيگەخڭشاتىسى ەن سىدىقھاجى ئەبىل ەرابىي
ن ئاغىنىسى ەد بىلەممەھۇكىسى مۇئ ڭنىەپ، رابىيۇرۇنامايىشنى باست

ئاي سوالپ  6پ ۇتۇمان قىلىپ تۇپ گەنى قوزغىدى دەقۋە ۇركىننى بەئ
 قويدى. 

 ۇرسىمەردىمنى تارتمىغان بەد ڭنىېم ەمدەن ئائىلۈتۈي، پە_ ھ
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 پ.ۈرۈتۆشىنى كېبخىيالدىن  ەغىر خورسىندى رابىيېپ ئەقالمىدى، ـ د

ق ەن نەنداق خىيالالر بىلۇش ەنەكامىرىدا ئ ۇغڭقادىر قارا ەرابىي
 زدى.ۈتكۆئىككى يىلنى ئ

 

 سۇھبەياشلىق سىياسىي م 96

 ەڭشى ئېرمىسىدىكى يۈئايالالر ت ۇخڭيرىنىساخان ئانا باجاەخ
م ۈكۆتسىز قاماققا ھەددۇم ۇتچى. ئەر سىياسىي جىنايۇيغۇئ ڭچو

ن ساقلىغانلىقى، موماي ۇرۇيوش ەيىدۆئوغلىنى ئ قىلىنغان، جىنايىتى
قىقىتى ناھايىتى ەھ ڭنىۇچقاچان بوينىغا ئالمىغان. ئېناھىنى ھۇگ

 كىشىنى قايىل قىالرلىق: ۋەئاددىي 

ز بالىسىنى ۆن! ئانا ئەققىم يوقمىكەساقالش ھ ەيدۆمنى ئۇ_ ئوغل
غا ڭپسىخاناەسىق ھېس ڭنىېزماي، سۇياتق ەيىدۆك پارىسىنى ئەرۈي -

 ؟ۇبوالتتىم ەرسەتاشالپ ب

 ەردەزكىرىلەن تەرگۈي پۈچۆك غىزغاېئ - غىزدىنېئ رمىدىكىۈت
رى ېئ ڭيرىنىساخان ئانىنىەپ يىلالر ئىلگىرى، خۆ، كەيتىلىشىچېئ
انلىقلىرى ۋاتقان يولسىز زوراۈۋزۈرگۈي ەسىدەۋەن تەخوت ڭتنىەمۈكۆھ
ن ەقىن كىشىلىرى بىلېپ، يۇنارازى بول ەدىنىي سىياسىتىگ ەمدەھ

رتىنى، ۇال يۋۋالر ئاۇن، ئەئىك رغانۇشكىالت قەبىرلىشىپ، بىر ت
ت ەلۆقىل دەستۇركىستاننى ئازاد قىلىپ، مۈرقىي تەن شۈتۈئاندىن پ

 ۇب ەمدەن ھەتىم يىغىن ئاچقان ئىكېپ، ئىككى قۇرماقچى بولۇق
ھكىمىسى ەرا سوت مۇتلىك ئوتتەىاليۋن ەن خوتۈچۈجىنايىتى ئ

تىپ ېم قىلىپ ئۈكۆم جازاسىغا ھۈلۆىنى ئرېئ ڭيرىنىساخان ئانىنىەخ
ئوغلى  ڭيرىنىساخان ئانىنىەيىن، خېئىشتىن ك ۇتاشلىغان. ش

يىن، ېندىن كەتكۆزگىل ئەن، بىر مەتكەچىپ كېھتىيات قىلىپ قېئ
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ن ۇرۇيوش ەيىدۆن ئوغلىنى ئەلگەيرىنىساخان ئانا قايتىپ كەخ
انىنى يرىنىساخان ئەزىپ قىلىپ، خېساقلىغان. خىتاي ساقچىلىرى س

 ەمگۈلۆئ ۇي ئوغلىنىمەتمۆن ئۇزۇقولغا ئالغان. ئ ەن بىللەئوغلى بىل
ئوغلىدىن ئايرىلىپ  ۋەرىدىن ېتىپ تاشلىغان. ئېم قىلىپ ئۈكۆھ
سوتتا خىتاي  ۋە ەرمىدۈيرىنىساخان ئانا تەنىدىن جاق تويغان خېج
ن. ەيىبلىگەن پاش قىلىپ ئەپ بىلەزەقلىرىنى غۇزلۋۇيا ڭمىتىنىۈكۆھ
ز ۆغىزال سېت بىر ئەقەابى پۋجا ڭنىۇق سوراق ياكى سوتتا ئر قانداەھ

 بولغان:

 ۇنىمېمدى مەنى ئې، قڭمنى ئاتتىۇ، ئوغلڭرىمنى ئاتتىې_ ئ
 ن!ەيمەلۆم تۈزۆلىنى ئۇپ ڭنىۇڭت! بىر پاي ئوقۋەتىېئ

رىدىغان كىشى ۈشتۈرۈيرىنىساخان ئانىنى سەخ ەسىدەۋەن تەخوت
رىپ ېز بۈي ەقۋەر ەبىر ەسىرىدەت ڭنىۇت ئەمۈكۆپ بولغاچقا، ھۆك

 ۇخڭپ باجاەتكۆي ەمچىگۈرۈز ئۇنى يالغۇپ، ئەنسىرەقىلىشىدىن ئ
بوشاشمىدى.  ەقىلچ ۇردىمەي ۇب ۇسولىغان ئىدى. ئ ەرمىسىگۈئايالالر ت

لىقىدىن تارتىپ، ۇق ڭنىۇردىال ئەنلۈپكى كەسلەندىپايالر دۇگ
ا يرىنىساخان ئانەك قىلماقچى بولدى، خەپ بوزەلەشكۆپ، دەسىلكىشل

 رىپ چىقىپ:ېك كەكرۆك ەرچەردلەم

ت. قاتىلىمنى ۈۋەرۈلتۆئ ەلسەدىن كۇڭنى، قولېن قە_ ئاتمامس
 ك بولمىدى. ەارقىراپ بوزۋپ ەاالي، ـ دۇۋئوبدان تون

پ سوراق ۇتۇت ەپكەنى گۇئ ەنەشقاندا يۇندىپايالر ئىچى پۇگ
 قىالتتى:

 ەدا نوچىلىق قىلغىچڭشىېي ۇكسىلئىنقىالبچى، بەرى ئېي قە_ ھ
 بولمامتى؟ ڭم ياشىساەخاتىرج ەدەڭللەھەم

 ۇللىمىز بەھە، مۇسمەمەن ئەتكۆلىقى تۇق ڭقازاننى ەردەي ەممە_ ھ



381 
 

 تتى.ەپ كۇر بولەتتەردىن بەي

 رسا؟ ۇت ڭتنىەمۈكۆر ھەي ەممەن، ھەمىنى تالىشىسېرىغاندا نې_ ق

 ڭر بىزنىەي ەممە، ھۇمۇپتەپكەنىدىن ئېي ڭت ئانىسىنىەمۈكۆ_ ھ
 كمىز.ەدۇاقاشمىغمىشقا تېرسا، نۇت

 ؟ەپ باقەد ڭكىمنى ڭ_ شىنجا

 . ڭنىېبوالتتى م ڭ_ كىمنى

 ن.ەپ قالىسۈلۆنال ئۈگۆـ ئ ەتەرى، ئېق ەزلىمۆس ڭ_ چو

؟ ۇنچەن. سەياتىم ەتىنىمدۋەـ  ەرىدېي ڭمنىۈزۆئ ۇممەلسۆن ئە_ م
 ياكى ۇپ چاقىدەكلەنى يېس ۇرمە، يڭياتسا ەردەي ۇن بەبىلىپ قوي، س

 .ۇدتىېك ئوت ەگۈڭكۈلۆئ

زىنى ۆندىپاي خىتاي كۇن گەگېككىسىنى يەالپ دڭرنى ئاەپلەگ ۇب
ھ ۇر بىر ئۇقڭيىن، چوېالغاندىن كۇۋرۇل تەھەپ بىر مۇمۇي

 تىپ قاالتتى. ېپ كۇرۇتىپ، ئورنىدىن ئاستا تۋېتارتى

ر ۇيغۇيرىنىساخان ئانا ياتقان كامىرىدىكى بىر ئەنى خۈبىر ك
 ئايال:

تىپ ې، جىم يەچۇرنى تارتقەرتلەد ۇرىغاندا بېئانا، ق ڭي، چوە_ ھ
 ڭنلىكلىرىە، خوتڭقىالاليتتى ەمېن نە، سۇچەڭسېنى يڭنىېن نەگڭسى
 ۇيرىنىساخان ئانا بەگدى. خەچىشىغا ت ڭنىۇپ ئەقىالاليتتى؟ ـ د ەمېن
 ەشكەزلۆك ئايالغا ئاستا سەد 20الپ، كامىرىدا ياتقان ڭرنى ئاەپلەگ

 باشلىدى:

، ۇمۇل چاغلىمىسىال جەسرنى ەنلىكلەي بالىلىرىم، خوتە_ ھ
رتنى خىتايالر ۇلمان، يۇسۇممىمىز مەر، ھۇيغۇممىمىز بىر ئەھ
ن كىشى ەيگۆتىنىنى سۋە. ۇناپىق بولىدۇالسا، قاراپ ياتقان مۋسىېب

ھىرى دىيارىدا ەن شەھاياتىمدا، خوت ڭنىې، مۇئىمانلىق بولىد
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يىل  70تتى، ۆر ئاقساقالالر ئۋەتىۆھرىمانالر، مەئاجايىپ ـ ئاجايىپ ق
ئون  ەن بىللەزرىتىم ئىككى ئىنىسى بىلەد ئىمىن ھەممەھۇال مۋۋئا
 3ـ  2ن ياشلىرىنى باشالپ غازات قىلغان ئىدى، ەخوت ڭمى ەچچەن

سابىت دامولالم  ەردەشقەق، قۇتھ قىلىپ ئازاد بولدەننى پەئايدا خوت
پ، خىتايالرنى قوغالپ چىقىرىدىغان بولغاندا، ۇرۇت قەرىيۇمھۇج

الدى. ۋسىېب ەنەننى يەن بىرلىشىپ خوتەپ خىتاي بىللىېسالر كۇئور
ـ يىلى  1955لىپ قىلمىغىنى قالمىدى. ېسالر كۇمنومەك ۇئارقىدىنال ب

ك ەدڭم ئون مىۇخسەتىھىددىن مەن پەمىت دامولالم بىلېلـھۇئابد ەزدۈك
غا ڭقوزغىال ەنتىدەي كۇپ، ئاتچۇرۇھقانلىرىنى قورالالندېن دەخوت

ھىت ېن ياشالر شۇرغۇلىپ، نېر قورشاپ كييارالنغاندا، خىتايالەت
منى، ۇخسەتىھىددىن مەـ يىلى پ 1958ر ەنلەگېس دۇمنومەك ۇبولدى. ب

تتى. ۋەتىېلىپ ئۇۋېتۇمىت دامولالمنى تېلـھۇيىن ئابدېبىر يىلدىن ك
د دامولالمالر، ەممەھۇ، قارىقاشتا باقىي دامولالم، مەنەيىلالردا ي ۇش

كىشىنى باشالپ  ڭمى ەچچەن ۇلىقالرمقادىر دامولالم قاتارۇلوپتا ئابد
تتى. ەپ كۇھىت بولېقولىدا ش ڭش قىلىپ، خىتايالرنىۇرۇقوراللىق ئ

رقىي ەش»پ ەشكىللەن ھاپىز قارىقاشتا ياشالرنى تۇرسۇـ يىلى ت 1962
پ، قورال ـ ئوق، دورا ۇرۇشكىالتىنى قەت« ركىستان پارتىزانلىرىۈت

ن ياشالر ۇرغۇپ قىلىپ، نۇييارالنغاندا پاش بولەغا تڭيىغىپ، قوزغىال
ـ يىلى  1981خى ېي.... تەكىرىپ ياتتى، ھ ەرگەرمىلۈلدى، تۆئ

ر، ەمسىلەمېش قىلغان ياشالرنى دۇرۇاتالردا قوراللىق ئۋيزاەقاغىلىق، پ
نى قوزغىلىپ نامايىش قىلىپ، ۈـ ك 7 ڭـ ئاينى 7ـ يىلى  1995

ىسىنى ن ساقچى ئىدارەھكىمىسى بىلەرىي مۇمەندىكى مەخوت ڭخىتاينى
 ەرگەرمىلۈپ قالغان، تۇلۇتۇقىلىپ ت ەئىچىد ۋلىپ، قورشاۋېسىېب

 ؟ ۇسمەمەپ ياتتى ئەلىغان ياشالر بىزنى دڭن مىەكىرگ

الر، ۇڭا، بىلىپ قويەۋيدىغان دەلمۆا ئەۋد ۇي بالىلىرىم، بەھ
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ن ەنى بىلېقىزىل ق ڭرالرنىۇپرىقى باتۇت ڭننىەيان خوتۇتارىختىن ب
ك، ۈزۈس ۋەك ساپ ەشىدېقى قاشتلەن خەمىن، خوتېبويالغان ز

 .ڭچى ۋەم ەھكەستۇك مەشىدېقاشت

ز ۆزىلىرى كەندى. بەسىرلەالپ قاتتىق تڭرنى ئاەزلۆس ۇئايالالر ب
 شى قىلدى.ېي

نى ۈيرىنىساخان ئانا بىر كەدى خېخان قىزىم، ـ د ەي رابىيە_ ھ
تىپ ېيىن، ھالسىزلىنىپ يېرغاندىن كۇل ئۇرخانىدا ئوكۇدوخت

غىر ېقاراپ ئ ەرغان رابىيىگۇن يوقالپ تەك بىلەمېينى ۇقالغاندا، ئ
اب ۋسابى يوق ساېن ھۈچۈت ئەلى مىللېس -پ، ۇرۇھاسىراپ ت

ر ۇيغۇپ، ئۇرۇنى ق« ئانا شىركىتى ڭمى»ئىشالرنى قىلدىال، 
مىنى ېغ ڭتنىەمدى مىللەباشالمچىسى بولدىال، مانا ئ ڭنلىرىنىۇخوت

 ڭرلىرى بىزنىەبىر ي ڭي، سىلىنىەياتىدىال، ھ ەردەي ۇپ، بەي
ن ەكى بىلڭنىې، قانلىرى مۇرىدۇچوكانلىرىغا ئوخشاپال ت ڭننىەخوت

 ن.ەيمەئوخشاشمىكىن د

، ـ ۇقاراقاشلىق بولىد نەام خوتۋدادا بو ڭنىېنداق ئانا، مۇ_ ش
 پ.ەمسىرۈلۈيرىنىساخان ئانىغا كەخ ەدى رابىيېد

 1957پ سوراپ باقاي، ەئىچكىرىل ۇنىمەنىدى، يۆم تۈزۆ، كۇ_ ش
چى، ڭتچى، ئوەرتالردا مىللۇي ڭسلىرى بىزنىۇمنومەىلى خىتاي كي -

رىق ېرغاندا، خان ئۇرگىلى تۈلتۆرالرنى ئۇيغۇپ ئەر دەزومىگ
لىپ، ېت سەسلىھەرتتىكى ئاقساقالالرغا مۇدىچىخان يەزىسىدىكى خېي

، ەن ئىچىدۈك ەچچەقىلغان ئىدى. ئون ن ڭياشالرنى قوزغاپ، قوزغىال
 ڭمى ەچچەن ئون نەرگۈتۆن، بولقا ـ پالتا كەمتەمىلتىقى، ك ۋقولىغا ئو

ممىسى ەھ ڭزىالرنىېتراپتىكى يەشتى، ئەگەدىچىخانغا ئەھقان خېد
كلىرىنى ۈلۆن ساقچىالر ئەتكەۋەت ئەمۈكۆتتى. ھۆقولىغا ئ ڭنىۇئ
تلىك ەىاليۋن ەت، خوتەمۈكۆتتى. ھەچىپ كېپ قۇلۇتۇلىپ ئاران قېئ
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چىالرنى ئالداشقا ڭزغىالئىسى ناسىر ھاجىنى قوەر ڭشنىېڭەسىياسىي ك
ي، خىتايالر ەتتى..... ھۈۋەرۈلتۆپ ئۇرۇنى ئۇلق ئەن ئىدى، خەتكەۋەئ
 ەردەنتلەن كۇرغۇالدى، نۋتراپنى قورشىەتىپ ئەۋەر ئەسكەن ئۇرغۇن
 ڭرنىەلەڭج ۇر شۇدىچىخان باتەش بولدى. خۇرۇئ ەنغىچۇزۇلى ئېخ

 ربىتى ئىچتى. ەھىتلىك شېش ەبىرىد

 ەككەچېل ـ چۈبرىسى گەق ڭخاننىدىچىەيىن خېشتىن كۇرۇئ
 ەندىگەبرىسى بولسا گەق ڭتتى، خائىن ناسىر ھاجىنىەپ كۈلۈركۈپ

ن ەچكەن ـ كەتكۆي، قىزىق ئىش قارىسىال، ئەتتى، ھەپ كۇتوش
 ەندەلگەنىغا كېبرىسى يەق ڭناسىر ھاجىنى ۇشىكىمېئ ڭىلىقالرنىۋھار

