
1 
 

 

 

 واى تانچىاليذىفاى دەرەخ

 تالراىٍى تەظىزچەت ياوىذىٍى بىز ئۇيفۇر ؼەَزى تۇـزىعىذ

 

 ًۆيىَ خولذظت

 

 

 

 

 

 

 لۇئات باظهىعى چەٌلىَ ؼىزٌىتى ئېذىًبۇرُ 

 

 ناِذا بورېيعاـا بېفىؽاليهەى

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 تەرجىهايذىٌ

خىتاي تىلى نائارىپىذا ئۇوۇـىًىو ئۇچۇى وۇلىڭىشدىٍى بۇ ٌىتاپًى تەرجىهە وىلىؾ ناڭا 
ئاظايفا تۇختىهىذى. بۇ جەريايذا يۇرـۇى ۋاوىت، ئەولى ۋە جىعهايى ئەجىز ۋە رۇؼەى ئىىتىعادى 
ظېلًىها ٌەتٍەيذىٌ ظىزت، يەيە ئايا تىلىهذىٍى يۇرـۇيلىفاى ٌەنتۇٌلۇٌلەريىڭ 

، ووربۇم وىلچە بۇؼاؼهاي بۇيذاه نۇؼٍۇالتالر ئالذىذاؼۇيذاوتىهۇ .ۇيلۇـىفا ئۇچزىذىوتۇظى
 ۇيالريى بۇظۇپ، َەر خىل تۇظ دىٌ ياردەم ظۇروپ، يەتجىذەباؼىىالر يەتهىّەى يەرلەرِە 
تەرجىهە يەؼىز وىلذۇرۇپ، ٌىتاپخايلىزىهىشيىڭ دىىىىتىّە ظۇيذۇم. نۇئاپىىيەتلىَ َالذا 

ٌۆپ تۇختالهايهەى، چۇيٍى ٌىتاپ بۇ يەردە يۇلۇوىاى نۇؼٍىالتالر َەوىىذە وىلىؾ جەريايىذا 
ئۇوۇؼًى ئىزادە وىلفايالر ئۇچۇى بۇيذاه بىز ئەظەريى رۇياپىا چىىىزىؾ ئۇچۇى وايچىلىَ ٌۇچ 

تۇۋەيذە يىهە ئۇچۇى بۇيذاه بىز  ٌىتىذىفايلىفىًى پەرەس وىلىؾ ئايچە نۇؼٍۇل بولهىعا ٌىزەً. 
ئىٍٍى ٌەلىهە ظۆس فا تەرجىهە وىلىؾ يىيىتىّە ٌەلّەيلىّىو َەوىىذە ٌىتاپًى ئويفۇرچى

وىعهەى دۇييايى ٌۇرۇػ ۋە تۇيۇؼًىڭ ٌۆسيىّىى ۋە وېلىپى بىز ئەنەط، ئۆتىهەٌچىهەى. وىلىپ 
بەسى پىٍىزلىزىو ؼۇيذاوال واراؼلىزىو بەلٍىو بىز تەرەپلىهىلىَ بۇلۇپ وېلىؽى نۇنٍىٌ، 

يېزىذىٌ چىىهاي وېلىؽى ياٌى دىتىفا ياوهاي وېلىؽىهۇ وىعهەى ئۇوۇرنەيلەريىڭ ٌۇتٍەى 
تەببى، چۇيٍى َەر بىز ئادەنًىڭ تاراسىعى ۋە دۇييا وارىؽى ئۆس نوَىتىًىڭ ۋە ئىجتىهائى 
نۇياظىۋىتىًىڭ تەظزىًىڭ ئًىٍاظىذۇر. ؼۇيىڭ ئۇچۇى تۇۋەيذىٍى واراؼلىزىهىًى ٌۆپچىلىَ 

ئەِەر بەسى ىۋاالي. ىٌ ئالذىٌ ئەپۇ ظۇرايبىلەى ئورتاولىؽىؽتىٌ بۇرۇى  ٌەڭ ئۇوۇرنەيلەرد
 نەسنۇيالر نەسٌۇس ٌىتاپًىڭ دائىزىعىذىٌ ظەل َالىىپ ٌەتٍەى بولعا تۇـزا چۇؼەيّەيعىشلەر،

نۇَىو دەپ وارىفاى بەسى نەظلىلەرِە بۇلفاى  چۇيٍى دىهەٌچى بولفايلىزىهًىڭ َەنهىغ پېىىز
 خاالط.   ًىڭ خۇالظىعى ؼەخعەى وارىؽىه

ۋەيذىٍى نەسنۇيالريى چۆرىذىّەى َالذا باياى وىلىؽًى تۇـزا تاپتىو. ئالذى بىلەى پىٍىزىهىًى تۇ
نەسٌۇر ٌىتاپًىڭ ئاپتۇرىًىڭ چىىىؾ يۇوتىعى ۋە بىتەرەپ نەيذايىًىڭ ئۇسىهىشيى تۇيۇؼىا 

ئايذىٌ ئىٍٍىًچى نەظلىذە ئەولى بىلىؾ ئاسراه تۇختىلىپ ئۇتىهەى، بولفاى تەظىزى َەوىىذە 
وىعىىفىًا ؽًىڭ بىشيىڭ ئۇسىهىشيى تۇيۇؼهىشدىٍى تەظىزى َەوىىذە بىلەى َىععى بىلى

ذىٌ ظەل چەتًىّەى َالذا ئۇيفۇر داۋاظىًىڭ َاسىزى ۋە تۇختالفايذىٌ ٌىيىٌ ئاخىزىذا تېهى
 ٌەلّۇظى َەوىىذە ئۇسۇنًىڭ وىعىىچە وارىؽىهًى ئۇوۇرنەيلەريىڭ دىىىىتىّە ظۇيهاوچىهەى.  

زى ئانىزىٍىًى ئاظاط وىلفاى ـەرپ ئەللىزىذە خەلىىهىش ۋە يېىىًىى ئوى يەچچە يىلالرىذىٌ بى
–ئايا تۇپزىفىهىشيىڭ تارىخى، ظىياظى ۋە ئىىتىعادى ۋەسىيتى، ئىتًۇِزالىيەظى ۋە ئۇرپ 

ئادەتلىىزىّە ئايىت ئەوىلى ياسنىالر خېلى ٌۆپ يەؼىز وىلىًذى. بۇالريىڭ ئارىعىذا ئاالَىذە تىلفا 
ئەظەردىٌ بىز وايچىعىًى وىعىىچە تۇيۇؼتزۇپ ئۇتۇنەى. ئېلىپ ئۇتۇؼٍە تىّىؽلىَ ـۇللۇه 

يىلى دىزۇ ِالديىًىڭ ئۇسۇى نۇددەت ئىشدىًپ تەتىىي وىلىؾ يەتىجىعذە  – 1998ئالذى بىلەى  
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ۋۇجۇتىا چىىارـاى ئايتزۇپلوِىيە تەتىىىات ئەظىزى بۇلۇپ، ئۇيىڭذا ئاپتۇر  خىتايًىڭ نىللى 
عى َەوىىذە تۇختالفاى. نەسٌۇر  ئەظىزدە نۇظۇلهايالر، ظىياظىتى، نۇظۇلهايالر ۋە ؼىًجاڭ نەظلى

ئاس ظايلىي نىللەتلەر ۋە باؼىا ئاظاظلىي نەدەييەت ئېىىهى ظىزتىذىٍى ِۇرۇپپىالر ۋە وۇۋنلەر 
َەوىىذىٍى ئىشدىًىؽتە ئۇيفۇر نىللى ٌىهلىّىى َەوىىذىهۇ نەخعۇط تەَلىل ئېلىپ بارـاى. 

دىّەى  ئىچٍى ئاظىيا تەوىىاتىجذىٌ چىىىذىفاى يىلى ٌەنبىزى -2000ئۇيذىٌ باؼىا يەيە  
ئىلهى صۇريالًىڭ پۇتۇى بىز ظايى ؼەروى تۇرٌىعتاى تەتىىىاتىفا بېفىؽاليفاى بۇلۇپ، نەسٌۇر 

ئىلهى تۇپالنذا ؼىًجاڭ تەتىىىاتىذا تۇيۇلفاى تارىخؽۇياظالر، ۋە ئىجىتهائى پەى ئالىهلىزىًىڭ 
نفا ٌىزِۇسۇلّەى ئەظەرلەر نىللى نەدەييەت، يىفىپ بىزىلّەى. نەسٌۇر تۇپالرناوالىلىزى 

ئىچهەً ئادىتى ۋە ۋەتىًىهىشيىڭ –يەرلىَ تارىخ، ظىياظى وۇرۇلها، دولەت ظياظىتى، يىهەً 
ظتزاتىّىيەلىَ ئۇريى ۋە خىتاي َاٌىهيىتىًىڭ بۇ يەريى ئىذارە وىلىؾ ئۇظۇللىزىفا ئايىت 

تەَزىزىلىّەى ؼەروى تۇرٌىعتايفا يىلى لېزىزىَ ظىتار  – 2004تەتىىىاتالر ٌىزِۇسۇلّەى. 
نۇياظىۋەتلىَ ئىلهى ناوالىالر توپلىهىهۇ نەسنۇى جەَەتتىٌ ٌەڭ بۇلۇپ، يۇرـۇى نەظلىلەر 

ئەظىز تارىخىفا  -18يىلى ٌىو خودۇڭًىڭ ؼەروى تۇرٌىعتايًىڭ   – 2004ئايالىش وىلىًفاى. 
خذىٍى داۋالفۇچ بىز يېزىو بېفىؽاليفاى "خىتاي ئېلىذا ـاسات' دىّەى ئەظىزى، ۋەتىًىهشى تارى

يىلى جەنىغ نىلۋارديىڭ نەسٌۇر  -2007ئەظىزيى ياَايتى ياخؽى نۇجەظعهەلەپ بەرِەى. 
رايۇيًىڭ يېىىًىى ساناى تارىخى َەوىىذىٍى ٌىتاۋىهۇ، ـەرپًىڭ تارىخ تەتىىىات يەسەريعىى 

ى تۇرٌىعتاى ئاظاظىذا يېشىلفاى ـۇللۇه بىز ئەظەر َعاپلىًىذۇ. ئەلۋەتتە، ۋەتىًىهىش ؼەرو
نەظلىعىًى ئاظاط وىلفاى ياسنىالريىڭ ظايى بۇيىڭ بىلەى چەٌلىًىپ والفىًى يوه، باؼىا 
صايىزدىٍى ئەظەرلەرنۇ خېلى ٌۆپ، ئەنها ۋاوىت نۇياظًىۋىتى بىلەى َەنهىعىًى بۇ يەردە ظاياپ 

 ئۇتۇؼًىڭ سۇرۇريىتى يوه دەپ وارىذىو.

ر ئارىعىذىٌ يىهە ئۇچۇى ظەپەريانە صايىزىفا ئەظەرلەيادىز ؼۇيچىلىفاى  ،يېفىپ ئەيتىايذا 
ٌىزىذىفاى بۇ ئەدەبى ئەظەريى تەرجىهە وىلىؾ وارارىفا ٌەلّەيلىّىهّە ظەۋەپ بولفاى 
لاٌتۇرالر ٌۆپ تۇرلۇً بۇلۇپ نۇَىهلىزى تۇۋەيذىٍىچە. ئالذى بىلەى ٌۆپ ظايذىٍى 

يەسەرِە ئالذىو.  ئۇوۇرنەيلەريىڭ ٌىتاپ ئۇوۇػ َەۋىعىى، ۋاوىت ۋە باؼىا چەٌلىهىزىًى
نۇئاجىزەتتە ياؼاۋاتىاى ئۇوۇرنەيلەريىڭ ئىجتىهائى ۋە نائارىپ ظاپاظى تەٌؽى ئەنەط، ؼۇڭا 
َەنهىّە ناط ٌىلىذىفاى ئانهىباپ بۇ ئەظەريى تالالؼًى تۇـزا تاپتىو. چۇيٍى يۇوۇرىذا باياى 

ۋە ئەولى  وىلىًفاى باؼىا ئىلهى ئەظەرلەريىڭ چىىىؾ يۇوتىعى، پىٍىز وىلىؾ نەيتىىىعى
خۇالظە وىلىؾ ئۇظۇللىزى نەلۇم ئەواليە تەتىىىات ئاظاظى بار ئۇوۇرنەيلەرِە ناط ٌەلّەچ، 
جانائىتهىش ئارىعذا ـەرپًىڭ ئەولى نەدەييىتى بىلەى تۇلۇه تۇيۇؼلىفى بولهىفاى يۇرـۇى 
ئۇوۇرنەيلەريىڭ چۇؼۇيۇپ ٌىتىؽى ظەل نۇؼٍۇل بۇلۇپ وېلؽى نۇنٍىٌ. ئىٍٍىًچىذىٌ، 

راٌتىزى وۇيۇه ئەظەرلەريىڭ ٌىتاپخايالريىڭ دىىىىتىًى جەلىپ وىلىؽى بىزاس تەط، ٌەظپى خا
چۇيٍى بۇ ظاَەدە تەتىىىات ئېلىپ بېزىؽىا وىشسىىهىفايالريىڭ نۇؼۇ تىپتىٍى  ئابعتزاٌىت 
ياسنىالريى تاوەت بىلەى ئۇوۇپ چىىؽى ئۇچۇى ئىزادىذىٌ باؼىا يەيە ۋاوىت َەم  ناجال ٌىتىذۇ. 
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شدە ئەوىلى تىلذا يېشىلفاى، نۇالَىشە تىپىًى ئالفاى، ئابعتزاٌىت ئۇوۇنالر بىلەى بىلىؽىهچە بى
باياى وىلىًفاى ئەظەرلەريى ئۇوۇيذىفاى تاوەت ٌۇيذىٌ ٌۇيّە ئاجىشالپ ٌىتىۋاتىذۇ. بەلٍىو 
ئەدەبىياتچىلىفىهىشيىڭ نۇظاپىعىًىڭ ئىّىش پەظلىّى، نىللى يېشىىچىلىفىهىشدا ئۇتتۇرا ئەظىز 

ي ؼەٌلىًىڭ تېخىچە تەظىزى ٌۇچلۇً بۇلفايلىفى ظەۋىبىذىٌ بولعا ٌىزەً، يېشىىچىلى
ئاپتۇرلىزىهىش ۋە ئۇوۇرنەيلىزىهىش ئۆخؽاؼال رەڭذار ظۇپەتلەر بىلەى َىععىالؼتۇرۇلفاى 
ئەظەرلەريى يېشىؽىا َەم ئۇوۇؼىا بەٌزەً وىشسىىىذۇ.  ِەرچە وۇلىڭشىذىٍى بۇ ئەظەر بىشيىڭ ؼۇ 

لىال پەرولىي يېشىلفاى بولعىهۇ، ئەنها بۇيىڭذىٍى نەسنۇيالريى َەسىو خىلذىٍى ئەظەرلەردىٌ خې
وىلىؾ ئۇچۇى ئۇوۇرنەيلەردىٌ بەً ٌۆپ ئەولى نۇالسىهەت تەلەپ وىلهايذۇ دەپ وارىفىًىو ئۇچۇى 
بۇ ٌىتاپًى تەرجىهە وىلىؽًى تۇـزا تاپتىو. ئۇچۇيچى نەظلە، بۇ ٌىتاپًىڭ ساناى بىلەى بولفاى 

َاسىزوى َاياتىهىش بىلەى بولفاى نۇياظىۋىتىًىڭ يېىىًىلىفى تۇرتٍە  باـلىًىؽچايلىفى ۋە
 بولذى.

 

ئاپتۇريىڭ ظۇبىٍتىپ وارىؽى، ٌۆرِەى ئاڭلىفايلىزىفا بولفاى ئىًٍاظلىزى، ٌۇسۇتۇؼى ۋە 
نۇاليىشىلىزىًى چورىذەم يېشىلفاى نەسٌۇر ٌىتاپًى ئۇوۇپ چىىىىًىهذا ئۇسۇيذىٌ بىزى ئىشدەپ 

فاى ظۇئاللىزىهًىڭ بەسىلىزىّە جاۋاپ تاپىايذەً َاياجاى ۋە پەرىؽاى ٌىلىۋاتىاى يۇرـۇيلى
بولذۇم. چۇيٍى ٌۆڭلۇنًىڭ چۇڭىۇر يېزىذا بىشدىٍى ئۆسلۇً وارىؽى بىلەى ئۆسِىلەريىڭ 
يەسىزىذىٍى بىشيىڭ ئۆبزاسىهىشيىڭ ئوتتۇرىعذا ئۇسۇٌلۇً بارلىفىًى پەرەس وىلىپ ٌەلّەى 

ى ئۇسىهىشِە وارىفىًىهذا، رۇَى دۇييايىهذىٍى تەۋرىًىؽًىڭ بولعانهۇ، باؼىىالريىڭ يەسىزى بىلە
بۇيذاه رەۋؼەى بۇلىذىفايلىفىفا پىعخىٍا َاسىزلىفىهًىڭ يىتەرظىلّىًى َىغ وىلذىو. ئادەم 
ئەيًەٌٍە وارىهىفىچىە يۇسىذىٍى ئەيىپًى ٌۇرەلهەيذۇ دەپ راط دەپتىٍەى ٌۆيىالر. بۇ يەردە 

ئۇچۇرالريى ئاؼٍارىالپ، ئۇوۇرنەيلەريىڭ َەۋىعىًى ٌىتاپًىڭ نەسنۇيى تۇـزىعذا بەً ٌۆپ 
بوسـۇم يوه، ؼۇيى ئەيتىپ ئۇتۇػ ٌۇپايىٍى، نەيلى بىز ؼەخغ ياٌى بىز وۇۋم بولعۇى، ئەِەر 

ۇٌتىپ چۇؼەيچىعىذە ئًعايپەرۋەرلىّىًى ئۆسىّە تەۋە بولفاى ٌىؽلەرِىالر بېفىؽالپ، ٌۆلل
ئۇسىّە ياتالر تۇپىفا ئۆخؽاػ بولهىفاى ئۆلچەنذە وارىعا، ئۇالريىڭ روَى دۇيياظىهۇ خۇددى ئۇسى 
دۇؼهەى ٌۆرِەيلەريذىٌ ئايچە پەرولىًىپ ٌەتهەيذىفايلىفىًى َىغ وىلىؽىا بۇلۇدۇ. تاٌى 

چە يىهە ئۇچۇى ئادالەت ئىالَىًىڭ ٌۆسىًىڭ وارىفۇ ئىٍەيلىّىًى بۇيذاه چۇڭىۇر نۇؼۇ ٌۇيّى
َىغ وىلىپ باوهىفاى ئىذىو. ئادەنذە ئۆس يارىعىًىال ٌۇۇرۇپ، باؼىىالريىڭ سارىفا ٌۆس يۇنۇدىفاى 
خعلەت بولىذىٍەى، ئادالەتهۇ، ظائادەتهۇ ئۇالردىٌ واچىذىٍەى. بۇيى ٌىتاپتىٍى دىيالۇِالردىٌ 

 ٌۇرۇۋىلىؽىا بۇلىذۇ.رۇؼەى 

ئەنذى ئىٍٍىًچى نەظلىّە ٌەلعەً، ِەپًى يەيىال ئەدەبياتچىلىفىهىشدىٍى رەڭذار 
ئىبارىلەريىڭ ئۇوۇرنەيلەريىڭ َىععى ئىًٍاظىًى وۇسـاپ ئەولى ئىشدىًىؽّە باؼالپ 
بارالهاظلىفىًىڭ ٌىتاپ ئۇوۇػ خاراٌتىزىهىشِە ٌۆرظەتٍەى تەظىزىذىٌ باؼاليهەى. بۇ 
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ؼەٌىللىًىؾ ئاظاظى ئۇسۇى نۇددەتلىَ ٌۇسۇتۇػ ۋە ئويلۇيىؽًىڭ يەتىجعىذۇر. بۇ  وارىؽىهىًىڭ
يۇوتىًى ؼەرَىلەيذىفاى تىپىَ نىعالالرنۇ ئاس ئەنەط؛ ئەدەبى ياسنىلىزىهىش، ٌىًۇ 
ظًاريىلىزىهىش، ؼۇيذاوال ؼىُىزى ئەظەرلىزىهىشيىڭ َەنهىغ ئەولى ئىًٍاط وۇسـاؼًىڭ ئوريىذا، 

، بىشدە َادىعّە ئىًٍاط وايتۇرىذىفاى، ئەنها ظەۋەپٍە ظەل َىعى جاۋاپىا ئۇيذىّەچ
وارايذىفاى ٌۆللىٍتىپ خاراٌتىز ؼەٌىللەيذۇرِەى. ئەِەر ئوس يېًىهىشـا ئۇسىهىش ئىّە بىز 
خەلي بولفاى بولعاه بۇ خىل واراؼًًىڭ ياناى تەرىپى يۇه ئەۋەتتە، ئەنها ئۇسۇى نۇددەت 

اناى بىلەى تەڭ پىٍىز وىلىؾ پۇرظىتىذىٌ نۇظتەظًا نۇؼۇيذاه نەدەييەت بىلەى ياؼاػ بىشيى س
وىلىپ وويفاى. يەتىجىذە،  پىٍىز ئۇظۇلىهىشدىٍى بۇ خىل يۇچۇه باؼىىالريىڭ بىشيىڭ َىععى 
ئاجىشلىفىهىشدىٌ پايذىلىپ، يوللۇه تەلەپلىزىهىشيىهۇ بۇرنىالپال يولعىش وىلىپ ٌۆرظىتىپ، ئوس 

ىل تۇرۇؼىا ئىهٍايعىش والىذىفاى بىز خىل پاظعىپ نېيىهىشدا ئوس ِۇؼۇنىشيى وۇرىعىهۇ تاواب
َەم يائىالج َالفا باؼالپ ٌىلىۋاتىذۇ. وىعىىعى  يەسەر دائىزىهىشيىڭ چەٌلىهىعىًى بىلهەي َەم 
ئىىزار وىلهاي تۇرۇپ، َەر وايچە تىزىؽعاوهۇ ئۇخؽاػ يەردە پىزوىزاپ تۇرناوتىٌ باؼىا چارە يوه. 

ۇيذاه ِىزداۋـا چۇؼۇپ وېلىؽهىشـا ظەۋەپچى بۇلفاى تاٌى نۇؼۇ ٌەنّىچە بىش يەيىال نۇؼ
وىههەت واراؼلىزىهىشيى بۇخچا وېلىپ جاَاى ٌېشىپ ٌىلىۋاتىهىش. ساناى بىشيىڭ رايىهىشـا 
باوهىفايفا وارىهاي بېؽىهىشيى ئىچىهىشِە پۇٌۇپ بىلّەى ظەيەنّە دەظعەپ، ئوسِۇلۇًٌى 

عە نىللەت ئوسِەرنەط" دىّەى ِەپ بار، يىىاپ وىلىپ ٌىلىۋاتىهىش.  بىشدە "ئىللەت ئۇسِەرنى
ئىللەتًى تۇيۇناي تۇرۇپ ئۇيى ئوسِەرتىؽتىٌ ئېفىش ئېچىؾ خۇددى ظو ٌورنەي تانبال 
ظالفايذەً ئىؾ. دىهەٌچىهەيٍى، ئالذى بىلەى باؼىىالريىڭ ٌۆسى بىلەى ئۇسىهىشِە بىز واراپ 

ئەنەط، ئەنها يەسەر دائىزىهىشيى باوايلى، بۇ َەرِىشنۇ ياتالر يىهە دىعە َەنهىغ تۇـزا دىّەيلىَ 
ئېچىؽتىٌ ٌىلىذىفاى نەيپىەت بېٍىًچىلىّىهىشدىٌ ٌەلّەى سەخهەتتىٌ ٌۆپ يۇوۇرى 
ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلىؾ ئايچە تەط ئەنەط. ؼۇيىڭ ئۇچۇى ئالذى بىلەى ئەولى ئىشدىًىؽىىهىش 

 ۋە پىٍىز ئۇظلۇبىهىش جاَاى بىلەى َەنىەدەم نېڭؽى ٌىزەً!

 

ت وارىهىؽىهىشدىٍى بۇ خىل ئۇسۇٌلۇًٌىڭ نىللى داۋايىهشىًىڭ ئىلّىزلىؽىّە ئاخىزدا، وىههە
ٌورظىتىۋاتىاى وىعهەى ظەلبى تەظىزلىزى َەوىىذە تۇختىلىپ ئۇتىهەى. نەى ئوتٍەى ئەظىزيىڭ 
ئاخزىذا ۋەتەى داۋاظى بىلەى ؼۇـۇللىًىؽىا باؼلىفايذا ـەرپتە بىشيى بىلىذىفايالر ۋە بىشِە 

يالريىڭ ظايى بارناه بىلەى ظايىفۇچىلىَ ٌىلەتتى. ۋاوىتًىڭ ئۇتۇىؾ َىعذاؼلىي وىلىذىفا
ىٍى ظۇـۇه ذبىلەى بۇ ۋەسىيەتتە ٌۆپ بۇظۇؼلەر بولذى. ئالذى بىلەى ئىذىليّىيە ظاَەظىى

ئۇرۇؼًىڭ ئاخىزلىؽى بىلەى ٌۇيذىٌ ٌۇيّە رۇؼەيلىؽىؽٍە باؼلىفاى نىللى نەظلە دۇييا 
ظىتىؽٍە باؼلىذى. بۇ يەردە دىهەٌچى بولفاى نىللى ۋەسىتىًىڭ ئۇسِىزىؽى ئۇچۇى تەظىز ٌۆر

نەظلىًىڭ رايۇى ۋە وەۋم چەٌلهىعى يوه، ئۇيفۇر نەظلىعىهۇ نۇؼۇ يېڭى ئوسِۇرۇؼًىڭ بىز 
تەرٌىۋى وىعهىذۇر. بىشيى بىلىذىفايالر، بىشِە َىعذاؼلىي وىلىذىفايالرنۇ ٌۆپەيذى، ؼۇيذاوال 

ۇ ئاس ئەنەط. خىتاي َوٌۇنىتىًىڭ ئىىتىعادى بىشيىڭ بەخىتعىشلىهىشدىٌ پايذىلىًىذىفايالرن
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وۇۋىتىًىڭ ئېؽىؾ بىلەى، دۇييا جانائىتًىڭ خىتاي َاٌىهيىتى بىلەى بولفاى نۇياظىۋىتىهۇ 
ئوسِۇرۇؼٍە باؼلىذى. بۇ خىل ۋەسىيەتًىڭ ؼەٌىللىًىؽىًىڭ رۇؼەى وۇربايى بىش بۇلۇپ والذۇه. 

ػ وۇۋنلىزىهىش بىشيىڭ داۋايهىشيى پۇل ئىىتىعادى نەيپەتًىڭ تۇرتٍعى بىلەى يۇرـۇى وېزىًذا
تاپىذىفاى، خىتاي بىلەى ظودىلىؽىذىفاى دەظهايىفا ئاياليذۇرۇپ، بىشيى ۋەتىىهىش ئەتزاپىذىٍى 
تۇپزاوالردا ۋەتەى داۋاظى ئېلىپ بىزػ ئىهٍايىيتىذىٌ نەرۇم وويذى. ئاتالهىؾ دىًى ۋە نىللى 

يىّىت وىشلىزىهىشيى خىتايفا وايتۇرۇپ بىزػ وېزىًذاؼلىزىهىش ئوس نەيپەتى ئۇچۇى يۇرـۇى باتۇر 
بەدىلىّە ئوسلىزىّە ظياظى ۋە ئىىتىعادى نەيپىەت  ئىشدىذى. بۇِۇيٍى ٌۇيذە تۇرٌىيە ۋە 
ياپۇييە ۋە وىعهەى ئۇتتۇرا ؼەره دولەتلىزىذىٌ باؼىا ئاظيا تۇپزىفىذا بىش ئۇچۇى َەرٌەت ئېلپ 

ذە، َاسىزوى ٌۇيذە ئانىزٌا واتارلىي بىز بېزىؾ پۇرظىتى يوه دىيەرلىَ بۇلۇپ والذى. يەتىجى
وايچە ـەرپ دولەتلىزىال ئويفۇر داۋاظًىڭ َەرٌەت نەرٌىشى بۇلۇپ والذى. ئەنها چەٌلىهىلەر 
يەيىال ئاس ئەنەط. نىللى داۋايىهىش ئوتٍەيٍى ئۇى يەچچە يىل نابەيًىذە بىز نەسِىل ئەۋجىّە 

ەظىيؽٍا باؼلىذى. ٌۆپ ظايذىٍى ـەرپ ٌۇتۇرۇلۇپ، يېىىًىى يىلالردىٌ بىزى ئاظتا ئاظتا پ
نەتبۇئاتلىزىذىهۇ يېىىًذىٌ بىزى بىشِە ئايىت ئۇچۇرالردا ئاظاظەى خىتاي َوٌۇنىتىًىڭ 

 نەيذايىذا تۇرۇپ باياى وىلىذىفاى بولذى. 