 پ قويارمىش، ھا... ھا.... ھا..... ەكلەزېت

، ەزلىرىدۆرغان كۇغىپ تېر يۇن ڭلىنىېىزىم، سق ەي رابىيەھ
ر قوماندان ۇبات ۇش ەنەئ ەھرىلىرىدېرغان چۇت چاقناپ تۋەساخا

 ن.ەكال قىلىمەندەرگۆروھىنى ك ڭدىچىخاننىەخ

 ۇئاش ەممىمىزگەت، ئىنشائالال ھەھمەت ئانا، رەھمە_ ر
سىپ ېقىل ـ پاراسىتىنى نەجاسارىتىنى، ئ ڭھرىمانلىرىمىزنىەق

اتقان ۋغزىدىن چىقىېئ ڭيرىنىساخان ئانىنىەخ ەدى رابىيېدن، ـ ۇقىلس
 پ. ۇن بولۇمنەردىن مەزلۆس ەردانەم

مىدلىك ۈسىپ قىالر، ـ موماي ئې_ ئامىن قىزىم، ئالالھ ن
 ردى.ۇي بىر ھازا قاراپ تەزمۈزلىرىنى رابىيىدىن ئۆك

رىغا ېق ۇنى بڭرگىنىەتاپقان ـ ت ۇنمەقادىر، س ەي رابىيە_ ھ
 ۇ. بەردەي ۇل بەزى تۇ، توققڭرىنىېق ۇلى جىق بۇ، پڭۇردۇرگىلى تەب
غان ـ ۇندىكى تونەن خوتۈتۈن، پەقكەم خۆر ئەيۆرت سۇك يەق بەخ

تىپ ەۋەل ئۇرىغا خالتا، پېق ۇك بەدۈگېم دەئاد ەممەمىغان ھۇتون
رىنى يوقلىماي ېق ۇب ڭنلىكنىەن خوتەلگەك ەمچىگۈرۈ. ئۇرىدۇت
 . ەندىپاي رابىيىگۇگپ پىچىرلىدى بىر ەتىدىغىنى ئاز،ـ دېك
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 ارقىرىدى:ۋباشلىقى  ەرمۈن تەرخانىغا كىرگۇسنادا دوختەئ ۇش

پ كىرىپ، ەن دەرخانىغا دورا ئالىمۇقادىر، دوخت ەي رابىيە_ ھ
رھال ە؟ دۇمڭتتىەيدىغانغا ئىچ ئاغرىتىپ كەلمۆرى ئېق ۇب ۇنمەس

جاھىللىقىنى،  ڭرىنىېق ۇب ۇمۈڭردۆ. كڭغا ماۇڭنى قىلىپ يولڭئىشى
 ەنە، يۇرسىمۇپ تەگىالي دڭسا ەرگۆتى گۇس ئىككى پەمەبىر ئ

پ خام خىيال قىلىپ ەد« رىمىزۇلىتى قۆركىستان دۈرقىي تەش»
 رگىنىنى.ۈي

ز ئالدىدا ۆك ڭنىۇيرىنىساخان موما ئەردى. خۇئورنىدىن ت ەرابىي
ك، ەك، ئىپارخاندەمدۇگۇزۇك، نەردۇدىچىخان باتەراستىنىال خ

 باشلىدى. ەشكۈنۈرۆك ەتتەپار بىر قىياۋغۇلۇك ئەمارىستۇت

 

 ناھىۇگ ڭلنىسانىۈگ

، ئىجتىمائىي ڭسالرنىۇھبەنيا. سىياسىي مۇباشقا بىر د ەرمۈت
ـ  ەكايېرمىشلىرى، ھۈچەك ۇمڭندىپايالرنىۇگ ەمدەھ ڭرنىەتچىلەجىناي

ن بىر ەتكەلمىلىرى ئارىلىشىپ كۇك خىيالىي توقەدڭنىۇكلىرى، شەچۆچ
ر، ەنلەتكەكىرىپ ـ چىقىپ ك ەرمىگۈت ۇيان، بۇيىلدىن ب 50رومان. 

شىدىن ېب ڭمدىن خاالس بولغانالرنىەغ ۋەاتقانالر ۋتىېي ەلىغىچېھ
زكىرىسىنى ەت ەرمۈغىزغا تارقىلىپ تېغىزدىن ـ ئېنلىرى ئەرگۈچەك
 ن. ەرگۈندەكىللەش

شىر  ئوغالنى رۇيغۇئ رۇبات باشلىرىدا ڭيىلالرنى - 1990
 ئازادلىق ستانركىۈت رقىەش» لغانۇرۇق باشچىلىقىدا ڭلىنىېئ
زچىلىرىغا ۋۇندىن باشالپ خىتاي تاجاەدىكى ياشالر خوت «شكىالتىەت

 پ،ۇرۇرىشىنى قانات يايدۈرىش كېب ەربەللىك زەجەغالچىلىرىغا ئ ۋە
 لىېيىلى شىر ئ - 1994 تتى.ۋەقىلى ەمىتىنى ئاالقزادۈكۆھ خىتاي
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 ەرمىسىدۈت خىتاي لىنىپېئ قولغا ەبىلل نەبىل پداشلىرىەس
 چىپ چىقىپ، قوراللىق قارشىلىقېرمىدىن قۈالر تۇيىن ئېك ياتتى،

 بىر پداشلىرىدىنەس لىېردى. شىر ئۇئالد جەۋئ تلىرىنىەرىكەھ
 پالېن يىلى - 2002 چىقتى. لىپېئ پالغاېپ نۇرۇلدۇتۇق قىسمىنى

 ردى.ەب پۈزۈتكۆئ خىتايغا ەبىلل نەبىل دوستلىرى نىۇئ مىتىۈكۆھ
 تتى.ۈۋەرۈلتۆئ ەرچەھشىيلۋە لىنىېشىر ئ خىتايالر

ن، ەر، خوتەشقەمچى، قۈرۈيىن، ئېردىن كەلەقۋەنداق قانلىق ۇش
ددى ۇك جايالردىن، خەندەگېل دۇمۇرپان، قۇلجا، بورتاال، تۇ، غۇئاقس

اھ ۇۋگ ەرگەتلە، سىياسىي جىنايەرگەلەقۋەغا ئوخشاش قانلىق ڭنىۇش
 ۇرى مومايالرمېتتا قەر قىز، چوكانالر ھۇيغۇئ ەنچۇبولغان بىر م

، ەلگىلىمەن، بۇچقانداق بىر قانې، ھەيىنچېسوالندى. ك ەرگەرمىلۈت
ر ەل« تەجىناي»لكىلىك ۈن ئاجايىپ كەنمىگەكىتلەت ۇردىمەتلەججۆھ

 باشلىدى. ەپىيىشكۆسانى ك ڭكىرىدىغانالرنى ەرمىگۈن تەبىل

ن ەكىرگ ەرمىسىگۈئايالالر ت ۇخڭقاتارىدا، باجا ڭنداقالرنىۇش ەنەئ
شاياردىن  ۇلنىسا ئاقسۈلنىسا ئىدى. گۈگ بىرى ڭقىز، چوكانالرنى

يىگىتى  توي قىلمىغان خىېت ڭنىۇقىزى ئىدى. ئ ڭھقاننىېپ، دۇبول
ر ۇيغۇئ ەمدەندى ھەگۆلىمات ئەدىنىي ت ەن بىللەدوستلىرى بىل

كىش، ېكىملىك چېرلىك چەھەاتقان زۋلىېج ئەۋياشلىرى ئارىسىدا ئ
شالرنى دىنىي ۇلۇزۇخالقىي بەچىش، قىمار ئويناش قاتارلىق ئېھاراق ئ

پلىك ەدەمچان، ئۈيۆش، ياشالرنى ئىناق، كۇخالق ئارقىلىق توسەئ
ىقات ۋشەپ، جانلىق تۇباش قوش ەش نىيىتىدەكلەتېشقا يۇبول

ت ەرغان ئىدى. شايار ناھىيىلىك جامائۇربىيىسىنى قانات يايدەت
 ەيىگۆئ ڭنىۇئ ەچىدېساقچىلىرى بىر ك ڭپسىزلىك ئىدارىسىنىەۋخ

كسىلئىنقىالبىي ەئ» ەمدەنى قولغا ئالدى ھۇىپ، ئپ كىرۇرۇباست
رماقچى بولغان، دىنىي ۇتنى ئاغدەپ، ھاكىمىيۇرۇشكىالت قەت
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ن ەش بىلەيىبلەن ئەگېد« م تارقاتقانەكىتابالرنى ساقلىغان ھ
رغا ۇنسۇتچى دىنىي ئەكسىيەئ»لنىسانى بولسا ۈتتى. گۋەتىېئ
م ۈكۆزاسىغا ھيىللىق قاماق جا 7ن ۈچۈناھى ئۇگ« بولغان كچىەگمەت

 لدى. ەپ كەتكۆي ەرمىسىگۈت ۇخڭمچىدىكى باجاۈرۈقىلىپ ئ

 ؟ ەمېن ڭ_ جىنايىتى

كچى ەگمەت ەرگەركىستانچى ئۈرقىي تە_ شاياردىكى ساقچىالر، ش
م سوراققا ەھ ڭلنىسانىۈناھىم يوق، ـ گۇن ئىدى، باشقا گەگېبولغان د

اتقان لنىسا يۈابى بار ئىدى. گۋرىدىغان بىرال جاېم سوئالغا بەھ
ن ەگېن روزىنىسا دەكىرمىگ ۇياشقىم 20يىن ېدىن كڭنىۇكامىرىغا ئ

را ئاسىيا ئارقىلىق ۇن دىنىي كىتابالرنى، ئوتتەرگەيگىنى بۆقىز، س
رغىب ەقىللىقىنى تەستۇركىستان مۈرقىي تەن شەكىرگ ەنگەخوت

سىلىپ ېن ئىككى يىل كۈچۈغانلىقى ئۇقىلىدىغان كىتابالرنى ئوق
چادىن ۇنى كەلىچەياشلىق خ 20، ەنەسىدىن يئارقى ڭنىۇكىردى. ئ

رىنى ېىقات قىلغان ئۋشەدىنىي ت ۇمەلىچەلىپ سولىدى. خېپ كۇتۇت
ن قولغا ۈچۈم قىلمىغانلىقى ئۇلەم ەتكەمۈكۆرغانلىقى، ھۇقوند ەيىدۆئ
تىپ ېيگىنى ئۆس ۋەرلىرى ەن ئىدى. ئەسىلگېيىل ك 5لىنىپېئ

جان دوست  ەمىدرۈقدىرداش قىزالر تەر تەپەچ نۈئ ۇتاشالنغان ب
 شتى. ۇبول

زاق ۇالر ئۇش ئالدىدا ئۇاقتى توشۋسىم ېك ڭروزىنىسانى
 ەرزلىك ئىچىدەنقۇق ـ مۇللۇق ڭر ياشلىرىنىۇيغۇدىشىپ، ئۇڭم
ق، ۇزلۇاتقانلىقىنى، يوقسۋتىېق يولالرغا كۇزۇتتىن بەھەخالقىي جەئ

 ۋەاتقانلىقىنى ۋپىيىۆك ڭت يولىنى تاللىغانالرنىەجىناي ەئاچلىق ئىچىد
 ەمدەھلىل قىلىشتى ھەكلىكىنى تەرېالرنى توغرا يولغا باشالش كۇب
 ۈگەڭاملىق ئىزدىشىدىغان، مۋيىن، داېرمىدىن چىققاندىن كۈت

ندىن ۇب ەمدەم ئىچىشتى ھەسەشقا قۇئايرىلمايدىغان دوست بول
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اتقان ۋلىېس ڭمرانلىرىنىۈكۆخىتاي ھ ەلققەيىنكى ھاياتىدا نادان خېك
 ەتلىرىگەرىكەلقىنى ئازادلىق ھەر خۇيغۇش، ئۇتۇمىنى تونۇلۇز
رمىدىن ۈشتى. روزىنىسا تەدىلۋەش قىلىشقا ەرۈن كۈچۈش ئەكلەتېي

شقا ئاز ۇددىتى توشۇم ەرمۈت ڭنىەلىچەيىن، خېندىن كەتكەچىقىپ ك
س ۇھبەر مۇيغۇبىر ئ ەنەياتقان ي ەن بىللەزى بىلۆئ ۇقالغان ئىدى. ئ

 ۇمڭنىۇپ، ئەزلۆپ سۈرۈندەشۈھدىنى چەئ ڭچ دوستنىۈقىزغا ئ
 ۇش قىلىشىنى سورىدى. ئەرۈك ەيىن، بىللېرمىدىن چىققاندىن كۈت

ز ۆس ەرچۇيغۇمما ئەلماقچى بولدى. ئۇالرغا قوشۇئ ۇقىزم
رى ېپتىدىن بەھبىتىنى ھۆس ڭالرنىۇپ، بۇرۇبىلىدىغانلىقىنى يوش

رسىتىپ، ۆت كەن، خىزمۇگان خوتۇڭر تەپەالپ ياتقان بىر نڭئا
 الرنى پاش قىلىپ قويدى. ۇن، ئۈچۈنىكلىتىش ئېسىمنى يېك

 ەئىچىد ەرمۈيىن، تېتلىك قىيناشالردىن كەھشەقاتتىق سوراق، د
ھى پاش ۇرۇلنىساالر گۈرغان گۇق« شكىالتىەركىستانچىالر تۈرقىي تەش»

 قىلىندى. 

گالالپ، قاتتىق ڭم چاەھكەن چاچلىرىنى مۇزۇقاپقارا ئ ڭلنىسانىۈگ
رىپ ېتاي ساقچىسى، ھارقىرىغان سوراقچى خىۋپ ۇرۇپ تەسىلكىشل

پىپ، ېتىغا بىرنى تۇپ ڭلنىسانىۈقارىماي، گ ەتكىنىگەھالىدىن ك
 ەنەپ يۇرۇىشىپ تېڭلىپ ئېپ كەيلېۋەشىغا دېپ بۇزۇياتق ەرگەنى يۇئ
 ارقىرىدى:ۋ

م يولىنى ۈلۆن. ئەپ، قول قويامسۇئىقرار بول ەگڭ_ جىنايىتى
 ن؟ ەتالالمس

م ەن، ئادەرگۈلتۆئم ەك ئادەندەر قىزى، سۇيغۇن بىر پاك ئە_ م
زىنى ۆلنىسا كۈ، ـ ھالسىزالنغان گۇتچى بولىدەرغانالر جىنايۇئ
 كرارلىدى. ەت ەنەزىنى يۆلىپ سۇۋېمۇي

 ۇنمەتچى، سەم قىلىنغان جىنايۈكۆھ ەمگۈلۆئ ڭيىگىتى ڭنىې_ س
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 تچى! ەجىناي

ىجدانلىق، ئىمان ـ ۋتلىك، ساپ ەيگىنىم پاك نىيۆس ڭنىې_ م
ن ئائىلىسىنى ەت بىلەھنېھاالل م ر يىگىتى،ۇيغۇخالقلىق ئەئ

ننى ەتمەگىشىپ كەتلىك ئاتىسىغا ئەھمەھقان ئىدى. رېقوغدىغان د
يا ئاتا ـ ئانىسىنى، يا  ۇپمەلىپ يىل بويى ئىشلېدولىسىغا ئ

، خىتاي ەسلىدەپ ۇرىلغېتىيازدا تەئائىلىسىنى باقالمىدى. ئ
 ەمگىكىگەچىش ھاشار ئېر ئەىدىن بوز يېڭن يۈچۈندىلىرى ئۈلگەك
ان ۋ، باج، سىلىق، ئالەيتتەل يىغىدىغان پۇلدى، يازدا ھوسەيدەھ

پ قايتىپ ۈرۈتۆق تاغارنى كۇرۇكىدىن قۈپلۆك ڭئالىدىغان كادىرالرنى
ن، ۈچۈغانلىقى ئۇناماز ئوق ەسچىتتەللىدىكى مەھەلدى. باشقا مەك
ت ەمۈكۆھ ڭلدى. ئاكاۇبوغ ەرزگەز سوم قۈي ەچچەپ نەلۆت ەرىمانەج
پ ەالدى دۋپىېن باال تۇرۇاقىتتىن بىر يىل بۋن ەرگەپ بەلگىلەب

يى ۈت، سەنبۇم ەڭنىمىزدىكى ئېالدى، يۋموزايلىق كالىنى تارتى
سوم  ڭمى ەچچەر يىلدا نەنلىكلۇەتڭالغان بىۋنلىشىۇئور ەرگەك يۋەلەئ

الر ھاشارغا ۇ، ئۇچكىم باج ئالمايدېالردىن ھۇ، ئۇكىرىم قىلىد
رى ېردىن بەسىرلە. ئۇيىغىن ئاچمايد ەندۈالر كۇ، ئۇبارمايد

مدى ەھقانلىرى ئېر دۇيغۇاتقان ئۋرىقچىلىق قىلىپ باياشات ياشاېت
 ەچچەي نەلمەرتۈلگۈرىپ ئېرىپ بېئاشلىق، پاختا ت ەتكەمۈكۆتال ھەقەپ

 . ۇپ قالىدۇرزدار بولەسوم ق ڭمى

 ڭنىۇن يىگىت، ئەزلىگۆتنى دادىل سەقىقەھ ۇيىگىتىم ش ڭنىېم
 جىنايىتى يوق.