ئەلۋەتتە، َىچ وايذاه بىز ئىجتىهائى َادىعىًىڭ نەۋجۇتلىفى بىزال ئانىل توپەيلى بولهايذۇ، 
ىٍى بۇ داۋالفۇچالريىڭ ٌىلىپ چىىىؽىًىهۇ ئاددىال بىز ظەۋەپتىٌ ديىؾ نىللى داۋايىهىشد

نەظئۇليەتعىشلىٍتۇر. ئەنها، نىللى  داۋا َەرٌىتىًىڭ باؼلىفۇچىلىزىذىٌ بىزى بۇلۇػ 
ظااليىتىو بىلەى ئېلىپ ئەيتععام، نىًىڭ وارىؽىهچە بىشدىٍى نەظلًىڭ ٌۆپ وىعهى ئەوىلى 

شلىّى، ۋەسىيەتًى نۇلچەرلەػ ئىىتىذارىهىشيىڭ پىٍىز وىلىؾ ئادىتىهىشيىڭ يىتەرظى
چەٌلىٍلىّى ؼۇيذاوال بىشِە يار يۇلەً بۇلىۋاتىايالريىڭ نەوعەت نۇدداظًى تۇلۇه َەسىو 

ىى ٌۆس ىخوىاللهىفايلىفىهىشيىڭ ظەۋىبىذىٌ بولفاى. بىشدە ئالذى بىلەى بىز ئوبىٍتىپ تار
ىلىذىفاى خىعلەت يتىلذۇرىؽىهىش وارىؽى ؼەٌىللىًىؾ ٌىزەً، ئايذىٌ نەيتىىىلىي پىٍىز و

ٍى ٌەچهىؽىّە ىٌىزەً. ۋەتىىًىهىشيىڭ تەوذىزىًىڭ ئۇتٍەيٍى بىز يېزىو ئەظىز جەريايىذ
ۋە لىىهىش وارىعاه، ئۇسىهىشِە ئۇسىهىش خۇجا بۇلۇػ پۇرظىتى ئاظاظەى ئاس بولفاى، خە

ىلىؽىذىفاى تۇپزىفىهىش َەنىؽە باؼىىالريىڭ ظيىاظى ۋە ئىىتىعادى نەيپئەت  ئۇچۇى  ظود
ئوبىٍتى بۇلۇپ ٌەلّەى. بۇ خىل َالەتًىڭ بۇِۇيّىچە داۋانلىؽىپ ٌىلىۋاتىايلىفىًى َىلىُەم 
َىغ وىلهىعاه، بۇيى َىغ وىلىغ پۇرظىتىذىٌ نەڭّۇ نەَزۇم وېلىىؽىهىش نۇنٍىٌ.  ۋەتەى 
داۋاظى بىز ظىياظى َەرٌەت، بۇيىڭ ئۇچۇى تەربىيلەيّەى ظياظۇيالر ٌىزەً، نىًىڭذەً بىز 

ر َۇددىعىذىٌ چىىااليذىفاى اۇختۇر، ياٌى بىز ظۇدىّەر ۋە ياٌى وېًى وىشسىي َەۋەظٍد
نەظۇليەت ئەنەط. باؼىىچە وىلىپ ئەيتىايذا ظياىعەتباسلىي بىز ٌەظپتۇر، ئەنها بىشيىڭ نىللى 

يولى  ۆسَەرٌەت رەَبەرلىزىهىش ئارىعذا وىشـىًلىي ۋە پىذاٌارلىىتىٌ باؼىا ظىياظى ئۇيۇيًى ئ
ظىهىۋۇللۇه رول ئوتەيذىفاى ە ئالذىذىٍى ويًاؼًى بىلىذىفايالر وايچىلىَ؟ بىشدە ظەًَبىلەى ئ

ذا رەَبەرلەر بىلەى پەردە ئاروىعذا تۇرۇپ ئەولى پىٍىز وىالاليذىفاى رەخبەرلەريىڭ بېلىو ظاپاظى
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نىللى َەرٌىتىهىشيىڭ ئىعتىىبالذىٌ نەيذە ئايچە چوڭ ئۇنۇت يوه.  بۇ خىل پەره بولهىعا، 
ەتًى ئوسِەرتىؾ ئۇچۇى چۇوۇم يىزاوًى ٌۇرەلەيذىفاى، رۇؼەى پىٍىز، ئۇسىًى ۋە ئۇسِىًى ۋەسىي

تەربىيەلەپ چىىىؾ بىلەى بىز ۋاوىتتا، ظياظۇيلىزىًى ياخؽى بىلەلەيذىفاى بىز ئەۋالت ئۇيفۇر 
بارلىي ؼەخعى نەيپەئەت ۋە يام ئاتاه تالىؽىؽالريى بىز چەتٍە وايزىپ تۇرۇپ، تۇلۇه ئىشدىىًؾ 

جىعذە بىزلىٍٍە ٌەلّەى نىللى بىزلىَ ظەپ وۇرۇػ ئۇچۇى تېزىؽىؽىهىش ٌىزەً. يەت
بىشِە َىعذاؼلىي  يېىىًذىٌ بىزى وىعىىعى، پىٍىزنىشدىٍى ئۇسۇٌلۇً ئۇاليهايذىٍەى،

نەيذايىذىٍى داۋالفۇچالرـا ظەۋەپ بۇلىۋاتىاى  ڭوىلفۇچىالريىڭ ۋە بىشيى وۇلالۋاتىايالريى
 اى ئەنەط، بىش ئۇچۇى بىز ئەولى ئويفۇيۇػ دەۋرى ٌىزەً. ئانىلالريى بىلەلىؽىهىش ئاظ

 

 لۇيذۇى.  ۋەر تۇختىئەي
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 چىلەرۇياردەم بەرِ

، ئۇالريىڭ ە ئېزىؽتىوبۇ ٌىتاپًىڭ ۋۇجۇتىا چىىىؽى ئۇچۇى يۇرـۇى ٌىؽىلەريىڭ يارىذىهىّ
تىٌ ٌۆپ نىًًەتذارنەى. ياردەنلەؼٍۇچىلەر ئارىعذا ئەڭ ئالذى بىلەى بۇ پۆٌ ئەجزى ئۇچۇى

رەخهەت  فاجېًًى رېًتوي ئاالوە وىلىؾ تەلىۋىًى بەرِەى بىلەىات ىيىاى يەؼىزظٌىتاپًى با
ؼۇتاليذىيە ەى يىلى ؼىًجاڭ ظەپىزىو ئۇچۇى ئىىتىعادى ياردەم بەرِ – 2010ؼۇيذاوال ئەيتىهەى. 

ئۇيذىٌ باؼىا يەيە ئەڭّىليەيىڭ "ِاردىياى" فا ٌاتتا رەخهەت ئەيتىهەى. ظەيئەت ٌويعۇلى
ِېشىتىًىڭ ئىلّىزى ؼەروى ئاظىيا رايًىذىٍى نۇخبىزى جوى ِڭتتڭًىڭ نەسٌۇر ٌىتاپًىڭ 

وايتۇرـاى ئىلُام بەخؾ پىٍىزلىزى ئۇچۇى ئاالَىذە   ، دەظلەپٍى ئارِىًالًى ٌۇرۇپ چىىىپ
 ىًًەتذارنەى. ن

 

رىياى لەى ۋىًٍل، بېًجانىٌ نوررىغ، دەى ِورناى، ياظهىٌ لېذدا، دۇيٍاى نەٌزۇِېز، لۇۋىغ 
نىلًى ۋە ۋىلليام ۋاتعۇى واتارلىىالريىڭ ئوس يوۋىتىذە بەرِەى پىٍىزلىزىّە، يېشىىچىلىي ئۇچۇى 

ظەنىهى  بەرِەىپ، ِايىذا يۇلەً بولۇ-جاي َاسىزلەپ بېزىپ، نوَلىتى ٌەلّەيذە دوظتايە يار
 تەيىىذلىزى ئۇچۇى ئاالَىذە رەخهەت ئەيتىهەى. 

 

 رەَهەت ئېيتىهەى. نفىهۇاۋە دادئايام 
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ى ظۇلذاتالريىڭ پۇتلىزىًى يەرِە ئۇرۇپ، يۇوۇرى ئاۋاسدا وىلفاى ۋاراڭ چۇرۇڭلىزوۇلىفهفا 
ه تۇلۇنەى بىز نەظچىذيىڭ ِۇنبىشىّە واراپ تۇراتتىو. وايزىلىپ وارىعام ئاڭاليفايذا 

وارا رەڭلىَ ئوه ئوتهەط ٌىيىو ٌىېيۋالفاى، چىزايىذىٌ َىچ  ئۇظتى بېؽىفا، وۇرالاليفاى
ِە ٌۇسۇم ئەظٍەرخىتاي  بىز واتار ظۇرۇى چىزاي  ،بولهايذىفاى ىًى پەره ئەتٍىلوايذاه ئىپادىع

بىش ئۇرۇنچىىًىڭ ئالذىزاػ ظۇدا نەرِەسلىزىذىٌ بىزى بولفاى دوڭ ٌوۋرۇً  ؼۇ تاپتاچۇؼتى. 
 ظۇدا وايًىهىذا وىشسىپ،يەر  تېخى بىز وايچە ظىٍۇيتًىڭ ئالذىذا بۇ. ىزىًىڭ ئالذىذا ئېذۇهباس

ئىذى. ئەنها ٌىؽىلەريىڭ دىىىەت ئىتىبارى باساردىٍى ئىؽتاى، ٌويًەٌلەريىڭ باَاظىذا 
َىچ ئىؾ ئادەنلەر هىذى، ەلچۇچۇتىۋەتٌىؽىلەريى  ئەظٍەرلەرتۇظاتتىٌ پەيذا بولفاى 

پاراه -پات ،َىچ ٌىو ووروۇپًى داۋانالؼتۇردى.ئۆس ئىؽلىزى لىي بىلەىاوبولهىفايذەً ظاله
بۇ خىل  يىڭ ئىًٍاظىذىٌٌەتهىذى. ٌىؽىلەر هۇپىبۇلۇپ ئوريىذىٌ يوتٍۇلۇپ تاروىل

پىعەى يى يەسىزىّە ئالهىفايذەً لەربۇ ئەظٍەر ئۇالرلىفى نەلۇم، نەيشىزىلەرِە ٌۇيۇپ والفاي
جىهىپ، ظەل باسار  وايًاهبەردى. بۇؼۇتۇپ يول ، ئۇالرـا تۇپبىز تەرەپٍە ئۇئاظتا وىلهىفايذەً 

ئۇالر ئۇتۇپ ٌىتىؽى بىلەى  بىز َاساـىچە لەؼٍەرلەريىڭ ؼۇئارلىزىذىٌ باؼىا ئاۋاس ئاڭاليهىذى.
وىلىؾ لىپ ەجئۆتٍەى ٌەچٍەيلەريى تىجارەتچىلەر ه ائۇؼؽباسار يەيە وايتىذىٌ جايلىًىپ، 

وايًاه  َايات  باساردىٍى پ،باَا تالىؽىؽالر باؼلىًاوىزىپ، خېزىذار چئۇچۇى ئاۋاسيىڭ بېزىچە 
ڭ بارلىفىًى بايىىذىو، ىًىڭ وارؼى تەرىپىذە تېخهۇ ٌوپ ئەظٍەرلەريچوٌ ئەظىلىّە ٌەلذى. 

تى. َەر يۇس ۇپ ٌەتەڭلەر" ٌۇچا چارالپ ئوتَ"لەلورنا ٌىيۋالفاى بىز ِۇرۇپپا وارا  واراپ تۇرظام
پوظتا تۇراتتى، بايٍىًىڭ ئالذىذا، ٌاۋاپذايًىڭ ئالذىذا ؼۇيذاوال   ىٌ ظاوچىنىتىزدا ئىٍٍى ئۇچت

 تۇۋەى تەرەپتىٌ ٌۇچىًىڭ يەر ئاظتى يولًىڭ چىىىؾ ئېفىشىذىهۇ ظاوچىالر پوظتا تۇرـاى ئىذى. 
 توت يولًىڭ دۇوىىعىذا توختىذى.  ،ٌىلىپبىز بىزۋايىۋىَ باسار تەرەپٍە 

ػ ٌىؽىًى بىئارام وىلعىهۇ، بۇيىڭ َەيزاى ٌۇچ ٌورظتۇ سۇراۋايلىي بىلەى ِەرچە بۇ خىل
ئيۇل ٌۇيى بۇ  -5يىلى  -2009واالرلىفى يوه ئىذى، چۇيٍى تۇوىۇس ئايًىڭ ئالذىذا، يەيى 

ِە بۇياى،  يۇس بېزِەى ئەڭ وايلىي ۋەوەلەر يىلى تىئەيەيهىًذىٍى ۋەوەظىذىٌ -1989ٌۇچىالر 
لٍىعى َىعاپلىًىذىفاى ؼاَىذ بولفاى ئىذى. ئۇرۇنچى ؼەَزى جوڭّۇيىڭ ئەڭ چوڭ ئۇ

بۇ رايۇيذا ئۇيفۇرالر  )ئۇيفۇرالر تۇرٌى تىلىذا ظوسلىؽىذىفاى   .ذۇرؼىًجاڭًىڭ نەرٌىشى
( بىلەى تەؼٍىللەيذۇ نىليۇى يۇپۇظًىڭ يېزىهىًى 23ؼىًجاڭذىٍى  ئۇالر نۇظۇلهاى وۇۋم بۇلۇپ،

ىعىذا تارىختىٌ ( ئارَىعاپلىًىذۇ جوڭّۇدىٍى يۇپۇظى ئەڭ ٌوپ نىللەت ىتايالرخ )ىتايالر خ
يىلى ئىيۇلذا يۇس بەرِەى ۋەوە بۇ خىل  – 2009بىزى تۇوۇيۇؼالر يۇس بېزىپ ٌەلّەى. 

ئيۇل چۇؼتىٌ  -5ئاڭلىؽىهچە دىزەً بىزەتتى. ىۋاتىايلىفىذىٌ تۇوۇيۇؼاليىڭ ئەۋجىّە چىى
بىز ، فاىؼەَەريىڭ ئوتتۇرظىذىٍى نەيذايفا يىفىلى ى ئەتىزاپىذا ئويفۇر ئووۇـۇچ 300ٌىيىٌ 

ياناؼؽانفا يەتٍەى، بۇ ئۇوۇـۇچىالريىڭ ظايى ٌۇپۇيۇپ بىز وايچە نىڭفا  نەَەلذىٌ ٌىيىٌ
َۇٌۇنەت ئورِايلىزىًىڭ يفاى. يىڭ َەرٌىتى وايلىي تۇوۇيۇؼىا ئايالئۇالريېىىًالؼىايذا 



10 
 

ٌىؽى بۇلۇپ،  200ئىعتاتعىٍىفا ئاظاظاليفايذا بۇ وېتىهىى تۇوۇيۇؼتا ئولّەيلەريىڭ ظايى 
يارىاليفاى. دولەتًىڭ تىلىۋىشىيە واياللىزىذا بىزىلّەى خەۋەرلەردە يۇسلەپ ٌىؽى 

يانايىؽچىالريىڭ يولذىٍى ٌىؽىلەريى دەظعەپ، چەيلەپ ئۇرـاى ٌۇرۇيۇؼلىزى ٌورظۇتۇلّەى.  
َوٌۇنەت تەرەپتىٌ ئالذىًىى ٌۇيى ئاخؽىهى دوختۇرخايىالردا ظېٌ ئالفۇـا ئالفاى ٌۇرۇيۇؼلەردە 

ئېىىۋاتىاى وايالر ٌورظۇتۇلّەى. ئىٍٍى ٌىؽى نىۋە ظاتىذىفاى سىذىٌ ۆٌىؽىلەريىڭ باػ ٌ
ئۇالريى دوظت يارەيلىزى نۇؼۇ َارۋىالردا دوختۇرخايىفا ئېلىپ  وول َارۋىعىًىڭ ئۇظتىذە ياتاتتى.

ٌەلّەى ئىذى. توت ياؼلىي بىز ئۇـۇل باال دوختۇرخايىًىڭ چاولىي َارۋىعىذا ياتاتتى. ئۇ 
ئايىعىذىٌ ئايزىلىپ والفايلىفى ئۇچۇى يىهە روۇپ ٌىتىپ، ذىٌ ووبېؽىذىٍى يارا سەربىعى

ئايىعفا ئوه تەٌٍەيذە بۇ باال ئايعىًىڭ  َانىلذار وىالريى بىلهەي ِاڭّىزپ والفاى ئىذى.
 تۇرـاى ئىذى. يېًىذا وولىًى چىڭ تۇتۇپ

 

تۇپالڭًى باظتۇرۇػ ظاوچىلىزى بىلەى وۇراللىي ظاوچى ىفاى ئىٍٍىًچى ٌۇيى ئەتىّەيذە نىڭل
يى واتتىي وانال وىلىپ، ووللىزىفا ٌالتەً، بانبۇً تۇوهاه ۋە وۇؼۇيلىزى، يۇوۇروى ٌۇچىالر

ٌويۇپ  ٌۇچىالردائۇظىتذە ۋە  يولذاـاى. ظوسناوالريى ئېلىپ، ئاظاظلىي باسارالردا چارالػ ئېلىپ بار
تېخچە ذىٌ دۇٌايالريىڭ خارابىلىزى ، ئىٍٍى ياوىذىٍى ئوتتا ٌويّەىى والفاى ناؼىًالروالذۇـ

يەر بۇ يەردە  ئىغ چىىىپ تۇراتتى.  ٌۇچىالر واى داـلىزى، ظۇيفاى ئەيًەً ئۇۋاولىزى، ۋە ئۇ
وول تىلىمۇيى نۇالسىهىتى ۋەوەدىٌ ٌىيىٌ چۇؼۇپ والفاى يەً پاي ئاياوالر بىلەى تۇلفاى ئىذى. 

 وانال وىلىًىپ، ئىًتىزيېت تۇرلىزى ٌىعىۋىتىلّەى ئىذى.

 واراػ ئىلىّىزى ظۇرۇلّەى. پلىزى تۇـزىعىذا ئىٍٍى خىل بۇ تۇپالڭًىڭ باؼلىًىؾ ظەۋە
الياليفاى، ىبۇ وېتىهىى وارؼىلىي ٌورظۇتۇػ َەرٌىتًى ئالذىٌ پ ًىڭ بايايىذاَوٌۇنەت تەرەپ

چەتئەللەردىٍى دۇؼهەى ٌۇچلەر ئۇيى " ، وىلهؽىى تەؼٍىللىَ ئېلىپ بېزىلفاى جىًاي
ىچىذىٍى وايۇيعىش ٌۇچلەر ئىجزا وىلفاى وۇتزاتىۇلۇه وىلىپ، يىتەٌچىلىَ وىلفاى، دولەت ئ

َەرٌەت" دەپ ئىلىّىزى ظۇرِەى. جوڭّۇيىڭ دولەت ئاخبارات ئورِايى بولفاى ؼىًىخۇا 
ئاِىًتلىفى نەسٌۇر َەرٌتًى "رابىيە وادىز رەخبەرلىّىذىٍى دۇييا ئويفۇر وۇرۇلتىيى 

ئانىزىٍىفا  يال بۇلۇپ،پىاليلىفاى" دەپ خەۋەر وىلفاى. رابىيە واردىز بىز ئويفۇر ظودىّەر ئا
ؽتىٌ بۇرۇى جوڭّۇ تۇرنىذظىذە وانالفاى. ئەيًى چاـذىٍى ؼىًجاڭ ئولٍۇلىَ ًظۇرِۇى وىلى

بولّۇيچى  پارتىٍۇم ظېٍزىتارى ۋاڭ لېچۇەى نەسٌۇر ۋەوە "دۇييا ئۇيفۇر وۇرۇلتىيىذىٌ ئىبارەت بۇ
ۇ تۇوۇيۇػ  "بىز ئورِايًىڭ تېزرورىعت تەبىيىتيًى ئاؼٍارىالپ بەردى" دىّەى. ئۇ يەيە ب

 ظاۋاه بولذى" دىّەى.بۇلفايفاى وېتىهلىي وايفا 

ئاپەت ۋە بۇسـۇيچىلىي ٌەلتۇرۇپ  –چوڭ بااليى  ؼىًجاڭذا ئۇ يەيە نەسٌۇر تۇپىالڭًىڭ نەخعىذى
ؼەروى جەيۇبذىٍى جوڭّۇيىڭ چىىىزىؽًى يىؽاى وىلفاى دەپ جار ظالفاى. ئۇ ِەرچە يېىىًذا 



11 
 

تۇوۇيۇؼًى ئېفىشـا ئالفاى بولعىهۇ، ئۇ وېتىهىى بىز ِۇاڭذوڭ ئۇلٍعىذە يۇس بەرِەى 
 وىلفاى.ئىًٍار ظەۋەپ بۇلفايلىفىًى ئۇرۇنچى ۋەوەظىّە  تۇوۇيۇؼًىڭ

ئۇرۇنچى ۋەوەظىًىڭ ٌىلىپ چىىىؽىذىٍى  ظىًىِۇاڭذۇڭ ۋەوەى ئەنها دۇييا ئۇيفۇر وۇرۇلتىيى
ۋەوەيىڭ ٌىلىپ  ايايىذاًىڭ بدۇييا ئۇيفۇر وۇرۇلتىيىئاظاظلىي ئانىل دەپ ئىلىّىزى ظۇرِەى. 

تۇردا ئالتە ئۇيفۇر يىّىت ئىٍٍى چىىىؽىًى نۇيذاه ئىلّىزى ظۇرۇلّەى. بىز خىتايًىڭ 
فا باظىۇيچىلىي وىلذى دىّەى ئۇچۇريى تاروىتىؽى ظەۋەبىذىٌ ىوىش"  خىتاي "يارظىذە

ىز بخىتاي تا خەۋەريىڭ وۇتزاتىۇلىفىذا بىز توپ بۇ ظاخ .ِۇاڭذۇڭذىٍى تۇوۇيۇػ يۇس بەرِەى
وۇـالپ ئۇرۇپ  ئىچىذەَويلىعًىڭ ساۋۇت ِۇەيذىٍى ۋؼاۇيفۇر ٌۇچهەى ئؽچىًى ئوايچە 

ئادەم  ۋەَؽىلىَ بىلەى وېتىهىى ۋەوەدە رابىيە وادىز جوڭّۇ َۇٌۇنىتىًىڭ بۇ ەتٍەى. لتۇرۇۋئۆ
اتىلالريىڭ جىًايى جاۋاپٍارلىفىًى ظۇرۇؼتۇؼتە ئۇيۇنلۇً تەدبىز ىتاي وخئولتۇرِەى 

 نەسٌۇر ۋەوەيىڭ پارتىلىؽىذىٍى ئاظاظلىي ظەۋەپ دەپ ئىلّىزى ظۇرِەى. تۇتهىفايلىفىًى 

 -5دۇييا ئۇيفۇر وۇرۇلتىيى بۇ وېتىهىى ئۇرۇنچى ۋەوەظًىڭ جەريايىًى نۇيذاه باياى وىلىذۇ. 
ئيۇل ٌۇيى ئاظاظلىفى ئۇوۇـۇچىالردىٌ تەرٌىپ تاپىاى بىز وايچە نىڭ ئۇيفۇر ياػ، بىز يەرِە 

ۇاڭذۇڭ ۋەوەظىّە تۇتىاى پۇسۇتعىيەظىّە بولفاى ياراسلىفىًى توپلىؽىپ َوٌۇنەتًىڭ ِ
ٌوسدىٌ ياػ ئاوىۇسـۇچى ِاس،  تىًچلىي بىلەى ئًٍاط وىلىؽىا ئۇرۇيفاى. ئەنها ظاوچىالر ئۇالرـا

پىلىهۇت ۋە بۇرۇۋيىٍالر بىلەى جاۋاپ وايتۇرـاى. بۇ جەريايذا بالالريىڭ بىز وىعهى خىتاي 
 ۋىتىلّەى، بەسىلىزىتۇوهاوالر بىلەى ئۇرۇپ ئۇلتۇر-اٌى تاياهظاوچىلىزى تەرىپىذىٌ ئېتىپ، ي

 ڭ ئاظىتىذا وېلىپ جېًىذىٌ ئايزىلفاى. ًٍىبىزوۋيى

يۇرـۇيلىفاى وايلىي ۋەوەلەريىڭ ظادىز  هۇنەسٌۇر ۋەوەدىٌ ٌىيىً ،دۇييا ئۇيفۇر وۇرۇلتىيى
ـا ئاظاظاليفايذا، توربېٍتىذىٍى ئۇچۇرالرنەسٌۇر وۇرۇلتايًىڭ بولفايلىفىًى ئىلّىزى ظۇرِەى. 

ووللىزىفا تاياه تۇوهاه، خەيجەر پىچاه واتارلىي وۇرالالريى ئېلىپ ؼىًجاڭًىڭ َەر  الرخىتاي
ئويفۇرالريى ئۆلتۇرِەى. ئۇالر " خىتايالر ئالى نەٌتەپلەريىڭ ياتاولىزىفا،  وايعى جايلىزىذا

ا ۋە ئورِايلىزىفا باظتۇرۇپ ئۇيفۇرالريىڭ ئائىلە وۇرالىزى ۋە تۇرالفۇ جايلىزىفا، ئىؾ ئورۇيلىزىف
ٌىزىپ، يارىعىذە بالىالريى، ئايالالريى ۋە ياؼايفايالريى وىزـىٌ وىلىۋاتىذۇ" دەپ ئىلىّىزى 

وۇچىفىذا باال ٌوتۇرىۋالفاى بىز ئويفۇر ئايالًىڭ بالىعى بىلەى ختايالر  " يەيە ظۇرۇدۇ. ئۇالر
وۇللىزىفا پىچاه ۋە خەيجەر ...  ەتٍەىپارچە وىلىۋ-پارچە ًىجەظىذىىپ، بىزلىٍتە وەتلى وىل

 ئالفاى، نىڭذىٌ ئارتۇه خىتاي ؼىًجاڭ نېذىتعىًا ئۇيىۋىزظىتىتىّە باظتۇرۇپ ٌىزىپ
ىًىڭ بېؽى ۇچيۇرـۇيلىفاى ئويفۇرالريى وىزـىٌ وىلفاى... ئىٍٍى يەپەر ئويفۇر وىش ئۇوۇـ

ً " دىّەيذەلفاىباؼلىزىًى ياـاچىا ظايچىپ ٌۇچىذا ظاسايى وىتېىًىذىٌ جۇدا وىلىۋىتىلىپ، 
بۇ خەۋەرلەر رەظهى  دا تارواتىاى. ئەنهائۇچۇرالريى تۇر خىتايالريىڭ ۋەَؽىلىّى َەوىىذىٍى

 يۇظۇيذا ئىعپاتاليهىفايىفى ئۇچۇى، ٌىيىًچە تور بېتىذىٌ ئېلىۋىتىلّەى.
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يىلى ئىيۇلذا يۇس بەرِەى بۇ وايلىي تۇوۇيۇؼىا ئايىت يۇرـۇى ئۇچۇرالريىڭ تەپعىالتلىزى  -2009
خىچە ئېًىىاليفىًى يۇه. نەيلى تىًچلىي بىلەى ئېلىپ بىزىلفاى يانايىؽچىالريى وىزـىٌ تې

ۋە بۇالنذۇ، پۇالڭ ئالذىٌ پىالياليفاى وايلىي تۇ باؼىىالر تەرىپذىٌ بۇالنذۇ، ياٌىَەرٌىتى وىلىؾ 
ئۇچۇى  فا ئوخؽاػ ۋەوەلەرياٌى بۇ ئىٍٍى خىل پەرەسيىڭ ئوتتۇرىعىذىٍى ۋەوە بۇالنذۇ، بۇيىڭ

لەريىڭ نىعالى ؼىجاڭ تارىخىذا ئاس ئەنەط. ؼىًجاڭذا يۇرـۇى ۋەوەلەر يۇس بېزىپ تۇلەيّەى بەدەل
يى "تۇپىالڭ" دەپ تەظۋىزلىعە يەيە بەسىلەر ئۇيى 'وايلىي وىزـىًچىلىي' لەرتۇرۇدۇ، بەسىلەر بۇ ۋەوە
ـۇلجا لىۋرال ٌۇيى ؼىًجاڭًىڭ چىّزا ؼەَزى بولفاى  -2يىلى  -1997دەپ وارايذۇ. نەظلەى 

ؼەَزىذە يۇس بەرِەى ۋەوە نۇؼۇ خىل ۋەوەلەريىڭ ئارىعىذىٍى تەظىزى ئەڭ چوڭ ۋەوەلەريىڭ 
ياٌى بىز تۇپىالڭ، َەتتا بىز  ۋە ۋەوەنۇ بەلٍىو بىز وېتىهلىي يانايىؾ، نەسٌۇر بىزىذۇر.

ۋەوەدىهۇ ىى وېتىهلىي وىزـىًچىلىي بۇلۇؼى ئېتىهالذىٌ يىزاه ئەنەط. ؼۇَبىعشٌى ؼۇ وېتىه
 ٌىؽىلەر يارىاليفاى ۋە بىزاۋالر جايلىزىذىٌ ئايزىلفاى.  ر ئېتىلفاى،ئۇوال

جاۋاپ يىهە ئۇچۇى بولذى دىّەى ظۇئالالرـا ٌىعىپ ئىؽالر يۇس بەردى، بۇ ۋەوەلەر  ئەنها سادى يىهە
بىزىّە  –َىلىُەم تەط. خۇددى بۇِۇيٍىذەً، ؼۇ ۋاوىتًىڭ ئۇسىذىهۇ، يۇرـۇيلىفاى بىز بىزىؾ 

 ڭىبىزىًى ئەيىپاليذىفاى بايايالر ئوتتۇرىفا چىىىاى. نىً-َەر ئىٍٍى تەرەپ بىز سىت ئۇچۇرالر، 
لى ۋەوە يۇس بەرِەى ؼۇ تۇپزاوىا بېزىپ ۆئۇچۇى بۇ ۋەوەلەريىڭ تېّىّە يېتىؽًىڭ بىزدىٌ بىز ي

يىلى نەى ئۇ يەرِە بېزىؾ پۇرظىتىّە ئىزىؽتىو.  -2001ئىشدىًىؾ ئىذى. يەتىجىذە، 
ىپ والفاچ، ئۇ يەردە بىز ا ئىًّىلىشچە دەرط ئۇتۇدىفاى بىز خىشنەت چىىتۇـزىعى، ناڭا ـۇلجىذ

 َىٍايىًىڭ ئاخىزى َىلىُەم داۋانالؼهاوتا. ئاڭلفاى بۇ بىز يىل نابەيًىذە ۇپ ٌەلذىو. تۇريىل 

ِەپًى ئەڭ ۋاوتىًچە تۇختىتىپ تۇرۇپ، تەپعىالتى تۇـزىعىذىٍى بايايالريى ٌەچهىؽلىزىهىًىڭ 
 دەظلىۋىذىٌ باؼالي.
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 ظەپەر خاتىزىعى

 

پويىش بېيجىڭ  ـەرپٍە ظەپەر وىلىذىفاى ظىًتەبىز ئايلىزىًىڭ بۇلۇتلۇه بىز ٌۇيى، ظىًى ئېلىپ
ٌوٌزەً وەپىعىڭ ۋە  ،َاۋاوورؼاپ تۇرـاى ئەتزاپىڭًى ـەربى ۋوِشالىذا ٌۇتۇپ تۇراتتى. 

پۇتۇى  بېؽىڭًى چىڭىاپ بېعىپ، جىعهىڭذىٍى َارارەتًى ئاسراه بولعىهۇ يەڭّىللىتىؽٍە
  ىۋاتىايذەً بىلىًەتتى. ٌۇچى بىلەى ئۇرۇي

ئالذىڭذا ئۇسۇى بىز نۇظاپە ٌۇتۇپ تۇراتتى. بەختىڭّە يارىؽا ظەپىزىڭ بىز وەدەر راَەت ئىچىذە 
ظەپەر وىلىؾ ؼەرىپىّە ۋاِۇيىذا ئوتٍۇظى، چۇيٍى ظەى پۇيىشيىڭ يۇنؽاه ٌارۋاتلىي ئاالَىذە 

ٌىچىَ خايىفا ٌىزِەيذە والفاى  ئېچىپ، ىتتىزىپئىزىؽٍەى ئىذىڭ. ظەى ظىزىلها ئىؽىًٍى ئ
 جايالؼتۇرپ، ىًىڭًى چانىذبۇرۇى ئىّەللىًىپ بولفايلىفًى ٌۆرۇپ، ئۇچ ٌارۋاتًىڭ ئاللى

ئاظتا ٌوسدىٌ ـايىپ –جىڭ ئاظتا يبې پۇيىش يولفا چىىىپ، ئۇرۇيلىؽىعەى.ٌارۋىتىڭفا چىىىپ 
 بۇلۇپ، يىزاواليذۇ. 