غا ڭنىۇش ڭىتىۋئاقى ۇمڭنىېبولما، س ەارۋالپ ئانى ئاقۇن ئە_ س
 نى تاپ، چاپسان ئىمزا قوي.ڭقلىە. ياخشىسى ئۇئوخشاش بولىد

نى ۇن ئەالر، مۈڭردۈلتۆق ئەيگىنىمنى ناھۆر سەنلە، سەمې_ ن
 ەر يىگىتىگەگەالر، ئۈڭرۈلتۆئ ۇنىمېنى، مېن. قەئاقاليم ۈگەڭم
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جاكارالپ  ەممىگەت، ھەمەرھەت بولسا، مەش جىنايۇن بولەتمەساداق
ھىتلىك شارابىنى ېغا ئوخشاش شڭنىۇئ ۇنمەالر، مڭتىۋېتىېئ ۇنىمېم

مى ئاستىدا بىر ۇلۇق زۇللۇنكى، قەرازىم ەكىرىشك ەتكەننەئىچىپ، ج
 ن!ەياشىمايم ۇنمۈك

كسىدىن ۆينىكىنى كۆك ڭلنىسانىۈندىپاي گۇزلىرى قىزارغان گۆك
ت، قولىنى، ۇپ، پۇزۇياتق ەستىلىگۈزىنى جازا ئۆتتى، ئۋەتارتىپ يىرتى

الغلىق قىسقاچنى ۇن تاقاپ قويدى، ئاندىن سىم ئەشىنى تاقاقالر بىلېب
پ، ۇتوپچىسىنى قىسىپ قوي ڭكسىنىۆئىككى ك ڭنىۇلىپ، ئېلىپ كېئ

لنىسا قاتتىق بىر سىلكىندى، ۈتتى. گۋەسىېپكىسىنى بۇنۇتوك ك
رىكى ئاغزىغا ۈك، يەندەتكەتىلىپ چىقىپ كېزلىرى چانىقىدىن ئۆك

ك ۈنلۈزى بولسا ئۆپىسى توختاپ قالدى، ئەپ نۇك بولەىلىپ قالغاندتىق
ن توكنى توختىتىپ ۇندىپاي خوتۇتتى، گەچىرقىراپ ھوشىدىن ك

پ ۈلۈمراھىغا قاراپ قاھ ـ قاھالپ كەرغان ھۇقاراپ ت ەتتەپ، چۇقوي
مدىال قارىقاشقا ەي، ساقچىالر، ئەتمۆاقىت ئۋپ ۆتتى. ئارىدىن كەك
لدى. قاتتىق قىيناشالردىن ەپ كۇتۇا قىزنى تتىپ بارغان روزىنىسېي
بارمىقى  ڭھوشسىزالنغان قىزالرنى ەزگەغەلدى، قۇزۇرغۇلو تېيىن دېك
زلىرىنى ۆس ەممەھ ڭچى ساقچىنىۈيىبلىگەئ سىلدى. سوتچى،ېب

دى، ۇمنامىنى ئوقۈكۆييارالپ قويغان ھەپ ئالدىن تۇالپ بولڭئا
پ ۇيىل قوش 5 ەگەلىچەيىل، خ 3يىل، روزىنىساغا  4لنىساغا ۈگ

 م قىلدى. ۈكۆقاماق جازاسى ھ

 

 «اناتالر باغچىسىۋھاي»رمىدىكى ۈت

ش شوئارى ۈرۈندەللۈرتىنى گۇرالر يۇيغۇمىتى ئۈكۆخىتاي ھ
ش ۇرۇرنى خىتايالشتەرلەھەپ شەتكۆن يەچمۆپ كەدەئاستىدا، ھ
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، ەن بىللەش بىلۇرۇت بازىلىرىنى قەئارقىلىق، بىر قاتار سانائ
يتىپ، بازارالرنى ېڭەتنى كەدا، سانائزىالردا سوېر، يەھەش

شىغا ۇئالدىن باي بول ڭرنىەشقا، بىر قىسىم كىشىلۇرۇجانالند
، ەتكەقا ساياھ« رتۇربىي يەغ» ۇت قىلغاندىن باشالپ، بەخسۇر
، ەنزىرەل مەزۈگ ەيدى. باشقىچەپۆلىدىغانالر كېك ەرسىيىگۇكسكېئ

 ڭرنىەتلەيات مىلل ۋەيرىي دىن ەشى، غۇلۇرۇر قەھەئوخشىمىغان ش
ر، ەھەش ڭرالرنىۇيغۇپ ئاغرىتقان ئۆشىنى كېتارىختا ب ۇپمۇبول

ك ەچىققاند ەلگەت ئەددى چۇتلىرى خىتايالرغا خەرپ ـ ئادۆزىلىرى، ئېي
پ ۇزۇچىش، بېپ ـ ئەسابىغا يېت ھەمۈكۆنداقال ھۇ، شەچكەرگەب ۇيغۇت

زدىكى ەركەلىشالر ئاسان بولغاچقا، مۋېقسىم قىلىەل تۇچىش، پېـ چ
رىجىلىك، ەر دەھ ڭرنىەلكىلۆر قايسى ئەىرلىقالردىن تارتىپ ھمىنىست

سىللىك ەسىپتىكى ئورگانلىرى يىللىق، پەر كە، ھەر ساھەھ
 ەت بويىچەلۆراتتى. ئىلگىرى دۇنالشتۇئور ەرگەي ۇيىغىنلىرىنى ب

ت ەسودا بىناسىنى زىيار ڭنىەپ نام ئالغان رابىيەبىرىنچى ئايال باي د
ت قىلىشنى ەزىيار ەرمىدۈنى تۇمدى، ئەى ئكلىرەمۆقىلىدىغان خىتاي ئ

ال، ۋۋئا ەڭرسىيىنى ئۇكسكېخىل ئ ۇپ قىلىدىغان بولدى. بەلەت
 ەجرىبەت ڭپسىزلىك مىنىستىرلىقىنىەۋت خەتلىك جامائەملىكەم

ردى، ەن مىنىستىر خىتايالر باشالپ بەلگەش يىغىنىغا كۇرۇئالماشت
قادىر  ەال، رابىيز بولسىۆس ەققىدەققىيات ھەرەيىغىندا ئىقتىسادىي ت

يدىغانالر ەزلۆپ سۇرۇشتۇلىپ تونېسودا سارىيىنى مىسالغا ئ
تىپىك مىسالالر قاتارىدا  ەڭئ ەپسىزلىك خىزمىتىدەۋ، خەمدىلىكتەئ
لىغان ڭنى ئاۇشتى. بۇيدىغان بولەزلۆلوسىنى سېد ڭنىەرابىي ەنەي

ن، ئائىلىسىنى ەرگۈنيانى پىرقىراپ يۇلدارلىرىدا، دەمەخىتاي ئ
 ڭچو ەڭئ ڭنيانىۇد ەيىدۆپ بولغان، ئۇرۇنالشتۇىغا ئوررىكېئام
تلىك سىياسىي ەملىكەھمان قىلغان، مېيتىسنى مەچچىسى بىل گۋەباي
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مىننى ېز ڭتىپ، جاۋېرنى يىغلىتىەن زالدىكىلۈتۈش يىغىنىدا پېڭەك
سى ۇقىش ئارزېپ بۈرۆر ئايالنى بىر كۇيغۇئ ۇزمىغان بۇغىز ئاچقېئ
 يدا بوالتتى.ەپ

ن ۈچۈشال قىلىش ئۇلدارلىرىنى خەمەشقان ئۇئىچى پپ ـ ئىچىپ ەي
 ەرمۈياتقان ت ەالرنى رابىيۇپ، ئۇشۇك بولەتېغالچىلىرى پاي پ

 ەمچىگۈرۈنداق قىلىپ ئۇتتى. شەلېكامىرىغا باشالپ ك
ن خىتاي ەلگەك ەتكە، يىغىنغا، ساياھەگىنىشكۆ، ئەرسىيىگۇكسكېئ
ئىش  ەمىيـ ئار 8ي، ېزۇت قىلىدىغان مەزىيار ڭلدارلىرىنىەمەئ

قاتارىغا  ڭك جايالرنىەندەگېيكىلى دەھ ڭينىۈيشەباشقارمىسى، لىن ز
پ قالدى. ۇلۇقوش ۇرامېكام ڭنىەسابىدا رابىيېاناتالر باغچىسى ھۋھاي

ددى ۇالر خۇتتى. ئەلېقسىز كۇيۇتولىسى ت ڭكلىرىنىەمۆخىتاي ئ
نلىرىنى ۇىشىپ، بويېڭك، ئاستا مەندەگۈركۈاستىن ئۋستىكى يولەپەق

الر ۇتتى، ئەرۆنى كەتتا بىر ـ بىرىنى ئىتتىرىشىپ رابىيەپ، ھۇشۇسوز
 ڭنىەر رابىيەرمىدىكىلۈت قىلغاچقا، تەپ شىكايەق دۇلمىدەرۆق كۇئوچ

ر رىشاتكا ئورنىتىپ ۈمۆتىپ، تۋېلىېر ئىشىكىنى ئۈمۆت ڭكامىرىنى
 قويغان ئىدى. 

دىن  100ن ەلگەك ەگىنىشكۆئ ەكتىپىگەتىم ساقچى مېبىر ق
 ەرسىيۇكسكېپىسىنى ئەق ڭنىەكادىرلىرى رابىيق ساقچى ۇئارت

ارقىرىشىپ، ۋك، ەننى تاماشا قىلغاندۇالر مايمۇلىشتى. ئېقىلغىلى ك
تتى. باشالپ ۋەز ئارا تالىشىپ قااليمىقانچىلىق چىقىرىۆپ، ئۈشۈلۈك
پ ۇپ، قاتار ـ قاتار بولۇزۇرغۇت ەتتەچىرۆپ ئەتلەالرنى رۇر ئەنلەلگەك
 ڭارقىراشقانالرنىۋپ ەق دۇلمىدەرۆك ەنەشكىللىدى. يەت ەشكۈرۆك
ر ۈمۆقادىرنى ت ەندىپايالر رابىيۇن، گۈچۈلىشى ئۈۋېرۆياخشى ك ۇخىمېت

قادىر بولسا  ەدى. رابىيۇيرۇشقا بۇرۇت ەرۆلىپ ئېرىشاتكا ئالدىغا ك
ن ەتكەپ كۇ، تاماشىبىنلىرىدىن جاق تويڭاناتالر باغچىسىنىۋھاي
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 ۇامۋرەپ ەرگەنلەگلەك ۇپ قالغان ئىدى، ئۈنۆك كەاسلىرىدۋيول
 ڭزىنىۆي، ئەرمەتنى قولدىن بەرسۇچ بىر پېمما ھەقىلمايتتى، ئ

ىق ۋشەجاسارىتىنى توختىماي ت ۋەرىنى ۇرۇغ ڭرنىۇيغۇقىقىتىنى، ئەھ
پ ۈرۆر كۇتوختاپ ت»سنادا ئالدىدىكىلىرى ەئ ۇاالتتى. شۋقىلى

يىشىپ ېد« ؟ۇيدىغەزلىمۆس»ينىدىكىلىرى ە، كەسېد «بواللمىدىم
لىپ، ېىپ كېڭم ئالدىغا مەدەقادىر بىر ق ەقىلىشتى، رابىي ىلىشىپۆۋد

الرغا ۇپ ئۇرۇم سىقىمالپ تەھكەر رىشاتكىنى مۈمۆئىككى قولىدا ت
 ت قىلدى:ەراجىئۇم

مىننى ېز ڭ، جاۇن شەگېد ەر رابىيېن مىليونە، مانا مەشۈرۆ_ ك
م، مانا ۈزۆال، مانا كۈۋرۆن. ئوبدان كەن مانا مەگېد ەيىغالتقان رابىي

 ەرگە؟ سىلۇالرمۈڭردۆم، كۇتۇم، مانا پۇشىم، مانا قولېزىم، مانا بئاغ
 ەرگەكىن، سىلېرىم ئوخشاش، لېي ەممەن؟ ھەنمەئوخشامدىك

ر ەنى سىلۇرىكىم، ئۈك يەاستۋرىكىم، يولۈي ڭنىېئوخشىمايدىغىنى م
بولسا، ئىنسانغا  ەرسەن نەگېىجدان دۋ ەندەر سەگەر، ئەيسىلەلمەرۆك

 ەردەر ساقچىالر، سىلۇيغۇي ئەولسا، ھسى بۇيغۇت تەخاس ئادال
نى ېر قۇيغۇالردا ئۇڭرۇسسىيات، توغرىسى تومېمىللىي روھ، مىللىي ھ

رىكىمنى ۈي ڭنىېالر، مڭقىېتىكىلىپ قاراپ ب ەمگۈزۆبولسا، ك
اتقان ۋتارتى ڭلقىمنىەمىليون خ 20رىكىم ۈي ڭنىېر. مەيسىلەلەرۆك

پ، قان يىغلىغان ۇبول ەختەـ ل ەختەچىدىماي ل ەتلىرىگەبۇئازاب ـ ئوق
مسىتىش، مىللىي ەرىكىم مىللىي كۈي ڭنىېك، مەرۈمىسكىن ي

ك ەولقاندۋملىكىچىلىك، مىللىي قىرغىنچىلىقالرغا قارشى ەستۇم
 ك. ەرۈش يەپارتلىغان ئات

 !ەزلىمۆتوختا، س ە_ رابىي

 ن.ەپ قىالاليدىكەپ قىلدى، گەگ ۇاي خااليىق ئۋ_ 

 لدىيا؟! پ قاۇم بىر قىسىم بولۈلۆڭا كۋ_ تو
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 الر.ەڭرسەزارتىپ بۇئ ەنەتمىدى، يەت يۇمىن 45_ 

 ۇرگىلى بەرس بەلبىي دەس ەرگەچاپسان، بىز سىل ڭ_ يوقال، ما
 ەپىگېگ ڭنچىنىۈلگۆب خائىنى، نەتۋە ۇق، بۇلدەلىپ كېئ ەرگەي
... ـ ڭالرنىۇتكىنىنى قارا بەگىلىتىپ كڭسىرلىنىپ، باشلىرىنى ساەت
 لدارالر.ەمەن ئەلگەدى باشالپ كېد

رلىك، ەتەلدارلىرى، بىخەمەق ئيوغان قورسا ڭزنىەركەم
ـ كىچىك  ڭچو ڭمىنىستىرلىقلىرىنى ەدلىيەپسىزلىك، ئەۋخ

 ەپكەقادىرنى گ ەرابىي ەنلىرىدەلىشكېتىم كېر قەباشلىقلىرى ھ
قىاللماي  ڭپ غىەككىسىنى يەد ەمدەساالتتى، سوئالالر سورىشاتتى ھ

 تىپ قاالتتى. ېك

ن ەرگۆنى كڭسارىيى ن سوداۈگۈنۈياققا قارىغىنا، تۇب ەي رابىيە_ ھ
 االي.ۈۋرۆنى بىر كۈڭزۆئ ەردەي ۇن بۈگۈئىدىم، ب

 ەشكۈرۆك نىېالغىن، تاالدا بولسام مۈۋرۆ، ئوبدان كە_ ھ
ر ۈمۆن، تەمدا كىشۇت ـ قولۇلىپ پېك ەنەتوشمايتتى، ي ڭساالھىيىتى

 ۈگەڭ، مڭالدىۈۋرۆاقتىمدا كۋھرىمان ەق ەقالر ئىچىدۇتوس
قىندا ېي»، ەلگىنىمدەك ەگڭسىېتىم ئېر قەال. ھۈۋرۆك كەدۇمىغۇنتۇئ

زنى قىلىشنى ۆن سەگېد« نەن كىرىپ ياتىمەئورنىغا م ڭنىەرابىي
 سابى بار.ېھ ڭنيانىۇد ۇما! بۇنتۇئ

* * * * * 

 ر!ەاب بۋجا ەمگۈزۆدىن سۇڭر ئورنۇ، تەتچى رابىيەي جىنايە_ ھ

 ۈڭزۆن ئەس سەمەن ئەن. مەاتىسۇۋپ قويۇرۇن ئالماشتە؟ سەمې_ ن
. ۇئورنىمىز ئالمىشىد ەندۈما. ئاز كۇنتۇنى ئڭنلىكىەئىك تچىەجىناي

 ن. ەرىسېن بەس سەمەن ئەسابنى مېابنى ـ ھۋجا

* * * * * 
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 .ۇيدەلمەم كەن ھەلمىگەك ەمېچنېدىن ھۇڭ، قولەزلىمۆس ڭ_ چو

ت ەرغان، ھاكىمىيۇت قەلۆجدادىم دەئ ڭنىېن مەمسە_ بىل
ر تارتىپ ەسكەئ ەھىرىگەش ڭرالمىغانالرنىۇلىتىنى باشقۆسورىغان، د
لىپ قايتقان. ېگىتىپ، قىزىنى ئۆشنى ئۇرۇت باشقەلۆكىرىپ، د

 ڭقالرنىۇر توسۈمۆنى سىالپ باق، تڭرىكىۈالمىغان. يۋتىېك يەردەنلەس
قولىمىزدىن  ڭ، بىزنىۇاتىدۋتىېپ كەتىتر ڭكلىرىەرۈپ يۈرۆك ەئىچىد

 .نەاراقالپ باققىن، ئوبدان بىلىسۋنى ڭلىدىغانلىقىنى تارىخىېك ەمېن

* * * * * 

ر قاراپ ۈتە، تۇپ قالغان ئوخشايدۇبول ڭن ساراۇخوت ۇ_ ب
 قارىماي. ۇالر، چاقىرساقمڭرغىنىنى قاراۇئولت