ال، دەرىشە ظىزتىذىٍى ئوڭٍۇرلەر بىلەى تۇلفاى ظېزىي ئەتىعى ئەتىّەى، ٌۇسۇڭًى ئېچىپ
تۇپىلىي جىلفىالريى ٌۇرۇظەى. تۇپزاوالريىڭ سايا ٌىتىؽىذىٌ ئەيعىزىّەيذەً، َەنهە يەر 
نايعىالر بىلەى واپاليفاى ئىذى. بۇ ؼەيؽى ئولٍعى بۇلۇپ، واواط چوللۇٌلەرِە ٌىزؼًىڭ 

  ەى ٌورِەى باؼىا تۇپزاوالرـا ئۇخؽىهايتى. ظئالذىذىٍى نەيشىزىلەر ئىذى. ؼۇيىغ نەلۇنٍى بۇ 

ى دەً بىز يەرظە ئىشدەپ پويىشيىڭ بىز بېؽىذىٌ يايا بىز بېؽىّە بارىعەى. پويىش ئاؼپۇسۇلۇيىّ
ـىشالىًىۋاتىاى ئادەنلەر بىلەى تولفاى بىلەى  تا ئېتىلّەى تائانالرظېهىش ِۇؼجايالؼىاى ۋاِۇى 

ئايالًىڭ يېًىذا بىز ٌىؽىلىَ ئۇرۇى تېپىپ -ئەر ئىذى.ظەى ئۇتتىزا ياؼلىي بىز جوپ خىيتاي
ئۇچىعىذىٍى ىًىڭ ئايال ، ئولتۇرىعەى. ئەرٌىؽى وارا ٌوً رەختىٌ ٌاظتۇم بۇرۇلٍا ٌىيىۋالفاى

 پۇپايٍىًىڭ ئۇظتىّە ٌۇنۇؼزەڭ يىپتا ِۇل چۇؼۇرۇلّەى ئىذى. رەڭلىَ ؼاپتۇل چىچىّى

يلىفىڭًى ظۇرايذۇ. ظەى ئۇالر ظەيذىٌ وەيەرلىَ ئىٍەيلىّڭًى ۋە وەيەرِە ناڭفا
"ئەيّىليەلىَ" دەپ جاۋاپ بەرِەيذە ئۇالر ٌۇلۇنعىزەيذۇ. "ـۇلجىفا ناڭذىو" دىّەيذە ئۇالريىڭ 

 وۇؼۇنىعى تۇرۇلىذۇ. 

 "ئۇ ياخؽى يەر ئەنەط" دەيذۇ ئىزى. "ئۇ يەر بەً وااليهىىاى" دەپ وۇؼۇپ وويىذۇ ئايالى.  

 "وايذاه وااليهىىاى"؟
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ظىًىڭ تانىفىڭهۇ  يىهە دەپ ـۇدۇڭؽۇپ، دەرىشە ظىزتىفا وارايذۇ. ئىزى بېؽىًى چايىاپ بىز
چۇؼىا ِۇؼى بىلەى ـىشالىًىعەى. ئايذىٌ بىز تەخعە يىتىپ ٌىلىذۇ. ظەى ناي تېهىپ تۇرـاى 

 ٌارۋىتىڭفا وايتىپ ٌىتىعەى.

ظەى وايتا ٌۇسۇڭًى ئاچىايذا ٌەڭزى ٌەتٍەى تۇسلەڭلىًٍىڭ بىز پارچە ٌۇلزەڭ وەـەس ٌەبى 
 تاـًىڭ ئارىعىذا يېيىلىپ تۇرـايلىفىًى ٌورىعەى. بۇ ؼۇيچە ئۇچۇه، َەم ٌەڭزىئىٍٍى 

، بىز ئادەميەٌٍە يىّايە ئادەنّە بىباَا بىلىًەتتى. َەر بىز تەپعىالتىى ٌەتٍەى سېهىًًىڭ 
. ٌىتىباراتتىتەيُا بىز يەرلەرِە  ئەتىزاپىذا بىزەر ئوي ياٌى نؽًىهۇ ٌۇرۇيهەيذىفاى جەسىزەدە

دىٌ ـىل پال سارەتّاَالر ٌوسئېچىلىپ والفاى  ياٌى خارابىالر،ئايذا ظايذا ىزتىذا دەرىشىًىڭ ظ
لورنا ٌىيىۋالفاى  والفاىيىپ ، نورىلىزى ظاوىبىٍەتلەردە پۇرلىؽىپوىلىپ ئۇتۇپ ٌىتەتتى. 

 ئۇتۇپ ٌىتىۋاتىاى پويىشـا َەربىچە ظاالم بىزىپ تۇراتتى. تۇنۇريول خادىهلىزى 

ظتا واراڭفىلىؽىذۇ، وۇم بارِاَلىزى وۇرام تاؼالرـا ئايلىًىذۇ. ئايذىٌ، ٌۇلزەڭ ئاظهاى ئاظتا ئا
ٌۇلزەڭ ئاظهاى بىزدىٌ رەڭذار ئالەنّە ئايلىًىذۇ. ٌائىًاتًى ظۇظۇى، ظېزىي، وىشىل، ۋە 

 ئىزىپ ٌەتٍەى رەڭذار نارۇصيىفا ئۇخؽاپ والىذۇ. خۇددى وىشىلفا نايىل ظېزىي رەڭلەر واپالپ،

 

ە واراپ ئىلّىزلەيذۇ. ٌوً ئاظهايذا وۇياؼًىڭ ٌۇچلۇً يۇرىًى تۇظىذىفاى پۇيىش داۋانلىي ـەرپٍ
ئالىايچىلىَ بۇلۇتهۇ ٌۇرۇيهەيتى. پۇيىش چەٌعىش باياۋاى ئارىعىذىٍى يېؽىل بەلۋاؿ  بىزەر پارچە

تۇرپاى بىٍىتىذە تۇختايذۇ. ظەى بېؽىفا وىشـۇچ رۇنال ئارتىۋالفاى بىز ئويفۇر ئايالذىٌ ئاسراه 
ىڭ داۋانلىؽىذۇ، ظەى ىز. ظەپتىيذۇېتپەۋوۇالدە ؼىزىٌ  ئاـشىڭفا الىعەى. بۇ ئۇسۇنلەرئۇسۇم ظېتىۋ

ؼانال ٌۇچى بىلەى  تاـالردىٌ َالىىپ، بىز تاػ تۇيًىلذىٌ ئۇتۇظەى. بىزدىٌ ٌوس ئالذىڭذا
پىىزاپ توً چىىىزىۋاتىاى، ظىهۇيت تۇۋرۇٌلەريىڭ ئۇظىّە ئۇرۇيالؼتۇرۇلفاى يۇـاى ئاه رەڭلىَ 

 الر پەيذا بۇلۇدۇ.  پۇالت تىف

، ؼىًجاڭًىڭ پايتەختى ئۇرۇنچىّە يېتىپ ٌىلىعەى، دىهەً ٌىلونىتىز نۇظاپىًى بېعىپ 2192
ٌىلۇنىتىز نۇظاپە ظىًى ظاوالپ  500نەيشىلىڭّە يېىىًالپ والفاى بۇلعاڭهۇ، ئالذىڭذا يەيە 

 دە ئاخىزلىؽىپ والفاى ئىذى. پۇيىش يۇلى نۇؼۇ يەرتۇراتتى. 

يەرظە ٌىزەٌلىزىڭًىڭ  لىزىڭ باؼىا يۇٌتاوالر بىلەى چاڭالؼىاى بولعا ٌىزەً،ظەپەردە يۇً تاو
ظەى بىز وېتىهذا َەنهىعىًى ٌۇتۇرەلهەي ئىٍٍى ظەپەر  ظايى بىزىذىٌ ٌۇپۇيۇپ والفاى ئىذى. 

واتًايعەى. ئايذىٌ ۋۇِشالذا تۇرۇپ خىيالفا چۇٌۇپ ٌىتىعەى. نەى بۇ يەردە يىهە وىلىۋاتىهەى 
يىهە ئۇچۇى ئۇسۇڭ تەيُا ؼۇيچە يىزاه بىز يەرِە ٌەلذىڭ؟ ئەِەر بېؽىڭفا  دەپ ئويلۇيىعەى.

 الر خىيالىڭذىٌ ٌىچىذۇ. يبىزەر باال واسا ٌەلعە وايذاه وىلىعەى؟ دىّەى ئو
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ئەنها َاسىز ظىًىڭ ئەيعىزىّۇدەٌهۇ ۋاختىڭ يوه ئىذى. ظونٍىلىزىڭًى يوتٍۇؼىڭ ٌىزەً. 
ۇؼٍە ئۇرۇيىعەى، ئەنها ٌۇچۇڭ يەتهەيذۇ. ظەى پۇتۇى ٌۇچۇڭ بىلەى ظونٍىالريى ٌۇتۇر

ٌەپٍە رەختىٌ ئىؽتاى چاپاى، ٌەتٍەى ٌوً ڭۇپ رەڭّى ئۇ ئۇچىعىذا بېؽىڭًى ٌۇتۇرۇپ،
ٌۆسلىزىڭالر ئۇچزاؼىايذا ئۇ ٌىؽى ظەى بىز ئادەنّە ٌۇسۇڭ چۇؼۇدۇ. زلىۋالفاى ؼەپٍىًى وى

 تەرەپٍە ٌىلىپ، نەى ظاڭا ياردەم بىزەي دەيذۇ.

يا يېزىو پۇتتۇرۇلّەى، ياٌى يېزىو  الرٌورِەى بىًارىذاپ يۇلفا چىىىعەى، ئاظەى ٌۇچىالريى 
چاڭ ئاظىتذا والفاى ئىذى. يول يۇسىًى ناي واپالپ  َەنهە يەريى تۇپا بۇلۇپ،  چېىىلفاى َالەتتە

ئىٍٍى تەرەپتىٍى ٌىچىَ . ظېتىلىذىٍەىساپچاظلىزى بىز ٌۇچىذا پەوەت ناؼىًا ٌەتٍەى 
ر تۇنۇرلەريى ظۇۋارٌىلىفايذا چاچزىفاى ئوت ئۇچىۇيلىزى بىز يېًىپ، بىز رىهۇيتچىالدا بوتٍىالر

 ئۇچۇپ تۇراتتى.  

ئاظهاى ٌۇلزەڭ ٌۇرۇيەتتى. يېًىڭفا  ظەى ظەل َاردۇـۇڭًى چىىىزىۋىلىؾ ئۇچۇى تۇختايعەى. 
وولىذا ظۇۋەت ٌۇتۇرىۋالفاى ئىٍٍى ٌىچىَ باال پەيذا بۇلۇدۇ، ئۇ ظۇۋەتتە بىز ٌىچىَ ئاظالى 

 ۇپ ياتىاى ئىٍەى.تۇِۇل

 "بۇيى وايچە پۇلفا ئالىعەى"؟ دەپ ظۇرايذۇ بالالريىڭ بىزى

 "ناڭا ئۇيىڭ ٌىزىّى يوه" دەپ جاۋاپ بىزىعەى.

 "ئالىهەى دىعەڭهۇ ظاڭا يوه" دەپ ٌۇلۇدۇ يەيە بىزى، وۇلىذىٍى ظۇۋەتًى ئويًاپ تۇرۇپ. 

يخايىفا يېتىپ يەيە ئىٍٍى ٌوچىذىٌ ئوتٍەيذىٌ ٌىيىٌ، ئاخىزى ظەى چۇؼٍەى نىېُها
رىذۇرالريىڭ ابارىعەى. نىُهايخايىًىڭ ٌۇتۇۋىلىؾ سالىًىڭ تاػ پەِاَعى، پەؼتاوالر ۋە ٌ

 رىذۇردا جىلىتٍە ٌىيىۋالفاى ٌىؽىلەر نېىڭىپ يۇرەتتى. اَەنهعى َول بۇلۇپ ٌەتٍەى ئىذى، ٌ

پەرەس ئادەم ظەى  ظاڭا يۇً تاولىزىڭًى ٌۇتۇرؼۇپ بەرِەى ياتاوىا ٌىزِەيذىٌ ٌىيىٌ َىلىىى
وىلفايذىٌ ئۆى َەظعە يۇوۇرى باَا ظۇرايذۇ، ظەى نىُهايخايا نۇالسىهىًى چاوىزىهەى دەپ 

 تەَذىت ظالفايذىٌ ٌىيىٌ، ئۇ ئەظلى ظۇرىفاى ظۇنهىًىڭ يېزىهىًى ئېلؽىىا راسى بۇلۇدۇ. 

ياتاوتا ئىٍٍى ٌارۋات وۇيۇلفاى بۇلۇپ، بىزىذە ياپۇييەلىَ بىز نويعىپىت ٌارۋىتىذا ئولتۇرۇپ، 
ئەرساى باَالىي تاناٌىعًى پۇوۇرۇتۇپ چىٍىپ، ظەى بىلهەيذىفاى بىز ٌىتاپًى ئۇوۇػ بىلەى 
نەؼفۇل ئىذى. ئۇ ئىچ ٌىيهىًى ئادەنّە تېّىپ والفۇدەً پاٌار يىپىا ئېعىپ وويفاى ئىذى. 

ِۇيا ٌاۋاً والفاى ئىؽىٍتىٌ واتتىي ئۇيىىذا ؼىزىٌ چۇػ ئىچىذە پۇؼۇلذاؼلىزى ٌىچىذە 
 ِەى ؼانالذەً ۋىشىلذاپ چىىاتتى. ئىعىىزتىپ ٌىز

ئەتىعى ئەتىّەى ظەى ئاپتۇۋۇس بىٍىتىّە بارىعەى. ئۇالر ظىًىڭ خىشنەت وىلىؾ رۇخعەتًانەڭ 
 يۇوٍەى دىّەيًى بايا وىلىپ ظاڭا بىلەت ظېتىپ بىزىؽًى رەت وىلىذۇ.  
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ش لۇرنا "ئۇيىڭعىش ظىشِە بىلەت بىزەلهەيهىش" دەيذۇ تاـاردەً ظالپىيىپ تۇرىذىفاى ٌىلەڭعى
 ٌىيىۋالفاى بىز ئايال. 

 "نەى ئۇ يەرِە بارناي تۇرۇپ وايذاوهۇ خىشنەت رۇخعەتًانعىًى ئاالاليهەى".

 "نىًىڭ ٌارىو يۇه".

 "نەى ئۇ يەرِە وايذاه بارااليهەى؟"

 "بىلهەيهەى"

 "ئۇظتۇڭذىٌ ؼىٍايەت وىلىهەى"

 "وىلعاڭ وىل" دەپ نورىعىًى نىذىزلىتىپ وۇيىذۇ.

بىزەر ظائەت وايعى ئىؽىا يارىهايذۇ. ەى، يالۋرۇپ باوىعەى، لىٍىٌ َىچ ظەى ۋاوىزاپ باوىع
. ًى تاپىعىەىعناؼىًى ٌىزا ـۇدۇڭؽۇپ يۇرۇپ، ئاخىزى ظىًى ئاپىزىپ وۇيۇؼىا راسى بۇلفاى بىز

تۇلەپ ناؼىًا رۇپ، پۇلذا ٌىلىؽٍەيذىٌ ٌىيٌ ٌىزايى ظەى ؼۇپۇر بىلەى باَا تالىؽىپ يۇ
 عەى.تۇؼىىچە ئىٍٍى ظائەت ظاوالي

ئۇرۇنچىذىٌ يۇلفا چىىىايذا ٌۇى چىڭىى چۇػ بۇلفاى ئىذى. دەظلەپٍى بىز وايچە ظائەتىلىَ 
ئاس ئىذى. ظاڭا َاردۇه يىتىپ ٌۇسۇڭ يولذا واتًاؼهۇ  يول بۇلۇپ، ظېىلىي يۇل يۇوۇرى ظۇرەتلىَ

ىذۇ. ىۋىتناؼىًًىڭ ظىلٍىؽى ظىًى ؼىزىٌ ئويىۇڭذىٌ ئويفۇت . بىز چاـالردائويىىفا ٌىتىذۇ
يېىىًالپ، يول تارىيؽىىا باؼاليذۇ. ئۇسۇى ظۇسۇلفاى يېىؽىل تاـالر ىٍى يولًىڭ ئىٍٍى ياوعىذ

وارؼى وىزىًى ٌورِىلى بولهايذىفاى تۇظاتتىٌ ٌوس ئالذىڭذا  لىؽىذۇ. داۋان ظەپىزىڭ تاؿ ئارىالپ
چىفا ى بويالپ  تاؿ ئۇٌۆلًپەيذا بۇلۇدۇ. يول  پ يىؽىل بىز ٌۆلايۇـاى َەم يِۇسەل،  ئاجايىپ

ٌەچٍى ؼەپەه تاؿ تۇۋەيلەؼٍە باؼاليذۇ. ًى بويالپ چىىىايذىٌ ٌىيىٌ، ئەِزى بۇِزىجىلف
چۇوىىلىزىفا ۋە يول ياوعىذىٍى ياـاچ جاسىالرـا تىشىلفاى َەظەل ؼىؽىلىزىّە چۇؼۇپ ٌوسيى 

 وانىتىذۇ.

دى َاسىز ، خۇدظەى ئولتۇرـاى ناؼىًا يۇً ئاپتۇنۇبىللىزىفا واراپ تىش ظۇرەتتە ئىلّىزلىّىًىذە
ئۇسِىچە ظەَزايىڭ ئالذىڭذىٌ  ٌوس ظۇوۇلۇپ ٌىتىذىفايذەً ئەيعىشلىَ َىغ وىلىعەى. 

ش تىش ئۇتۇپ تۇرۇدۇ.  پاختا ئىتىشلىزى، ووي ئوتالۋاتىاى ئىّى-ئاالَىذە نەيشىزىلىزى تىش
ئۇچ ًىڭفا بىيجىڭذىٌ ئايزىلف بۇِۇى  ئاتىا نىًّەى واۋۇل ٌىؽىلەريى ٌۇرۇظەى. يايالوالر، 

بولفاى ئىذى. ظەيذە ِۇيا باؼىا بىز ئەلًىڭ چەت ياوىلىزىفا ٌېلىپ والفايذەً، ٌۇى 
 جۇڭّۇيىڭ ئاخىزىفا يىتىپ ٌەلّەيذەً َىعيات پەيذا بۇلۇدۇ. 

خۇددى ٌىچىَ نەٌتەپتە واراڭفۇ چۇؼۇپ بولفاى ئىذى.  ًىڭذە دارىلهۇئەللىهىًّە يىتىپ ٌەلّ
فىڭفا باؼالپ ٌىزىذۇ. ـۇۋا چىزاه يۇرىذا ئايال ظًى ياتى ، ۋىجىَ بىزبالىذەً جۇـى ٌىچىَ
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نايلىؽىپ ٌەتٍەى ٌويا پاالط، ظىهۇيت پەَّا بىلەى واچا يۇيۇدىفاى يىزى چىًىىىؽتىٌ 
اچا وۇچا، يا نەػ وئاؼخايا ئويذە ًى ٌۇسۇڭذىٌ ٌەچۇرىعىەى. ياظالفاى بىز ئاؼخايىعى بار ياتاو

هۇ يوه ئىذى. َاجەتىخايا بولعا يەرِە دەرىشىذە پەردىئۇچاه دىّەيذەً ئەظۋاپالر ٌۇرۇيهەيتى. 
 ٌۆالپ وويفاى بىز ئورەٌٍە ئۇخؽايتى. 

 ئايال چىىىزاه ئاۋاسدا.بۇالنذىٍەى" دەپ ظۇرايذۇ َېلىىى ۋىجىَ  "ظىشيىڭچە

 ظەى ئەتىزاپىا واراپ بېىىىپ َەنهىًى دەڭعەپ ٌۇرۇپ

 "بەً ياخؽىٍەى" دەپ جاۋاپ بىزىعەى.

 . ـۇلجىفا ٌەلّىًىڭًى تەبزىٍلەيهەى!ەى ئىذىڭىزى نەيشىلىڭّە يىتىپ ٌەلّظەى ئاخ
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1 

ى ـۇلجا َەوىىذە بىلىؽٍە تىّؽىلىَ تۇيجى ئۇچۇر بۇلۇپ، بۇ يەريىڭ چىّزا ئېفىشى ئىٍەيلىّ
ؼەَەر ئىچىذىٌ ناؼىًا بىلەى بىز ظائەت ناڭعا واساوىعتاى چىّزىعىفا ٌىلىپ واالتتى. 

االَىذە تۇط وۇؼىاى بۇلۇپ، ئۆس چىّزىعىًى بۇيەريىڭ چىّزا رايۇى بۇلۇؼًىڭ ئۇسىال ـۇلجىفا ئ
 .ياخؽى ئىذارە وىاللهىفاى دولەتًىڭ ساۋال تېپىؽى تۇرـايال ِەپ

ـۇلجا ؼەَزى جوڭّۇيىڭ ئەڭ ـەربىّە جايالؼىاى ؼىًجاڭ )يېڭى سېهىٌ( ئولٍىعىًىڭ ـەربى 
 1 ٌۇلۇنى اڭ جوڭّۇيىڭ ئەڭ چوڭ ئۇلٍىعى بۇلۇپ،ؼىهالى وىعهىفا تۇـزا ٌىلىذۇ. ؼىًج –

لىزايعىيە، ِىزنايىيە ۋە ئىتالىيە  نىڭ ٌۇئادرات ٌىلونىتىز بۇلۇپ، بۇ 650نىليۇى 
سېىهىلىزىًىڭ جۇـاليهىعفا تەڭ ٌىلىذۇ. ؼىًجاڭ سېهىًى تاـالر بىلەى ئۇرالفاى بۇلۇپ، 
جەيۇبىذا َىهااليا بىلەى پانىز تاـلىزى، ؼىهالىذا ئالتاي تېىفى وەد ٌۇتۇرۇپ تۇرۇدۇ. تەڭزى 

جەيۇپىا ظۇسۇلۇپ، ؼىًجاڭًى واپ ئوتتۇرظىذىٌ ٌىعىپ ئۇتۇپ، بۇ سېهىًًى تىٌ ـەرپتېفى 
الريى ئايزىپ تۇرۇدىفاى چىّزا بۇلۇپال والهاي، َىهااليا بىلەى ًئىٍٍىّە بۇلەيذۇ. بۇ تاـالر سىهى

تۇظۇپ  هۇپانىز تاـلىزى َىًذى ئوٌيايذىٌ ٌىلىذىفاى تۇرپىَ بەلۋاؿ َاۋاظىًىڭ يەنلىّىًى
جىذە تەڭزى تېفىًىڭ جەيۇبىذا َول يىفىٌ ئاس بۇـاچ، تەٌلىهاٌايذەً چوللۇً يەتىوالىذۇ. 

ؼەٌىللەيّەى. تەٌلىهاٌاى ووم ۋە ؼېفىلالر بىلەى تۇؼىاى بىپاياى چوللۇً بۇلۇپ، ئۇيىڭ 
ئاظىتىذا ٌۇنۇلۇپ ياتىاى تەببى ِاس بىلەى يىمىتًىڭ ٌۇلۇنى ظەئۇدى ئەرەبىعتايذىًهۇ ٌوپ 

 بۇلۇؼى نۇنٍىٌ. 

-چۇوىىلىزىذا ؼەٌىللەيّەى واريىڭ بۇ واواط تاـالريىڭهۇ باـزى يۇنؽاه بۇلۇپ، ئۇالرئەنها 
تەٌىلهاٌايًىڭ چورىعىذىٍى ٌۇٌلەنلەريى ظۇـۇرۇپ،  دىٌ ئىزىپ چۇؼٍەى ظۇالرنۇسالر

وەدىهى سانايذا ياۋرۇپا بىلەى ئاظىيايى تۇتاؼتۇرۇپ تۇرـاى نەؼُۇر ەى. َاياتلىىىا ئىهٍاى بەرِ
 جايالؼىاى. دەل نۇؼۇ ٌوٌلەنلەرِە  نۇىعذىٍى ٌويا ؼەَەرلەريىپەً يولى ياو

 

 ؼىًجاڭ َەوىىذە بىلىؽڭّە تىّىؽلىَ ئىٍٍىًچى نۇَىو ئۇچۇر ؼۇٌى ؼىًجاڭذا ياؼاۋاتىاى 
 ئەنەط.خىتاي پ وىعهى ۆٌيەرلىَ خەولەريىڭ 

2  

 ئەيتىايذا ؼىًجاڭلىىالريىڭ َەنهعى جۇڭّۇلۇهئېلىپ ئەلۋەتتە، نەلۇم يۇوتىذىٌ 
ەت تەۋەلىّذىٍى جۇڭّۇ پۇوزالىزى َعاپلىًىذۇ. َەنهعى جۇڭّۇ دولاپلىًىذۇ، چۇيٍى َىع

 ئۇيذاوتا وايذاه بۇلۇپ ٌوپ وىعهىًى جۇڭّۇلۇه ئەنەط دەيعەى؟
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بۇ نەظلىًىڭ ئادەنًى وايهاوتۇرىذىفاى يىزى، ئىًّىلىشچىذە "جۇڭّۇلۇه" دىّەى ئاتالفۇيى 
ىاى. ئادەتتە بىش بىزىًى جۇڭّۇلۇه ئېًىىعىشلىىتىٌ ٌىلىپ چىىئىؽىلىتىؽىهىشدىٍى 

دىّىًىهىشدە بۇ ئۇالريىڭ دولەت تەۋەلىّى بىلەى نىللى ٌىهلىّىًى تەڭ ٌورظىتىذۇ. بۇ ئىٍٍى 
ئۇوۇنًىڭ ئاظايال ئارلىؽىپ ٌىتىؽى َەجەپلىًەرلىَ ئەنەط، چۇيٍى جۇڭّۇدا خەى دەپ 

 90ۇ يۇپۇظىًىڭ ئاتىلىذىفاى نىللەت يۇپۇط جەَەتتىٌ ئاالَىذە پەرولىي بۇلۇپ، جۇڭّ
–جۇڭّۇ نەدىًيتى دەپ تۇيۇيذىفاى، يىهەً ـەرپتە پىزظەيتىذىٌ ٌوپزەِىًى ئىّەللەيذۇ. بىش 

ئەنەليەتتە يۇپۇط  دولەت تىلى ئىچهەً ئادىتى، ٌىًوچىلىفى، ظەيئىتى، ئەيئەيىعى ۋە
ـا تەۋە دەپ بىش جۇڭّۇيەتجىذە  .تەۋەجەَەتتىٌ ئۇظتۇيلۇًٌى ئىّەللەيذىفاى خىتايالرـا 

ئەنها ؼىًجاڭذا ًى ٌۆرظىتىذۇ. خەلىى ىتايارىفاى ئادەم ياٌى يەرظىلەريىڭ َەنهىعى نۇؼۇ خو
يۇپۇظىًىڭ يېزىهىًى يەرلىَ ظى ۇنىللەت ياؼايذا، ئۇالريىڭ ئۇنۇنى يۇپ 12ئۇالردىٌ باؼىا يەيە 

 دىّۇدەً ئىّەللەيذۇ. ئۇالريى َەم جۇڭّۇلۇه َەم جۇڭّۇلۇه ئەنەط ديىؽٍە تۇـزا ٌىلىذۇ.

فۇرالر بۇالريىڭ ئارىعىذىٍى يۇپعى ئەڭ ٌوپ نىللەت بۇلفاچ، جۇڭّۇ َوٌۇنىتى ؼىًجاڭًى ئۇي
تۇرٌى تىللىي  ئاؼۇالريىڭ يانى بىلەى ؼىًجاڭ ئويفۇر ئاپتۇيۇپ رايۇيى دەپ ئاتىفاى. ئۇيفۇرالر

ئاظىيادىٌ چىىىپ، تۇرٌىيەِىچە ٌىڭەيّەى تۇرٌى خەلىلەر بىلەى بىز  ئوتتۇرا خەلي بۇلۇپ،
 ىعاپلىًذۇ. ئۇيفۇرالر تۇرٌى تىلىذا  ظوسلىؽىذۇ )ئوسبەٌلەريىڭ تىلىفا يىېىىٌ(، ئىعالٍوۇۋم َ

ئىعالم دىًىًىڭ ئۇيفۇرالريىڭ ئاظاظى ِەۋدىعى ِەرچە وىلىًفاى ئەرەپ يېشىىىًى ئىؽلىتىذۇ. 
 ظۇيًى نەسَىبىّە تەۋە بولعىهۇ، ؼىهاللىىالر بىلەى جەيۇپلىىالريىڭ دىًى پائالىيەتلىزى ئاالَىذە

  . جەيۇپتىٍىلەريىڭ دىًى ئەوىذىعى ؼىهالذىٍىلەرِە وارىفايذا بىز وەدەر ٌۇچلۇً.ًىذۇپەرولى

 

يۇپۇط جەَەتتىٌ ئىٍٍىًچى ئۇرۇيذا تۇرىذىفايالر تۇڭّايالرنۇ ظۇيًى نەسَىبىّە تەۋە 
ېلىپ جۇڭّۇـا ٌ ( 618-907خەلي. تۇڭّايالر تاڭ ظۇاللعى دەۋرىذە )نىالدى  هاىنۇظۇل

ئىٍەى. ئۇالريىڭ ەرلىزىًىڭ ئەۋالتلىزى ئەرەپ ۋە پارىغ ظودىّوالفاى ئولتزاولىىؽپ 
تۇڭّايالر ؼىًجاڭفىال يىفىلىپ والهاظتىٌ، ئچىٍىزى  ئۇيفۇرالردىٌ يەيە بىز پەروى،

ذە تاروىلپ ياؼايذىٍەى. ئۇيذىٌ باؼىا نەرٌىشى ؼەَەرلىزىئۆلٍىلەردىٍى يۇرـۇيلىفاى 
، چىزاي ؼەٌلىهۇ بۇلۇپال والهاي يۇه يېشىىى- ئوسلىزىًىڭ ئايزىو تىلى يىڭتۇڭّايالر

 ئايچە پەرولىًىپ ٌەتهەيذۇ.ىتايالريذىٌ خ

ِەرچە ؼىًجاڭذا تۇڭّايالر بىلەى ئۇيفۇرالريىڭ يۇپۇظى َەنهذىٌ ٌوپ بولعىهۇ، ـۇلجا 
ؼەَزىًىڭ َىچ وايعى بىلەى بىۋاظتە باـلىًىؽى يوه. ـۇلجا ئىلى واساه ئاپتۇيۇپ ئوبالظتىًىڭ 

ئؽلىتىؽٍە ئانزاه بولفاى، ئادەنًىڭ ئاـشىفا لىي ٌىلىذىفاى وۇرۇه  جۇڭّۇلۇوالرنەرٌىشى )بۇ 
ؼىًجاڭذىٍى واساوالريىڭ يۇپۇظى بىز نىليۇيذىٌ ئاؼىذۇ، ٌوپ  والپاوالريىڭ يەيە بىز نىعالى(. 

ئەظىز ئەتىزاپىذا  -19وىعهى ٌوچهەى چارۋىچىلىي بىلەى جاَايذارچىلىي وىلىذۇ. واساوالر 
 پايا ئىشدەپ ئىلى رايۇيىفا ٌۇچۇپ ٌەلّەى.  وېچىپ، ڭەيهىچىلىّىذىٌرۇظالريىڭ ٌى
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ـۇلجا ؼەَزى خىتاي دولىتىّە تەۋە ئويفۇر ئولٍىعىذىٍى واساه رايۇيىًىڭ يفىپ ئەيتىايذا 
ئىًاه  خۇؼال خۇرام َەم نەرٌىشى دىهەٌتۇر. ٌاؼٍى ؼىًجاڭذىٍى نىللەتلەريىڭ َەنهعى

بۇ ئەنها بۇ يەردە نەظلە بەً ٌوپ، ، ؽى بۇالتتىياخَەوىىەتەيهۇ  ياؼايذۇ دىيەلىعەم 
 .نەظلىلەريىڭ ئەڭ چۇڭى تارىخى نەظلىلەر

 

3 

ىخى تۇـزىعىذىٍى نەۋوەظى ٌىؽىًى ئاپزىٌ دىّۇسِۇدەً رجۇڭّۇ َوٌۇنىتىًىڭ ؼىًجاڭ تا
 : ئۇالر نۇيذاه دەيذۇ دەرىجىذە نۇوەرەر.

رٌىۋى وىغ ئىٍەيلىّىًى َەرِىش ؼىًجاڭًىڭ ئەسەلذىٌ تارتىپال جۇڭّۇيىڭ ئايزىلهاط بىز تە 
 .ئىًٍار وىلىؽىا بولهايذۇ. ۋەتىًىهىش ئەسەلتىذىٌ تارتىپ ٌوپ نىللەتلىَ بىز دولەت

بۇلۇپ ئۇالر  وىعهەى ئۇيفۇرالريىڭ ؼىًجاڭ تارىخىفا بۇلفاى چۇؼەيچىعىهۇ ئۇخؽاؼال نۇوەرەر
 :ه دەپ ئىلّىزى ظۇرىذۇنۇيذا

تەرٌىۋى وىعهى ئەنەط ئىٍەيلىّىًى َەرِىش  ؼىًجاڭًىڭ ئەسەلذىٌ تارتىپ جۇڭّۇيىڭ بىز
 ئىًٍار وىلىؽىا بولهايذۇ. پەوەت يېىىًذىال جۇڭّۇيىڭ بىز نۇظتەنلىٍىعىّە ئايلىًىپ والفاى. 

يىلىفا جۇڭخۇا خەلي جۇنُۇريىتىًىڭ وۇرۇلفاى  يىلى، يەيى – 1949نىللەتًىڭ بۇ ئىٍٍى 
 بولفاى وارىؽىهۇ ئوخؽاؼهايذۇ.  

 :ىتايالريىڭ وارىؽى خ

َاياجاياليذۇرىذىفاى، ئۇنۇت ۋە خۇؼاللىي  ئەڭ يىلى دولىتىهىش تارىخذىٍى ٌىؽىًى – 1949
 بىلەى تۇؼىاى يىل. ئاساتلىي يىلى.

 :يىڭ وارىؽىئۇيفۇرالر

يىلى دولىتىهىش تارىخذىٍى ئەڭ ساۋاللىي بىز يىل، ئولۇم ۋە ۋەَىهە بىلەى تۇلفاى بىز  – 1949
 .لبىز يىۋەتەى نۇيىەرس بولفاى يىل،

 نىللەتلەر نۇياظىۋىتّە بولفاى وارىؽىهۇ پەرولىًىذۇ. ئۇالريىڭ 

 ىتايالريىڭ وارىؽى: خ

تىپَ ؼىًجاڭ ٌوپ نىللەتلىَ رايۇيالردىٍى نىللى نەظلىلەريى ئۇيۇنلۇً َەل وىلىؽًىڭ 
تىش  ىتايالر َەر نىللەت خەلىى بىز چوڭ ئائىلە بۇلۇپ ئىتتىپاوالؼتى. خ بۇ يەردە ئۇلّىعى.
 يۇوۇرى دەرىجىذە راۋاجاليفاى ئؽلەپچىىىزىؾلىپ ٌەلّەچ، باؼىا نىللەتلەر ئۇالريىڭ تەرەوى وى



21 
 

ٌەڭ وۇظاولىي بىلەى بۇ خىل ىتياالرنۇ تۇرنۇػ ئادەتلىزى ئۇِەيذى. خ سانايىۋى ۋاظتىلىزىًى ۋە
ىپ ئاس ظايلىي نىللەتلەرِە ياردەنًى ئوسلىزىًىڭ باػ تارتىپ بولهايذىفاى نەظۇليىتى دەپ بىل

بۇ چوڭ ئائىلىًىڭ ئاٌعى. ئۇالريىڭ يارىذىهى بىلەى وااله بىز رايۇى رۇياه  خىتايالر.تىئۇِەت
 . تاپتى. ؼىًجاڭذىٍى بۇ باياؼاتلىىًىڭ تارىختا نىعلى ٌۇرۇلۇپ باوهىفاى

 :نۇيذاه وارايذۇ ئۇيفۇرالر

ًى وېًىهىشيى ؼۇراپ ٌەلذى. ئۇالريىڭ ٌۇڭۇل بىلىذىفىىتايالر يەچچە ئوى يىلالردىٌ بىزى خ
وايذاه وىلفايذا تېىخهۇ ٌوپ بايلىىىا ئىزىؽىؾ. تۇپزىفىهىشدىٍى ناي، ٌاى ۋە ِاس 

بىش ئوس يۇرتىهىشدا  بايلىىلىزىهىشيى، ئوي ناٌايىلىزىهىشيى ۋە ئەرٌىًلىّىهىشيى بۇالپ ٌەتتى. 
 لفاۇيعىش والذۇه، ئايا يۇرتىهىشدا يېتىو بولذۇه، ئاتا بۇۋىهىشدىٌ نىزاط والفاى تۇپزاوتا وئۆ

 يالىڭئاچ والذى.  -ئاياليذۇه. خەلىىهىش ئىًعايىيەت تارىخذا نىعلى ٌۇرۇلهىّەى دەرىجىذە ئاچ

 

 ئۇالريىڭ ؼىًجاڭًىڭ نۇظتەوىللىفى تۇـزىعذىٍى وارؼىهۇ پەرولىي.

 :ىتايالر نۇيذاه دەيذۇخ

دولەتًىڭ پۇتۇيلىّى ۋە َەر نىللەت خەلىىًىڭ ئىًاه بۇلۇؼى ؼىًجاڭذىٍى َەر بىز ٌىؽىًىڭ 
ئۇنۇدى، ئەنها ؼۇيىهۇ ئىتىزاپ وىلىؾ ٌىزەٌٍى، ۋە  ئارسۇ ٌۇتۇدىفاى  ٌ ٌوڭلىذىٌچى

بولّۇيچىلەر، دولەت ظىزتىذىٍى دۇؼهەى ٌۇچلەريىڭ بىز ئۇچۇم ئاساتلىىتىٌ بىزى ئاس ظايذىٍى 
وولالپ ووۋەتىلىؽى بىلەى، نىللەتلەر ئىتىپاولىفىًى ۋەيزاى وىلىپ، ئايا ۋەتىًهىشيىڭ 

ى يەتٍۇسۇػ يىيىتىذىٌ يايفىًى يوه. بۇ بىز ئۇچۇم ئەٌعىل ئىًىىالپچى پۇتۇيلىّىّە سىيا
تېزۇرچىالر، ئوسلىزىًىڭ رەسىل نەوعىذىًى دايىو دىًى توى ئىچىّە يۇؼۇرۇدۇ.  ئەنها ئۇالريىڭ 

 نۇوىەددەط ۋەتىًىهشىًى پارچىلىؽىفا َەرِىش يول وويهاظلفىهىش ٌىزەً. 

 ئۇيفۇرالر: 

ؼاؼىىًى يوه. خىتاي َاٌىهيىتى يۇرتۇنىشيى بېعىۋالفاى تۇيجى دىهىش َەرِىش بۇابىشيىڭ ئىز
 ٌۇيذىٌ تارتىپال نۇظتەنچىلىٍٍە وارؼى، نىللى نۇظتەوىللىي َەرٌىتى داۋانلىؽىپ ٌەلهەٌتە.

بىش بۇيذىٌ  ئۇيفۇرالر لاؼىعت خىتاي َاٌىهيىتىّە وارؼى ٌۇرۇؼًى بىز نىًۇتهۇ تۇختاتهايذۇ.
َاناى بىز ٌۇيى ئەرٌىًلىٍٍە ۇپ، ۇرۇؼىهىشيى داۋانالؼۇتۇرنىللى بېعىهفا وارظى ٌ ٌىيىًهۇ 

 ئىزىؽىهىش.

ئەنها بۇ واراؼالر تارىخ ئەنەط. بۇالريىڭ َەنهعى ظياظى تەؼۋىىات. بىز تەرەپتىٌ جوڭّۇ 
ٌۇنپارتىيەظى تەؼۋىي وىلعا، يەيە بىزتەرەپتىٌ نۇظتەوىللىي داۋاظى وىلىۋاتىاى ئويفۇر 

بارناوتا. ئۇيفۇرالر ؼىًجاڭ دىّەى ئاتالفۇيى رەت وىلپ، بۇ تەؼٍىالتلىزى تەؼۋىىات ئىلىپ 
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يەريى ؼەروى تۇرٌىعتاى دەپ ئىتىزاپ وىلىؾ ٌىزەً، بۇ سېهىٌ ئەسەلذىٌ تارتىپ ئۇيفۇرالريىڭ 
نۇؼۇ يۇختىذىٌ وارىفايذا ئادەنًىڭ ناٌايى، خىتايذىٌ پەرولىًىذۇ دەپ ئىلّىزى ظۇرۇدۇ. 

چۇيٍى َەر ئىٍٍى خەلي  ،وخؽاتىۇظى ٌىلىذۇتىبەت نەظلىعىّە ئؼىًجاڭ نەظلىعىًى 
 خىتايالريى تاجاۋۇسچىالر دەپ وارايذۇ. 

ئۇالريىڭ خىتايالر بىلەى بولفاى تارىخى عاه، ىلىزەً وارىعتارىخىفا تەپ لەريىڭئەنها تىبەت
يىڭ ىذا خىتايالرختارى لەرتىبەتهىش. نۇياظىۋىتىًىڭ تېخهۇ نۇرەٌٍەپ ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلى

ِايىذا بار ِايىذا يوه، ِايىذا سونىّەر ٌۇچ ظۇپىتىذە پەيذا بولعا،  ىل بۇلۇپ، ئۇالررولى َەر خ
پىزەڭ بۇلۇپ ٌەتٍەى ئاجىش بىز خۇؼًىعى  -ئىشدىزەٌعىش يۇواپ ٌىتىذۇ، ياٌى تىزەڭ ِايىذا

 ظۇپىتىذە پەيذا بۇلۇدۇ. خىتايالرنۇ بىز وايچە وېتىو تىبەتلەريىڭ َوجۇنىفا ئۇچزىفاى.

ۇ ئۇخؽاؼال نۇرەٌٍەپ. بۇ رايۇيًىڭ بىز پۇتۇى سېهىٌ ظۇپىتذە نەيذايفا ٌىلىؽى ؼىًجاڭ تارىخه
ئەظىزيىڭ ئۇتتۇرىعىذىٌ بۇيايىى ئىؾ. ئۇيىڭذىٌ ئىلّىزى بۇ سېىهىٌ  َەرِىشنۇ  -18

 بىزلىٍٍە ٌەلّەى  بىز َاٌىهيەتًىڭ َوٌۇنزايلىفىذا بۇلۇپ باوىاى ئەنەط. 

تىپال بۇ رايۇيًىڭ تارىخىًىڭ بىز بۇلۇِى بۇلۇپ نۇوەرەرٌى خىتايالرنۇ خېلى بۇرۇيذىٌ تار
-1ٌەلّەى. بۇ رايۇى َەوىىذە خىتاي تارىخىذىٍى تۇيجى خاتىزە نىالدىذىٌ ئىلّىزىٍى 

ئەظىزدە يېشىلفاى. ئۇ چاـذا َويالريىڭ تاجاۋۇسىفا بىزلىٍتە وارؼى تۇرۇػ ئۇچۇى خەى ظۇاللىغ 
يىللىزى نابەيًىذە خەى  -97ىلى بىلەى ي -73نەسٌۇر رايۇيفا بىز ئەلچى ئىۋەتٍەى. نىالدى 

-5ؼۇيذىٌ تاتىپ تاٌى ظۇاللىعى َاٌىهيىتى ؼىًجاڭ رايۇيىذا بىز نەنۇرى ئورِاى وۇرـاى. 
ئەظىزدە تۇرٌى وەبىلىلەر بۇ رايۇيًى ئىّەللىۋالفايفا وەدەر ؼىًجاڭ خىتايالريىڭ ٌويتۇرۇللۇـىذا 

ز نەسِىل وايتىذىٌ تاڭ َاٌىهيىتىًىڭ بۇلفاى. تاڭ ظۇاللىغ دەۋرىّە ٌەلّەيذە بۇ سېهىٌ بى
ٌويتۇرۇللىفىفا ئوتٍەى بولعىهۇ، ئەنها تاڭ ظۇاللىعى ساۋاللىىىا يوسلەيّەيذىٌ تارتىپ تاٌى 

يىلى چىڭ ظۇاللعىى بۇ يەريى وايتىذىٌ بېعىۋالفايفا وەدەر خىتايالر بۇ سېىهفا بولفاى  – 1750
ظىزتتىٌ لىعًىڭ وورـۇچىلىزىًىڭ ئوسىهۇ ٌويتۇرۇللۇـىًى تانانەى يۇوۇتۇپ وويفاى.  چىڭ ظۇال

"ؼىًجاڭ" دىّەى ئىعهًىهۇ نايچۇ َوٌۇنىتى وويفاى. بۇلۇپ،  تاجاۋۇسچىالرٌەلّەى 
 چىڭ َوٌۇنىتىّە تەۋەؼىًجاڭذىٍى تەظىزى باؼتىٌ ئاخىز ئاجىش بۇلۇپ، نايجۇالريىڭ 

تەرٌىپ تاپىاى. نەَبۇظالردىٌ ئاظاظەى ظولذاتالر، ئەنەلذارالر بىلەى َوٌۇنەت خادىهلىزى 
اپ " دەپ واربىلەى تۇلفاى سېهىٌ خىتايالر بۇ سېىهىًًى "جاَالەتئەظىزلەردىٌ بىزى بىلىؽىهچە 

 ٌەلّەى ئىٍەى. 

ؼىًجاڭ بىلەى خىتاي َاٌىهيىتىًىڭ پايتەختى ئوتتۇرظىذىٍى نۇظاپًىڭ يىزاه بۇلۇؼى 
تۇـذۇرـاى. چۇيٍى  َوٌۇنەتًىڭ ؼىًجاڭفا بولفاى ٌويتۇرللۇـًىڭ نۇتلەولىفىفا وىيًچىلىي

 100ېيجىڭفا بىزىؾ ئۇچۇى نوتۇرلۇه تىزايعپۇرت يوللىزى ئېچىلىؽتىٌ بۇرۇى، ؼىًجاڭذىٌ ب
ئەظىزيىڭ  -20ئەظىزىذىٌ تارتىپ تاٌى -19ٌۇيذىٌ ئۇؼۇه ۋاوىت ٌىتەتتى. يەتىجىذە، 

دەظلىۋىّىچە ؼىًجاڭذا يۇرـۇيلىفاى تۇپۇالڭالر يۇس بەرِەچ، بۇ سېهىٌ جۇڭّۇدىٍى ئەڭ 
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يىلىذىٌ باؼالپ بۇ سېهىٌ رەظهى يۇظۇيذا  – 1949ًچعىش سېهىٌ دىّەى ئاتاوىا ئىزىؽٍەى. تى
  جوڭّۇيىڭ بىز تەرٌىۋى وىعهى بۇلۇپ والفاى.

يىلذىٌ بىزى خىتايالريىڭ ؼىًجاڭفا بولفاى َوٌۇنزايلىفى، ِايىذا بار ِايىذا  2000دىهەً، 
پزىفىًىڭ بىز تەرٌىۋى وىعهى ئىذى َەنىؽە خىتاي تۇبۇلفاچ، بۇ سېهىًًى  ئۇسۇلۇپ والفاى

 دىيىؽٍە بولهايتى. ئۇيذاوتا، بۇ سېهىٌ ئەسەلذىٌ تارتىپال ئۇيفۇرالريىڭ ناٌايىهىذى؟

 

4 

ٌۇچلۇٌلەريىڭ سونىّەرلىّى ئالذىذا َەر وايذاه بىز تارىخى َووۇه داۋاظىًىڭ وىلچىهۇ 
 ئەنىيىتى يۇوتۇر. 

 ئالىٍعايذىز تىللى، لولٍىعذىيېًت 

للۇِىًىڭ ئىچٍىزىعىذىٍى لولەى دىّەى جايذا بىز ئايال ۆتەٌلىهاٌاى چيىلى  -1981
ٌىؽىًىڭ جەظىذى تېپىلفاى. ئۇيىڭ چاچلىزى ظېزىي، ياۋرۇپالىىالرـا ئوخؽاػ ئىلهەً بۇرۇى 
بۇلۇپ، وەدىهى بىز سانايالرـا تەۋە جەظەت ئىٍەيلىّى نەلۇم. ئەنها بۇ جەظەت وۇرـاه ووم 

ى يۇواتهاي ظاولًىپ والفاى. ئۇيى ٌورظىڭىش ئەڭ ٌوپ بولعا نىڭ پېتىً بارخايلىزىًىڭ ئاظتىذا
نىڭ  6نىڭ يىل، َەتتا  3يىل بولفايذۇ دەپ وارىؽىڭىش نۇنٍىٌ، ئەنها بۇ جەظەتٍە ئاس دىّەيذە 

 يىل بولفاى بۇلۇؼى نۇنٍىٌ.

بۇ بۇلۇپ،  وىشـۇچ ياٌى بېىفىز رەڭ چاچلىي باؼىا جەظەتلەريىهۇ تاپىاى بۇ سېهىذا ئۇالر يەيە
جەظەتلەريىڭ َەوىىى ظاالَىتى ۋە يېؽى َەوىىذىٍى تاالػ تارتىؽالر َىلىفىچە داۋانلىؽىپ 

يىل بۇرۇيىى جەظەتلەر  6000  الر. دەظلەپٍى ٌاربۇيلۇه تەٌؽۇرۇؼتىٌ وارىفايذا بۇٌەلهەٌتە
 ئاتۇمتۇپزاوالر دىّەى خۇالظىّە ٌەلّەى، ئەنها بۇ واراؼال ياتۇـزا بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، چۇيٍى بۇ 

بۇلفاچ، تەٌؽۇرۇػ يەتىجىعىّە ظىًىفىًىڭ رادىيۇئاٌتىپ ناددىلىزىًىڭ تەظىزىّە ئۇچىزىفاى 
يىل  3000 ئەڭ ئاس دىّەيذىهۇ بۇ جەظەتلەرِەؼۇيذاوتىهۇ بۇلۇؼى نۇنٍىٌ. تەظىز وىلفاى 

 بۇلفاى دىّەى پەرەرلەر بار. 

 

 ًى بىٍىتىؾنۇنفا ئايلفاى جەظەتلەريىڭ ظاالَىتىوىعىىعى، بۇ وەدىهى 
 6ظىياظىۋىلەؼتۇرۇۋىتىلّەى. ئەِەر بۇالر ئۇيفۇر بولعا، ئۇيفۇرالريىڭ ؼىًجاڭذىٍى تارىخى 

نىڭ يىل دىّەى ِەپ. دىهەً خىتايىالر ٌىلىؽتىٌ بۇرۇيال ئۇيفۇرالر بۇ يەرِە ناٌايلىؽىپ 
بولفاى. ئۇيفۇرالريىڭ ئارىعىذىهۇ بىز وىعىو ياۋرۇپالىىالرـا ئوخؽايذىفاى ووڭۇر ياٌى بەسى 
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نىڭ يىلذىٌ  6ىل چاچ ئادەنلەر بار. يەتىجىذە، نۇؼۇيى دەظتەً وىلىپ، بەسىلەر ئۇيفۇرالر وىش
 بىزى ؼىًجاڭذا ياؼاپ ٌەلّەى دىّەى واراؼًى ئىلّىزى ظۇرِەى. 

 لەرتۇرٌى خەلى يىڭەتلەربۇخىل واراؼتىٍى نۇَىو بىز نەظلە ؼۇٌى، نۇنفا ئاياليفاى بۇ جەظ
ېزى يوه. وەدىهى تۇوۇنۇچىلىي بۇيۇنلىزىًى تەتىىي ياٌى خىتايالرـا وىلچىهۇ يېىىىٌ ي

وىلىذىفاى نۇتەخەظىغ ئىلىشابىت باربىز تۇرٌى خەلىلەر ۋە نوڭفۇلالرـا ئوخىؽايذىفاى چىزاي 
ؼەٌىللەريىڭ بۇ تۇپزاوىا پەيذا بۇلۇؼى، نەسٌۇر جەظەتلەر ياؼىفاى دەۋردىٌ بىزەر نىڭ يىل 

ئۇيىڭ وارىؽىچە، بۇ ٌىؽىلەر ياۋرۇپايىڭ نەرٌىشى  ٌىيىًفا تۇـزا ٌىلىذۇ دەپ ئىلّىزى ظۇرۇدۇ.
رايۇيلىزىٌ ٌۇچۇپ ٌەلّەى ٌۇچهەيلەر بۇلۇؼى نۇنٍىٌ دەپ واراػ بىزاس ئەوىلّە نۇئاپىي 

ئىلّىزى ٌىلىذىٍەى. بەسى ئۇيفۇرالريىڭ بۇ ٌىؽىلەرِە ئوخؽاپ ٌىتىؽى ئەظىزلەردىٌ 
وس ئارا توي وىلىؽپ ئوتٍەى ٌۇيلەريىڭ يۇوۇروى ياۋرۇپالىىالر بىلەى ئارلىؽىپ ياؼاػ جەريايذا ئ

  يالذانىعى بۇلۇؼى نۇنٍىٌ. 

نۇَىو بىز تاىى دەلىلى بۇ ؼىًجاڭًىڭ ئەسەلذىٌ تارتىپ ئۇيفۇرالريىڭال سېهىًى ئەنەظلىّىًىڭ 
وەدىهى ئۇيفۇر خايذايلىىلىزى نوڭفۇلىيەدە دەلىلى بولعا ئۇيذىٌ باؼىا يەيە بىز َعاپلىًىذۇ. 

 ئەنەط. ىًذا سېه وۇرۇلفاى، ؼىًجاڭ
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 ،  بىز ئەظىزِە يېىىٌيىلىزى نابەيًىذە – 840يىلىذىٌ  -744 نىالدىًىڭ ئۇيفۇرالر
ىزىعتياى دىًىًىڭ بىز خنوڭفۇليەيىڭ ٌوپ وىعهىًى ئىذارە وىلفاى. ئۇالريىڭ ٌوپ وىعهى 

تەرٌىۋى وىعهى بولفاى نەيىچىًىشىهّە ئىتىىات وىلفاى. بۇ دىًًىڭ دىًى ئەوىذىعىذە روٍ 
ەيلىٍٍە، تەى واراڭفۇلۇوىا ۋەٌىللىَ وىلىذۇ. ئەيتىؽالرـا وارىفايذا بۇ دىًفا ئىتىىات رۇؼ

ۋە خوي وىلىىىذىٌ وايخۇرلۇه چىىىپ تۇرىذىفاى ياۋايى بىز  وىلفايذىٌ ٌىيىٌ "جىعهىذىٌ
بىزدىًال ِوػ يىيىؽتىٌ تۇختاپ، ٌوٌتاتالر بىلەى ـىشالىًىذىفاى، وايخۇرلۇوتىٌ وۇۋم 

 ىىًى ووـلىؽىذىفاى بىز جەنىيەتٍە ئاياليفاى"نىؾ. ئوسِۇرۇپ ظاۋاپل

ئۇيفۇرالريىڭ تاڭ ظۇاللىعًىڭ ئىچىٍى تۇپۇالڭلىزىًى باظتۇرۇؼىفا ياردەم ئەيًى سانايذىٍى 
يىلى وىزـىشالريىڭ تاجاۋۇسى  – 840ئۇالر وىلفاى ئاؼۇ "ظاۋاپ"لىىلىزىًىڭ بىزىذۇر.  ىبىزىؽ

 .ەيّەىسلتۇپەيلى ئۇيفۇر خايذايلىفى ساۋاللىىىا يۇ

 بۇ يەردە ٌىلىپ،وېچىپ يەتىجىذە ئويفۇرالر يۇرت ناٌايىًى تەرً ئىتىپ، تۇرپاى ئويهايلىفىفا 
ئەظىزدىٍى نۇڭفۇل ئىعتىالظىفىچە  -13بىز بۇدَىعت دولىتىًى ئىًؽا ئتىذۇ. بۇ دولەت تاٌى 

ى تۇرٌئىعالم دىًىفا ٌىزِەى باؼىا بولعا وىعىهلىزىًى َوٌۇم ظۇرۇدۇ. بۇ رايۇيًىڭ باؼىا 
تىللىي خەلىلەر ئىذارە وىلفاى. ئۇ سانايالردا "ئۇيفۇر" دىّەى ئاتالفۇ، نۇظۇلهاى بولهىفاى 
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ئەظىزِە ٌەلّەيذە  -15ؼەٌىلىذە ووللۇيۇلفاى. ئىعو  خاط ٌىؽىلەريى ٌورظىتىذىفاى بىز
ئۇيفۇرالريىڭ َەنهىعى ئعالم دىًىفا ٌىزِەيذىٌ ٌىيىٌ، "ئۇيفۇر" دىّەى بۇ ئاتالفۇ 

يۇوۇلۇپ ٌەتٍەيلىّىذىٌ َادىعە يۇوۇروى ئۇيفۇرالريىڭ ذىٌ والفاى. ئەلۋەتتە، بۇ ئعىتىهال
 . تارىختىٌ يۇوۇلىؽى بۇلۇپ َعاپلىًىذۇ دىزەً بەرنەيذۇ، پەوەت "ئۇيفۇر" ٌىهلىَ ئاتالفۇظًىڭ

يىلالرـا ٌەلّەيذە، ظىتالىًًىڭ نىللى ٌىهلىٍلەريى وېشىؾ وىشـىًلىفىذا "ئويفۇر"  – 1920
وولاليذى وايتىذىٌ ايتىذىٌ ووللۇيىلفاى. بۇ ئىعهًى سادى ٌىو تۇيجى بۇلۇپ ئاتالفۇظى و

دىّەى نەظلە ئۇظتىذە تېخى بىزلىٍٍە ٌەلّەى واراػ يوه، ئەنها ئۇيفۇر دىّەى ئىعهىًىڭ 
يىلالرـا  – 1930ئولتۇراوالؼىاى نۇظۇلهاى خەلىىًى ٌورظىتىذىفاى بىز ئاتالفۇ ئىٍەيلىّى 

 ٌەلّەيذە نۇوۇنالؼىاى. 

دىهەً، "ئۇيفۇر" ئاتالفۇظى تارىختا ئوخؽاػ بولهىفاى دىًى ئىتىىادى بولفاى، بىز وۇۋم ياٌى 
ٌىؽىلەريى ٌورظىەتٍەى. "ئۇيفۇر" ئاتالفۇظىًىڭ َاسىزوى ئىعتىهال نەيعى خۇددى "ؼىًجاڭ" 
دىّەى ئىعهفا ئوخؽاؼال يېڭىذىٌ ئىجات وىلىًفاى بىز ئۇوۇنذۇر. دىهەً، ؼىًجاڭ تارىخًىڭ 

بۇ يەر يا ئۇيفۇر خايذايلىىى ياٌى خىتاي  ذىٌ ؼۇيى ٌۇرۇۋىلىؽىا بۇلۇدىٍى،تىَەوىىى
نۇتلەه سېهىًى بولفاى ئەنەط. ئەنەليەتتە بۇ سېهىًذا تارىخًىڭ ئۇخؽاػ خايذايلىفًىڭ 

بولهىفاى سانايىلىزدا ئوخؽاػ بولهىفاى ٌىؽىلەر ياؼىفاى بۇلۇپ، َىچ ساناى بىزال خەلىىًىڭ 
 بولهفاى.  نۇوۇم ٌويتۇرۇللىفىذا

نەلۇم نەيىذىٌ ئېلىپ ئەيتىايذا، يوۋەتتە خىتاي َوٌۇنىتى ياٌى ئۇيفۇر نىللەتچىلىزىًىڭ 
ى خاتا دىّەى خۇالظًىڭ ئۇسى ئايچە نۇيىو ئەنەط، نۇيىو عتۇـزا وايع عىواراؼلىزىًىڭ وايعى

ش بولفىًى َەر ئىٍٍى تەرەپ ئوس وارىؽًىڭ تۇـزا ئىٍەيلىّىّە چىٌ پۇتۇدۇ. يەتىجىذە، بى
بىزىّە سىت،  -َۇوۇوى جەَەتتە بىز-بىز تۇپزاوىا بولفاى ئىّىذارچىلىي وىلىؾ َەه ػؽاخئۇ

ًى ئىلّىزى َەر ئىٍٍى تەرەپ ئوس وارؼى بىلەى يۇسلىؽىپ تۇرۇپتىهىش، ئىٍٍى خىل واراػ
ٌوپ ٌۇچ ظەرپ وىلفاى.  بۇ پىٍىز ئىختىالۋى بىشيى يۇرـۇى ئەجىز ظڭىذرۇپ، ئۇچۇى  ظۇرۇػ

 واراپ بېىىؽىا باؼالپ ٌىلىذۇ.  الڭالرـا ىيۇوۇرىىى تۇپ
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، بۇ ۋەوەِە ئايىت ئۇچۇرالريى ؼۇٌى ئەڭ چوڭ نۇؼٍىالتـۇلجا ۋەوەظىذىٍى  يىلىذىٍى – 1997
نەسٌۇر ۋەوەتىذىٌ باياى وىلفۇچىالريىڭ ٌوپ وىعهى ۋەوەِە بىۋاظتە واتًاؼىايالر ئەنەط. 