ردىن ەتىر يېكىلوم ڭمى 5 ڭبولمىسا ڭ، ساراڭسارا ۈڭزۆن ئە_ س
 ن.ەمسەلېرگىلى كۆنى كېم

* * * * * 

 الر.ڭنت قىلماەالر، پىسڭا قىلماۋرە_ پ

چى ۈك ڭرنىۇيغۇمىليون ئ 20نت قىلغاچقا ەا قىلغاچقا، پىسۋرە_ پ
رگىلى ۆپ كۇقورق ەچكەن جاسارىتىمنى بىلگەنگەملەسسەجۇم
 ن. ەنسەلگەك

گىشلىك ېت ڭلىغان، سوئاللىرىنىڭقلىرىنى ئاۇتۇن ڭقادىرنى ەرابىي
لدارلىرى ەمەن خىتاي ئەگېككىسىنى يەلىغان، دڭابىنى ئاۋجا
رالر ۇيغۇئ ەرىدېي ەممەھ ڭدا، خىتاينىۇجڭاۇ، گەيدەخڭدا، شاڭيجىېب
قادىر  ەپ چىقسىال، رابىيەگ ەققىدەسىراتى ھەن تەرگۆلىنى كېئ
س قىلىشىپ ياكى بىر ـ ەۋەكلىرىنى ھەچۆ، چەكايېققىدىكى ھەھ

ئاخىرىدا  ەڭتتى. ئەتىشېپ كەزلۆقىلىشىپ س ەسخىرەبىرىنى م
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 ك:ەممىسى بىردەھ

 الشقاۇڭن، شەئىقتىدارلىقك ەن، ئاالھىدەن نوچىكەتەقىقە_ ھ
پ قايىللىقىنى ەك بولمىغان، ـ دەبوز ەچكىمگېر بواللىغان، ھېمىليون

 تتى. ەشۈرۈبىلد

 ڭقادىرنى ەلىرى ئاخىرى رابىيەقۋە ەرسىيۇكسكېخىل ئ ۇب
 ردى.ۈلتەيدانغا كەئىرىنى مېتلىق شېپلۇپ كۆناملىق ك« الۈۋرۆك»

رالردىكى قىزالر ې، كامەڭن تەلىشى بىلېر كەكلەمۆئ
 ارقىرىشاتتى:ۋ

 ل.......اۈۋرۆك

 

 لىشېچ ئۆچاغان ھارپىسىدىكى ئ

 -لىدىغان چاغان ېتىپ كېباشلىرىدا ي ڭـ ئاينى 2ر يىلى ەھ
الر ۇنى ئۈك ۇپ، بۇمىللىي بايرىمى بول ڭچو ەڭئ ڭخىتاي مىللىتىنى

ييارالپ، ەرنى تەكلىكلەمېك يۈرلۈپ، تۇشۇم بولەج ەئائىلىسىگ ڭچو
م ـ چىقىم كىرى ە. بىر يىللىق ئائىلۇپ، ئىچىدەي ەتويغىچ

 . ۇساباتىنى قىلىدېھ

شال ـ ۇپ، خۈمۆشادلىققا چ ڭركىستاندا خىتايالرنىۈرقىي تەش
 ەچچەتتى. ئون نەك ەسكەلمەاقىتلىرى كۋخورام بايرام قىلىدىغان 

م ـ ۈلۆن پارتلىتىش، ئەرگەز بۈرى، چاغان ھارپىسىدا يېيىلدىن ب
لجىدىكى ۇيىلى چاغان ھارپىسىدا غ - 1997 ۇپمۇلىرى، بولەقۋەتىم ېي

مچى، ۈرۈسى، ئەرغان قىرغىنچىلىق پاجىئۇنامايىشنى قانلىق باست
ت ەمۈكۆردىكى ھەرلەھەلجا قاتارلىق شۇ، غۇر، ئاقسەشقەق
قرالىرىنى ۇخىتاي پ ەمدەربىي، ساقچىالرنى ھەلدارلىرىنى، ھەمەئ

ن ئىدى. بىر تاالي خىتايالر چاغان بايرىمىنى ەتكۋەقىلى ەئاالقزاد
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رتلىرىغا ۇلكىلىرىدىكى يۆن، خىتاي ئۈچۈئ شۈزۈتكۆم ئەخاتىرج
رالرغا ئالدىنئاال ۇيغۇتىشىدىغان بولدى، قالغانلىرى بولسا، ئېك

ش، سوالش ئىشلىرىنى ۇتۇش، تۇرۇرىش، قانلىق باستېب ەربەقاتتىق ز
لىش كويىدا ۈۋېزۈتكۆن ئەسېرىپ، چاغاننى ئامان ـ ئېلىپ بېئ

 بوالتتى. 

سىدا خىتاي ۇالالر كورپئاي ڭرمىسىنىۈت ۇخڭتىم، باجاېق ۇب
ندىپايالر ۇگان گۇڭر، تۇيغۇتىپ، ئېك ەيلىرىگۆندىپايالر ئۇساقچى، گ

ن ەيدىغان فەنمەئىش ۇندىپايلىرىغىمۇگ ۇپ ئىشلىدى. بۇتچى بولۆۋەن
ي ەتمەك ۇزىمۆن خىتاي باشلىق ئەلگەربىيدىن كەيدىغان ھەد ۋزىدا
ن ۈچۈش ئۇولالق بۇز ـ قۆك ەر بولدى. رابىيىگۇجبەم ەشكەئىشل ەبىلل

باج  ۋەنى بانكا ۇق خىتاي خوتۇپ قويغان ئىككى قارانچەلگىلەب
پ، ۇر بولەنلەتكەپ كەت قىلىپ يەلنى خىيانۇن پۇرغۇنلىرىدا نۇئور

پ ياتقانالردىن ۈتۈلىشىنى كۇۋېزۇتقۇرىپ قېپارا ب ڭكلىرىنىۈنچەلۆي
ن ەگېد ۋن زىداەاقتىدا فۋچكى تاماق ەئىدى. چاغان ھارپىسى ك

نى چوغدا قىزارتىپ ۇپ ئىككى توخۇتۇيرۇب ەالرغا ئاالھىدۇكومىسسار ئ
نداق ۇش ۇرگىمەتچىلەردى، باشقا خىتاي جىنايەكىرىپ بەپ ئۇرۇپىش

 قىلدى. 

 ەن بىللەبىل ەن كومىسسار بىر چاغدا، رابىيەگېد ۋن زىداەف
ق قىلىپ، كامىرىغا ۇرلۇنىغا پوخۇئىككى خىتاي خوت ۇاتقان بۋتىېي

شىنى ۆگ ۇززىلىك توخەىزىل پىشقان مھال سوراپ كىردى، قىپق
نلىرىدىن ۇنلىرى ھىجىيىشىپ ئورۇاتقان خىتاي خوتەۋن يەئىشتىھا بىل

ئىشى  ەنڭپ يىۇرۇىتىدا ئولتۋبولسا كارى ەشتى. رابىيۇرۇت
 ەلىپ رابىيىگېپاچىقىدىن بىرنى ئ ۇتوخ ۋن زىداەاتاتتى. فۋقىلى

 قويمىدى.  ۇقاراپم ەلىدى، رابىيەڭت

 ۇابمۋجا ڭنىەن، ـ رابىيەاتىمۋرىېب ۇا توخڭن ساەم قادىر، ە_ رابىي
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 ەنەي ۋن زىداەرغىنىدىن خاپا بولغان فۇر قاراپ ئولتۈتەي تەرمەب
 ن؟ەمسەبايرام بىل ەمېن ەتەارقىرىدى، ـ ئۋ

 ن.ەيمە_ بىلم

 ۇبايرىمىنىم ڭچو ەڭئ ڭتلىرىنىەا مىللۇخۇڭن جۈتۈن، پەيمە_ بىلم
 ن؟ەمسەبىلم

 ن.ەيمە_ بىلم

پ ۇرۇپىش ۇبىر كىشىلىك توخ ۇىمڭ، ساەڭرسەب پەر دەگە_ ئ
 ن.ەرىمېب

 ن.ەيمەمې_ ي

، ۇرىدۇنلىك قايناپ تەچمۆدىن مىللىي ئڭئىچى ڭنىې_ س
غ ۇلۇئ ڭتلىرىنىەا مىللۇخۇڭئالغان ج ەز ئىچىگۆئ ۇرالرنىمۇيغۇئ

 ن.ەاتىسۋخالىماي ۇئىسمىنى ئاتاشنىم ڭبايرىمىنى

تلىرى ەمىلل اۇخۇڭج ڭنىېما؟ سڭدىېتلىرى دەا مىللۇخۇڭ_ ج
 ەممەر ھەگە؟ ئۇي ئوخشىمامدەتەئىككى خىتاي ت ۇشۇم ڭگىنىېد
ن ئاچ ەزلىگۈي ەچچەمىشقا باشقىالرغا، نېبايرىمى بولسا، ن ڭلقنىەخ
 ڭنىۈڭزۆن؟ ئەيسەرمەپ بۇرۇپىش ۇتوخ ۇسلىرىغىمۇھبەر مۇيغۇئ

يتلىرىمىزدا، ېربان، روزى ھۇق ڭ، بىزنىەلۇماق ەرمەب ۇبايرىمىدىغ
؟ ۇنغەيسەرمەززىلىك تاماقالرنى بەنداق مۇش ۇمىمىزدىمز بايرىۇنور

 ن؟ەرىدىكۇنلىك قايناپ تەچمۆئىچىدىن مىللىي ئ ڭنى كىمنىېق

 ۇن پولۇرغۇالردا نڭيتىېربان ھۇن يىل قەتكۆ، ئەزلىمۆ_ يالغان س
پ ۇنتۇ، ئۇققۇردەپ بۇرۇپىش ۇتوخ ۇىمڭ؟ رامزاندا ساۇققۇردەپ بۇرۇپىش
 .ەن ـ دەقاپس

خى ېن تەردى، ـ سۇئورنىدىن چاچراپ ت ەـ رابىي؟ ڭدىېد ەمې_ ن
تىپ، ېك ئەر بىزنى بوزەنلەن، سەمسەردىم دەتاماق قىلىپ ب ەبىزگ
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رزان ەپ، بازاردىكى ئەالرنى ئاز دڭقاقتى ـ سوقتى قىلىپ ئالغان پايدا
ل ۇتىپ، پېت سەپ قىممەسسىلەھ ەلىپ، بىزگېكەرنى ئەكلىكلەمېي
ن ەرىلگېب ەخى بىزگېتالرنى ڭن قىلغان ئىشلىرىۈچۈپىش ئېت

 ر؟ ەاتامسىلۋپ ئاتاەبايراملىق تاماق د

رومكا ئاق ھاراقنى  ەچچە، نەن بىللەچاغانلىق تامىقى بىل
ن ەتكەقىزىرىپ ك ەپوكانلىرىغىچ ۋن زىداەالغان فۋقىزىتىپ ئىچى

ي، ەلمەيىشىنى بىلېد ەمېپ، نۇقۇپىدىن ھودېگ ڭنىەرابىي ۇئىدى. ئ
 ەپكەرەئىشىك ت ەشىغىنىچۇڭاندىن غود، ئەپ قالدى ـ دۇرۇبىر ھازا ت

 : ۋەدى ڭقاراپ ما

ندىن ەس ەن، رابىيۈن كەمگۆشاللىققا چۇم خەئاد ەممەن ھۈگۈ_ ب
ئىشىكىدىن  ڭكامىرىنى ەلگىنىچۈپ كەباشقا.... ھا ھا ھا، ـ د

 لدى.ۇرۇب ەينىگەپ كۇچىقىپ بول

منى ەئاد ەممەن ھە، سۈڭنۈشاللىق كۇال خڭنىېن سۈگۈ_ ب
شال بولىدىغان ۇل ئورنىدا خورالپ خۇك قىلىپ، قەقاقشىتىپ، بوز

 ەردەي ۇ، بۇمۈڭردۆارقىرىدى، ـ كۋپ ۈرۈتۆنىنى كۈئ ەم، ـ رابىيەئاد
ر ۇيغۇر يىلى ئەر ھەنلەسالرنى، سۇھبەناھ مۇلىغان بىگڭياتقان مى

م ەپ، چاغان بايرىمىنى خاتىرجەرغاننى ئاز دۇلقىنى قانلىق باستەخ
ر، ەپ قامايسىلۇتۇرالرنى تۇيغۇن ئۇرغۇنال، نۈچۈلىش ئۈۋېزۈتكۆئ
خى ېت ەنەر، يەپچىقىپ ئاتىسىلەپپا ھالىدا ئۇرۇشتىن ـ ئوندىن گەب
م ەخاتىرج ڭلقنىەىزورالردا خېۋلېرنالالردا، تۇزىت، ژېپتارتماستىن گەت

ىق ۋشەپ تەق دۇنداق قىلدۇن شۈچۈشى ئۈزۈتكۆچاغان ئ
 ەكىگڭنىېس ڭرالرنىۇيغۇر، بىلىپ قويغىن، بىز ئەاتىسىلۋقىلى

نىمىز ېنىمىز، جېن قەبىل ڭنىېئوخشىمايدىغان بايرىمىمىز بار، س
 .ۇلمايدۇتال قوشەقەپ ۇك، بايراملىرىمىزمەلمىغىنىدۇقوش

ندىن ۇ، بڭالدىۋپىېت ۈڭزۆنى ئڭجازايى ڭنىۈڭزۆئ ەي رابىيە_ ھ
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 ڭ. قاچان بىزنىۇيدەرىلمېك تاماق بۈشلۆتئىي گەا قڭيىن ساېك
، ڭتىراپ قىلساېپ ئەرتاق بايرىمى دئو ڭممىمىزنىەچاغىنىمىزنى ھ

قدىم ەپاچىقى ت ۇززىلىك توخەنداق مۇشۇا مڭچاغدا ئاندىن سا ۇش
 ەينىگەك ۋن زىداەر قىلغىن، ـ فەۋەخ ۈڭنۈن، ئىقرار قىلغان كەقىلىم

ر ئىشىكى ېكام ەدى. رابىيڭقاراپ ما ەپكەرەقارىماستىن ئىشخانىسى ت
 ارقىرىدى: ۋاراپ ر رىشاتكىدىن سىرتقا قۈمۆلىپ، تېئالدىغا ك

نى خىتاي ڭن جالالت، پاچىقىەگېد ۋن زىداەي فە_ ھ
غا ڭىللىرىڭسى -اچ قالغان ئاچا ڭلكىلىرىدىكى ئاچ ـ يالىۆئ

 لدى. ۈرۈتۆساداسى ك ەلكۈرالردىن كېن كامۈتۈر..... ـ پەئاپىرىپ ب

رالردىن ېارقىراشتى كامۋپ ەئاچا، ـ د ەت رابىيە_ ياشاپ ك
 رغان قىز، چوكانالر. ۇلىتىپ تڭالۇقوللىرىنى چىقىرىپ پ

 

 رىۇمىد نۈنيادىكى ئۇق دۇيور

ق ۇزلۇقتىكى يالغۇلۇغڭك قاراەدوزاخت ەزدۈـ يىلى ك 2002
نياغا ۇق دۇنى يورەقسىز رابىيۇيۇلدارلىرى تەمەئ ەرمۈئاخىرالشتى، ت

ر ەردى، يۆردى، ئاسماننى كۆرنى كەملەئاد ەئاچىقتى. رابىي ەككەمگەئ
ك ەندەكىرگ ەتكەننەك، جەگويا ئازاد بولغاند ۇردى. ئۆمىننى كېـ ز

پ ەمسىرۈلۈك ەزىچۆسىغماي، ئ ەشاللىقى ئىچىگۇن بولدى، خەرسۇخ
س ياتىدىغان قاتار ۇھبەدىن م 30ـ  20 ەر بىرىدەندىپايالر ھۇقويدى. گ
ردى. ۇنالشتۇز ئورۇنى يالغەرابىي ەبىرىگ ڭرالرنىېن كامەتكەـ قاتار ك

تچىنى ەخىتاي جىنايئايال كى ن ئىكۈچۈت قىلىش ئەنى نازارۇئ
 ڭرىكىنىېئام» ڭتچىنىەئىككى خىتاي جىناي ەكىرىپ قويدى. رابىيەئ

پى بولغان ېگ ڭنىە، ساقچىالر، رابىيۇپتەغا كڭيجىېب شنتى بوېزىدېپر
الپ قالدى. ڭاتقانلىقىنى ئاۋپ پىچىرلىشىەد« ۇاتىدۋيىشىې، دۇئوخشايد



401 
 

نى ئىش ەي رابىيندىپاۇئاددىي ئىدى. گ ۋەق، پاكىز ۇر يورېكام
شىنى ېر بەتچىلەن جىنايەزلىگۈنى، يۇدى، ئڭلىپ ماېئورنىغا ئ

پ، ياندىكى ۈتۆزالدىن باشالپ ئ ڭاتقان چوۇۋستىن پوپايكا توقەرمۈتۆك
 10ىدىن ھازىرالنغان كىچىك بىر ئىشخانىغا باشالپ كىردى. ېڭي
خقا كىيىم تىكىش ماشىنىلىرى ېس ۇيدىغان بەئايال ئىشل ەچچەن

نىغا ېي ەرىزېرغان دۇگىالپ تڭردىلىرى ساەپ ەپ، رابىيىگۇبول لغانۇقوي
ردى. ساقچىالر ئارىسىدىن بىرى ەپ بۇق قويۇندۇك ئورۈكلۈنچەلۆي