نەيذايىذا بىز تەرەپپٍە  ىللى نەۋوەظى ۋە ٌىؽىلەريىڭ بولعا نبىز وىعىو بىۋاتعە خەۋىزى بار 
ئەيًى چاـذا  ئۇيىڭ ئۇظتىّە دۇرۇط ئۇچۇرـا ئىزىؽىؾ تەط بولفاى.ئۇالردىٌ نايىللىي بۇلفاچ، 

ۋەوە يۇس بەرِەى يەرِە چەتئەللىَ نۇخپىزالريىڭ بېزىپ تەٌؽۇرۇپ خەۋەر بىزىؽى چەٌلەيّەى. 
بۇلۇپ "تۇپىالڭ يۇس بەردى، بۇ وايۇيعش َوٌۇنەت تەرەپًىڭ ئۇچۇرلىزى ئېًىىعىش َەم وىعىا 
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تۇپىالڭ، َەر وايذاه وايۇيعىش تۇپۇالڭالر جاسالًىذۇ" دىّەيذەً تۇتانفا چىىىچىلىّى يۇه ِەپلەر 
 بىلەى تولفاى. 

يۇرـۇيلىفاى چەتئەل نەتبۇئاتلىزى بۇ وېتىهىى تۇپىالڭًى بىز وېتىهلىي ظىياظى ياراسلىي دەپ 
( بۇ وېتىهىى تۇپىالڭًى Associated Pressلىَ ئاخباراتى )باياى وىلفاى. ئانىزىٍىًڭ بىز

تىز ئۇېلىپ بارـاى ئاساتلىي نارچى" دەپ تەظۋىزلىّەى. رېئ"نۇظۇلهايالريىڭ نۇظتەوىللىي ئۇچۇى 
ئاِىًتلىفى بۇلعا " بۇ بىز بولّۇيچىلىَ َەرىٍىتى" دىّەى. ط ى ى ئاِىًتلىفى "بۇ 

ئەنها بۇ بىزىلفاى تۇپىالڭ" دەپ خەۋەر وىلفاى. بىېيجىڭًىڭ َوٌۇنزايلىفىفا وارؼى ئېلىپ 
ؼەروى تۇرٌىعتاى  بولفاى بۇلۇپ،ۋەوەِە ئايىت يەيە يۇرـۇيلىفاى ئۇخؽاؼهىفاى بايايالرنۇ 

ئاخبارات نەرٌىشى بۇ َەرىٍەتًى "ئىًعايى َۇوۇوىا َورنەت وىلىؽًى تەلەپ وىلىپ، تىًچلىي 
ى ظۇرِەى.  ٌىيىًٍى ٌۇيلەردا خىتاي بىلەى ئېلىپ بىزىلفاى بىز يانايىؾ" دەپ ئىلىّىز

َوٌۇنىتىّە تەۋە وىعهەى ئاخبارات ۋاظتىلىزى، بۇ وېتىهىى ۋەوەيى بەڭّىلەر، ئۇـىزىالردىٌ 
سۇراۋايلىي َەرٌىتىذىٌ تەرٌىپ تاپىاى بىز وىعىو "جەنىيەتتىٍى ئەخلەتلەر" ئېلىپ بارـاى 

 باؼىا يەرظە ئەنەط دەپ ئوتتۇرىفا وويفاى. 

چىىىؾ ظەۋەبى تۇـزىعىذا بىزلىٍٍە ٌەلّەى واراػ ؼەٌىللەيّەى بولهىعهۇ، ۋەوەيىڭ ٌىلىپ 
ئەنها َەر وايعى تەرەپًىڭ خەۋەرلىزىذە ؼۇ ٌۇيى نىڭفا يېىىىٌ ئويفۇر ياؼًىڭ ٌۇچىفا چىىىپ 
يانايىؾ ئېلىپ بىزىپ، ؼۇئار تۇۋلىفايلىفى، ئۇالريىڭ ظاوچى دائىزلىزى بىلەى تۇوۇيۇؼىپ 

ەخهلەيّەيلىّى ۋە َەتتا جېًىذىٌ ئايزىلفايلىفى، ۋەوەدىٌ ٌىيىٌ وېلىپ، يۇرـۇى ٌىؽًىڭ س
يۇرـۇيلىفاى ٌىؽىٍلەريىڭ تۇتۇلۇپ ٌىتپ، يۇرـۇيلىزىًىڭ ئۇلۇنّە َۇٌۇم وىلًفايلىفى 

 َەوىىذە بەرِەى بايايلىزى ئوخؽاػ ئىذى. 

ريىڭ نەظلىذە ئېًىىعىش بولفىًى ۋەوەيىڭ تەپعىالتى ئىذى. نەظلەى سادى ئولّەيلەبۇ وېتهىى 
ظايى وايچىلىَ؟ پەرەسلەرِە ئاظاظاليفايذا، بەسىلەر بىزنۇ ئادەم ئولهىّەى دىعە، بەسىلەر نىڭ 

تۇپاليفاى ئانهىفا  ٌىؽى ئولّەى دەپ ئىلّىزى ظۇرِەى. تۇوۇيۇؼًى ٌىو ٌەلتۇرۇپ چىىارـاى؟
ذىٌ يىل 12ئوه چىىاردى  دەپ ئەيىپلەيّەى ظاوچى دائىزلىزىهۇ ياٌى يانايىؽچىالرنۇ؟ خۇددى 

-ٌىيىًٍى ئۇرۇنچى ۋەوەظىذىٍىّە ئۇخؽاؼال ئەيًى چاـذىٍى يانايىؽچىالريىهۇ خەلىًىڭ نال
 نۇلًٍى بۇالپ، سىيايفا ئۇچزاتتى، خىتايالرـا َوجۇم وىلذى دەپ ئەيىپلىّەى. 

ؼىًجاڭ رايۇيلۇه َوٌۇنىتى ئەيًى چاـذىٍى ۋەوەيى "چەتئەللەردىٍى َوٌۇنەتٍە وارؼى 
ذايلىي وىلىپ ئېلىپ بارـاى، َوٌۇنەتًىڭ ئاـذۇرۇپ تاؼاليى نەخعەت ٌۇچلەر" پىاليالپ وۇناي

وىلفاى بىز وېتىهلىي بولّۇيچىلىَ َەرٌىتى دىّەى. بۇنۇ نەسٌۇر َوٌۇنەت ئورِايىًىڭ 
ئىيۇل ۋەوەظىّە بەرِەى ئېًىىلىهىىعى بىلەى ئۇخىؽاػ. بەسىلەريىڭ ـۇلجا  -5 يىلى -2009

بىز َوٌۇنەت تەرەپ دىًى ظاۋادىًى چىىىزىۋاتىاى فايذا ىٍى بايايىفا ئاظاظاليَەوىىذى ۋەوەظى
يەيە  نەسٌۇر ۋەوەيىڭ ٌىلىپ چىىىؽىفا ظەۋەپ بولفايهىؾ. ىئۇوۇـۇچىالريى وولفا ئېلىؽوايچە 
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يەپەر ئويفۇرـا ئۇلۇم جاساظى ئىجزا  30بەسىلەريىڭ ئەيتىؽىچە بۇيىڭذىٌ بىز َەپتە ئىلّىزى 
 ا ظەۋەپ بولفاى ئىٍەى. وىلىؽى نەسٌۇر ۋەوەيىڭ ٌىلىپ چىىىؽىف

؟ ئۇالريىڭ تەـذىزى وايذاه بولذى؟ 1000؟ 500؟ 100سادى وايچىلىَ ئادەم وولفا ئېلىًذى؟ 
بىز  يىڭٌىيًچە چەتئەللەردىٍى نۇظاپىز ئويفۇرالريىڭ بۇ ۋەوەدە وولفا ئېىًفاى نەبۇظالر

وىعتاوىا -يىٌنەيذايفا يىفىلىپ، خەلي ئالەم ئالىذىذا وىپ يالىڭئاچ ظاسايى وىلىًىپ، وى
 ئېلىًفاى دىّەى بايايلىزى سادى راظهۇ يالفاى؟

ىپ بۇ سېهىًفا وەدەم نەى نۇؼۇ خىل ئېًىىعىش والفاى ظۇئالالريىڭ جاۋابىًى تېپىؽىا يىيەت وىل
 باظتىو. 
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ئەنەط. تەيُا ياتۇيۇػ جاي يۇرـۇيالر ئۇچۇى ئەيتىىايذا بۇ يەر ـۇلجا ِەرچە يىزاه بولعىهۇ، 
پىاليىت دىّەى ٌىتاپًىڭ بىزىًچى باظهىعىذال ـۇلجا تۇـزىعىذا ئۇچۇر بىزىلّەى. ئۇيىڭذا 

 نۇيذاه وىيىلّەى:

يۇپۇظًىڭ ىٍى يەرلىَ ـۇلجىذا يا ٌۇلۇؼىڭىشيى ياٌى يىفلىؽىڭىشيى بىلهەي والىعى. بۇ يەرد"
ؾ يۇرۇؼىذىفايذەً ز ئىَىچ وايذاه بى يېزىهى دىّۇدەً َاراه ؼاراب بىلەى نەظخۇػ بۇلۇپ،

 ." ئەنەط

 

نەسٌۇر ٌىتاپًىڭ بەؼىًچى باظهىعىذا ـۇلجا َەوىىذىٍى بايايىًىڭ نەسنۇيى ظەل 
 نۇاليىهالؼىاى:

ؼەَزى بولعا ئايذا ظايذىٍى رۇظچە وۇرۇلۇؼالريىڭ ئەظٍىزەپ ٌەتٍەى والذۇولىزى  "ـۇلجا 
  " ديىلّەى. يەر بىز نەيًەتبىلەى بىشەلّەى 

 10يەيە باؼىا  ىًىهذە بۇ يەردە نەيذىٌى بايايالرـا وارىهاي، ـۇلجىفا ٌەلّيۇوۇروىذەً ظەلب
نەى تۇيۇؼىاى تۇيجى چەتئەللىَ ۇر خايىو يًئېلى ًىڭ بارلىفىذىٌ خەۋەر تاپتىپ.چەتئەللىٍ

دوظتايە ٌەلّەى بۇلۇپ، بوي تۇروى ئىّىش، دىّەى يېزىذىٌ  دېزبىؽېزئەڭّىليەيىڭ ئۇ بۇلۇپ، 
ئۇ اى ئىٍەى. ٌىيًچە نەٌتەپتە ئۇوۇتىۇچىلىي وىلىۋاتىىٌ بىزى نۇؼۇ ، ئىٍٍى يىلذوىش بۇ 

  باؼىىالر بىلەى تۇيۇؼتۇرۇپ وويذى. نىًى 

 

 ئاظتا ئونىلەپ-ئاپتۇۋۇس ئاساتلىي ٌۇچىعىذا بىزدەم تۇختاپ بىزدەم نىڭىپ دىّەيذەً ئاظتا
، يۇسلىزىّە ناظٍا يٍوتىٌ رەڭلىَ بىًاالر وارىۋىىو، ٌۆس ئالذىهذا ئىلّىزلىهەٌتە. دەرىشىذىٌ

، وىپ وىشىل الرتاوىۋالفاى ٌۇچا تاسىلىىچىلىزىًىڭ ظۇپۇرِىلىزىذىٌ ٌۇتۇرۇلّەى چاڭ تۇساڭ
ٌىتىپ باراتتى. يول ياوىعذا يەردە ياتىاى ۋەلىعپىتًى  ئالها بېعىلفاى بىز ئؽەً َارۋىعى

ى ؼۇ يەيە بىزراتتى، ًى تۇبىز تۇپ ئادەن ٌۆرظۇتۇپ بىز يىهىلەريى دەۋاتىاى بىز ئادەنًى ئۇرۋالفاى
 ، تۇختىهاي بېؽىًى چايىاپ تۇراتتى. ٌىزا ناؼىًىعفا يۇلۇيۇپ تۇرۇپيەردە تۇختىتىلفاى 

دووىىعىذا تاؼتىٌ ياظالفاى بۇرٌۇت َەيٍىلى بار ٌۇچىذا ئوڭفا وايزىلذۇه. نىلتىي ٌۇچا بىش 
رـۇى ئەِزى بۇِزى يۇ ۇپتۇ. ئېعىۋالفاى بىز ئەظٍەر بىز ظىهۇيت دەرۋاسىًىڭ ئالذىذا پۇظتا تۇر

ٌىشىذىٍى، وىشـۇچ ۋە ئاه وىؾ ياتىۇسۇلفاى بىز ريولالردىٌ ئۇتۇپ، ئاخىزى ؼەَەريىڭ نە
 نەيذايفا يىتىپ ٌەلذۇه.
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بىشيى ئىٍٍى ئۇيفۇر يىّىتىى ظاوالپ تۇرـاى بۇلۇپ، بىزى بەٌال ئىّىش بوي، يەيە  نەيذايذا  
ۇلۇنعىزەپ تۇرۇپ ئىًّىلىش تىلىذا پاٌار يىّىت ٌبىزى بۇرۇت وۇيۇۋالفاى پاٌارراه ئىذى. 

 دەپ ئۇسىًى تۇيۇؼتۇردى.  "ـۇلجىفا ٌەلّەيلىّىڭالريى واؼى ئالىهىش، نىًىڭ ئىهىو نۇرات" 

دىٌ پىچىزالپ ئاظتىفىًا ًۇريئىل"ئۇيىڭ ـۇلجا دىّىًى يىًىڭ دىّەى بىلەى ئوخؽاؼهۇ؟ دەپ 
تهىّەى َالذا دىهىفىًى تارتىپ ظۇرۇـاى بۇلعانهۇ، نۇرات ظۇئاللىهًى  ئاڭالپ والذى. ئۇ نەيعى

. ـۇلجا دىّەى ظوسيىڭ وۇيۇپ "خىتايالر ؼۇيذاه دەپ ئاتايذۇ، ئەنها بىش ـۇلجا دەيهىش يۇرتىهىشيى
 دەپ جاۋاپ بەردى. " نەيىعى ياۋايى وۇچىار دىّەى ِەپ

ئىعهى ئىعهائىل بۇلۇپ، بۇ ئىٍٍىغ ؼۇ يەردىٍى بىز نەٌتەپتە بويلۇه يىّىتًىڭ  ئىّىش
ە ٌۇرط ئېچىپ پۇل تاپىذىٍەى. بىش ٌاۋاپ ؼاَى دەپ ئاتىلىذىفاى يەرلىَ ئاؼخايىذا ئىًّىلىشچ

ئالذىفا بىز دوۋە ِۇؼًى وويىۋالفاى ظېهىش بىز ئادەم َەدەپ ظىزتىذا ـىشااليذۇه. ئاؼخايىًىڭ 
ٌاۋاپًى سىىىا ئوتٍۇسىۋاتاتتى. ئۇيىڭ يًىذا بىز واسايذا ِۇرۇچ بىلەى ظەۋسەدىٌ ئىتىلّەى 

چىىىپ تۇراتتى. بىشيىڭ ٌەلّەيلىّىهىشيى ٌۇرۇپ ظېهىش ٌىؽى ئىععي َور تاناوتىٌ 
ئوريىذىٌ تۇرۇپ بېؽىًى ظەل ئېّىپ ظاالم وىلىپ، نۇرات، ئىعهائىل ۋە نىًىڭ بىلەى وول 

 ىًۇرـا ٌۇلۇنعىزەپ بېؽىًى لىڭؽىتىپ وويذى.يئېلىؽىپ ٌۇرۇؼتى، ئېل

 يۇوۇرى ئاۋاسدا چايًاؼلىزى ۋە باؼىا ريىڭئاؼخايىًىڭ ئىچى ظەل ِۇڭّا بۇلۇپ، تاناه يەۋاتىايال
 ئۇرۇيذۇوالريى ٌۆرظۇتۇپ تۇرۇپ ئىعهائىل وۇلى بىلەىـۇصۇلذاپ تۇراتتى. ؼەۋوۇيلىزى بىلەى 

بىشيى ئولتۇرۇؼىا تەٌلىپ وىلىپ " بۇ يەر بەً ياخؽى، بەً پاٌىش. بىش ئويفۇرالر نۇظۇلهاى، 
ە يىّۇڭالر بار؟ پولۇ يەپباوتىڭىشنۇ؟ پولو َاراه تاناٌىفا ئارالؼعاه بولهايذۇ. ظىلەريىڭ يىه

 ئۇيفۇرالريىڭ ئەيئەيىۋى تانىفى" دىذى.

پولو دىّىًى ئىؽىًٍىڭ ئالذىذا ٌورِەى َېلىىى ظەۋسە ئارالؼتۇرۇلفاى ِۇرۇچ ئېؽى ئىٍەى. 
ئۇيىڭذا يەيە يۇنؽاه ووي ِوػ پارچىعىهۇ بار ئىذى. ئۇيذىٌ باؼىا  يەيە بىز تەخعىذە وارانتۇل 

  دىٌ تەيياراليفاى ظاالتهۇ ٌەلتۇرۇلذى.پەنىذۇر ۋە پىياس ئارالؼتۇرۇلۇپ،  ئاچچىىعۇ

 "ياخؽىهىٍەى؟"

 "بەً ياخؽىٍەى".

"ظىش چۇوۇم بۇ يەردە ٌوپزەً تۇرۇڭ" دىذى ئىعهائىل ٌۇلۇنعىزەپ تۇرۇپ. ئايذىٌ بىش ظادا 
ئاۋاس چىىىزىپ چىىارناي تاناولىًىؽىا باؼلىذۇه. "يۇرـۇيلىفاى خىتايالر ئاـشىًى ؼاالپؽىتىپ 

 تاناه يەيذۇ" دىذى نۇرات ئارىلىىتا.

 ئىعهائىل ِەپ وۇؼۇپ "ۋارڭچۇرۇڭ وىلىۋاتىايالر ؼۇالر" دىذى. 
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نەى تانىفىهًى بعادا يىّەچ، ئۇالريىڭ خىتايالرـا بولفاى يەپزىتىذىٌ ظەل َەجەپلەيذىو. 
اتىٌ وىلىؽى نىًى ئۇالريىڭ بۇ ِەپلەريى ئەنذىال تۇيۇؼىاى  يات بىزىّە وىلچە پەرۋا وىلهع

  تېخهۇ َەيزاى والذۇردى. 

ئىالى يۇـاى بىز دەم ظەيلە وىلذۇه. ئەتىزاپًى تاناوتىٌ ٌىيىٌ بىش نەيذايًى چورىذەپ ً چۇؼلۇ
تاختىلىزى  وورؼاپ تۇرـاى بۇلۇپ، بىز تەرىپىذە ناۋسىذۇڭ، دىڭؽاۋپىڭ ۋە ؼۇ چاـذىٍى دولەت 

لۇت ٌىلىذىفاى  20ئۇيىڭ يېًىذا يۇـايلىفى  رەيىغ جاڭشېهىًًىڭ ظۇرەتلىزى ئېعىلفاى ئىذى.
نىللەتًىڭ توپلىؽىپ  57يۇـاى بىز رەظىو بۇلۇپ، بۇ رەڭّاٍ رەڭ ٌىيىهلەريى ٌىيۋالفاى 

چۇؼٍەى رەظىهى  ئىذى. ئۇالريىڭ َەنهىعىًىڭ چىزايىذىٌ َاياجىًىًى باظالهاي َىلىال ياخؽا 
   خۇؼاللىي جىلۋىعى چىىىپ تۇراتتى. باؼالپ ٌىتىذىفايذەً

ٌۇچىًىڭ َىغ وىلذىو. ًىڭ ئۆسِەرِەيلىّىًى نەيذايًىڭ واؼى تەرىپىّە ئوتٍۇيىهشدە نەيشىزى
ساپچاظلىزىًى  ارەڭذار بوتٍىلىزى، وول ظونٍا، ئاياؿ ۋە ناؼىًخىتايالريىڭ ىذە تەرەپ بۇ 

ظاتىذىفاى دوٌايلىزىذىٌ دىزەً والهىفاى ئىذى. ئۇالريىڭ ئوريىًى ئوسِىچە ئوتتۇرا ئاظىيا 
توپ خىًًە، ياۋات، ِۇلە واه، وارا چاي -رونال، ِىلەم، چىًە واچا، توپ-ارلىزىفا خاط ؼارپاباس

باؼلىزىفا ًى نىللى توۋاراليى ظاتىذىفاى دۇٌايالر ئالفاى ئىذى. ياالڭاچ باؼالريىڭ ئوريى يواتارىلى
چىٍىلەٌلىَ ظپۇرت َەر خىل ٌىّىش والپاوالر، ٌەپٍە ؼەپٍىلەر، ئۇچلۇه تۇناوالر، 

تۇت بۇرجەٌلىَ واتۇرۇلفاى دوپپا دەپ ئاتىلىذىفاى باػ ٌىيهىًى ئەڭ ٌوپى پٍىعى، ؼە
 ئالفاى ئىذى. ٌىيىۋالفايالر 

 نەى َاجەتخايىفا بىز بېزىپ ٌىلەي" دىذى.بىزەرظىّە دەپ ظالهاڭ، نۇرات ناڭا بۇرۇلۇپ "

 "چاتاه يوه، ئاۋۇ يەردە بىزى بارٌايفۇ؟"

 ويّە بېزىپ ٌەلهىعەم بولهايذۇ"."بارلىفىفۇ بار، ئەنها نەى چۇوۇم ئ

بىش ئۇيىڭ ؼاپاؼالپ نىڭىؽىفا واراپ تۇراتتۇى، ئىعهائىل ٌارييىًى وىزىپ تۇرۇپ "ئۇيىڭ َاجەت 
يىهىعتى...بىز يىهىغ ياخؽى  ... وىلىؽى ئۇچۇى ئۇسۇى ۋاوىت ٌىتىذۇ. ئۇيىڭ َېلىىى

ٍىذە چاتاه بار دىّەى ىئاخىزىذا ئۇيىڭ بورفاچ، بىش ئەنەط" . ئۇ ِىپىًى ئۇختۇرۇپ بوالله
نۇؼۇ پۇرظەتًى ـەيىهەت بىلىپ "بىشيىڭ ياى لۇيلىزىهىشيى  ئېليًۇرخۇالظىّە ٌەلذۇه. 

تىڭؽىؽى نۇنٍىٌ" دەپ نىًى ئاِااليذۇرۇپ وويذۇ. ئۇ ِۇنايلىزىًى ئۇتتۇرىفا وۇيۇپ، بەسىذە 
ىلىؾ ئۇچۇى ِاَىذا بىزەرظىًىڭ ئۇظتىذىٌ ؼىٍايەت و تېلىمۇيۇنذا ـەيزى ظاداالر ئاڭلىًىذۇ،

ناڭفايذا وارؼى تەرەپًىڭ بۇ ئىؽالردىٌ ئاللىبۇرۇى خەۋەر تېىپىپ، ئۇيىڭفا نۇياظىپ چارىالريى 
ٌۇرۇپ بولفايلىفىذىٌ َەيزايلىي َىغ وىلفايلىفًى ئەيتتى. ئۇ ِەپلەريى دەظلىۋىذە 
 ئاڭلىفىًىهذا نەى ئۇيى َەددىذىٌ سىيادە ئىتياتچاى بۇلۇپ ٌىتىپتۇ دەپ پەرۋا وىلفهىفاى

ئىذىو، ئەنها ۋاوىتًىڭ ئۇتۇؼى بىلەى نەيهۇ ئوس واراؼلىزىهًىڭ تۇـزا ياٌى خاتالىفىذىٌ ِۇناى 
 وىلىذىفاى بولذۇم. 
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نۇرات وايتىپ ٌەلّەيذە چىزايىذىٌ خۇددى نۇؼٍۇل بىز ۋەسىپىًى نۇئەپەويەتلىَ َەل 
 ٌىزىؾ ئىؽىّىئايلىًايلى دىذى. بىش  روىلفايذەً خۇؼاللىي جىلۋىعى چىىىپ تۇراتتى. ئۇ باسا

تەولىذ وىلىًفاى باسارـا يېىىًالؼىايذا نەٌٍىًىڭ رەظىهلىزىًى چە ئىهارەتلەرِە ئىعالن
 ظتىۋاتىاى ئۇچ ٌىؽى بىشِە واراپ بىز يىهىلەريى دەپ توۋلىذى. 

 "ئۇالر يىهە دەۋاتىذۇ؟" دەپ ظۇرۇدۇم

 "َەي ئۇرۇظالر ياخؽىهۇظىلەر دەۋاتىذۇ"

 – 1881-1871بۇلۇپ،  تەظىزىّە بىز وەدەر ٌەڭ ئوچزىفاىرايۇيى رۇظالريىڭ جا تارىختا ـۇل
 – 1917يىلىزى رۇظالر ئىلى ئويهايلىفىًى بېعىۋېلىپ بۇ يەريى ئوى يىل ئىذارە وىلفاى. 

يىلىذىٍى بولؽىۋىَ ئىًىالۋىذىٌ ٌىيىٌ، ظوۋىت َوٌۇنىتى ـۇلجىذا ئاالَىذە ظودا يۇپۇسىفا 
يىلى ظوۋىت ئىتىپاوى بىلەى خىتاي  – 1924ىاى. ئاچ ابىز ٌويعۇلخاي ذەئىزىؽىپ، ـۇلجا ؼەَزى

َوٌۇنىتى تۇسِەى ٌىلىؽىهّە ئاظاظەى روظالريىڭ بۇ رايۇيذىٍى تەظىزى تېىخهۇ ٌۇچىيىپ، 
يىللىزى ؼىًجاڭًى ئىذارە  – 1944-1934پىزظەيتىًى روظالر ئېلىپ بارـاى.  80يەرلىَ ظودىًىڭ 

ىپاوىًىڭ َەربى ياردىهىّە تايايفاى. ظوۋىت ئىتوىلفاى ؼىڭؽىعەي نىلىتارىعت َاٌىهيىتى 
يىلى ؼىڭؽىعەي َوٌۇنىتى، ظوۋىت ئىتىپاوىذىٌ يۇس ئورۇپ، ظاداوىتىًى وايتىذىٌ  – 1943

ِونىًذاڭ َوٌۇنىتىّە بەرِەيذىٌ ٌىيىٌ ، رۇظالر ؼىًجاڭ ئولٍىىعىذىٌ چىٍىًىپ چىىىؽىا 
ى ئەۋجّە ٌوتۇرۇلۇپ، نەجبۇر بولفاى.  رۇظالريىڭ چېٍىًىپ چىٍىتىؽى بىلەى پۇل پاخاللىف

ظۇدا پالەچ َالفا ٌىلىپ والفاى. ئەنها ئارىذىٌ ئۇسۇى ئوتهەي، بۇرۇيذىٌ تارتىپ رۇظالر بىلەى 
ظودا وىلؽىا تايىًپ ٌەلّەى واساوالر ٌۇتۇرِەى توپىالڭ رۇظالرـا وايتىذىٌ بۇ يەردىٍى 

ًىڭ بىۋاظتە وۇرال تەظىزىًى ئەظىلّە ٌەلتۇرۇػ پۇرظىتىًى َاسىزالپ بەرِەى. ظوۋىت ئىتىپاوى
يىلى ـۇلجا ؼەَزىًى ئىؽفال وىلىپ، ؼەروى  – 1944ياراه يارىذىهى بىلەى توپىالڭچى وۇؼۇى 

يىلى  – 1949. ؼۇيذىٌ تارتىپ تاٌى ِەىتۇرٌىعتاى جونُوريىتىًى ۋۇجۇتىا ٌەلتۇر
ٌونهۇيىعت خىتاي َاٌىهيىتى ؼىًجاڭًى ٌويتۇرۇللىفىفا ئالفايفا وەدەر رۇظالريىڭ بۇ 

يىللىزى خىتاي َوٌۇنىتى بىلەى  – 1950 يذىٍى تەظىزى ٌۇچى داۋانلىؽىپ ٌەلّەى.رايۇ
يىلىفا ٌەلّەيذە نۇياظىۋەت  – 1960ظوۋىت َوٌۇنىتىًىڭ نۇياظىۋىتى ياچارلىؽىپ ناڭىذۇ، 

ئۇسۇل ٌىعىل يانايلىؽىپ، دوؼهەيلىؽىؾ پەللىعىّە يىتىذۇ. يەتىجىذە رۇظالريىڭ ؼىًجاڭ 
 ە خاتىهە بىزىلىذۇ.رايًىذىٍى تەظىزى ٌۇچىّ

 

بۇِۇيهۇ ـۇلجىذا رۇظالريىڭ ئوتهۇؼتىٍى تەظىزىًى يانايەى وىلىذىفاى يالذانىالر دايىو ٌوسِە 
چېلىىىپ تۇرۇدۇ. رۇظىيەيىڭ ٌويا ٌويعۇل بىًاظى رېعتۇرايفا ئوسِەرتىلّەيذىٌ باؼىا، ئۇ يەر 

ەسىلىزى بىشيىڭ بۇ يەردە رۇظچە وۇرۇلۇؼالر ئۇچزاپ تۇرۇدۇ. ئۇيذاه وۇرۇلۇؼالردىٌ ب
رۇظالر ىٍى ئاس ظايذ ـۇلجا ؼەَىزدە يەيە ەللىهىًًىڭ ئىچىذىهۇ  ظاولىًىپ والفاى.ۇئدارىله
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ىڭ ىئۇالريى لەريپىزەيىٍ-پىچىًە  ـۇلجىذىٍى ئەڭ لەسسەتلىَ ئۇلتۇراولىؽىپ والفاى بۇلۇپ، 
 تاپىىًى بۇلۇدۇ. بولٍىخايىعىذا 

نهىعى دىّۇدەً رۇظالر بوـاچىا، ئۇالريىڭ ٌەلّەى چەتئەللىٍلەريىڭ َەەپتە ـۇلجىفا دەظل
ئىٍٍىهىشيىهۇ رۇط دەپ واراؼى نەيتىىىفە چۇؼەتتى. رۇط بولعام بۇالي، بۇ َەنهە  ئېليًۇر

 ٌىؽى نىًى ئانزىٍىلىي دەپ پەرەس وىلفايذىٌ پەرولىي بولىذىٍەى. 