« نۇرسۈلتۆئ ەپتەرەت ۋۇن، ئاۇپ قالمىسۈتۆق ئۇسوغ ەرابىيىگ»ئاستا 
 ۇغڭيان قاراۇئىككى يىلدىن ب ەرابىي ۇمىسىمېپ پىچىرلىدى. دەد

پ قالغان ئىدى. ۇك بولۆڭە، بىر سەرېت قالپ بىرۇزىنداندا ئور
اتقان ۋردى، كىيىم تىكىەغا چاي قاچىسى بڭنىۇساقچىالر ئ

 ڭقنىۇندۇتتا ئورەق ھۇ، ياستەرپۆتاپىالپ، يوتقان، ك ەرگەتچىلەجىناي
ردى، ئايالالر ەپ بۈزۈك تىككەرپىچۆرىدىغان كۇپ ئولتۇئاستىغا قوي

ى، ئاق سلىرىنەتلەسىل ئېشاللىقىدا، تىقىپ قويغان ئۇخ
 ۋەلىن ې، ئاپئاق پاختىلىرىنى چىقىرىپ قۇڭمشاق يۇسىلىرىنى، يەخ

ن ۈچۈنى ئىشلىتىش ئەييارلىدى. رابىيەرنى تەرپىلۆچىرايلىق يوتقان، ك
 ەىزىيېۋلېزىت، تېگ ەىتىدۆۋز نۆخ، ئېس ۇييارالنغان بەت ەئاالھىد

ن ەلگەبوياقتىن ك -ياق ۇك ئەدڭنىۇن شۈچۈخبىرلىرى ئۇم
تتا ەت ئىشخانىسى ئىدى. ھەس زىيارۇخسەن مۈچۈئر ەچىلۈرگۈكشەت

اتقانلىقىنى ۋك قىلىەمگەئىشخانىدا ئىختىيارى ئ ەئازاد ڭنىەرابىي
ر ەھ ەتىشتى. ساقچىالر رابىيىگەۋەئ رۇرگىدەلەلىپ نېئ ەفىلىمگ

شقا بولىدىغانلىقىنى، ۇنۇيۇنچىدا يۇت مۇمىن 45تىم ېبىر ق ەپتىدەھ
ردى. ۈيدىغانلىقىنى بىلدەلەشۈرۆن كەتىم بالىلىرى بىلېئايدا بىر ق

تچىلىك قىلىدىغان ۆۋەچىسى نېاق تاماقنى، كۋچ ۈئ ڭنىەرابىي
يدىغانلىقىنى ەي ەن بىللەر بىلەتچىلەئىمتىيازلىق جىناي ەئاالھىد
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 ردى. ۇقتۇئ

 ەل چىقتى. رابىيەدېاقتىدا جۋتىملىق تاماق ېبىرىنچى ق
ش ۈمۆالپ، چرىشىنى ساقېپ بۇسۇكتات قايناتمىسىنى ئۆكتىكى كەلېچ
 ەچچەرغان ئون نۇپ قاراپ تۈرۈلمەنغا تۇرى خىتاي خوتېتقان قۇت

 لىدى.ەڭقاتارىدا قاچىسىنى ت ڭالرنىۇلىپ، شېنىغا كېي ڭننىۇخوت

رى ېارقىرىدى قۋپ ەر، ـ دۇرى تېپ، نۇنى قويڭ_ پاسكىنا قاچا
 ەپ. رابىيەلەڭت ەقىغىچۇمشۇت ڭنىەشنى رابىيۈمۆن قولىدىكى چۇخوت

ر ەپ، بىرەرلۆ، پىغانى ئۇشىغا قويدى ـ يېق ڭكنىەلېقاچىسىنى چ
ردى. تاماق ۇن قاراپ تۈچۈرىش ئېجاجىسىنى ب ڭنىۇپىپ ئېت ەباھان

 ەرمۈرىدىغان، تۈرىلىپ يېن كەقى بىلۇقسىم قىلىدىغان ھوقەت
 ەككەلېشنى چۈمۆن چۇسىز خوتەڭلېرتدىشى بولغان كۇي ڭباشلىقىنى
قاچىسىغا  ڭنىەيىنى رابىيۈكتات سۆلىپ، چىققان كېبوش س
كلىرى ۈپۆكتات شۆك ەشتىكى ئازغىنۈمۆكتى، چۆپ تەسىلكىشل

شتى، ۈچ ەرگەگىالپ قالدى، بىر قىسمى يڭسىرتىغا سا ڭقاچىنى
بىر  ەنەپ، يۇرۇشنى ئوينىتىپ تۈمۆن بىر قولىدا چۇسىز خوتەڭلېك

قاچىسىغا تاشلىدى.  ڭنىەلىپ رابىيېكتاتنى ئۆردىكى كەقولىدا ي
شىغا ېب ڭننىۇخوت ۇلىپ، ئېي قاچىسىنى ئەمچىكېنت كۇكېس ەرابىي

تىلىپ ېپ ئۇرماقچى بولۇنى تىلالپ، ئۇقارىتىپ ئاتتى. ئارقىدىنال ئ
ك ەگدەئارىسىدا ب ڭلالرنىۇن قەتمەرى ئىتائېلدى، يىلالردىن بەك
ن ەرمىگۈلتەك ۇش باشلىقى، خىيالىغىمۈمۆچ ۇاتقان بۋرىلىپ ياشاېك
ارقىراپ، قىيا ـ ۋرھال ە، دۇي داجىدى ـ ەينىگەپ كۇقۇربىدىن ھودەز ۇب

ش ۇمما خەن، ئەتكەپ كۇتىلدى. قورقېشقىلى ئۇرۇچىيا قىلىپ، ئ
 ۇندىپاي، ساقچىالرمۇنالر ئارىغا كىردى، گۇن باشقا خوتەتكەپ كۇبول

 لىشتى. ېپ كۈرۈگۈي

ي پاسكىنا، قارا ۇن، ھەاتامسۈۋرۆك كەاندۋنى ھايېن مە_ س
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ك چوشقا ەدڭنىېاتقىنىنى، سۋتنى قاچامغا تاشالەخلەردىكى ئەخى، يېت
ئاچچىقىنى باسالماي  ە! ـ رابىيەي ۈڭزۆردىكى تاماقنى، ئەي ۇيدەي
يدان ەبىر م ۇب ەىسىدېڭم ڭنىەاتاتتى. رابىيۋنى تىلالۇئ ەخىچېت
 ەدەڭج ۇچ رول ئوينايدىغانلىقى، بۇل قىلغەھ ڭشنىەرۈنجى كۇت
ك ەچكىم بوزېنى ھۇئ ەردەي ۇيىن بېندىن كۇقىلسا، ب ەلىبەغ
كتىكى ەلېتتى. چۆچاقناپ ئ ەزلىكىدېىاللمايدىغانلىقى چاقماق تق
لىپ، باشقىالرغا ۇۋېسۇقىنلىرىغا ئېي ۋە ەزىگۆرسىنى ئەك نەدۈگېي
ن ۇم خوتەگىنىپ قالغان بىشۆرىپ ئېك شورپىسىنى بۆق كۇيۇس
ارقىرىغان ئىدى. ساقچى ۋ ەنەپ يەلەڭرۆقىغا ئىشىنىپ، كۇرتلۇي

 ىلىپ قويدى.نى مات قۇمى ئۈكۆھ ڭباشلىقىنى

، ۇپ ئالىدۇسۇزى ئۆال ئۋۋئا ەڭتامىقىنى ئ ەيىن رابىيېندىن كۇ_ ب
 ەلگەت ئە، چەزگەركەلوسى مېد ڭنىۇ، ئۇئوخشىمايد ەرگەسىل ۇئ
قى بار، ـ ساقچى باشلىقى ۇيوليور ڭزنىەركەتلىك، مۋەناسىۇم

 ۇب ەتتى. رابىيەۋەد ۇپلىرىنىمەيدىغان گەمېد ەنچۇئالدىراپ بىر م
 پ قويدى:ەلەپ تەم ئىلگىرىلەدەبىر ق ەنەپ يالڭزنى ئاۆس

ن، ەيمەمېتسا يۇنىمنى خىتاي تېتامىقىمنى، ھور ن ڭنىې_ م
الپ ڭزنى ئاۆس ۇن. بەمەي چىدىغان رابىيەمېن تاماق يۈك 9اندا ۋداۇلي

 ەردەنلۈك ۇب ۋە ەردەي ۇب ەتتى، رابىيەپ كۈچۈچ ۇساقچى باشلىقىم
 ۇچىالر قاالتتى. شۇرغۇالن قىلىپ قالسا، باالغا باشقېئاچلىق ئ

پ ۈرۈتۆئالدىرىماي قاچىسىنى ك ەيىن، رابىيېلدىن كەدېتىملىق جېق
پ ئالىدىغان ۇسۇكتات ئۆن ئازراقال كەئالدى بىل ەڭكتىن ئەلېچىقىپ، چ
رىدىغان ېلىپ بېكەر ئايالالر ئۇيغۇئ ۇنىنىمېھور ن ڭنىۇبولدى، ئ
 بولدى. 

غان ۇر توقەدىكىلزال ڭر، چوەختىكىلېلغان سۇرۇنالشتۇئور ەرابىي
 ەندۈناليتتى. باشقىالر كۇزىپىسىنى ئورۋەل تىكىش ۈپوپايكىالرغا گ
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ل ۈئىككى پوپايكىغا گ ەندۈك ە، رابىيەل تىكسۈش پوپايكىغا گەب
ئالدىغا مارجان قادايتتى.  ڭپوپايكىالرنى ەزىدەتىكىپ چىقاتتى، ب

 پۇقسىز توقەن ھەك بىلەمگەرىي ئۇجبەسالر مۇھبەن مەزلىگۈي ەچچەن
 ڭنىەتىالتتى، رابىيېت باھادا سەچىققان پوپايكىالر بازارالردا قىمم

فابرىكىالر  ڭرىك چوېن شەر بىلەللەت ئەتتا، چەئالدىغا ھ
ك ماركىلىق پوپايكىالرغا ەندەگېد« يەنبەتي»، «تيانشان»اتقانۇۋتوق

پىش ېل تۇپ ڭرنىەرمىدىكىلۈلدى. تەك ۇل تىكىش ئىشلىرىمۈگ
 ەلگەت ئەالر چۇن ئىدىكى، ئەتكەيوغىناپ كنداق ۇيولىدىكى خورىكى ش
لىق ڭخى داېتتى، تەرۋېمالالرنى زاكاز قىلى ەنچۇچىقىرىدىغان بىر م

 ۇرگىمەللەت ئەياساپ، چ ەماركىلىق مالالرنى ئوغرىلىقچ
 تتى. ەرۋېتىېس

نئىي ۈلىك سەڭچى خوجايىن ئايال، رۇتىم مال زاكاز قىلغېبىر ق
ققاشلىق ەن ەستىگۈپى ئېق قۇتياس ۋەچ ۇدىيال، ساپا ياپقەيىپتا ئ

باشلىقى  ەرمۈرىغا قويدى، تۇلىپىنى ئوتتەش تەل اليىھىلۈگ
شپىيات يارىتىشقا ەرنى كەتچىلەستا جىنايۇجرىبىلىك ئەت
 ەشىلىيېكىچىكىدىن تارتىپ ئاپىسىدىن ر ەردى. رابىيۈندەتلەرىكەھ

 ۋەش ۇش، توقەل ئىشلۈپى، قولياغلىقالرغا گېق قۇش، ياستەئىشل
 ەللەھەغىدا مېدىكى چۇالغان ئىدى، ئاقسۋگىنىۆرنى ئەشلەىشلقىش ئەن

 ن ئىدى. ەتكەگۆئ ۇئاياللىرىغىم

پ، ئالدى ۇزۇنئىي يىپالرنى ئالغۈلىك سەڭر ەن رابىيەبىل ڭنىۇش
 ەپ، يوغان بىر دانۇرۇپ ئالماشتەمۆنى يۇپ، ئۇل توقۈنجىر گەن زەبىل

 ڭنىەڭپ چىقتى، ئاستىدىكى ئاق رۇل توقۈتىرگەقىپقىزىل ئ
ن ەبىل ڭنىۇدى. شۇرماق توقۇيوپ ەدەڭشىل رېستىدىن ئىسسىق يۈئ

لىك، ەڭشىل رېئىسسىق ي ەدان 10، ەاقىت ئىچىدۋرىم ئاي ېبىر ي
چىلىق ۇچ ەپلىمەك، لۈللۈگ 260 ۋەپى ېق قۇك ياستۈللۈتىرگەئ
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ن ەپى بىلېق قۇياسىغان ياست ڭنىەدىيال ياساپ چىقتى. رابىيەئ
 ڭـ تا ڭممىسى ھاەھ ڭاتقانالرنىۇۋرۇاشقاتقانالر، بەۋدىيىلىغا ئىشلەئ

لىرى ەڭم، رەركۆك ۋەنداق سىپتا ۇپىس، شەنداق نۇقالدى. ش
چى خىتاي ۇتقۇيرۇ، مال بەرىشكەۋئ ۇرىدىغان بۇاللىنىپ تۇج

 ەن ھالدا رابىيىگۇرۇساقچىدىن يوش ۇتتى. ئۋەشال قىلىۇخ ۇنىنىمۇخوت
 تى. تەيتىپ كېت ئەھمەشىتىپ رڭزىم قىلىپ، باشلىرىنى لىەت

 ۇار ئىجادىيىتى، مانا بۋتا ۇشپىيات، مانا بەت، كەھنېم ۇمانا ب
 سكى، ۇپسەن ئىنتىلىش ئىدى. ئۈچۈلىق ماركا ئڭدا

 زىز.ەس لەرمۆك ەانغا، سامانچۋھاي ەڭرسەا بۋھال»

 «زىز.ەـ زار، كوزا چاققان ئ ۇن خارەلگەكەئ ۇس

بىر  ەيىپالردىن كىچىككىن ەشىپ قالغان پارچېئ ەك، رابىيەندەگېد
قىلماقچى  ەدىيەقىزىغا ھ ەنىدۈلغان كۇغۇپ، تۇپى توقېق قۇياست

 الدى. ۋبولغان، ئىدى ساقچىالر تارتى

ل ماركىلىق ساپا ۈتىرگەردىن، ئەيىن سىرتتىكىلېك ەرابىي
پ ۇالت بولۇھسەلىق مڭنامىدا دا ڭباشقا بىر خىتايالرنى ڭچنىۇياپق

 ۋەسالر ۇھبەھ مناۇردىكى سانسىز بىگەرمىلۈبازار تاپقانلىقىنى، ت
اتقان ۋقسىز ياسىلىەھ ەدىلىگەر بەت -قان  ڭرنىەتچىلەجىناي

قىنى ۇيانچ ڭلدار خىتايالرنىەمە، ئڭالتالرنىۇھسەسابسىز مېھ
 لىدى. ڭاتقانلىقىنى ئاۇۋرۇتولد

تتىن ەرسۇ، پەندەلگەنى يوقالپ كەنى بالىلىرى رابىيۈبىر ك
 دادىسى ڭادا چوچۇنى كۈـ ك 7 ڭـ ئاينى 6يىلى  - 2004پايدىلىنىپ 

مدىن ەاپاسىز ئالۋ ەي ئارمانالر ئىچىدەلمەرۆقىزىنى ك ڭننىۇئاخ قادىر
رىكىدىكى ېئام ڭردى. دادىسى سىدىقھاجىنىۇقتۇمغانلىقىنى ئۇز يۆك

 ۋەغا ڭيجىېب ڭلدارلىرىنىەمەئ ڭرىكىنىېقىندا ئامېتلىرىنى، يەپائالىي
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لىق ڭى دالقئارادىكەخ ڭنىەنلىكىنى، رابىيەتكەلىپ كېك ەمچىگۈرۈئ
 ردى.ەپ بەزلۆنلىكىنى سەرىشكېكاپاتىغا ئۇرافتو م

قاراپ  ەككۆك ەدى رابىيېا، ـ دڭكرى ساۈ_ ئاھ ئالالھ، ش
 ڭلقىمنىەن، مىللىتىم، خەيسەرگەركىنلىك بەا ئڭما -پ، ۈرۈلمەت
ئاتا  ەئىراد ۋەچ ۈقىل، كەا ئڭن ماۈچۈك، ئازادلىقى ئۈرلۆھ

 ن!ەقىلغايس
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 ەخاتىم

 اشىنگتون. ۋر، ەھەنى سۈـ ك 17 ڭـ ئاينى 3  - 2005

سا ۇيرۇدايىم بۇشتى، خۈ% جايىغا چ100مدى ەرىكىم ئۈھ، يۇئ
لقئارا ەگان خېاشىنگتون رۋيىن، ئايروپىالن ېتتىن كەسائ 12 ەنەي

ززالىق ەقەز تۈندۈك - ەچېيان كۇيىلدىن ب 8. ۇئايرودرومىغا قونىد
 ن. ەن دىدارلىشىمەبىل ەم رابىيەپىقەن رەتكۈن كەبىل

ت ئىش بولدى. ەك كارامەدۈلمىگەسى كۈنگەئىش ڭمنىەا، ئادۋوت
 ڭش مىەدىن بڭيجىېختى بەپايت ڭسىلىپ خىتاينىېككىز يىل كەس

 ۇخڭىدىكى باجاۇڭلۇب ڭمچىنىۈرۈتىر يىراقلىقتىكى ئېكىلوم
ر ئايال ۇيغۇئانىسى بولغان، ئ ڭنتنىەرزەياتقان، ئون بىر پ ەرمىسىدۈت