اپاى، باػ واتار ٌەتٍەى تەيشىلەردە خۇرۇم چئىٍٍى تەرەپ باسار ئىچى ظەل ِۇڭّىزاه بۇلۇپ، 
باسارـا ناط ئاياؿ، وېلىٌ  ياـلىىى ۋە بۇٌٍە، دوپپا، ٌاظتۇم بۇرۇلٍا، وېلىٌ پۇپايىٍىالر،

يانفۇرلۇه ٌىيىهلەر، ۋە َەر خىل يۇڭ نەظۇالتلىزىًى ظاتىذىفاى ظودىّەرلەر بىلەى تۇؼۇپ 
پ وىلىؾ ئۇچۇى ئىعىىزتاتتى. نۇرات ىدىىىىتىهًى جەلبىشيىڭ ظودىّەرلەر بەسى ٌەتٍەى. 

بىلەى ئىعهائىل يۇرـۇيلىزى بىلەى وول ئېلىؽىپ ٌۇرۇؼۇپ ناڭذى. ئۇالريى وايذاه تۇيۇيعىلەر 
 " دىذى نۇرات. لفاى دەپ ظۇرۇظام " ئىعهائىل ئىٍٍىهىشنۇ بۇرۇى نۇؼۇ يەردە خۇرۇم ظودىعى وى

 "يىهىؽىا داۋانالؼتۇرنىذىڭالر ؟"

 ظودا ئولذى" باسار ٌاظاتلىؽىپ، "

"يۇرـۇى ٌىؽىلەر ئىؽىعش والذى، بۇلۇپهۇ ئۇيفۇرالريىڭ ئىؾ  وويذى.ئىعهائىل ئېفىز تىًىپ 
 % ئادەم دىّۇدەً ئىؽعىش".80تاپهىفى تېخهۇ تەط، 

 "يىهە ئۇچۇى؟"

 نۇرات جاۋاپ بەرِەيذە ئىعهائىل يەرِە وارىۋالذى.

س ظىش بىلهەظلىّىڭىش نۇنٍىٌ. بۇ يەردە ئىؽالر بىزا، بۇالريى "بۇ ؼەَەردە وىعهەى نەظلىلەر بار
 " دىذى.يلى " ٌەچۇرۇڭالر، بىش بېزىپ ياناس ئۇتۇۋاال وۇيۇپ، تەط" دىذى نۇرات.  ئۇ يۇتۇلۇپ 

بۇ ئۇالريىڭ بىز ٌۇى ئىچىذە ئۇتۇِەى ئۇچۇيچى يانىشى ئىذى. ئۇالر نەظچىتٍە ٌىزىپ 
ًۇر ئىٍٍىهىش ئاروا ٌۇچىالريى ٌىشىپ چىىىؾ ئۇچۇى ووسـالذۇه. توپ يٌەتٍەيذىٌ ٌىيىٌ ئېل

ىاى بىز تۇپ باال بىشيى ٌۇرۇپ، ئۇيۇيذىٌ تۇختاپ بىشِە واراپ ٌۇلۇؼتى، ظەل ئويًاۋات
پۇتۇى سېًُى بىلەى يۇرەٌلىٍلىزى "خەللو" دەپ ظاالم وىلذى. يولًىڭ ياوىعىذا ئىٍٍى ئادەم 

وولىذىٍى ۋەسىزيى ؼاخهات تاختىعىفا واتتىي ئۇرۇپ  تۇظاتتىٌ ىؼاخهات ئويًاۋاتاتتى، بىز
 ، رەڭًّى ئوسِەرتهەظتىٌ ئۇخؽاؼالئاظهاى خۇددى بۇياپ وويفايذەًجىهجىتلىىًى بۇسدى. 

 ً تۇراتتى. ۆپ ٌۆٌ
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 ئەتىعى ئەتىّەيذە تېلىمۇيًىڭ جىزىڭلىفاى ظاداظى ؼىزىٌ ئويىۇنًى ئېچىۋەتتى. 
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 "خەللۇ، يىٍهۇظىش؟"

 "نەى ظەي خايىو بۇلىهەى."

 "ٌىو؟"

 "نەى تاؼىى ئىؽالر ئؽخايىعىذىٌ" 

يلىّىًى ئاڭىىزالىذىو. ۋەيبەى دەپ تۇيۇلفاى بۇ ٌؽى ناڭا ئوخؽاػ ئاراى تەظتە ٌىو ئىٍە
َىلىىى ٌۆڭلۇنذە  چەتئەللىٍلەريىڭ بىخەتەرلىّى ۋە تۇرنۇػ تەنىًاتلىزىفا نەظۇل ئىذى.

ٌۇيى ٌىچىذە ناڭا ياتىفىهًى ٌورظۇتۇپ وويفاى ٌىچىَ بالىذەً ٌۇرۇيىذىفاى ۋىجىَ ئايال 
 بولعا ٌىزەً دەپ پەرەس وىلذىو.

 َال ئىؽىخايانفا ٌىلىڭ، ظىشِە دەيذىفاى ِەپلەر بار" "دەر

 " بۇلۇدۇ، َە راط، ظىشيىڭ ئىؽخايىڭىش وەيەردىذى؟"

 "دەرۋاسىًىڭ يًېىذا، ئىٍٍىًچى وەۋەتتە".

نەى ئويذىٌ چىىىپال ئېشىپ والذىو، باؼىىىالردىٌ ياردەم ظۇرىعام َىچ ٌىو پەرۋا وىلهىذى. 
ىو بىز ٌىچىَ باال ٌىلىپ ناڭا ياردەم وولىًى ظۇيذى. ئۇ تەنتىلەپ ئەتىزاپىهىا واراپ تۇرـايذ

چاپًىهًىڭ يېڭىذىٌ تۇتۇپ نىًى باؼالپ َويلىذىٌ تاالـا چىىىپ، ئۇسۇى بىز ئىٍٍى وەۋەت 
رۇظچە بىًايىڭ ئالذىفا ئەٌىلىپ وويذى. نەى ئىٍٍىًچى وەۋەتٍە چىىتىو. ئۇسۇى ٌارىذۇريىڭ 

ئىؽىٍلەردىٌ ئۇتۇپ، بىز ئىؽخايىًىڭ ئالذىفا ئۇ بېىؽىذىٌ بۇ بېؽىفا نىڭىپ، بىز وايچە 
ئۇ نىًى ٌەلّەيذە ناؼزەڭ ٌىيىو ٌىيۋالفاى ۋىجىٍٍىًە بىز ئايال بىلەى ٌۇسۇم ئۇچزاؼتى. 

 خۇددى َىلىال ئوريىذىٌ چاچزاپ تۇرۇپ ٌىتىذىفايذەً ئۇيىڭ ئىٍاظىذىٌ ٌۇرۇؼى بىلەى 
 ٌۇرۇيذى. 

 "خەللۇ يىَ، ٌىزىڭ، ٌىزىڭ"

ئۇسۇيذىٌ  دىيًؽىپ وويفىلى خېلى  ەى تۇؼىاى ئاۋاسى ٌىؽىّە خۇددىئۇيىڭ خۇؼاللىي بىل
  داال ظەيلىعىّە َىلىال ناڭىذىفايذەً َاياجايلىي تويۇلذى.بولفاى 

 ذەئۇ ئالذى بىلەى ياتىفىهًىڭ ٌوڭۇلذىٍىذەً بولهىفايلىفى ئۇچۇى ئوسرە تىلەپ، ئەظلى
نەٌتەپ  اًى ئاالي دىّەى، ئەنهياتىفىڭىشيى تاسالػ ئۇچۇى ٌىزەٌلىَ تاسىلىي پاراؼۇٌلىزى

 ئۇپۇراتعىەي وىلذىٍەى، نۇدىزىًىڭ بورىٍىذە تاػ چىىىپ وىلىپ، بالًىعتىا ٌىزىپ والذى،
ِەپتىٌ تۇختاپ، چىزايىذىٌ باؼلىىىا ئىچ ئاـزىتىۋاتىايلىفىًى  ئۇ ؼۇڭا ئااللهىذىو دىذى.

ەپ ظۇراپ وويذۇم، ئەدەپ ئىپادىلىذى، نەيهۇ ٌوڭۇل بولّەى وىياپەتتە ئەخۋالى وايذاوزاوٍەى د
  يۇسىعىذىٌ.
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پ والذى. ئەنذى نال ظېتىۋىلىؾ تالۇيىفا وول وۇيۇپ لۇپ والذى، ٌوپ ياخؽى بولۇ"ياخؽى بو
 بىزەلەيذۇ".

"بۇ ياخؽى خەۋەرٌەى" دىذىهذە، ئىچىهذە ياتاوىا پەردە، ۋە بىز وايچە واچا وۇچا ئېلىپ بىزىڭ دەپ 
 ى.ظۇرايهىٍى دىّەى پىٍىز ٌالالنذىٌ ٌەچت

 "ظىشيىڭ ظاالنەتلىّىڭىشچۇ؟" دەپ ٌەظٍىٌ ئاۋاسدا ظورىذى.

 "ظاالنەتلىّىو ياخؽى، رەخهەت"

 "خوپ، ئائىلىڭىشچۇ؟"

 "ئائىلەنذىٍىلەرنۇ ياَايىتى ياخؽى"

ئۇ ئاظاظى يۇنؽىهىفىچە بۇ خىل تەٌەللۇپالر خېلى داۋانالؼتى، تاٌى ئارىهىشدىٍى نۇياظىۋەت 
 تىهىفا ٌەلهىذى.

دىزى ظىشِە وىعهەى نەظلىلەريى بىلذۇرۇپ وۇيۇؼۇنىًى بويزىذى. بۇالر "يىَ، نەٌتەپ نۇ
بۇ يەر بىخەتەر، ـەم  ،ئًتايىٌ نۇيىو نەظلىلەر. ظىشِىهۇ نەلۇم، ـۇلجا بىز چىّزا رايۇيى

بۇ يەردە بەسى ياناى ئىتيىات وىلفاى ياخؽىى، چۇيٍى وىلفۇدەً ئىؽهۇ يوه، ؼۇيذاوتىهۇ 
 ىؾ چىىىزىؽىا ئۇرۇيىذۇ".ـەرەسلىَ ٌىؽىلەر بار، دايىو ئ

 "وايذاه ئؾ چىىىزىذۇ دەيعىش؟"

ؽىا ئۇرۇيىذۇ. ئۇالريىڭ جوڭّۇدىٌ "بەسى ئادەنلەر دىًذىٌ پايذىلىًىپ جىًايەت ظادىز وىلى
 بۇلۇيۇپ ٌىتىؾ يىيىتى بار. ئۇالر بەً ئەظٍى ئادەنلەر".

  ئۇ بۇ ئادەنلەريىڭ ئەظٍىلىّىّە وۇؼۇنۇظىًى تۇرۇپ ياراسلىي بىلذۇردى.

 "ظىش چۇوۇم ئىتىيات وىلىڭ، ظىشيىڭ بىخەتەرلىّىڭىش بىش ئۇچۇى بەً نۇَىو".

 "رەخهەت".

"ئەلۋەتتە، ئۇيذىٌ باؼىا يەيە دەيذىفايلىزىو بار، ياتىفىڭىشدا ظىش ۋە يېىىٌ تۇوىايلىزىڭىشدىٌ 
 باؼىا ئادەم تۇرۇؼىا رۇخعەت وىلىًهايذۇ".

 "يىهە ئۇچۇى؟"

هەيذۇ. ئۇيذىٌ باؼىا ظىشنۇ ٌىچىلىزى تاالدا وۇيۇپ "ئۇيذاه وىلىؾ وايذىفا ئويفۇى ٌەل
 والعىڭىش بولهايذۇ."

 " يىهە ئۇچۇى بولهايذۇ؟"
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ىٌ بىلەى ِە ئۇچزاپ وېلىؽڭىش نۇنٍىٌ. يەيە بىز نەظلە د"ِايىذا تاالدا ياناى يىيەتلىَ ٌىؽىلەر
 ،لىّى بۇلۇدۇنۇياظىۋەتلىَ. دولىتىهىشدە َەر وايذاه بىز پۇوزايىڭ دىًفا ئىتىىات وىلىؾ ئەرٌى

ئەنها باؼىىالريى نەلۇم ئىتىىاتىا ئىؽىًىؽٍە نەجبۇرالػ وايۇيفا خىالپ. ئۇتهۇؼتە وىعهەى 
 ".ئەجًەبىلەر ۋەتىهىًىشِە ٌىلىپ نۇؼۇيذاه ئىؽالر بىلەى ؼۇـۇلاليفاى

 "خاتىزجەم بۇلۇڭ، نەى َىچ وايذاه بىز دىًفا ئىتىىات وىلهايهەى".

 "راظال ؼۇيذاوهۇ؟"

 بىلەى وارىذى.ئۇ ناڭا ِۇناى 

 "چەتئەللىٍلەريىڭ َەنهىعال دىّۇدەً دىًذار ئەنەط".

 نەلۇنٍى بۇ ئۇيىڭ ئۇچۇى بىز يېىڭىلىي ئىذى.

 " ظىش َىچ يىهىّە ئىتىىات وىلهانعىش؟"

 "ؼۇيذاه، َىچ يىهىّە ئىتىىات وىلهايهەى".

 "َە. ئۇيذاوتا بوپتۇ".

 تتى. ّەيذەً وىالئىؽەيهىئاـشىذا ؼۇيذاه دىّەى بىلەى يەيىال 

 "ئەنها يىهە ئۇچۇى ئؽەيهەيعىش؟"

 "بىلهەيهەى، بەلٍىو ئىلىو پەيّە ئىتىىات وىلىذىفايذىهەى".

 رۇًٌىڭ وارؼى تەرىپىّە ئوتهەڭ."ۋ"ياخؽى! ياىؽى! َە راط يەيە بىز نەظلە بارتى، ٌو

 رۇًٌىڭ؟".ۋوايعى ٌو"

 رۇًٌى دەيهەى".ۋ"ئىلى دەرياظًىپ ئۇظتىذىٍى ٌو

 "يىهە ئۇچۇى؟".

ر باؼىا ياَيىّە تەۋە، ئۇ يەرِە بېزىؾ َاسىزچە نەيى وىلىًذى. ظىش َەرِىشنۇ دەريايىڭ ئۇ "ئۇ يە
 وىزىفا ئۇتۇپ ظالهاڭ!"

 

9 

ۋەلىعپىت نىًىپ ٌوۋرۇًٌىڭ وارؼى تەرىپىّە ئوتٍۇيۇنذە، وۇياػ خۇددى ياراسى بولفايذەً 
فهاي ئېىىۋاتىاى دەريا وىزلىزىفا ظى اٌوۋرۇً ئاظتىذئەنها ٍەيذەً بولعهۇ، بېىؽهًى وىشسىتىۋەت
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ئۇسىّە چاوىزىۋاتىاى تاـالرال ناڭا  ،پەوەت ئالذىهذا باـزىًى ئىچىپاڭا پەرۋانۇ وىلىپ وويهىذى. ن
ِە خىالپلىي وىلفايذىال َىغ وىلفىًى بولىذىفاى لەرتۇسۇن ئىچىهذە بولعا وائىذە ئىلُام بىزەتتى.

ىؽهىًىهۇ بىلهەي ئاتاليفاى بۇ وەيەرِە بىزىتىۋەتتى. يايز ًىيۇرۇِۇنئاالَىذە َاياجاى 
 وەيەرِچىلىَ باراالرنەى دىّەيذىًهۇ ـەم وىلىؾ َاجەتعىش ئىذى.  ىهذەظەپەر

يولًىڭ ئىٍٍى ياوىعىذا ٌۇنۇؼزەڭ تىزەٌلەر وەد ٌۇتۇرۇپ تۇراتتى،  بىز تەرەپتىٌ 
 .ۋەلىعپىتىهًى پىذاللىفاچ ٌۇسۇنًى يول بويىذىٍى تىزەٌلەردىٌ ئۇسنەي ئىلّىزىلىذىو

چىذىزـا ئوخؽاپ  ...ۋاي ئاۋۇ ؼەٌلىلەر تىشلىپ ٌەتٍەىًٌىڭ ئاروىعىذىٌ تىزەٌتىزە
؟ بەلٍىو يىهىذۇٌىتىذىفاى، ئەنها يۇنۇاله ٌەلّەى، يېًىفا بىز ئات باـالپ وۇيۇلفاى ئاه يەرظە 

 ٌىّىش ئۆيىذۇ.

بىز  تۇرۇلفايذەًؼَاۋا ئىعىعفايعىزى خۇددى ئاچچىي چۇچۇً خۇرۇچالر بىلەى ناؼىًا نېىيى ئارال
پۇراه بارا بارا ٌۇچۇيىؽٍە باؼلىذى. يولذا ئىٍٍى ۋەلىعپىتلىَ ٌىؽىذىٌ ئوتتۇم، وىزتاه خىل 

 سـاوىلذاپ تۇرـاى ـاسالر ئېعىلفاى ئىذى. ئا فائۇالريىڭ ٌويىزاپ ٌەتٍەى ۋەلىعپىًىڭ رانللىزى
دەً ۇرئۇالر ئۇيفوارىعام  ئېعىفلىي ئىذى.ـاس دىّەيذىهۇ بىز تەرەپتە يىّىزنە ئەتزاپىذا 

و ئۇچۇى ئۇِۇيىۋالفاى بىز ئېفىش ئويفۇرچە ظوسيى ئىؽلىتىۋىلىؽيېىڭذىٌ بۇ ٌۇرۇيذى، 
 ياخؽى پۇرظەت بولذى. 

"ياخؽىهۇظىش" دەپ ئۇيفۇرچە ظاالم بەردىو. ئۇالرنۇ ِىپهىًى چۇؼۇيۇپ ظاالم وايتۇرـايذى، ئوس 
 بىز پەخىزلىًىۋالذىو. ئاالَىذە ئوسۇنذىٌ 

توپ توپ وويالر ئوتالۋاتتى، پادىچىالريىڭ بەسىلىزى يېتىپ ئارام يول ياوىعىذىٍى ئۇتالوتا 
ئېلىۋاتىاى،  يەيە بىزلىزى بېلىي تۇتۇػ بىلەى َەلەً ئىذى. نەى يول بۇيى بىزەرظى نىًى 
تۇختىتارنىٍى دەىّەى ِۇناى بىلەى يۇلۇنًى داۋانالؼتۇردۇم، ئەنها ٌؽىلەريىڭ وىشسىىىؾ 

َەتتا يول بۇيىذىٍى پاٌار يذا َىچ ٌىؽىًىڭ ٌارى بولهىذى. بىلەى واراؼلىزيى َىعاپىا ئالهىفا
نەى نەى بىلەى چاتىفى بولهىذى.  هۇئەظٍەريىڭ يۇلۇيۇپ تاناٌا چىٍىۋاتىاى جىفايالرـا

ظتەڭذە ئاظتى تۇؼۇً  ٌويعۇرۋا وۇتىعىذا بېلىي تۇتۇؼىا ئۇرۇيىۋاتىاى ئىٍٍى ئويفۇر ۆئ
توختىذىو. نەى چايًاۋاتىاى ظېفىش بىلەى  بالىًىڭ تاناؼؽاظىًى ٌۇرۇػ ئۇچۇى يول بويىذا

بىزىهىشِە وارىؽىپ تەڭ  –، بىز ىڭ ئاظىتىذىٍى تۇؼۇًٌى ئتىپ بىزىۋىذىوٌۇيعۇرۋاي
 ٌۇلۇؼتۇه.

.  ە"وەيەردىٌ ٌەلذىڭىش؟" بېؽىفا َاۋارەڭ ظپۇرت ؼەپٍىعى ٌىيىۋالفاى باال ظۇرىذى خىتايچىذ
ًىذىٍى ېتالهاي واواوالپ ٌۇلۇپ ٌەتتى. ييەدىٌ ٌەِەيلىّىهًى دەپ بەرظەم ئۇ باال ئۇسىًى تۇ

" دۇرىلەر بارۆئۇيىڭ چىزايىذىٌ جىذدىلىَ چىىىپ تۇراتتى. "ئۇ يەردە يۇرـۇى بدوظتى ٌۇلهذى، 
 دىذى، نەى ئۇيذاه ئەنەط دەپ چۇؼەيذۇرۇؼٍە ئۇرۇيفاى بولعانهۇ ئىؽەيهىذى. 
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ئۇدۇل ويفاى ظىو تۇظاوىا نەى ظەپىزىهًى داۋانالؼتۇردۇم، تۇظاتتىٌ يولفا تۇـزىعىفا ئېعىپ و
. وارىعام ظىو تۇظاوًىڭ ظەل يېزىعىذا يول تاط والذىو بېؽىهذىٌ ئايزىلىپ والفىًىٌىلىپ، 

دىهەً يول تۇظاه دىّەى ِەپ. نەيهۇ ئۇسەنًى ظۇراپ ؼېفىل دوۋلەپ وۇيۇپتۇ، ئوتتۇرىعىفا 
ىتىشالردا ئتېخى ئاياـالؼهىفاى بۇلۇپ، پەظلى يىفلىي چەتتىٍى ٌىچىَ يولفا چۇؼتۇم. 

تۇ. ۇپظاناى، وۇياه، بوـذاي واتارلىىالر تۇپ تۇپ جۇـالپ وۇيۇليۇتٍەؼٍە َاسىزالپ وويۇلفاى 
پ وويفاى واتار واتار وىشىل نۇرچاليى ٌۇرۇپ، ئۇيى نەى يول ياوىعىذا وۇرۇتۇػ ئۇچۇى ئېعى

 ظۇرەتٍە ئېلىؾ ئۇچۇى توختىذىو.

پ، تاناه ئىتىۋاتاتتى. ئۇالريىڭ نىًىڭ ؼۇيچە ًىڭ وىزىذا بىز ئائىلە ٌىؽىلىزى جەم بۇلۇلىىشىئېت
نىًى يېًىفا ىتىپ، ئاددى ئەرسىهەط يەرظىًى رەظىهّە تارتىايلىفىهًى ٌۇرۇپ، ٌۇلۇؼۇپ ٌ

بىز وايچە  ياؼالردىٍى 40بۇ بىز ئايلە ٌىؽىلىزى ئۇچ ئەۋالتتىٌ تەرٌىپ تاپىاى بۇلۇپ، چاوىزدى. 
َالىىفاى بىز نوناي واتارلىىالر ئىذى.  نىًىڭ ياؼالردىٌ  70 ئايال، ئىٍٍى ٌىچىَ وىش باال، 

ٌۇلۇؼۇپ ٌەتٍەيتى نۇناي ئوالريى ۋىلىىالپ ظاالم بەرِىًىو وىشسىي تۇيۇلذى بولفاي وىشالر 
ئەيىپلەپ تۇختاتتى. ئۇالر ئۇچ تەرىپى تۇظالفاى، ئۇظتى ئاددىفىًا يېپىلفاى، پەَّاظى 

پ ۆز ئۇرۇيذۇوتا ئۇرۇى بەردى. ئويًىڭ ٌتۇپزاوتىٌ پۇتٍەى ۋاوىتلىي بۇ پاياِاَىذىٌ ناڭا بى
اـاچ ظۇپا ئىّەللىّەى بۇلۇپ، ئىٍٍى تانًىڭ يوىعهىًى ئۇظتىّە پاالط ظېلىفاى بىز 

ئوتتۇرىعذا بىز تاختا تۇـزىعىفا بىٍىتىلّەى ئىٍەى. تاختىًىڭ ئۇظتىّە بىز وايچە واچا، بىز 
ه ۋە يۇـاى بىز واپتا ئاه پاراؼۇً چۇٌا، بىز وايچە پىزصىًە، بىز وىڭزا چىؾ چوتٍىعى، بىز تۇتام

 وۇيۇلفاى ئىذى. 

نەى فىهۇ ئۇخؽاپ ٌەتهەيتى، ئۇالر ئۇيفۇرالردەً وىلهايتى، خىتاي ياٌى توڭّايچىزايذىٌ 
 بىلىذىفاى ئۇچۇيچى ئىتىهاللىي واساه والفاى ئىذى. 

 "ظىلەر واساوهۇ؟" دەپ خىتايچە ظۇرۇدۇم،

 ىڭ بىزى."ياه، بىش ؼىۋە" دەپ جاۋاپ بەردى وىشالري

 "ؼىۋە؟"

 "ؼۇيذاه، بۇ يەردە ؼىۋەلەر بەً ئاس، ٌوپ وىعهى خىيلۇڭجىاڭذا"

خېيلوڭجىاڭ جوڭّۇيىڭ ؼەروى ؼىهالىفا تۇـزا ٌىلىذىفاى بىز ئولٍە. وايذاه بۇلۇپ ؼىۋەلەر 
 جۇڭّۇيىڭ ئۇ بېؽىذىٌ بۇ بېؽىفا ٌىلىپ والفايذۇ؟

ىًجاڭفا چىىىاى خىتايالريىڭ يىللىزى ؼ – 1950ئۇالريىڭ ٌەچهىؽلىزىهۇ بىز جەَەتتىٌ 
ٌەچهىؽىلىزىّە ئوخؽۇؼۇپ ٌىتىذۇ. بىزدىٌ بىز پەروى ئۇالريىڭ ٌەچهىؽى 

ئەظىزدە نايجۇ چىڭ َاٌىهيىتى نەسٌۇر رايۇيًى  -18ختايالريىڭٍىذىًهۇ پاجەلىَ بولفاى. 
تىذا بويعۇدۇرۇؼىا تۇتۇػ وىلىذۇ،  نۇيذاوچە وىلىپ ئەيتىايذا "ؼىًجاڭ" يى بەرپا وىلىؾ تەرەدۇ
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بۇلۇدۇ. ئۇالريىڭ َەربى يۇرۇؼى ؼىًجاڭًىڭ ؼىهالىذا جۇڭفار نوڭفۇللىزىًىڭ تۇظىۇيلۇوىا 
ئۇچزايذۇ. بۇ رايۇى ِاَىذا جۇڭفارىيە دەپهۇ ئاتىلىذۇ، تېزرىتورىيەظى ؼىًجاڭًىڭ ؼىهالىذىٌ 

نىيەظى باؼىا يەيە نوڭفۇليەيىڭ ـەربى، واساوىعتايًىڭ ؼەروىًىهۇ ئوس ئىچىّە ئاالتتى. نايجۇ ئار
جۇڭفارالريىڭ وولىذا واتتىي نەـلۇبيەتٍە دۇچار بۇلۇدۇ. بۇ ؼەرنەيذىچىلىٍٍە چىذىهىفاى 
پادىؽاٍ ٌاڭؽى بۇ يەريى بوي ظۇيذۇرۇػ ئۇچۇى وابىليەتلىَ ِىًىزاللىزىذىٌ بىزى بولفاى سو 

ئۇ ئالذىزىهاي ئىلّىزلەػ تاٌتىٍىعًى ووللۇيۇپ، جەڭچىلىزىًىڭ  سوڭتاڭًى ئىۋەتىذۇ.
لىفىفا ٌاپالەتلىَ وىلىؾ ئۇچۇى ئەظٍەرلىزىًى ؼىًجاڭذا بىز نەسِىل ئاؼلىي تىزىتىپ ظاـالن

ئايذىٌ َەربى َۇجۇنًى داۋانالؼتۇرۇدۇ. يەتجىذە، ئۇالريىڭ جۇڭفار ئويهايلىفىفا يىتىپ ٌىلىؽى 
يوه وىلىۋىتىذۇ. بۇ ٌىعىل  –ئۇچۇى ئۇچ يىل ٌىتىذۇ، ؼۇيذاوال جۇڭفار نوڭفۇللىزىًى ئۇسۇل 

 ئائىلە 1000چىلىي ظەۋەبىذىٌ جۇڭفار رايۇيىًىڭ يۇپۇظى ٌانالپ، پادىؽاٍ چىەيلۇڭ وىزـىً
ؼىۋە ئولىعەر جەڭچىًى ئائىليە تاۋاباتىًى ئېلىپ جۇڭفار رايۇيىفا ٌۇچۇپ ناٌايلىؽىؽىا 
بويزۇيذۇ. يۇوۇروى رايۇيالريىڭ ئاۋاتلىؽىؽى ئۇچۇى ؼىۋەلەر بىلەى والذۇه نايجۇ ئەظٍەرلىزىًىڭ 

. ئۇالر ظۇـۇرۇػ واياللىزى ئېچىؾ ئاروىلىي دىىايچىلىي وىلىؾ ؼارائىتىًى تۆپىعى ٌوپ
نىڭ ئەتىزاپىذا بۇلۇپ،  35بۇِۇيٍى ٌۇيذە ؼىۋەلەريىڭ يۇپۇظى  يارتىپ، بۇ يەريى ئوسِەرتىذۇ.

ٌوپىًچىعى دىىايچىلىي بىلەى تىزىٍچىلىَ وىلىذۇ. ئۇيىڭذىٌ باؼىا ؼىۋەلەردىٍى يەيە بىز 
ۇِۇيٍى ٌۇيّىچە ئۇالر نايجۇ يېشىفىًى ئىؽلىتىؽتىٌ تۇختىهىفاى. نايچۇ ئاالَىذىلىَ، تاٌى ب

يېشىفى خىتايچىذەً ئوڭذىٌ ظولفا يېشىلهاظتىٌ، يۇوۇرىذىٌ تۇۋەيّە واراپ تىَ يىشىلىذۇ، 
بۇِىزى چىؽلىي تارـاوىا ئۇخؽاپ ٌىتىذۇ. ؼىۋەلەر ئولتۇراوالؼىاى  –ؼەٌلىهۇ ئەِزى 

 ى َاسىزنۇ نۇؼۇ يېشىىتا يىشىلىذىٍەى. انلىزيجايالردىٍى دۇٌاى ۋە ٌۇچا 

جاَايًى وىشسىتىۋەتتى. نەى ئوريۇنذىٌ پى بىش ئولتۇرۇپ پاراڭفا چۇؼًٍهىشدە چىڭىىچۇػ ئاپىتى
، ظاَىپخاى چۇؼلۇً تاناه تەييار بۇلۇپ والذى دەپ نىًى تۇرظام تۇرۇپ نېڭىؽىا تەنؽىلىپتىپ

ۇر ۋە پىياسيى تۇـزاپ چۇؼلۇً تاناه تۇتىۋالذى. نەى ئولتۇرۇپ بىز دوۋە وىشىلهۇرچ، پەنىذ
َاسىزالۋاتىاى ئايالالريى ٌۇسەتتىو. ئۇالريىڭ يېًىذا چۇؼلۇً تاناه ئۇچۇى تەيياراليفاى بىز دوۋە 
يايهۇ بار ئىذى. ئەتىزاپتىٍى ئېتىشالردىٌ ئەرلەرنۇ يىفىلىؽىا باؼلىذى، تاناوىا ئوتۇرـۇيىهىشدا 

 ئادەم جەم بولذى.  12دۇظىايذا 

يىيؽىلىَ َەم يۇنؽاه  ٌۇٌتات ظالىتىه بۇلۇپ ٌەتٍەيلىّىًى َىعاپىا ئالهفايذا ظەل تۇسلۇ
 بوپتۇ. يېؽى چۇڭزاه ئايالالريىڭ بىزى نەيذىٌ تاناه وايذاه بوپتۇ دەپ ظۇرىذى. 