 ۇ، كىممەسېلدى دەتىپ كېرىكىغا يېئام ەئىچىد ڭننىۈبىر ك ەرابىي
سىدىقھاجى  -، ۈڭرۆكارامىتىنى ك ڭرىكىنىې؟! مانا، ئامۇيدەلەئىشىن

ئىچىدىكى ئاخىرقى بىر تال  ڭتىسىنىۇقولىدىكى مارلبورو تاماكا ق
تىپ، ۋېتاشلى ەتكەپىنى چې، قەردى ـ دۇتاشتۇتاماكىنى چىقىرىپ ت

رماي بىر ھازا ن شوراپ، ئىسىنى چىقاەچى بىلۈن كۈتۈتاماكىنى پ
 ڭنىۇالدى. ئۇۋمۇزىنى يۆپ، كەلۈۋنىك پېيىن، يېالغاندىن كۇۋرۇت
 ەپىسىگەا نۋھ تارتقاندىكى ھاۇم ئەئىسى ھ ڭم تاماكىنىەكسىدىن ھۆك

 اتاتتى. ۋك چىقىەدۈگېسىقىلىپ د

غىر ېئ ەڭئىنسان ھاياتىدىكى ئ -دالىق، ئايرىلىش ۇھىجران، ج
ر ۇقڭچو ەڭرىدىغان، ئۈتكەت چەسرەپ ھۆك ەڭم قىلىدىغان، ئەلەئ
رىدىغان ئاچچىق ۈردۈن خىيال سۇزۇئ ەڭرىدىغان، ئۇغىندېس

زىمىنى يوقاتماي ېس ڭقىران ياشلىقىنىەۋت. مانا، نەلىك قىسمەپاجىئ
قىن ېيىلغا ي ەلىنغان ئالتېئ قولغا پىقىسىەاتقان سىدىقھاجى رۋلىېك
ق ۇقاپقارا قوي ڭنىۇلىال ھالسىراپ قالدى. ئې، خەاقىت ئىچىدۋ
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ق ئوالشتى، ۇقور ەشانىسىگېك ئاق كىردى، پەدۈگېد ەڭچاچلىرىغا ت
 -رد ە، دۇم ـ قايغەشتى، غەلەزلىرى خىرۆرغان كۇنىپ تېك يەچوغد

سى ۇيقۇزى ئىتتىكلىدى، ئەچىالندى، مىجۇرىكى پۈستىدىن يەم دەلەئ
 پ قالدى. ۇس بولەلمەرۈتۆشىنى كېچىپ، خىيالالر ئىلكىدىن بېق

نت ۇكېس ڭتنىە، تامدىكى سائەئىچىدززالىق ەقەسىدىقھاجى ت
يدىغان ەلمەخىيالىغا ك ڭچكىمنىې، ھەلكىسىغا تىكىلگىنىچېئىستر

تىر ېكىلوم 720 ەساباتقا قىزىقىپ ئويغا پاتتى، سائىتىگېھ ەئىنچىك
 ەنتىغا قانچۇكېس ۋە ەتىغا قانچۇاتقان ئايروپىالن مىنۇۋچۇئ ەزلىكتېت

 ؟! ۇاتقاندۋقىنالېتىر يېكىلوم

قىنالپ ېا يڭما ەزلىكتېتىر تېم  200نتىغا ۇكېازىر سھ ە_ رابىي
زىنى ۆلكىسىدىن كېنت ئىسترۇكېس ڭتنىەسائ ۇئ -،ۇاتىدۋلىېك
 رق بولدى.ەغ ەنەرياسىغا يەر خىيال دۇقڭي چوەزمۈئ

رىكا ېنى سىدىقھاجى ئامۈـ ك 15 ڭـ ئاينى 7ـ يىلى  1999
شىپ، رىش يىغىنىغا قاتنىېاھلىق بۇۋتىم گېنجى قۇت ەكونگىرىسىد

الغانلىقىنى ۋپاسپورتىنى تارتى ڭقادىرنى ەرابىي ڭمىتىنىۈكۆخىتاي ھ
سمىي ەن رەبىل ەرىكا رابىيېت قىلغاندىن باشالپ، ئامەشىكاي

 ڭزاسىنىە، كونگرىس ئەنەي ۇنى ئۈك ۇشقا باشلىغان ئىدى. شۇشۇتون
رالر ۇيغۇماددىلىق ئ 7تلىك ەب 15 ەندىگەپەف ئېمچىسى جوزەيارد

 نغان ئىدى.ۇىكى دوكالتىنى سققىدەسىلىسى ھەم

رىكا كونگرىس ېنى ئامۈـ ك 2 ڭـ ئاينى 8ـ يىلى  1999
ررى دومباخ ەتقىقاتچىسى كەمى تۈلۆئاسىيا ب ڭپخانىسىنىۇتۇك

رىكا ېقىندا ئامېي ۇلدى. ئەفون كېلېخانىمدىن سىدىقھاجىغا ت
 ەبارىدىغانلىقىنى، رابىي ەمچىگۈرۈزالىرىنى باشالپ ئەكونگرىس ئ
فون ېلېت ڭنىەيتىپ، رابىيېشىدىغانلىقىنى ئۈرۆن كەقادىر بىل

رىكى جىغ قىلىپ قالدى، ھازىر ۈي ڭرىنى سورىدى. سىدىقھاجىنىۇنوم
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زالىرى ەر كونگرىس ئەگەئ ەاتاتتى، رابىيۇۋرۇت ەستىدۈقىل ئ ەرابىي
 ەردەي ۇ، بەشمىسۈرۆرلىك ئىدى، كەتەخ ۇكمەب ەشسۈرۆن كەبىل

 ڭتنىەقىممىتى بولمايتتى، مىللچ ېھ ڭننىەسىياسىي پاناھلىق تىلىگ
ر ەپىداكارلىق ھ ەسىلىدەچ بىر مۇل قىلغەباغلىق ھ ەقدىرىگەت

 ڭنىەالر رابىيۇنغا چىقتى. ئۇئوخشاشال ئالدىنقى ئور ەزاماندىكىگ
لىپ يولغا چىقتى. سىدىقھاجى ئارىلىقتا ېرىنى ئۇفون نومېلېت

 ەندەكشۈرۆك ەمدەردى ھۈندەشۈالنى چۋھەچىپ ئېفون ئېلېت ەرابىيىگ
 ەزىپ فاكس يوللىدى، رابىيېت يەش توغرىسىدا خەزلۆرنى سەمىلېن

ييارلىدى. قولىدىكى ەرىيال تېن ماتەبولسا ئالدىراشلىق بىل
 شتى.ۈقولىغا چ ڭن خىتاينىەرىيالالر بىلېمات

 ەنى ئاالھىدەنى خىتايالر رابىيۈـ ك 11 ڭـ ئاينى 8ـ يىلى  1999
ىرىنى ئوغلى ەۋلىنغانلىق خېغا ئقول ڭنىەپىالنالپ قولغا ئالدى، رابىي

رىكىغا ېزدى، ئالىم ئامۈتكەلىپ يېز كۇر موزدۇيغۇئالىمغا بىر ئ
كىم ېلھۇتىلدى. ئوغلى ئابدېپ كۇتۇچىسى تېك ۇفون قىلىپ، شېلېت

ئوغلى  رنى سىدىقھاجىغاەرلەۋەخ ۇتىلدى، بېپ كۇتۇئىشخانىدىن ت
رنى ەرلەۋەز خلسىۆڭۈاتقان كۋلىېزدى. ئارقا ـ ئارقىدىن كۈتكەقاھار ي

تىپال قالدى. ئىككى ېي قەقىالرىنى بىلم ەمېلىغان سىدىقھاجى نڭئا
 ئويالندى.  ەققىدەقانداق قىلىش ھ ەتكىچەسائ

شى ۇرۇنيا ئۇـ د 2ىزوردىن ېۋلېنى تۈك ۇسىدىقھاجى ش
ن ەشمۈدا دڭنىۇن ئىدى، ئەرگۆن بىر فىلىمنى كەنگەىرلۋسەت
رى ېئ ڭترالىيىلىكنىسۋر ـ ئايال ئاەپ قالغان ئۈشۈچ ەرمىسىگۈت
سىدا ۇقور ەرمۈر تەنلەشمۈتىپ، ئايالىنى دېچىپ كېق ەتسىيىگۋېش
ت ەشارېدا بۇددى خۇلىك بايان قىلىنغان ئىدى. خەقۋەتىپ تاشلىغان ېئ
قدىر ەن تەلگەتوغرا ك ەيتتەن پەلمىگۈتۈخىل ك ۇك، بەندەرگەب

 ۇخىمېروھىي بىئاراملىقىنى ت ڭئوخشاشلىقى سىدىقھاجىنى



410 
 

، ۇقاتتىق ئويالندى، بىر ئاي ئىلگىرى ئ ەچىچېك ۇتى. ئتۇۋەرۇئاش
ـ ماددىسىدا يالتا  7 ڭيوللىغان دوكالتىنى ەرىكا كونگىرىسىگېئام

رالر ۇيغۇنلىكىنى، ئەتكۆاقتى ئۋ ڭا يىغىنىنىۋ، موسكڭيىغىنىنى
رىغا قويغان ۇلىيىتى بارلىقىنى ئوتتۇسئەم ڭرىكىنىېئام ەسىلىسىدەم

ر ئارا ەتلەلۆ، دۇپ قالدىمۇتا بولم خاۈزۆس ۇبا بەجەئىدى، ئ
ن ئوي ەگې، دەي - ۇزدىمۈتكەسىر يەت ەىتىگۋناسىۇم ەدىپلوماتىي

 تتى.ۈچۈنى چۇر ئەندىشىلەئ

شكىالتىغا ەم تۈرۈچەلقئارا كە، خەندەتىگەتىسى ئەسىدىقھاجى ئ
باش  ڭشكىالتىنىەم تۈرۈچەلقئارا كەت يازدى، خەخ ەقتەھ ۇقارىتىپ ب

نى ۈـ ك 24 ڭـ ئاينى 3ـ يىلى  1998خانىم  ىيۋيدىەت لېكاتىپى ئارل
 ڭسىدىقھاجىنى ۋەقادىر  ەلىپ، رابىيېلوندوندىن ئوكالخوماغا ك

ـ  8يىلى  - 1999ن ئىدى، ەتكەپ كۈرۈكشەالىنى تۋھەسىياسىي ئ
 ڭنىەشكىالتى لوندوندىن رابىيەم تۈرۈچەلقئارا كەنى خۈـ ك 13 ڭئاينى

چاغدا  ۇارقاتتى. بت تەججۆلىنغانلىقى توغرىسىدا ھېقولغا ئ
 شتى. ۈ% جايىغا چ50لى ۆڭك ڭسىدىقھاجىنى

نى سىدىقھاجى ئوكالخومادىن ۈـ ك 3 ڭـ ئاينى 10ـ يىلى  1999
اشىنگتونغا ۋن ەس بىلۇلىپ، ئاپتوبېسنى ئۇكىچىك قىزى قىقىن

رىكا ېلىپ، ھازىرقى ئامۈۋېتۈنى رىشات ئابباس كۇلدى، ئەك
 ڭتىنىېر كومىتەتلۋەناسىۇلقئارا مەام پاالتاسى خۋكونگىرىسى ئا

ن ەندى بىلەپەف ئېمچىسى جوزەيارد ڭمىتنىېباشلىقى كىرىستوفىر س
ئىشقا  ۇندى بەپەف ئېجوز ردى.ەرجىمانلىق قىلىپ بەپ، تۈرۈشتۈرۆك
يىن، سىدىقھاجى ېندىن كەزلىگۆتىدىغانلىقىنى سېاقىت كۋن ۇزۇئ
شنى ەرۈكلىكىنى، كەرېش قىلىش كەرۈلدى، كەك ەتكەتئىي نىيەق
 ڭرىكا كونگىرىسىنىېن ئامۈچۈئ ڭنىۇكلىكىنى، بەرېش كۇرۇامالشتۋدا
س ېلىدىغانلىقىنى ھېك توغرا ەشكەمىلۆتوختىماي ئ ەيلىرىدەمپەلەپ
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 قىلدى.

رىكا ېنى ئامۇنى رىشات ئابباس ئۈـ ك 4 ڭـ ئاينى 10
 ڭنتوسنىەزاسى تام لەباشالپ كىردى. كونگرىس ئ ەكونگىرىسىگ

ل ۇندى قوبەپەدىرى خانىس ئۇشخانا مئىشخانىسىدا، سىدىقھاجىنى ئى
قدىرى ەت ڭقادىرنى ەرابىي ۋەرالر ۇيغۇقىلدى. كاتىپ خانىم ئ

ردى. خانىس ۇپ تەپ خاتىرىلەماتالرنى بىر ـ بىرلۇلەتوغرىسىدىكى م
 يىن: ېلىغاندىن كڭئا رنىەزلۆس ۇندى بەپەئ

اھلىقتىن ۇۋگ ەرىكا كونگىرىسىدې، ئامڭمىتىنىۈكۆ_ بىز خىتاي ھ
ئايالىنى قولغا  ڭاتقان بىرسىنىەۋزلۆرىكا رادىئوسىدا سېئام ن،ەتكۆئ
_  رىمىز،ۇلدۇتۇم قۇىزنى چوقڭرمايمىز، ئايالىۇلىشىغا قاراپ تېئ
 دى.ېد

لقئارا ەنى باشالپ، خۇئ ەنەنى رىشات ئابباس يۈـ ك 7 ڭـ ئاينى 10
دىرى ۇم ڭمىنىۈلۆبىسى ئاسىيا بۆاشىنگتون شۋشكىالتى ەم تۈرۈچەك

ن ەبىل ڭنىۇرىپ، ئېئىشخانىسىغا ب ڭندىنىەپەمار ئۇت. ك
 ەر رابىيەگەمىتى ئۈكۆدىن، خىتاي ھڭنىۇردى. سىدىقھاجى ئۈشتۈرۆك

الن قىلسا قانداق بولىدىغانلىقىنى ېسىمى ئېقادىرغا قاماق جازاسى ك
 ق قىلىپ: ۇسورىغىنىدا ت. كومار ئوچ

ن ۈچۈ، بىز ئۇياخشى بولىد ۇخىمېالن قىلسا، تېسىم ئېر كەگە_ ئ
 ەرمىدۈيلى تەنى مەالر رابىيۇ. ئۇالي شارائىتالر ھازىرلىنىدۇق ۇنىمەي
ن ۈچۈن، بىز ئۇتسۋەالن قىلىپ سولىېسىم ئېيلى كەن، مۇرسۇپ تۇتۇت
ئىشىمىزنى  ەچۇپ چىققۇرۇلدۇتۇنى قەرىبىر، بىز رابىيەب
 دى.ې_ درىمىز، ۇۋېرۇامالشتۋدا

شكىالتى ەم تۈرۈچەلقئارا كەنى خۈـ ك 7 ڭـ ئاينى 1ـ يىلى  2000
تلىك فىلىم ب ەججۆق ھۇتلۇش مىنەن بەئىشلىگ ەققىدەقادىر ھ ەرابىي
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ئىشتىن  ۇرسىتىلدى. بۆتىم كېنجى قۇقانىلىدا ت ەىزىيېۋلېب س ت
 شتى. ۈ% جايىغا چ70لى ۆڭك ڭيىن سىدىقھاجىنىېك

 ەرىكا كونگىرىسىدېنى ئامۈـ ك 3 ڭـ ئاينى 3ـ يىلى  2000 
ىق يىغىنى چاقىرىلدى، اھلۇۋگ ەسىلىلىرى بويىچەخىتاي م

 ڭرىيالىنىېييارلىغان ماتەلىپ، تېن كۇرۇب ەپتەسىدىقھاجى بىر ھ
اقىت ۋت ۇمىن 15ن ئاجرىتىلغان ۈچۈقادىر ئ ەئىنگلىزچىسىنى، رابىي

رىش يىغىنىنى ېاھلىق بۇۋتتى. گۇئوق ەگەقىدەقىزى ئ ەئىچىد
تى ېر كومىتەتلۋەناسىۇلقئارا مەام پاالتاسى خۋرىكا كونگىرىسى ئاېئام

قىن ېي ەك 15پ، ۇرغان بولۇمىت باشقېباشلىقى كىرىستوفىر س
رالردىن ۇيغۇزاسى قاتناشتى. يىغىنغا ئەكونگرىس ئ ۋەنت ېپارالم

پ، كونگرىس ۇمبىرى قاتناشقان بولەن قۇدولق ۋەرىشات ئابباس 
اھلىق ۇۋرالر توغرىسىدا گۇيغۇ، بىز ئەزىدۆمىس لوگىر سېزاسى جەئ

پ ە؟ دۇر بارمۇيغۇرىكىدا ئاران ئىككى ئېاتىمىز، ئامۋچىېيىغىنى ئ
نىغا ېي ڭمىت سىدىقھاجىنىېيىن كىرىستوفىر سېسورىدى. يىغىندىن ك

ـ  16 ڭـ ئاينى 5ـ يىلى  1996 ۇال سورىدى، ئۋھەئ ەلىپ ئاالھىدېك
نلىكىنى، ەشكۈرۆن كەبىل ەرابىي ۋەنى ئىشخانىسىدا سىدىقھاجى ۈك
 ڭلىقىنى، رىشات ئابباسنىغانڭپچىقىش ئىشىغا ماەيىن بالىالرنى ئېك
 ەسىدۈلگەن كەم»چاغدا  ۇلىپ، شېپ كەزلۆرجىمانلىقى ئارقىلىق سەت
 ڭرالرنىۇيغۇتىپ ئەۋەمىكى ئۆر ئەكىللۋە ەئاالھىد ەمچىگۈرۈئ
ستتا ۇغۋـ ئا 11ل قىلىپ ەمەئ ەزىگۆن سەگېد« نەرىمۈكشەالىنى تۋھەئ

 ەنەي ۇتتى. ئۆرتىپ ئەسكەنلىكىنى ئەتكەۋەرنى ئەكىللۋە
 ەيىدۆن ئەرت خانىم بىلېىقھاجىغا، ئاخشام ئالبسىد

يدىغان ە، يۇئ ەمېىز نڭگىنىېرالر دۇيغۇئ» ڭنىۇنلىكىنى، ئەشكۈرۆك
ردى. ەيتىپ بېپ سورىغانلىقىنى ئەد« ؟ۇرسىمە، كىيىدىغان نۇرسىمەن

 ت ئىشالر كاتىپىەلۆد ڭرىكا قوشما شىتاتلىرىنىېئامسىدىقھاجى 
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 ەسىردەـ ئ 21سلىكى، ەرنى بىلمرالۇيغۇئ ڭرت خانىمنىېبولغان ئالب
 س قىلدى.ېنلىكىنى ھەئىك ەغىر پاجىئېن ئەتەقىقەن ھۈچۈرالر ئۇيغۇئ

مچىدىن ئوغلى ۈرۈنى ئۈـ مارت ك 9پ، ۈتۆن ئۈك ەئارىدىن ئالت
يىللىق قاماق  8 ەپ، رابىيىگۇرۇچىپ يىغالمسىراپ تېفون ئېلېقاھار ت

فوندا ېلېدى، ترۇقتۇم قىلىنغانلىقىنى سىدىقھاجىغا ئۈكۆجازاسى ھ
 ڭراتتى. سىدىقھاجىنىۇلىنىپ تڭازى ئاۋقاتتىق يىغا ئا ڭلنىۈنگەروش

 پ قالدى. ۇك بولەس توختاپ قالغاندەرىكى بىر پۈي

ن ەكىم يامانك»لىدى سىدىقھاجى ەيېد -_ ئالدىرىما باالم... 
 ەزلىرىنى ئىچىگۆس ۇب ،ۇي - كچى بولدىەمېد «پ باقىمىزۈرۆك
 تتى. ۇۋەتۇي

نى كلىنتون ۈـ مارت ك 9تىسى ەالن قىلىنىپ ئېسىم ئېك ەرابىيىگ
تىم ېنجى قۇنياغا تۇندى، دەپەرت ئېباياناتچىسى روب ڭمىتىنىۈكۆھ

پ ۇرمىدىن قويۈھرىماننى تەكاتىپ ق ۋەقادىرنى، ئابلىكىمنى  ەرابىي
لى ۆڭك ڭمدى سىدىقھاجىنىەالن قىلدى. ئېبايانات ئ ەققىدەرىش ھېب

 شتى. ۈ% ئورنىغا چ90

خبىرى ۇم ڭزىتىنىېندىلىك گۈنى ئوكالخوما كۈمارت ك ـ 16
، ەھبىتىدۆس ڭالن قىلدى، سىدىقھاجىنىېھبىتىنى ئۆس ڭسىدىقھاجىنى

ك ەرالرغا ئوخشاش بوزۇيغۇنيادا ئۇرىكا بولمىغان بولسا دېئام
تىدىغانلىقى، ېپ كەگۈپ تۇم بولەباشقىالرغا ي ڭرنىەتلەمىلل
 ەرىدەۋشى دۇرۇنيا ئۇچى دنى ئىككىنەي ەىتىدۆۋز نۆئ ڭرىكىنىېئام

پ قىلىشىدا ۇل بولۇخىتايغا ق ڭرالرنىۇيغۇپ، ئۇستالىنغا يول قوي
تنى ئادا ەلىيۇسئەم ۇمدى بەبارلىقى، ئ ڭلىيىتىنىۇسئەخالقىي مەئ

ر تارىخىي پاكىتالر ەسىلىلەنلىكى قاتارلىق مەلگەيتى كەپ ڭقىلىشنى
 لغان ئىدى.ۇرىغا قويۇئارقىلىق ئوتت

، ەرىدەۋمىتى دۈكۆنى كلىنتون ھۈـ ك 2 ڭئاينىـ  7ـ يىلى  2000
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 ەرابىي ڭمىتىنىۈكۆش پاالتاسىدا خىتاي ھېڭەرىكا كونگىرىسى كېئام
ـ  14لالندى. ۇن ماقۇرىشى توغرىسىدا قانېپ بۇرتسىز قويەقادىرنى ش

نى ۈـ ك 28الن قىلىندى، ېن اليىھىسى ئۇام پاالتاسىدا قانۋنى ئاۈك
ستىقلىدى. ەن اليىھىسىنى تۇقان ەمشە، بىرلەئىككى پاالتا بىرلىكت

 الن قىلدى. ېپ، قارشى بايانات ئۈرۈان سۇۋتىم زېنجى قۇخىتاي ت

شكىالتى ەم تۈرۈچەلقئارا كەنى خۈـ ك 9 ڭـ ئاينى 8ـ يىلى  2000
رىش توغرىسىدا بايانات ېپ بۇقادىرنى قوي ەئارقا ـ ئارقىدىن رابىي

 الن قىلدى.ېئ

مىتى ۈكۆنى خىتاي ھەنى يۈـ ك 11 ڭـ ئاينى 11ـ يىلى  2000
رىكا ېنى، ئامۈن كەتكىگۆي ەرمىسىگۈت ۇخڭقادىرنى باجا ەرابىي

يوركقا ۇشكىالتى سىدىقھاجىنى نيەزىتىش تۆقنى كۇكىشىلىك ھوق
توپالش  ەئىئان ۇرغان بۇشتۇيۇشكىالت ئەر تۇزكەكلىپ قىلدى. مەت

خانىم، ھىندىستاندىن  ەئىئوردانىيىدىن ئايش ەھنىسىگەيىغىن س
ندى، سىرانىيوندىن ەپەنوف ئەسەنىستاندىن ھەچېندى، چەپەىن ئمارت
ركىستاندىن سىدىقھاجى روزىالر ۈرقىي تەش ۋەندى ەپەن ئەلالھ تىجۇئابد

قىرى ۇي ڭرىكىنىېلغان ئىدى. ئامۇرۇنالشتۇئور ەشكەزلۆق سۇتۇن
كىشى قاتناشقان  850ربابلىرىدىن ەئاتاقلىق ئ ۋەقاتالم زاتلىرى 

تىدىغان ۇرالرنى تونۇيغۇئ ڭزىنىۆروزى ئ يىغىندا، سىدىقھاجى
دى، ۇن ئوقەاسىتىسى بىلۋرجىمانلىق ەت ڭردى خوجىنىۇماقالىسىنى ت

رالر ۇيغۇشقان ئۇتىم تونېنجى قۇت زلىرىۆيىغىن قاتناشچىلىرى ئ
 ەلىدى، ئايشڭن ئاەت بىلەدىقق ەققىدىكى دوكالتنى ھاياجان ئىچىدەھ

 خانىم: 

ل ەزۈدار گڭزىكىلىق، ئاھاۇم نەگېمىدېزى نۆس ڭرالرنىۇيغۇئ _
ـ  3تتى. يىغىن ەي ماختاپ كەگمەپ ئاغزى ـ ئاغزىغا تەد -تىل،

، ئاتاقلىق ەھىرىدەلوس ئانجىلىس ش ڭنىەنى كالىفورنىيۈك
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ئىشتىراكىدا  ڭتچىلىرىنىەنئەلىق سڭدا ڭتنىۋۇھوللى ۋەسىياسىيونالر 
ارتىس زىنى ئاتاقلىق بىر ئۆسىرلىك سەت ڭام قىلدى. سىدىقھاجىنىۋدا

گىشىپ يىغلىدى، ەممىسى سىدىقھاجىغا ئەر ھەدى. زالدىكىلۇئوق
چىلىرى يىغىن ۇغۇپ ئوقەكتەرا مۇندى، ئوتتەسىرلەئارتىسالر قاتتىق ت

ن لوس ئانجىلىس ۈتۈنلىدى. پۇركىنلىك ناخشىسىنى ئورەئاخىرىدا ئ
رىكا ېئام ەققىدەرىش ھېپ بۇقادىرنى قوي ەچىلىرى رابىيۇغۇئوق
 زىش توغرىسىدا چاقىرىق چىقاردى.ېت يەىتايغا خخ ۋە ەمىتىگۈكۆھ

سمىي ەمىتى رۈكۆرىكا ھېنى ئامۈـ ك 15 ڭـ ئاينى 12ـ يىلى  2000
رتسىز ەقادىرنى ش ەرابىي ڭمىتىنىۈكۆالن قىلىپ، خىتاي ھېبايانات ئ

 ڭچاغدا سىدىقھاجىنى ۇپ قىلدى. مانا بەلەرىشىنى تېپ بۇقوي
 ولدى.ك بەندەشكۈ% جايىغا چ99لى ۆڭرىشان كەپ

 ەرگەپىنى يېسىدىقھاجى قولىدىكى ئىككىنچى مارلبورو ق
پ، تاماكا ۇرۇتاشتۇتىپ، ئاخىرقى بىر تال تاماكىنى تۋېتاشلى

 ەنەي ۋەلىدى ۈۋر چىقىرىپ ئاسمانغا پەمبەغزىدىن چېئىسىنى ئ
 ەي، تاتلىق خىيالالر ئىلكىگەزمۈلكىسىدىن ئېت ئىسترەزىنى سائۆك
 رق بولدى. ەغ

ت، ەمۈكۆاشىنگتوندا ھۋيىنى سىدىقھاجى ېئ ـ يىلى ماي 2001
نى تاشقى ۈـ ماي ك 8زدى، ۈتكۆنت، كونگرىس بىنالىرىدا ئېپارالم

ل ېت ئىشلىرى كاتىپى مايكەلۆمچى دەئىشالر مىنىستىرلىقىدا يارد
 ەمچىلىرى بىرگەيارد ۋەزان خانىم ۇل قىلدى. سۇنى قوبۇندى ئەپەئ

ققىدىكى ەرالر ھۇيغۇئ ەۋقادىر  ەالرغا رابىيۇبولدى. سىدىقھاجى ئ
 ۇنى ئۈـ ماي ك 9ردى. ۇرنى تاپشەتلەججۆرىيالالرنى، ھېى ماتېڭي
ن ەىلسون بىلۋناتورى ېس ڭموكراتالر پارتىيىسىنىې، دەنەي

شتى. ۈچ ەسىمگەر ەپ دوكالت قىلدى، بىللۈشۈرۆئىشخانىسىدا ك
، ەاقىت ئىچىدۋق ۇنداق قىلىپ سىدىقھاجى بىر يىلدىن ئارتۇش
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رغان ۇپ تۇتۇئىستىقبالىنى قولىدا ت ڭنيانىۇقىنى، دۇھوق ڭرىكىنىېئام
 ەچۈشىلگېتاپىنى ت ەستىدۈ، ئاستى ـ ئەينىدەئالدى ـ ك ڭبىنانى 4
 ۋەناتور ېزاسى، سەنت ئېق پارالمۇتىمدىن ئارتېق 90پ، ۈرۈپىپ يېچ
چرىشىپ، ۇن ئەمچىلىرى بىلەدىرلىرى ياكى ياردۇئىشخانا م ڭالرنىۇئ
تلىرىنى، ەچىنىشلىق قىسمېلىرىنى، ئەجىئقانلىق پا ڭرالرنىۇيغۇئ
ق ۇكىشىلىك ھوق ەمدەچمىشلىرىنى ھەختسىز كەب
زلىدى، دادلىدى، قاقشىدى، يىغلىدى، ۆندىچىلىكلىرىنى سەپسەد

 ۇندى. بۈتۆرىشنى ئېپ بۇزۇتقۇقادىرنى ق ەارقىرىدى، رابىيۋردى، ۋۇيال
 ڭرنىرالۇيغۇئ ەمدەرالر ھۇيغۇاشىنگتوندىكى بىر قىسىم ئۋرياندا ەج

ن ۇرغۇرنى قىلدى، نەملەپ ياردۆتىي كەدىي قىزى كۇھەدوستى ي
رىيال ھازىرالپ باشالپ كىرىپ ېزى ماتۆتىي قىز ئەئىشخانىالرغا ك

اسىنى ەۋد ڭرنىۇيغۇرىنداشلىرىمىز ئېزى قەسكى بۇپسەردى، ئۇشتۇتون
 زمىدى. ۇنى پاتقۇتىيدىن قىزغىنىپ، ئەك

دىرى ۇانا مئىشخ ڭزاسىنىەنت ئېتىم بىر پارالمېبىر ق
 سىدىقھاجىغا:

پ ۇرۇنى توختىتىپ، جىم تڭتلىرىەن سىياسىي پائالىيە_ س
ردانىلىك ەدى. سىدىقھاجى بولسا مې؟ ـ دۇبولمامد ڭزساۇتقۇنى قەرابىي
 ن:ەبىل

ن، ەقىلىم ۇرىشىنىمۈق كۇن كىشىلىك ھوقەندىم، مەپە_ ئ
 ۇنىمنەتۋەن، ەزىمۇتقۇق ۇنىمەن، رابىيەتوختاتمايم ۇشنىمەرۈسىياسىي ك

 ردى.ەاب بۋپ جاەن، ـ دەزىمۇتقۇق

 ەزىتتېمىنىستىرلىقى گ ەداپىئۇت مەلۆرىكا دېنى ئامۈـ ماي ك 29
ر شارى ەي ڭرىكىنىېالن قىلىپ، ئامېئ ەرلىك ماقالېت خاراكتەججۆھ

روپادىن ئاسىياغا ۋيا ڭگىيىلىك سىياسىتىنىېرلىك ئىستراتېخاراكت
ماقالىنى  ۇاجى بنى سىدىقھۈك ۇنلىكىنى جاكارلىدى. شەلگەتكۆي
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لىدىغان ېر كەنلۈئاتىدىغان ك ڭتا ۇمدى بىزگىمەالپ، ئڭپ ئاۇتۇئوق
 تولغان ئىدى.  ەمىدكۈپ ئە، دۇئوخشايد

 ڭرىكىنىېررورچىالر ئامېنى تۈـ ك 11 ڭـ ئاينى 9ـ يىلى  2001
نتاگون ېاشىنگتوندىكى پۋ ۋەيوركتىكى قوشماق بىناسىغا ۇني

 م قىلدى.ۇجۇبىناسىغا ھ

 ڭزىتىنىېاشىنگتون پوچتىسى گۋنى ۈـ ك 13 ڭـ ئاينى 10
فوندا ېلېخبىرى جون پومپىرىت سىدىقھاجىنى تۇق مۇشلۇرۇدا تڭيجىېب

را ۇئوتت ڭقادىرنى ەرابىي ۇشتى، ئەتلەھبۆت سەسائ 3ت قىلىپ، ەزىيار
 ەنتتەسىدىقھاجى تاشك ەندەرگۈشتۈرۈالىنى سۋھەئاسىيادىكى سودا ئ

 300الغان ۋتارتى ەمچىدۈرۈىدا، ئتوغرىس لۇدولالر پ ڭمى 600قالغان 
ىن ۋئاۇمچىدىكى مۈرۈئاپتوموبىلنى ئ ەدان 9دولالر قىممىتىدىكى  ڭمى
ساتقانلىقى قاتارلىق پاكىتلىق  ڭئوغلىنى ڭنىۇر باشلىقى مەھەش
 ەڭئ ڭخبىرنىۇرىغا قويدى. سىدىقھاجى مۇرنى ئوتتەسىلىلەم

 ئاخىرىدىكى:

 ۋەرالرغا ۇيغۇر ئەسىل ڭرىكىنىېسى، ئامەقۋەبىر ەنتېـ س 11_ 
پ سورىغان ە؟ـ دۇمدەزۈتكەسىر يەت ەشىگۈلۆل بۆڭۈقادىرغا ك ەرابىي

 سوئالىغا: 

ر شارى ەك يۈيۈب ڭرىكىنىېن ئامە، مۇيدەلمەزۈتكەسىر يە_ ياق ت
ق ۇلقئارا كىشىلىك ھوقەخ ۋە ە، ئادىل سىياسىتىگەگىيىسىگېئىسترات

، ۇيدەتمۋەاشلىرىكا بىزنى تېئام ەچڭنىېن، مەشكىالتىغا ئىشىنىمەت
اب ۋپ جاە، ـ دۇلىدۆل بۆڭۈاملىق كۋدا ەسىلىسىگەقادىر م ەرابىي

 ردى. ەب

 شۇنت بېزىدېنى پرۈـ ك 20 ڭـ ئاينى 2ـ يىلى  2002ك، ەندەگېد
ررورچىلىققا قارشى ېت ڭمىتىنىۈكۆت قىلىپ، خىتاي ھەنى زىيارڭيجىېب
ىبلىدى. يەاتقانلىقىنى ئۇۋرۇرالرنى باستۇيغۇقىلىپ ئ ەشنى باھانۇرۇت
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اشىنگتون ۋتى ېشقا يازغان خۇب ڭن ئىلگىرى سىدىقھاجىنىۈك 4
 الن قىلىنغان ئىدى. ېئ ەزىتىدېپوچتىسى گ