 "بەً ياخؽى بوپتۇ".

 "ئۇيچىلىَ تەٌەللۇپ وىلىپ ٌەتهەڭ، تۇسى ئاس بوپتۇ نىًىڭچە"

 ۇظتىّە. ئەرلەردىٌ بىزى "يەيە ئاسراه تۇس ظېپىڭ" دىذى.ئۇ يەيە ئاساره تۇس ظەپتى ظاالت ئ
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ِەپ وىلفاى ئەر يەيە بىز چىهذىو تۇسيى ظەپٍەيذى ئەتىزاپتىلەريىڭ َەنهعى تانىفىًى وىزىپ 
ناوۇللۇه بىلذۇردى. ئەنها تۇسيىڭ ئېؽىپ ٌەتٍىًىذىٌ نىًىڭ بۆرىّۇم ۋايعىفىًى تۇردى. 

ظۇتلۇً چاي ٌەلتۇرۇلذى، تۇؼاه ظۇت وۇيۇلفاى  ئىععىي َور چىىىپ تۇرـاى ئاروىذىٌ چىًىذە
ە ظۇيذى، پىيالىذا ئاپپاه چايًى ٌۇرۇپ نەيذە ئاسراه ئۇنۇت پەيذا بولذى.  بىزى ناڭا بىز پىيال

پاراؼۇً بار ئىٍەى، نەى ؼىٍەر ئوخؽايذۇ دەپ، يۇـاى بىز ظىىىو ئېلىپ چايفا وويۇپ، بىز 
ذى. تۇسلۇه چايًى ئىچىپ بۆرەٌلىزىو ۋايعاپ ئوتلىفايذىو، ئۇيىڭ تۇس ئىٍەيلىّى نەلۇم بول

   ٌەتتى. 

ؼىۋەلەريىڭ دوظىىًىذا ياى ۋە ِۇرۇچ يىهەٌلىزىذىٌ باؼىا يەيذىفايلىزىًىڭهۇ تايًى بولهىفاچ، 
يۇوۇروى يىهەٌلىٍلەريى ٌوپزەً يىيىؾ ئۇچۇى تۇسيى ٌوپ ئىعتىهال وىلىذىٍەى. ؼۇڭالؼىا 

 زىًىڭ يىعبەتەى ٌوپ بۇلۇؼى َەيزاى واالرلىي ئەنەط.ئۇالر ئارىعىذا يۇرەً ۋە بۆرەً ٌىععەللى

ئىععىىتىٌ يەپىعىو بۇـۇلۇؼىا باؼلىفايذى، نەى ئۇسرە تىلەپ ئوريۇنذىٌ تۇرۇپ، ئۇالريىڭ 
ئۇالر ەرظەم، رەظىهىًى تارتىو. خوؼلىؽىذىفايذا رەظىهًى ئىۋەتىپ بىزىهەى دەپ ۋەدە ب

يچە يېشىؾ تۇـزىعىذا بىز ئاس دىلفۇل بۇلۇپ، ئوسلىزىًىڭ ئادرىعىًى ؼىۋە يېشىىىذىهۇ ياٌى خىتا
 ئاخىزىذا ئىٍٍى خىل يېشىىاتا يېشىؽىا تۇختالذى. 

ئەرلەر بىلەى وول ئېلىؽىپ خۇؼلۇؼۇپ، ئايالالرـا رەخهىتىهًى بىلذۇرِەيذىٌ ٌىيىٌ، 
 ۋەلىعپىتىهّە نىًىپ ظو بار تەرەپٍە چاپتىو.

 

10 

تە بىز نەسِىل دەرط ئوتٍەى ئىذىو. خېًەى ـۇلجىفا بېزىؽتىٌ بۇرۇى خېًەيذىىٍى بىز نەٌتەپ
واپالپ ٌەتٍەى ؼال ئېىتىشىلىزى َەنهە يەريى جوڭّۇيىڭ جەيۇبىذىٍى بىز ئولٍە بۇلۇپ، 

ٌىؽًى نەپتۇى وىلفۇدەً ِۇسەل ئەتىياسدا تەٌؽى ٌەتٍەى تۇت بۇرجەً ؼال ئېتىشلىزى ئىذى. 
ەۋەر تاپىاى بىز ئۇوۇـۇچى يېؽىللىىىا ئايلىًىذۇ. نىًىڭ ؼىًجاڭفا بارىذىفايلىفىهذىٌ خ

"َەجەپ ياخؽى بوپتۇ! ؼىًجاڭ دىّەى ياخؽى جاي. بىلەنعىشٌى، َوٌۇنىتىهىش ـەرپًى 
  چۇوۇم ؼۇيذاه وىلىؾ ٌىزەً" دىذى ئىًّىلىش تىلىذا.  تەرەوىى وىلذۇرۇؼىا تەرەددۇت وىلىۋاتىذۇ.

ىلىؾ ٌىزەً نەى ئۇيىڭ ِزانهاتىٍىلىي خاتالىىلىزىًى تۇسۇتۇپ، يىهە ئۇچۇى ؼۇيذاه و
 ئىٍەيلىًّى ظۇرۇدۇم. 

 "چۇيٍى ؼىًجاڭ ...بەً وااله، بەً يانزات، بەً...

ئۇيىڭ ِىپىًى باؼىا بىز ئۇـۇل باال ئۇسۇۋەتتى "ؼۇيذاه، ئەنها ؼىًجاڭًىڭ وىشلىزى بەً 
 چىزايلىي!، ئۇيەرلىٍلەر ياخؽا ئۇظۇلفا بەً ئۇظتا" دەپ وۇؼۇپ وويذى. 
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 رۇدۇم.دەپ ظۇارـايهۇ ظىلەر ؼىًجاڭفا ب

 "بېزىپ باوهىفاى لىٍىٌ بارـۇم بار" دىذى بىزيچىعى.

 نەى تىلىۋىشۇردە ٌورِەى" دىذى ئىٍٍىًچى باال."

نىًىڭ ؼىًجاڭفا بارىذىفايلىفىهذىٌ خەۋەر تاپىايالريىڭ ٌوپۇيچىعى ئۇخؽاػ ئىًٍاظتا 
َەنهىعى   بولذى. نەى تۇيۇيذىفايالريىڭ ئارىعىذا ِەرچە ؼىًجاڭفا بېزىپ باوىايالر بولهىعهۇ،

دىّۇدەً، "ياخؽا ئۇظۇلفا ئۇظتا، چىزايلىي" دىّەى ِەپلەريى تەٌزاراليتى. بۇ ِەرچە 
ئەنەليەتٍە ناط ٌەلهەيذىفاى واتهال بىز ئوبزاس بولعىهۇ، ئۇالريى ئەيىپلىّۇم ٌەلهذى. چۇيٍى 

ٌىيو ئۇالر ٌورىذىفاى ِېشىت صۇريالالريىڭ َەنهىعذە دىّۇدەً، ٌوسيى واناؼتۇرىذىفاى رەڭذار 
ٌەيّەى ئويفۇر وىش يىّىتلىزىًىڭ خۇؼاللىي يېىفىپ تۇرـاى ظۇرەتلىزى بېعىالتتى. 

ئۇالريىڭ ظۇرەتتىٍى وىشالر ئەۋرىؽىو ٌەبى ياسۇً، يىّىتلەر ظاٌىٌ ئەنها بەوۇۋۋەت ٌۇرۇيەتتى. 
باؼىا بىلىذىفايلىزى يوه دىيەرلىَ ئىذى، چۇيٍى بۇ يەردە ئويفۇرالر يۇه،  دىٌ نۇؼۇ ظۇرەتلەر

ىًجاڭفا باراي دىعە ئارلىي يىزاه، ئۇچ ٌىچە ٌۇيذۇس ئويىشـا ئولتۇرۇؼى ٌىزەً ٌىلەتتى. نەى ؼ
ئۆس ئۇسۇنّە تەظللى بىزىپ، َىچ بولهىفايذا ـۇلجىذىٍى ئۇوۇـۇچىلىزىو چۇوۇم بۇ خىل 

 نەظلىلەردىٌ ٌوپزەً خەۋەرداردۇر دىذىو. 

11 

ىٌ تاۋۇس ووـۇيلىزى، بۇلۇپهۇ داۋايلىزى، چاوًاه ٌۆللىزى، ؼىز-ؼىًجاڭًىڭ ِۇسەل تاؿ
نىللەت. يېڭى دۇظتالر  ناَىزئۇظۇلفا  –ؼىًجاڭًىڭ ئۇظۇلى جاَايفا نەؼُۇر. ئۇيفۇرالر ياخؽا 

بىلەى ئۇچزاؼىايذا رەڭذار ٌىيىهلەريى ٌىيىپ، ياخؽا ئەيتىپ ئۇظۇل ئويًاػ ئوالريىڭ 
 ۇلى.ئۇيفۇرالريىڭ ئۇظۇلى ئۇالريىڭ رەڭذار َاياتىًڭى ظىهىۋ ئەيئەيعىذۇر.

 ياڭ خەيهېي.

ياؼىلىي بۇ  20بۇ ؼىًجاڭفا ٌەلٍەلّىًىّە ئۇچ يىل بولفاى بىز وىشيىڭ ياسـاى ناوالىعى. 
خىتاي وىش، ؼىًجاڭًىڭ ؼىهالىذىٍى ؼىخەيشە، واراناي ۋە ٌويتۇى واتارلىي يەرلەردىٌ ٌەلّەى 

 ئۇوۇـۇچىالريىڭ بىزى ئىذى. 

نىڭ ئەتىزاپىذا بۇلۇپ،  20ڭ يۇپۇظى يىلىذىٌ ئىلّىزى ؼىًجاڭذىٍى خىتايالريى – 1949 
َوٌۇنەتًىڭ ؼۇيذىٌ ٌىيًىٍى يىلالردا ئۇنۇنى يۇپۇظًىڭ بەػ پىزظەيتىّە يەتهەيتى. 

رىفبەتلەيذۇرۇؼى بىلەى، يۇپۇظى سىچ ئىچٍىزى رايۇيالردىٌ يۇرـۇى خىتاي ٌوچهەيلىزى 
ەيتىؽالرـا اظهاى سېىهٌ ئوسِەرتىۋەتتى. ئٌۇچۇپ ٌىلىپ، ؼىًجاڭًىڭ يۇپۇط بەلەيعىًى ئ

وارىفايذا بۇِۇيٍى ٌۇيذە ؼىًجاڭذىٍى خىتاي يۇپۇظى ئالتە نىليۇيذىٌ ئاؼىاى بۇلۇپ، ئۇنۇنى 
پىزظەيتىًى ئىّەللەيذىٍەى. )بۇ ظىتاتىعتىٍىالريىڭ تۇـزا بۇلۇؼى ِۇنايلىي،  45يۇپۇظًىڭ 
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 خىتايالريىڭ َەوىىى يۇپۇط ظايى بۇيىڭذىٌ ٌوپ بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، چۇيٍى َوٌۇنەت خىتاي
 ٌوچهەيلىزيىڭ َەوىىى ظايىًى ظىزتىا ئاؼٍارىالؼًى خالىهاظلىفى نۇنٍىٌ(.

ئاس دىّەيذىهۇ ختاي يۇپۇظىًىڭ ئۇچتەى بىز وعىهىًى ئىؽلەپچىىىزىؾ ۋە وۇرۇلۇػ 
يىلى تەظلىو بولفاى  – 1950دىۋىشيەظىذىٍىلەر تەؼٍىل وىلىذۇ )بىڭتۇەى(. بۇ دىۋىشيە 

ئۇچۇى تەظىعى وىلىًفاى بۇلۇپ،  ئۇيذىٌ باؼىا  ِونىًذاڭ ووؼۇيلىزىًى يەرلىٍلەؼتۇرۇػ
ئاساتلىي ئارنىيە ئەظٍەرلىزى بويزۇوىا  نىڭ  170يىللىزى نابەيىًىذە  – 1954يىلىذىٌ  -1952

يىلى ؼىًجاڭذىٍى  – 1961ئاظاظەى يەرلىٍلىؽىپ يۇوۇروى دىۋىشيەِە وۇؼۇۋىتىلّەى.  
ىلىپ، ٌوللۇلتىپلەؼتۇرۋەتٍەى. تېزىلفۇ سېهىًًىڭ ئۇچتەى بىز وىعهىًى َوٌۇنەت تارتىۋ

يىل جەريايىذا ؼاڭخەيذىًال ئىۋەتىلّەى  3يىلىفىچە بولفاى – 1966يىلىذىٌ  -1963
نىڭفا يەتٍەى. ؼۇيذىٌ ٌىيىٌ بىڭتۇەيًىڭ يۇپۇظى يىلذىٌ يىلفا  100خىتايالريىڭ ظايى 

 يېزىو نىليۇيفا يەتٍەى. 2ئېؽىپ، بۇِۇيٍى ئۇنۇنى يۇپۇظى 

اظى تۇسۇلهىعىذىٍى ئاالَىذە بىز ئورِاى. چۇيٍى ئۇيىڭ باؼىۇرۇلۇػ بىڭتۇەى جۇڭّۇيىڭ ظي
ئۇالريىڭ ئوس ئالذىفا ظاوچى ئورِايى، ظوت  ٍە تەۋە ئەنەط.ىتىَووۇوى ؼىًجاڭ يەرلىَ َوٌۇن

نەٍَىهىلىزى، دىخايچىلىي ۋە ظايائەت تارناولىزى، ؼۇيذاوال بىز واتار ئەنّەً بىلەى 
ذايلىزى يدولەت تەۋەلىّىذىٍى دىخايچىلىي نە. ى بارىلىزئوسِەرتىؾ الِىزلىزى ۋە تۇرنەخاي

ئۇرِايلىزى َىعاپلىًىذۇ. بىڭتۇەيًىڭ ئاظاظلىفى يەرلىَ ئىىتىعاتًى ئۇالريىڭ ئاظاظلىي 
راۋاجاليذۇرۇػ ۋە تۇپىالڭًى باظتۇرۇؼتىٌ ئىبارەت ئىٍٍى خىل لۇيٍىتعيەظى بار. ئۇالريىڭ 

َەربى لورنىعى ٌەيهەيذىفاى ئارنىيە" دەپ َەربى نارؼىًىڭ بىز نىعزاظىذا ئوسلىزىًى "
 تەظۋىزلەيذۇ. 

يېىىًىى يەچچە ئوى يىل نابەيًىذە يىشا يۇپۇظى ئېؽىپال والهاي ؼەَەر يۇپۇظىىهۇ تىش ظۇرەتتە 
نىڭفا  50يىلىفا ٌەلّەيذە ئۇ يۇپۇظى  – 1985ٌوپەيذى. ٌويتۇۇى ئەظىلذە بىز يىشا بۇلۇپ، 

 – 1981نىڭ بۇلۇپ،  80يىلى  – 1949رۇنچىًىڭ يۇپۇظىهۇ يەتٍەى بىز ؼەَەرِە ئاياليفاى.  ئۇ
نىڭفا يەتٍەى. ؼىهالذا ۋۇجۇتىا ٌەلّەى بۇ يېڭى ؼەَەرلەردە خىتاي يۇپۇظى ٌوپ  850يىلى  

 يذۇ. ظايلىىًى ئىّەللەيذى، ئۇالر يەرلىَ خەلىلەردىٌ ئايزىلىپ ياؼا

ۇچىلىزىو بىلەى خېًەيذىٍى ؼۇڭا نەلۇم يۇختىذىٌ ئېلىپ ئەيتىايذا ؼىًجاڭذىٍى خىتاي ئۇوۇـ
ئۇوۇـۇچىلىزىهًىڭ ئويفۇرالر َەوىىذىٍى ئۇوۇنلىزىًىڭ ئۇخؽىؽىپ ٌىتىؽىهۇ َەيزاى واالرلىي 

ئەنها ـۇلجىًىڭ ئەۋالى  ئەنەط.  چۇيٍى َەر ئىٍٍىغ خىتايالريىڭال ئارىعىذا چوڭ بولفاى.
ۇرالريىڭ يۇپۇظى يىلى ـۇلجىذىٍى واساوالريىڭ يۇپۇظى بىلەى ئۇيف – 2001پەرولىي ئىذى. 

خىتايالردىٌ ٌوپ ئىذى. َەيزاى واالرلىفى ؼۇٌى، نىًىڭ بۇ خىتاي ئۇوۇـۇچىلىزىو نۇؼۇيذاه 
بىز ٌوپ نىللەت ئارىالػ نوَىتتا ئۇچ يىل ياؼاپهۇ ئۇيفۇرالر تۇـزىعىذىٍى وارىؽىذا وىلچە 

 ى تەظۋىزلىًەتتى.ياخؽا ئۇظۇل بىلە ؼۇ ىاليئوسِۇرۇػ بولهىفاى. ئۇالريىڭ يەسىزىذە ئۇيفۇرالر يە
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 200 ۇلتىتىذا ئۇوۇيذىفاىٌٌىؽىًى تېخهۇ َەيزاى والذۇرىذىفىًى ؼۇٌى، ئًېّىلىش تىلى  لا
نەى تەرٌىپ تاپىاى. يەپەر ئۇوۇـۇچىًىڭ ئارىعذا ئارايال ئوى يەپىزى خىتاي ئەنەط نىللەتلەردىٌ 

رالر بىلەى واساوالر َەجەپلىًىپ بۇيىڭ ظەۋەبىًى باؼىا ئۇوۇتىۇچىالردىٌ ظۇرىعام، ئۇالر ئۇيفۇ
ئىًّىلىش تىلىّە وىشسىىهايذۇ دەپ جاۋاپ بەردى. ئەيًى چاـذا بۇ ناڭا ظەل ـەلىتە تۇيۇلذى، 
چۇيٍى ئۇيفۇرالر بىلەى واساه ئۇوۇـۇچىالريىڭ باؼىا پەيلەرِە بولفاى وىشـىًلى خىتايالريذىٌ 

عهەى ظەۋەپلەر تۇظالفۇ وېلىؽهايتى. ئەنها نىًىڭ بۇ نەظلىلەريى چۇڭىۇرالپ ئىشىذىًىؽىهّە وى
بولذى. بۇ ظەۋەپلەردىٌ بىزى ياتاه ؼارائىتىهىذىٍى ٌەنتۇٌلۇٌلەر، يەيى، تېىخچە يا ئۇچاه، يا 
چىًە واچا يا پەردە نەظلىعى َەل وىلىًهىفاى ئىذى. ئىٍٍىًچى نەظلە بولعا نەى ئۇچۇراؼىاى 

  ظەۋەپ بولذى.  ـەلىتىلىّىنىجەس خۇلىىذىٍى ـەلىتە ئادەنلەريىڭ 
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خۇيەى ۋە ؼىًجاڭذا ئۇچزاتىاى ئادەنلەر ئارىعذا ٌۇسۇنّە ئەڭ ـەلىتە تۇيۇلفىًى يەرلىٍلەر 
ئەنەط، بەلٍى ناڭا ئوخؽاػ ئەجًەبىلەر بولذى. ئۇالريىڭ خاراٌتىزىذىٍى بۇ خىل ـەلىتىلىَ 

هۇ، ّەى وىلىىئۇالريىڭ ئەظلىذىٍى نىجەسىهۇ ياٌى جوڭّۇـا ٌەلّەيذىٌ ٌىيىٌ ؼەٌىللەي
دەظلىۋىذە چەتئەللىٍلەر بىلەى بەً يېىىٌ ئۇتۇؼتىٌ ىپ بىز يىهە ديەلهەيهەى. عىٌبۇيىڭفا 

فا ِۇرۇَنۇظاپىزالر ئارالؼعاه ئاظايال  يېىىًلىؽپ ئۇسۇنىًى واچۇرۇپ يۇردۇم، چۇيٍى تۇال
 ئايزىلىپ وېلىؽىهىش نۇنٍۇى.ا يەرلىٍلەردىٌ باؼى ئىشدەپ،ئايلىًىپ، ئۇسىهىشِە تەظەللى 

ئوى چەتئەللىَ بار دىّەيًى ئاڭلىفىًىهذا ئۇ يەرِە بېزىؾ بارناظلىي  ـۇلجىذە دەظلىۋىذە
.  ۋاوىتًىڭ ئۇتۇؼى بىلەى بۇيذاه ئەيعىزەؼلەريىڭ وَەوىىذە ظەل دىلفۇل بولفاى ئىذى

ئۇالرـا بولفاى  البىُاجەتلىّىًى َىغ وىلذىو، چۇيٍى ئۇسۇنًى ئوالريذىٌ بەً يىزاه تۇتهىعان
  تۇرۇدىٍەى. وىشسىىىؽو نىًى نەؼفۇل وىلىپ

پ ئارام ئاالي دەپ تۇراتتىو،  بىزى ئؽىًٍى چەٌتى، ئاچعام بويى ئىّىش ٌەلّەى، ىئەنذى يېت
ووڭۇر چاچ،  چاوهاه ٌويًەً ٌىيۋالفاى،  ظول وولىًى داٌىذا بويًىفا ئېىۋالفاى بىزى ئويّە 

 ٌىزىذى. 

 "ئاپتۇۋۇسدا ٌەلذىڭىشنۇ؟" ظورىذى وارؼى تەرەپ ئانىزىٍا تەلەپپۇسىذا.

 " ياه، ٌىزا ناؼىًىعىذا ٌەلذىو، ناڭا بىلەت ظېتىپ بىزىؽًى رەت وىلىؽتى"

" دىذى. ئاروىذىٌ ئۇ ظاه وولىًى َاۋاـا ٌۇتۇرۇپ، تىشىفا بىزيى ئۇرۇپ " بۇ ئىزوى ٌەنعىتىؾ
ئۇالپال، "ئۇالر بۇيذاه وىلىؽًى وايئىذىّە خىالپ دەيذۇ، ئەنەليەتتە وائىذىًىڭ وايذاه 

هۇ بىلهەيذۇ، بىلهىّەيًى ئاس دەپ، بىلىذىفايالريذىٌ ظۇراپ بېىىؽىًىڭ ئىٍەيلىّىًى ئۇسلىزى
ئوريىفا، بولهايذۇ دەيذۇ خاالط. بۇ يەردىىٍى نەظلىًىڭ َەنهىغ نۇؼۇيذاه ئىؽالردىٌ ٌىلىپ 

 چىىىذۇ" دىذى. 
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تۇظاتتىٌ جايلىًىپ ٌەتٍەيذەً َاياجاى ًى تۇردى، ئۇ ئېفىز بىز خۇرظىًىپ بىز َاسا چىزاي
 زا ناؼىًىعىذا وايچىلىَ ۋاوىت ٌىتىذىٍەى؟" دەپ ظۇرۇدى.بىلەى "ٌى

 "يەتتە ظائەتىۇ دەيهەى"

"ۋاٍ، تىش ٌەپعىلەر، ئەڭ تىش ناڭعىهۇ ئالتە يېزىو ظائەت ٌىتىذۇ، ئالتە يېزىو ظائەت ئەڭ 
 يۇوۇرى رىٍورت".

ى يۇسىعىذىٌ وولىڭىشـا يىهە بولذئەدەپ َىلىفىچە ئۇيىڭ ٌىهلىّىذىٌ بىخەۋەر ئىذىو، نەى 
 دەپ ظۇرۇدۇم. 

ە ۋەلىعپىتتىٌ يېىىلىپ چۇؼتۇم، ٌىتىۋاتاتتىو، تۇظاتتىٌ بىز ناؼىًا ئالذىهفا ذ"ئۇرۇنىچ
رولًىڭ  بىلەى ظىلٍىًىپ ًىڭ بارىچە تۇرنۇس وىلىؽىوٌېلىپ تۇرنۇس وىلفايتى، جېًىه

ً ئوظتىذىٌ ئارتىلىپ يەرِە چۇؼتۇم، نۇرەنًىڭ "وارط" وىلىپ ظۇيفاى ئاۋاسىًىهۇ ئاڭلىفايذە
 بولذۇم".

ٌەلّىًىهۇ بىز وايچە يىل ەيّىلى ئۇيىڭ ئعىهى ِېبى ئىٍەى، ـۇلجىفا ئويفۇر تىلىًى ئۇِ
بىزەد، جەنى، لىعا ۋە نىؽەل  يەيە بۇلۇپ واپتۇ. ئۇيذىٌ باؼىا ئانزىٍىلىي ئۇوۇـۇچىالردىٌ

 . ئىٍەى واتارلىي توت ٌؽى بار

ٌ ئعىهلىَ بىزىال بار بۇلۇپ،  ٌۆلى نەيذىٌ باؼىا نۇئەللىهلىي وىلىذىفاى چەتئەللىٍتىٌ
نەى بىلەى ٌۇرۇؼٍىًى ِېبى ٌىلىپ ئۇسۇى ئوتهەي ئەيّىليەدىٌ ٌەلّەى بۇ نۇئاللىو، 

 بىش وول ئېلىؽىپ ٌۇرۇؼتۇه. ىۋىذى ٌىزياتىفىهفا 

بولعا ٌىزەً بۇيچىلىَ دەپ پەرەس وىلهاپتىٍەيهەى، ظىشيى بۇيىڭذىٌ ئىّىشرەً ى "بۇيىڭىشي
 ". دەپ پەرەس وىلفاى

 تا وويفۇيىو ئۇچۇى ئوسرە تىلەيهەى!" دىذىو. ئۇ پاٌار َىعاپلىًاتتى.شيى يائۇنۇت"ظى

 "َىچىىعى يوه، پەوەت چاخچاه وىلىپ وويذۇم ئادىؽىو!"

 "ظىشنۇ نۇؼۇ نەٌتەپتە ئۇوۇتىۇچىهۇ؟"

 يىلىذىٌ بىزى نۇؼۇ يەردە ئىؽلەۋتىهىش". -98"ؼۇيذاه، 

 "ئىؽلەۋاتىهىش...؟"

ىّىًى ئۇظىتّە ئىتتىزىپ وويۇپ، " نىًىڭ ئائىلەنهۇ نۇؼۇ يەردە، ئۇ بارنىفى بىلەى ٌۆس ئەيً
َەنهىغ نۇؼۇ يەردە، وىشىو توتٍە ٌىزدى، ئوـلۇم  ئايالىو ظۇظەى، وىشىو ظارا، ئوـلۇم ئەدىو

 ظەٌٍىشِە ٌىزەي دەپ والذى. ظىشيىڭهۇ باال چاوىڭىش بارنۇيا؟"
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 "يوه".

بەرِەيذەً دوالنفا ئۇرۇپ وۇيۇپ "ۋاوىت "ئەيىعزىهەڭ" دەپ وولىًى ٌۇتۇرۇپ، ناڭا تەظىللى 
 تېىخى ٌوپىۇ" دىذى. 

 نەى ئىپادە بىلذۇرنذىو.

"چاخچاه وىپ وويذۇم. ئوـلۇنًى يۇيۇيذۇرىذىفاى ۋاوىت بوپ واپتۇ، ئەتە بىشيىڭٍىّە بىزەر 
بىلىهەى بەلٍىو ئىؽىڭىش باردۇ، ؼۇڭا ئەيىعزەؼًىڭ  ؟ئىعتاٌاى وەَۋە ئىچىؽٍە ٌىلەلەنعىش

 ئۇ. بېعىو يوه" دىذى  َاجىتى يۇه،

نەى بېزىؽىا تىزىؽىپ ٌۇرەي دىيؽىو ئۇ "ئۇيذاه وىاللىعڭىش والتىغ ئىؾ بۇلۇدۇ" دىذى. 
دەيذىفاى باؼىا ِېپى باردەً بىزدەم يەيە ِىپًى تۇِۇتۇپ بىز وەدەم ٌەيًىّە چېًٍىپ خۇددى 

 پ ٌەتتى.ئاخزىذا َىچ يىهە دىهەي ٌۇلۇنعىزەپ وويۇپ چىىى ،ئوريىذىٌ ووسـالهاي تۇرۇپ
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ئۇوۇـچىلىزىهًىڭ َەنهىعّە ئىًّىلىشچە خاتىزە يېشىؽًى ئۇرۇيالؼتۇرۇدىو، بىزىًچىذىٌ بۇيىڭ 
ئوالريىڭ يېشىىچىلىفىفا پايذىلىي ئىذى، ئىٍٍىًچىذىٌ ئۇالريىڭ تۇرنۇؼىذىٌ خەۋەردار 

ىز ئۇوۇيذىفاى خۇاڭلىي ئعىهلىَ بيىللىىتا  -3هى بۇالتتى. تۇۋەيذىٍىعى بۇلۇؼۇنفا ياردى
 ئۇوۇـۇچۇنًىڭ خاتزىعىذىٌ ئېلىًذى:

ئەتىّەيذە ئويفايعام َاردۇـۇم تېخى چىىهاپتۇ، تەيتەربىيەِە چىىهاي دىعەم 
تەيتەربيە نەيذايذىٍى توپىا يائىالج ئوريۇنذىٌ تۇرۇپ جىزنايە تۇلەيذىفاى ِەپ. 

وېتىلىپ، تەڭ چېًىىتۇه. ئايذىٌ نەٌتەپ ئاؼخايىعذا ياؼتا وىلذىو، دەرظٍە 
پ والفىًى تاط واپتىٍەيهەى، ظىًىپىا واراپ يۇِۇردۇم. بۇِۇۇى ٍىٌىچى

 ٌەظپًى چۇؼتۇى بۇرۇى توت ظائەت دەرط بار ئىذى، رۇظچە ۋە تەرجىهايلىي
ئۇِەيذۇه. نەى رۇظچىًى ياخؽى ٌۇرۇنەى، ئەنها ئۇِەيهەً ئاظاى ئەنەط. 