، ەڭن تەلىشى بىلېتىپ كېغا يڭيجىېب شۇنى بۈـ ك 20 ڭـ ئاينى 2
 ۇغڭاتقان قاراۋتىېرى يېقادىر ئىككى يىلدىن ب ەرابىي ەمچىدۈرۈئ
 لدى. ۇرۇالشتنۇئور ەككەمگەيدىن ئازاد قىلىنىپ، ئۆئ

 ەتتەزىتى بىر بېون پوچتىسى گاشىنگتۋنى ۈـ ك 22 ڭـ ئاينى 2
ىرىنى، ەۋنلىكى خەشكۈرۆن كەخبىرالر بىلۇم ڭمىننىېز ڭجا ۋە شۇب
ت ۆت ڭنىەن رابىيەرگەاھلىق بۇۋكونگىرىستا گ ەتتەبىر ب ەنەي

ر كونگرىس ەپەن 72چاغدا  ۇىرىنى باستى. شەۋسىملىك خەر ڭبالىسىنى
زىپ ېت يەرىش توغرىسىدا ئىمزالىق خېپ بۇقادىرنى قوي ەيزاسى رابىەئ
 شقا يوللىغان ئىدى. ۇب

رىكا ېنى ئامۈـ ماي ك 28، ەندەتكۆئاي ئ ەچچەئارىدىن بىر ن
 - 12باردى، يىل ئاخىرىدا  ەمچىگۈرۈلچىسى ئەباش ئ ڭمىتىنىۈكۆھ

ر ېينەىن تاشقى ئىشالر مىنىستىرى لورىن كىرۋئاۇنى مۈـ ك 18 ڭئاينى
ندىشىسىنى ەققىدىكى ئەرالر ھۇيغۇئ ڭبوشنى ەمدەباردى ھ ەچىگمۈرۈئ
 رىلدى. ېلىپ بېخپىي ھالدا ئەر مەتلەھبۆس ەنچۇكرارلىدى. بىر مەت

رالر ۇيغۇمىتى ئۈكۆنى خىتاي ھۈـ ك 25 ڭـ ئاينى 5ـ يىلى  2003
ادا ۋموسك شۇنى بۈك ۇالن قىلدى، شېتوغرىسىدا ئاق تاشلىق كىتاب ئ

ش ەبرىكلەيىللىقىنى ت 300 ڭلغانلىقىنىۇرۇھىرى قەپىتىربورگ ش
پ ۇقادىرنى قوي ەرابىي غاڭنىۇئ ۋجىنتا ۇقاتناشقاندا، خ ەپائالىيىتىگ

تىسى ەرمىدى. ئۇت ەپىدې، گۇن بولسىمەرگەب ەدۋە ەققىدەرىش ھېب
ئاق تاشلىق كىتابىنى  ڭشكىالتى خىتاينىەم تۈرۈچەلقئارا كەنى خۈك
 الن قىلدى.ېت قىلىپ بايانات ئەر

ئوكالخومادىن  ەنەنى سىدىقھاجى يۈـ ك 1 ڭـ ئاينى 6ـ يىلى  2003
ن ەبىل ە، رابىيۇتىم ئېق ۇلدى. بەتىپ كېاشىنگتونغا يۋئالدىراپ 
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نلىكى ەل ئىكەسېك ڭنىەرابىي ڭياتقان بىر ئايالنى ەبىلل ەرمىدۈت
ـ  8لىپ، ېنتىسىنى ئېل ۇنئالغۈن ئەنگەزلىرى خاتىرىلۆققىدىكى سەھ

ن ەزۇنى سۇلدى، ئەشالر مىنىستىرلىقىغا كنى تاشقى ئىۈن كۇئىي
دىكى باش ڭيجىېب ڭرىكىنىېك ئامەدڭنىۇمچىلىرى شەخانىم، يارد

 لچىسى سىدىقھاجىغا: ەالدى. باش ئۈۋتۈك ەلچىسى بىرلىكتەئ

قادىر  ە، رابىيەتلىرىم ئىچىدەدىكى پائالىيڭيجىېب ڭنىې_ م
  دى.ې، ـ دۇسابلىنىدېپ ھۇھىم ئىش بولۇسىلىسى بىرىنچى مەم

رىكا ېنى سىدىقھاجى ئامۈـ ك 11 ڭـ ئاينى 8يىلى  - 2003
نى ۇشتى، ئۈرۆن كەكىشى بىل 9تىدىكى ېخىتاي كومىت ڭكونگىرىسىنى

شكىالتىدىكى قىز باشالپ ەزىتىش تۆق كۇكىشىلىك ھوق ەرگەي ۇب
 رجىمانلىق قىلدى. ەت ەقىدەكىردى، ئ

 فېناتور جوزېرىكا كونگىرىسى سېنى ئامۈـ ك 3 ڭـ ئاينى 10
رىش ېپ بۇقادىرنى قوي ەتىم رابىيېـ ق 3بايدىن باشچىلىقىدا 

غا ڭيجىېب ۋە ەتكەمۈكۆلالپ، ھۇن اليىھىسى ماقۇتوغرىسىدا قان
 ەرچەقارار گ ۇنت ئىمزا قويسىال ئىجرا قىلىنىدىغان بېزىدېتتى، پرەۋەئ
نت ېزىدېمما پرە، ئۇلغان بولسىمۇرۇكونگرىسقا قايت ەت بويىچەسمىيەر

پال، ۈتۆن ئۈت كۆندى. ئارىدىن تەپ خاتىرىلۇلو بولېئىشخانىسىدا د
ن بولغان ئاالقىسىنى ەمچى بىلۈرۈئ ڭمىتى سىدىقھاجىنىۈكۆخىتاي ھ

 تتى.ۈۋەزۈئ

، ەندەلگەاشىنگتونغا كۋ ۋىن جياباۋنى ۈـ ك 9 ڭـ ئاينى 12
شكىالتلىرى ەت تەر، تىبۇيغۇشكىالتى، ئەم تۈرۈچەلقئارا كەخ

كىشىلىك  ڭمى ەچچەن ەققىدەىش ھرېپ بۇنى قويەبىرلىشىپ، رابىي
ئوكالخومادىن  ەقىدەردى، نامايىشقا ئۇشتۇيۇنارازىلىق نامايىشى ئ

 لىپ قاتناشتى.ېك

م ۈرۈچەلقئارا كەنى خۈك - 18 ڭـ ئاينى 3ـ يىلى  2004
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باشلىقى ت كومار سىدىقھاجىغا  ڭبىسىنىۆاشىنگتون شۋ ڭشكىالتىنىەت
تى ېق كومىتۇھوق دىكى كىشىلىكۋەنەيىل ج ۇچىپ، بېفون ئېلېت

 ڭنماسلىق خىتاينىۇش ـ سۇنۇش دوكالتى سەيىبلەيىغىنىدا، خىتاينى ئ
پ قالغانلىقىنى ۇباغلىق بول ەرىشىگېپ بۇقادىرنى قوي ەرابىي

چىپ، ېفون ئېلېكىم تېلھۇمچىدىن ئابدۈرۈنى ئۈك ۇردى. شۇقتۇئ
نى ەنى چاقىرىپ، رابىيۇئ ڭساقچىخانىسى ساقچىلىرىنى ڭنمىەن

ن ەر قىلمايسەۋەخ ەچكىمگېرىكىغا، ھېىز، ئامرىمېپ بۇقوي
رىكا ېرنى ئامەۋەخ ۇر سىدىقھاجى بەگەم قىلدى. ئۇلەنلىكىنى مەگېد
يىغىنىدا خىتاي  ۋەنەيىنكى جېندىن كۈت كۆرسا، تۇقتۇئ ەمىتىگۈكۆھ
، ەتىجىدەنچىقمىدى. نۈپ قاالتتى. سىدىقھاجى ئۇلۇتۇيىبلىنىشتىن قەئ

ش دوكالتىنى ەيىبلەرىكا ئېئامرمىدى، ەپ بۇنى قويەخىتاي رابىي
از ۋ ڭرنىەتلەلۆ، ئىران قاتارلىق دەسىيۇ، رەرچەدوكالت گ ۇندى. بۇس
 ۇرىكا بېكىن، ئامېل ۇچرىغان بولسىمۇققا ئۇنلۇن، توسقەچىشى بىلېك
نكى دوكالتتا ۈالدى، چۇۋتۇرىنى تېللىك يەجەئ ەڭئ ڭتىم خىتاينىېق
 ڭمىتىنىۈكۆخىتاي ھ پ،ۇت ئاجرىتىلغان بولەش بەن بۈچۈرالر ئۇيغۇئ
ـ  1949نلىكى، ەتكىگۆن يەچمۆمىليون ك 11 ەرلىرىگەھەر شۇيغۇئ

ر ۇيغۇ% ئ80خىتاي بارلىقى،  ڭمى 300 ەمچىدۈرۈيىلى ئ
 ەمدەنلىرى بارلىقى ھەچمۆ% خىتاي ك80ياشايدىغانلىقى، ھازىر 

 ن ئىدى. ەنگەزلۆس ۇسىلىسى قاتارلىقالرمەقادىر م ەرابىي

ن ەشىدا، سىدىقھاجى بالىلىرى بىلېب ڭـ ئاينى 8ـ يىلى  2004
لدى. ەاشىنگتونغا قايتىپ كۋپ ئوكالخومادىن ۇيىن بولېئىلگىرى، ك

نلىكى ەرىلگېكاپاتى بۇقادىرغا رافتو م ەنى رابىيۈبىر كەنتېـ س 23
مدى. بايرام ۆرالر شادلىققا چۇيغۇنيادىكى ئۇن دۈتۈالن قىلىندى. پېئ
ـ  7 ڭـ ئاينى 11 ەقىدەزى ئن قىەنىسى قىلدى. سىدىقھاجى بىلەنتەت
كلىپ قىلىنغان ەكاپات تارقىتىش يىغىنىغا تۇلىدىغان مۈزۈتكۆنى ئۈك
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تلىرى ەسمىيەردىن پاسپورت رەبلەۋەن سەلمىگۈتۈ، كۇبولسىم
سىدىقھاجى  بارالمىدى. ەھىرىگەرگىن شەب ڭگىيىنىۋېي نورەرمۈلگۈئ

كرانى ېىزور ئېۋلېت ەاشىنگتوندا ئائىلىسىدۋ ەن بىللەبالىلىرى بىل
، ەلىپى بويىچەت ڭئارقىلىق سىرتتىن قاتناشتى. سىدىقھاجىنى

نى ۈك ۇرىلىدىغان بولدى. شېاشىنگتوندا بۋكاپاتى ۇم ڭنىەرابىي
 ەچىچېر ئاھالىسى كەھەرگىن شەب ۋەرالر ۇيغۇگىيىدىكى ئۋېنور
رىشنى ېپ بۇقادىرنى قوي ەرابىي ۋەپ نامايىش قىلدى ۈرۈتۆل كەشئەم
 ەىزىيېۋلېزىت، تېگ ڭگىيىنىۋې، نورەنەى ينۈك ۇپ قىلدى. شەلەت
 ۋەنى ۇلىپ ئېك ەيىگۆئ ڭكىشى سىدىقھاجىنى 5خبىرلىرىدىن ۇم

اب ۋسوئاللىرىغا جا ڭالرنىۇت قىلدى. سىدىقھاجى ئەبالىلىرىنى زىيار
  :خبىرالرۇردى. مەب

 ؟ۇفىت چىقامدېالردىن نۇڭرتۇ_ ي

 الر؟ ۇڭبولد ەملىكەستۇمىشقا خىتايالرغا مې_ ن

ك ەندەگېد -ر؟ ەمسىلەالرنى بىلڭجدادلىرىەرىختىكى ئ_ تا
قدىرى ەت ڭرالرنىۇيغۇالرغا ئۇسورىدى. سىدىقھاجى ئ ۇسوئالالرنىم

زلىدى. ۆس ەققىدەالى ھۋھەمىي ئۇئوم ڭتوغرىسىدا، يالتا يىغىنىنى
 غا:ڭنىۇخبىر ئۇبىر م

، ڭن ئاتىلالنىەتكەروپانى تىترۋينى زاماندا ياەر ئە_ سىل
 دى. ېد -الدلىرى، بىز بىلىمىز،ەۋئ ڭگىزخاننىڭچى

پ ۇقوي ڭنىەشىدا رابىيېب ڭـ ئاينى 3ـ يىلى  2005
ـ مارت  10باشلىدى.  ەپىيىشكۆالر كڭققىدىكى پاراەرىلىدىغانلىقى ھېب
فون ېلېرىكا تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىقىدىن سىدىقھاجىغا تېنى ئامۈك
لىدىغانلىقىنى، رىېپ بۇقوي ەردەنلۈقىن كېي ڭنىەالر رابىيۇلدى، ئەك

 ردى.ۇقتۇتىنماسلىقىنى ئ ەچكىمگېھ ەئايروپىالن قوزغالمىغىچ
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 ڭرىكىنىې، ئامەشتەت بەر سائەھەن سۈگۈـ مارت ـ مانا ب 17
 ڭفوندا ئايروپىالننىېلېلچىسى سىدىقھاجىغا تەدىكى باش ئڭيجىېب

 ردى. ۈقوزغالغانلىقىنى بىلد

 ەنەدىقھاجى يشتى! ـ سىۈ% ئورنىغا چ100مدى ەرىكىم ئۈ_ ئاھ، ي
 ۋەردى ۇتاشتۇلىپ تاماكىسىنى تۋېھ تارتىۇر ئۇقڭتىم چوېبىر ق

 قارىدى.  ەتكەسائ

ياقتا، ۇئ ەن رابىيەش باال بىلە، بەساپۇتىرلىق مېكىلوم ڭمى 20
ككىز ەككىز يىللىق ھىجران، سەياقتا. سۇن بەن مەش باال بىلەب

ق ككىز يىللىەغىنىش، سېككىز يىللىق سەق، سۇزلۇيىللىق يالغ
 ش! ەرۈك

 ەدان ڭمى ەچچەن، نەسى بىلۇق نوپۇمىليونل 300بىر مىليارد 
نياغا ۇن دەنىستلىرى بىلۇمىليون كومم 60 ۋەن ەئاتوم بومبىسى بىل

ر ۇيغۇياشتىن ئاشقان بىر ئ 50، ڭن خىتاينىەتكەپ كەلەڭرۆك
نى ۇئالدىدا ئ ڭرىكىنىې! ئامڭئانىسىدىن قانچىلىك قورققانلىقىغا قارا

 ! ڭرغىنىغا قاراۇپ تاپشئىككى قولال

لىبىسى ەت غەئادال ۋەچ ۈداشسىز كەڭ، تەجىزۆھرىي مېس ۇمانا ب
ر. ئاھ، ئالالھىم، ۇدرىتىدۇق ڭئىگىسى ئالالنى ڭنيانىۇد ئىككى -
 ا! ڭكرى ساۈش ەترەق ڭمى

، ئىككى ەرى تاقىتى تاق بولدى ـ دېقارىغانس ەتكەسىدىقھاجى سائ
ق بايرىقى ۇزلۇلتۇللىك يەئ ڭرىكىنىېئام -قولىغا ئىككى بايراقنى 

پ ۈرۈتۆك بايرىقىنى كۆق كۇزلۇئاي يولت ڭركىستاننىۈرقىي تەن شەبىل
 ردى. ۈگۈئايرودرومغا قاراپ ي

چقان ۇاشىنگتونغا قاراپ ئۋدىن ڭيجىېلىپ بېقادىرنى ئ ەرابىي
لقئارا ەرىگان خ ەد 11ت ەچ سائەنى كۈك ۇس ئايروپىالن شۇخسەم
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 ڭشكىالتالرنىەلقئارا تە، خڭرىكىنىېئاملىپ قوندى. ېئايرودرومىغا ك
بايراق،  ۋەخبىرلىرى ۇم ەىزىيېۋلېزىت، تېلدارلىرى، گەمەئ
زلىرىدىن شادلىق ۆرالر كۇيغۇن ئەزلىگۈالغان يۈۋرۈتۆرنى كەستىلەلدۈگ

ن، ەالدى. سىدىقھاجى بىلۈۋتۈنى كۇن ھالدا ئەككۆياشلىرىنى ت
قادىر  ەرابىي چاقلىشىپ دىدارالشقانۇق ەن قانغىچەبالىلىرى بىل

 خبىرالرغا قاراپ خىتاب قىلدى:ۇم ۋە ەرگەرغان كىشىلۇپ تۈرۈلمەت

ر تاپىنى ۈمۆت ڭن قانخور زالىمالرنىەرىنداشلىرىم، مې_ ق
ا ڭما ەتىنىمىزدۋەكىن ېپ چىقتىم، لۇلۇتۇت قەئاستىدىن ساالم

 ەنىال ئازاب ئىچىدەس يۇھبەسىياسىي م ڭئون مى ەچچەئوخشاش ن
جان  ەرمىدۈق تۇستى ئوچۈلقى ئەر خۇيغۇىليون ئم 20، ۇاتىدۋراڭئى

ر ـ ۆن، ھۈچۈقى ئۇق ـ ھوقەئىنسانىي ھ ڭالرنىۇ. ئۇاتىدۋتالىشى
 ش ئالدىمىزدا! ەرۈن كۈچۈقىللىقى ئەستۇن، مىللىي مۈچۈركىنلىكى ئەئ
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