ٌ تەرجىهايلىي ٌەظپى بىلەى خۇؼام يۇه، بەً سىزىٍىؽلىَ. لىياڭ نۇئەللىهذى
يەپزەتلىًىهەى. ئۇ بىشيى بەػ نىًۇت ٌىچىٍتۇرۇپ وويىۋەتٍەچٍە، نەٌتەپ 

 ئۇرۇى والهاپتۇ. ئاؼخايىعذا

چۇؼتىٌ ٌىيىٌ تەيتەربىيە دەرظى بار ئىذى، نۇئەللىو ٌىلەر َەپتە ئىّىشِە 
ظەٌزەؼتىٌ ئىهتىُاى ئالىهەى، نەؼي وىلىڭالر دىذى. نەى بىز پاٌار وىش 

ىزىتىۋەتتى. ٌەچلىَ تاناوتىٌ ٌىيىٌ يىفىًفا بولفاچ، بۇ خەۋەر نىًى ئەيع
واتًاؼتىو، يىفىٌ باؼىۇرـۇچى نىللەتلەر ئىتىپاولىىى َەوىىذە ئۇسۇى يۇتۇه 
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ـىچە ئۇِۇيۇػ وىلذىو. بىش  11ظوسلىذى. ئايذىٌ ظىًىپىا بېزىپ تاٌى ظائەت 
 . ٌەچلىَ ئۇِۇيىؽًى ياخؽى ٌورنەيهىش، ئەنها واتًاؼهايهۇ ئانال يوه

، ئاروىذىٌ ىا چىىىذۇئۇيفۇيۇپال چېًىىىؽ بىز خىل رېتىهذا ئۇتەتتى، ئۇالر يىڭ ٌۇيىئۇوۇـۇچىالر
 تاناه، ئايذىٌ دەرط، يەيە تاناه ئايذىٌ يەيە دەرط ئايذىٌ ئۇخالػ دىّەيذەً ئەتىّەيذىٌ

دىهەً، َەر ٌۇيى  ٌەچٍىچە باؼىىالريىڭ يەسىزىٌ يىزاه بواللهايال ئۇتەتتى. تەٌزار ئىؽالر بىلەى
تاساتۇلۇه  ىزەر ئىٍٍى ظائەتتىٌ ئاؼهايتى، بۇيىڭ ظەۋىبىًىىڭ ئۇسىّە تەۋە ۋاوتى بئۇالري

 َەيزاى واالتتىو. چۇؼۇيەلهەي

دەرط ئالذىزاؼچىلىفىذىٌ باؼىا َە دىعال ظىياظى يى خۇيەيذىٍى چاـذا نەٌتەپ ئۇوۇـۇچىالر
ـۇلجا  پائالىيەتلەرِە ئۇريالؼتۇرۇپ، جىذەل ناجزا چىىاـۇدەً ۋاوىت والذۇرنايتى.

هۇ واتتىىزاه ًدارىلهۇئاللىهىًذىهۇ ئۇوۇـۇچىالر ئۇخؽاػ ئۇظۇلذا باؼىۇرۇلۇپ، خۇيەيذىٍىذى
ٌۇيتۇرۇل وىلىًاتتى. بۇ يەردە واتًىؽىذىفاى ظىياظى ئۇِۇيۇؼلەر، ظياظى پائالىيەتلەريىڭ 

نەى  ۋاختىهۇ ئۇسۇى ئىذى. وىلىؾ پ بۇلفايذىٌ باؼىا نەجبۇرى ئۇِۇيۇػۆٌ ئۇخؽاؼال ظايىهۇ
 خۇالظىلىذىو. ـۇلجا چىّزا رايۇى بولفاچىا ؼۇيذاه دەپ  ذاه بۇلۇؼًىبۇي

نەٌتەپًىڭ وۇرۇلهىعًى چۇؼۇيۇػ تەط ئەنەط، وائىذە تۇسۇنلەريى ئۇِۇيۇپال وويعا بولذى 
نەٌتەپ َاياتىذىٍى وۇؼۇنچە ئەنها  ،ۇ وارىهاوىادىّەى ِەپ. َايات ؼۇيذاه ئاددى ٌۇرۇيۇد

 چۇى بىز وايچە َەپتە ٌەتتى.نىشايالريى تۇيۇپ يېتىؽىو ئۇ

 

تاناوىا ووڭفىزاه چىلىًىؾ بىلەى ئۇوۇـۇچىالر ۋارڭ چۇرۇڭ وىلىؽىپ، ٌۇلٍە  ًچۇؼلۇ
ًۇريى ظاوالپ يچاخچاوالر بىلەى ئاؼخايىفا واراپ چېپىؽتى. نەى يولًىڭ بىز بۇرجىّىذە ئېل

ۋاتىايلىفىفا ، بالالريىڭ توت يولًىڭ دۇوىىعفا ٌىلىپ ئىٍٍى ياوىا بۇلۇيۇپ ٌىتىوتۇراتت
دىىىەت وىلذىو. بىز وىعهى نەٌتەپ ئاؼخايىعفا ئۇدۇل ناڭذى، يەيە بىز وىعهى ئوڭفا بۇرۇلۇپ 
ناڭذى. وارىعام خىتاي ئۇوۇـۇچىالر ئۇدۇل نېڭىؽتى، ئۇيفۇر ۋە واساه ئۇوۇـۇالر ئوڭ تەرەپٍە 

ِە ناڭذى دەپ نەى بىز خىتاي ئۇوۇـۇچۇنًى تۇختىتىپ بۇالر يە بۇرۇلۇپ باؼىا تەرەپٍە ناڭذى.
 ئۇيفۇرالريى ئىؽارەت وىلذىو. 

 تاناوىا ناڭذى" ً"چۇؼلۇ

 "يەدە"

 "ئوسلىزىًىڭ ئاؼخايىعىذا"

 ئاؼخايىغ بارنۇ؟"الريىڭ ئايزىو "ئو

 ۋەتتە".ل"ئە
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بۇيىڭذىٌ َەجەپلىًىؽًىڭ َاجىتى يوه، چۇيٍى ئويفۇرالر بىلەى واساوالر نۇظۇلهاى بولفاچىا 
چۇؼىا ِۆؼى ظېتىلىذىفاى ئۇنۇنەى ايالر يەيذۇ. نۇظۇلهايالر ئەنها خىت ،چۇؼىا ِۆؼى يىهەيذۇ

رېعتۇرايالردا تاناه يېيىؽًى رەت وىلفاچىا، ئۇالر ئۇچۇى ئايزىو ئاؼخايا َاسىزالػ ٌىزەً 
ئاظاظى بار دىعەً بۇلۇدۇ. ئەنها ۋاوىتًىڭ ئۇتۇؼى  يىتەرلىَ ئەلۋەتتە. بۇ خىل ئايزىهىچىلىىًىڭ

جەَەتلەردىهۇ ئارلىؽىپ ئوتهەيذىفايلىفىفا دىىىەت وىلذىو. بىلەى ئۇوۇـۇچىالريىڭ باؼىا 
ئويفۇرالر بىلەى واساوالريىڭ ياتىفى خىتايالردىٌ ئايزىو ئىٍەى. ئۇالريىڭ دەرظخايىلىزى ۋە 

بۇ خىل ئەنها ئًّىلىش تىلى ٌالىذىزاظىهۇ ئايزىو ئىٍەى. ئۇتۇلىذىٍەى، دەرظلىزىهۇ ئايزىو 
ەظلەى ٌونپىيتۇر دەرظى بىلەى ظىياظەت دەرظىلىزى ئارىالػ ئايزىهىچىلىي نۇتلەه ئەنەظٍەى، ن

 ئۇتۇلىذىٍەى، باؼىا جەَەتلەردە نىللەتلەر ئايزىلىپ ياؼايذىٍەى. 

خىتاي ئۇوۇـۇچىالر بىلەى نىللى بۇلۇپ، ئىجتىهائى نۇَىتتىٍى ئايزىهىچىلىي تېىخهۇ رۇؼەى 
 ، َەم بىزِە ظىپۇرتلەؼهەيذىٍەىسئۇوۇـۇچىالر بىز بىزى بىلەى ئارالؼهايذىٍەى، ظو

يىّىتلەرنۇ نىللەت ئاتالپ خىتايالر بىلەى  -نىللى وىش ئويًىهايذىٍەى.نۇظابىىىلىزىهۇ 
 نۇَەببەتلەؼهەيذىٍەى. 

ئاداۋەت  -ۆچئئاؼٍارە ئۇالر ئوتتۇرىعذا وارىهاوىا نۇؼۇيذاه ئايزىهىچىلىي ئىچىذە ياؼىعۇنۇ، 
َەر ئىٍٍى تەرەپ وارؼى تەرەپًى نەۋجۇت باردەً ئەنەط ئىذى. ئۇالريىڭ بۇ خىل َالىتى ناڭا 

 ذى. بىز بىزىًىڭ نەۋجۇتلىفىًى ٌورنەظٍە ظېلىۋاتىايذەً بىلىًدەپ واراپ، ئەنەط 
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بولفاى، ٌەلهەٌچى ياتىفىهفا نۇرات بىلەى ئىعهائىل ناڭا ئويفۇرچە ئۇِۇتىؾ ئۇچۇى بۇِۇى 
ىڭ ظايىعهۇ ٌۇرۇيهەيتى. دىيىؽٍەى ۋاوىتتىٌ ئىٍٍى ظائەتچە ئوتتى، ئەنها نۇراتًئەنها 

نەى ظولادا ئاچچىفىهًى يۇتۇپ  ەئىٍٍىذىٌ ئوى نىًۇت ئوتٍەيذە ئىعهائىل ٌىزِەيذ
ئولتۇرتاتتىو. ئۇيىڭ خۇؼاللىي يېفىپ تۇرـاى چىزايذىٌ نەى بىلەى ٌۇرۇؼٍىًىذىٌ نەيهۇى 

 يهەيتى.بولفايلىفى چىىىپ تۇراتتى، ئەنها ٌىچىٍىپ والفىًىفا وىلچىهە پەرۋا وىلفايذەً ٌۇرۇ

 "ئەخۋالىڭىش ياخؽىهۇ يىَ؟"

 "ياخؽى".

 "يىهىلەر بىلەى نەؼفۇل بولذىڭشى؟"

 َىچ ئىؾ، ئولتۇردۇم ؼۇ، نۇراتچۇ؟"."
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 "ئۇ ئاسراه ئىؽىو چىىىپ والذى، ظەل ٌىچىٍىپ ٌىلىهەى دىذى". 

 نەى ئاچچىفىهًى تەظتە بېعىپ،

 "وولىڭىشدا ظائەت بارنۇ ئىعهائىل" دەپ ظۇرۇدۇم.

 "بار".

 بوپتۇ َاسىز". "وايچە

 "ئوى ئىٍٍى بولذى".

 "ئوى ئىٍٍى؟"

 "ئۇسىڭىش واراپ بېىىڭ نايا".

 يى ٌورظۇتۇپ تۇراتتى.  12وارىعام ظائەتًىڭ ٌىچىَ ئىعتىزىلٍىعى 

 "ظىشيىڭ ظائىتىڭىش ئاروىذا واپتۇ"

 "راظهۇ؟"

 "ؼۇيذاه، نىًىڭٍىّە واراڭ، ئىٍٍى بولذى".

 "ظىشيىڭ بېيجىڭ ۋاختى ئىٍەى"

 "يىهە؟"

 "بۇرۇى ېيجىڭ ۋاختى  ؼىًجاڭ ۋاختىذىٌ ئىٍٍى ظائەت "ب

 "ؼۇيذاوهۇ؟" 

دىهەً  12"ئۇيفۇرالر ؼىًجاڭ ۋاختىًى، خىتايالر بىيجىڭ ۋاختىًى ئىؽىلتىذۇ. ؼىًجاڭ ۋاختى 
 دىهەٌتۇر".  2بېيجىڭ ۋاختى 

ى ًبېيجىڭ ۋاخت ؼىًجاڭ ۋاختىًىڭهۇ بارلىفىًى ئۇيتۇپال ٌىتىپتىهەى، چۇيٍى نەٌتەپ
ەچ، نەيهۇ ظائىتىهًى ؼۇيىڭفا تۇـزالپ وويفاى. ئەتىّەيلىَ بىزىًچى دەرظىو ظائەت ەتٍئىؽل

دىّەيذىٌ ٌؽىّە بەٌزەً  8دىهەً ظائەت  10دا باؼلىًاتتى، َىععى جەَەتتىٌ ظائەت 10
ياواتتى. بۇ يەردە ؼىًجاڭ ۋاختىًى ئؽلىتىؽًىڭ تۇـزا ئىٍەيلىّىذىٌ وىلچە ِۇناياليهايهەى، 

ٌ َىعاپلىفايذا ؼىًجاڭ ۋاختًىى ئىؽلىتىؾ ئەڭ تۇـزا ٌىلىذۇ. ئەنها ٌۇى چىىىاى ۋاوىتتى
دىعە خۇددى ئۇسۇى ئۇخلىۋالفايذەً َىغ وىلىذۇ ئادەم. دىهىعىهۇ بۇ ۋاوىتتىٍى  10ظائەت 

 ئۇخؽاؼهاظلىي ئادەنًى ظەل وايهاوتۇرۇپ وۇيۇدۇ. 
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ًجاڭ بىلەى وىت ئؽىلىتىؽتىٌ ئىبارەت نوؼۇ بىز رىئاللىىتىٌ جوڭّۇ َوٌۇنىتًىڭ ؼىاۋ
ؼىًجاڭذا يەرلىَ  . دىهەً،نۇياظىۋەتٍە بولفاى ظەسِۇرلۇِىًى َىغ وىلىؾ نۇنٍىٌبولفاى 

ۋاوىت ئؽلىتىلعە بۇ يەريىڭ جوڭّۇدىٍى باؼىا يەرلەردىٌ پەرولىي ئىٍەيلىّى ِەۋدىلىپ 
چىىىؽتىٌ ظاواليفىًى بولهايتى.  بۇ ـۇلجىذىٍى نىللەتلەريىڭ جىعهايى ۋە ۋاوىت جەَەتتىهۇ 

 ز بىزى بىلەى پەرولىًىذىفايلىفىًىڭ يەيە بىز ئىپادىعى ئىذى.بى

نۇرات يۇتۇلۇپ وويۇپ، ٌەلّەيلىّىذىٌ بىؽارەت بەردى. ئۇ ٌىچىٍپ والفايلىفى ئۇچۇى ئوسرە 
تىلىّەيذىٌ ٌىيىٌ بىش دەرظىهىشيى داۋانالؼتۇردۇه. بىزەر ظائەتتىٌ ٌىيىٌ ٌايايلىزىو وۇرۇپ، 

بىلىًؽٍە باؼلىذى، ؼۇيذاوتىهۇ بۇ ۋاوىت ئىچىذە ظاالم  تىللىزىو ظەل وېتىپ ٌەتٍەيذەً
ئىبارىلىزى بىلەى ئىٍٍى ئۇچ ئەرەپچە )ئويفۇرچە( َەرپ -ظائەتٍە ئائىت وىعهەى ظوس

ئۇِۇيىۋالذىو. ئىًّىلىشچە رەخهەت ئەيتىۇم ٌەلهىذى، ئانها ئۇيفۇرچە وايذاه رەخهەت 
ې يى الوؼى )رەخهەت نۇئاللىو( دەپ ئەيتىؽًىهۇ بىلهىّەيلىّىو ئۇچۇى نەى خىتايچە "ؼىې ؼى

  رەخهىتىهًى بىلذۇردىو.

ئىعهائىلىًىڭ چىزايىذا َىچ وايذاه ئىپادە ٌۇرۇلهەي ناڭا واراپ تۇرۇپ والذى، نۇرات ظەل ياراس 
سلىهەڭ، خىتايچىًىڭ َاجىتى يوه" دەپ بۇلۇپ "باؼىا ۆبولفايذەً "بىشِە خىتاي تىلىذا ظ

 ۇرىذى.وىلىذىفاى ئىؽىڭىش بارنۇ؟" دەپ ظ

ئۇوۇـۇچىلىزىفا ئىًّىلىش تېلى نەؼي وىلىؾ پۇرظىتى يارتىپ بىزىؾ ئۇچۇى، نۇرات بىلەى 
ئىعهائىل َەر يەٌؽەيبە ٌۇيى بالالريى بىز يەرِە يىفىپ ظوسلىؽىؾ يىفىلىؽى ئوتٍۇسۇپ 
 بىزەتتى. ئىعهائىل بالالرـا رۇَى ئىلُانى بۇلۇدۇ دەپ نىًى بىز وايچە وېتىو بېزىپ ئووۇـۇچىلىزى
بىلەى ظوسلىؽىؽٍە تەٌلىپ وىلفاى ئىذى، ِەرچە نىًىڭ واتًىؽىؽىو وىعهەى ئۇوۇـۇچىالريى 
تەنتىزىتىپ وويعىهۇ، ئۇالر يەيىال ٌەلعىڭىش ياخؽى بۇالتتى دەپ تەٌزار تەٌلىپ وىلذى. 
ئۇالريىڭ ئۇوۇـۇچىلىزىًىڭ ياػ پەروى َەر خىل بۇلۇپ، ئارىعذا بالالرنۇ،ئوتتۇرا ياؼلىي ئەر ۋە 

نەى ئۇالريىڭ يىفىلىؽىفا تۇيجى  لالرنۇ بار ئىذى. ئەنها َەنهىعى دىّۇدەً ئويفۇرالر ئىذى.ئايا
ئۇوۇـۇچىالر ئارىعىذا يًىچىٍە بۇرۇت وويۇۋالفاى بىز ياػ، تەنتىزىهەي ىًىهذا وېتىو بارـ

 نەيذىٌ ئىًّلىشچە ظۇئال ظوراؼىا پېتىًذى. 

 بىزەنعىش؟""ئويفۇرالرـا بولفاى تەظىزاتىڭىش وايذاه، ظوسلەپ 

 نەى ئۇچزاؼىاى ئويفۇرالريىڭ َەنهىعى ياَايىتى ياخؽى ئىًعايالر ئىٍەى دىذىو. 

 "خىتايالرچۇ؟ ظىشيىڭچە ئۇالر ظەتهىٍەى؟"

ئۇيىڭ ظۇئالىذىٌ ئەتىزاپتىٍىلەر پاراوىىذە ٌۇلۇؼۇپ ٌەتتى، بۇ نەى ئۇچۇى َەيزايلىفىهىًى 
 يارتىپ بەردى.بېعىپ، ظۇرالفاى ظۇئالىفا جاۋاپ َاسىزالػ پۇرظىتى 

 "بەسىلىزى ظەتذۇر بەلٍىو، ظەت چىزايلىي ئادەنلەر َەنهە نىللەتتە بارـۇ" دىذىو.
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بېؽىًى چايىاپ لىّىًى بىلذۇرۇپ ئىُتىيات بىلەى بەرِەى جاۋابىهذىٌ وايائەتلەيهىّەينىًىڭ 
 وويذى.

 "خىتايالريىڭ بۇريى پاياه، چۇؼىىفىال ئوخؽايذۇ"

ۇلۇؼۇپ، ئۇيىڭ ِىپًى ووۋەتلەپ باػ لىڭؽىتتى.  نەى ئەتزاپتىٍىلەر يەيە واواوالپ ٌ
نۇرات بىلەى ئىعهائىلفا وارىذىو ، ئەنها َەر ئىٍٍعى َەيزايلىفىهًى بېعىؾ ئۇچۇى 

س ئىبارىلىزىذىٌ وىلچە َەيزايلىي َىغ وىلهىفايذەً بىپەرۋا ۆئۇوۇـۇچىلىزىًىڭ بۇ خىل ظ
اػ بىز ئادەم ظوس تىهىعىًى تۇرۇؼاتتى. بەختىهّە يارىؽا ئۇرۇوىىًا ٌەلّەى وۇؼها و

 ئوسِەرتىۋەتتى. 

"پۇتبۇلفا وىشسىىانعىش؟ نەى بەً وىشسىىىهەى، بىزاسىليە ٌانايذىعىًى ياخؽى ٌۇرۇنەى، ئۇالردا 
 رويالذو، رىۋالذۇ...." 

تۇختىفايذا نەى  ىپ، ظۆسدىٌئۇ بىزاسىليە ٌانايذىعًىڭ بارلىي ئەسالىزىًى بىزنۇ بىز ظاياپ چىى
 ،ئعىهىًى ظۇرۇدۇم

، ئالذىزاؼىلىفىهفا ئىؽلەيهەى "ئىعهىو تىلىۋالذى. نەى َوٌۇنەت ٌادىزى. نەى بەً ئالذىزاػ
. ٌونهًىعت پارتىيە، باوهاي، َەر ٌۇيى ئەتىّەيذە بىز نۇيچە وۇرۇه ِەپ ئاڭالپ ئولتۇرىهەى

اه دولەت باؼلىفى جىاڭشېهىٌ َەوىىذە بىز واتار وۇرۇه ِەپلەريى ئاڭالپ ئولتۇرىهىش. نىًىڭ بۇيذ
ئىؽالر بىلەى وىلچە خوؼۇم يوه، نەى ؼۇيچە ئالذىزاػ، بۇالريىڭ َەنهعى ۋاوىت ئىعزاپ 
وىلفايلىي. ئۇالر يىهە ئۇچۇى ۋاختىهىشيى ئىعزاپ وىلىذىفايذۇ؟ بۇيىڭ وۇرۇه ِەپ ئىٍەيلىّىًى 

 ئۇالرنۇ بىلىذۇ بولهىعا..."

تىذى. نەى دىىىىتىهًى ناڭا ئۇ نۇؼۇ يۇظۇيذا يەيە بىز نىًۇتتەً داۋانلىي ظوسلەپ ئايذىٌ تۇخ
يېىىٌ يەردە ئولتۇرـاى، ئەتىّەيذىٌ بىزى َىچ وايذاه ِەپٍە ئارالؼهىفاى جىهفۇر ئىٍٍى ياػ 
وىشـا واراتتىو. ئعىهىًى ظۇرىعام، جاۋاپ بىزؼًىڭ ئوريفا ٌۇلۇؼۇپ ٌەتتى، ظورىفاى 

ى ِېپىهىش ، وىلىذىفاظۇئاللىزىهًىڭ َەنهىعّە نۇؼۇيذاه ٌولٍە بىلەى جاۋاپ وايتۇرۇپ
ئارلىؽىپ ٌوۋرۇٌلۇً ۋەسىپىعىًى ئۇظتىّە ئالذى. َەر ئىٍٍىعى  ِەپٍە تىلىۋالذىوالهىفايذا 

ً پۇپايٍا ٌىيىۋالفاى بۇلۇپ، بىش توم ٌىزۇسيى ياخؽى ٌۇرۇنىش دىذى. ۆؽاػ رەڭذە ٌخئو
فا بېزىپ ئۇسىًى ئوپىزاتعيە وىشاليىڭ بىزى ئىًّىلىش تىلىًى ئۇِۇيۇپ، ئانىزىٍى

 تتى، يۇتىعىذا ئوپىزاتعىيە يىپلىزىًىڭ ئىشيالىزىًى ٌوردۇم. يفايلىفىًى ئەوىلذۇرۇدى

وايتىپ چىىىذىفاى چاـذا خىتايالريىڭ پاياه بوريىًى ناساه وىلفاى َېلىىى باال بىلەى يېىىٌ 
ناڭذىو. ئۇ ئعىهىًى ئەرٌىٌ دەپ تۇيۇؼتۇرۇپ، نەى بىلەى ٌۇرۇؼٍىًى ئۇچۇى خۇؼال 

يىلى يۇس بەرِەى ۋەوە َەوىىذە وايذاه ئۇچۇرالريى  – 9719روىذىٌ بولفايلىفىًى بىلذۇردى. ئا
 بىلىذىفايلىفىهًى ظۇرىذى.
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 باؼىىىالردىٌ ئاسراه ئاڭلفاى دىذىو.

 "بەسىلەر َوٌۇنەت بىلەى ظۇواؼتى"

 پهىذى؟"ۆ"واتًاؼىايالر ٌ

 پ".ۆ"ٌ

 پ ئادەم ووللىذىهۇ ئۇالريى؟"ۆ"ٌ

 وڭ نەظلە"."بەسىلەر ووللىذى، بەسىلىزى ووللىهذى. بۇ چ

ئۇيىڭ چوڭ نەظلە دىّىًى يۇس بەرِەى تۇوۇيۇؼًى ٌۇرظىتەنذۇ ياٌى باؼىىالريىڭ 
ووللىهاظلىفىًى ٌورظتەنذىفايذۇ دەپ ئويلۇيۇپ والذىو. وول ئېلىؽىپ خوؼلىؽىؾ ئالذىذا ئو 

 ٌۇلۇنعىزەپ تۇرۇپ "ٌىلەر َەپتە تۇيۇنفا ٌىلىڭ" دەپ تەٌلىپ وىلذى.

15 

تاالپ بۇالڭچىلىي ئوروپ ، ياتەچىلەر دولەت وايۇيىًى ٌوسِە ئىلهايئاس ظايذىٍى بىز وىعىو جى
وىلىپ جىًايەت ئوتٍۇسدى. ئۇالريىڭ وىلهىؽى ئىجتىهائى نۇوۇنلىىىا بوسـۇيچىلىي وىلذى. 

نۇلٍىًىڭ بىخەتەرلىّىّە ٌاپالەتلىَ -دولەت وايۇيىڭ ئابزۇيًى ووداپ، خەلي ئانهىعًىڭ نال
ئۇرِايلىزى ئۇالريىڭ جىًايى وىلهىؽلىزىفا وايۇيى تەرتىپ  وىلىؾ ئۇچۇى، وايۇى ئىجزا وىلىؾ

 .بۇيىًچە چارە وۇللۇيۇپ، وايۇيعىش َەرٌەتلەريى توختاتتى

 تاڭ ِوچىاڭ، تاؼىى ئىؽالر نىًىعتزلىّى.

 بۇ ئاتالهىؾ وايۇيى تەرتىپ يىهلەردىٌ دىزەً بىزىذۇ؟ تۇوۇيىؽتىٌ ٌىيىٌ يىهىلەر يۇس بەرِەيذۇ؟

ا ۋە ئۇرۇنچىذە َەربى َالەت يۇرِۇسۇلّەى. بىڭتۇەيذىٌ ٌەلّەى خەلي تۇپالڭذىٌ ٌىيىٌ ـۇلج
ئەظٍەرلىزى بىلەى نۇيتىشىو ئارنىيە ئەظٍەرلىزى ٌوچىالردا واراۋۇللۇه وىلفاى. ئويلەر ٌەڭ 
ٌۇلەنذە ئاختۇرۇلۇپ، يۇرـۇى ٌؽىلەر ئاظاظعىش وولفا ئېلىًفاى. خەلىارا ٌەچۇرۇم 

نىڭفىچە ٌىؽى وولفا ئېلىًفايهىؾ.  5نىڭذىٌ  3يذا تەؼٍىالتىًىڭ دوٌالتىفا ئاظاظاليفا
ًىڭ ـۇلجىذىٍى تۇرنىعفا وانالفاى، بىز وىعهى توتىًچى دىۋىشيەظى يۇرـۇى ٌؽى بىڭتۇەى

يۇرـۇيلىزى َىچ وايذاه وايۇيى ئاظاظعىش َەپتىلەپ  بولعا باؼىا يەرلەرِە يوتٍىلىپ وانالفاى.
 وىيىٌ وىعتاوىا ئېلىًفايهىؾ. َەتتا ئايالپ ظۇالپ وويۇلفاى. بەسىلەر واتتىي

بىڭتۇەيًىڭ بۇ وتېىو ٌورظەتٍەى خىشنىتى ئاالَىذە تىلفا ئېلىًفاى، نەظلەى، ۋاڭ لېچۇەى " 
يېىىًىى يىلالردىٌ بىزى بىڭتۇەى وۇراللىي ظاوچى وۇؼۇيى ؼىًجاڭًىڭ بىزلىّى ۋە ظىياظى 

  نۇوىهلىفى ئۇچۇى ئاالَىذە نۇَىو توَپىلەريى وۇؼتى" دەپ ناختىفاى.
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يولفا وويفاى، ئەيًى چاـًىڭ ئۇسىذە جوڭّۇدا ئېچىۋىتىؾ ظىياظىتًى  ؼۇيىڭ بىلەى بىز ۋاوىتتا
ٌىيًىچە تىەيئەيهىّە تايٍا ئىۋەتىپ ئۇوۇـۇچىالر َەرٌتىًى باظتۇرـاى دىڭ ؼىاۋپىڭ ظەٌزاتىا 

 -25يىلى  – 1997لىؽى بىلەى دولەت ئالتە ٌوى ناتەم تۇتتى. ۆچۇؼۇپ والفاى ئىذى. ئۇيىڭ ئ
لىۋرال ٌۇيى ئۇيىڭ ناتەم نۇراظىهى ئوتٍۇسۇلذى. ئۇيىڭ ئۇلۇم نۇراظىهى ئوتٍۇسۇلىۋاتىاى 
ٌۇيذە بىز تەرەپتىٌ ئۇسۇى تەسىيە يۇتۇولىزى ئۇوۇلۇپ، ِۇل چەنبىزەٌلەر تەوذىو وىلىۋاتىاى 

ئاپتۇۋۇس ۋەَىهىّە چۇؼۇپ، پەيتتە ئۇرۇنچىذە ئۇچ ئاپتۇۋۇسدا بونبا پارتىلىذى. پۇتۇى ؼەَەر 
  ٍەتلىزىذە وۇراللىي ظاوچى ئەظٍەرلەر پۇظىا وويۇلذى.بى

لىؽى بىلەى تۇرٌىيەدىٍى ئوٌتىچى ئويفۇر تەؼٍىالتلىزى بۇ تىئاروىذىٌ بېيجىڭذا بىز بونبا پار
. ئۇالر بۇ َەرٌەتًى "َوٌۇنەتًىڭ فاىىًى جاٌارلىّئىٍەيلىنەظۇل ۋەوەِە ئوسلىزىًىڭ 

ىي باظتۇرۇپ، دىئالۇُ ئاروىلىي بۇ نەظلىلەريى ؼىًجاڭذىٍى نىللى ئاساتلىي َەرٌىتىًى واتت
َەل وىلىؽًى رەت وىلفايلىفى ئۇچۇى ئېلىپ بېزىلفاى وىعاط َوجۇنى"دىّەى. پارتىالؼتىٌ 

، بۇ بۇلۇپ ٌىيىٌ بېيجىڭذا ئانايلىي ظاوالػ ٌۇچەيتىلىپ وعهەى چارىالر يولفا وۇيۇلفاى
ظوسلەؼٍەى وىعهەى ئويفۇرالر بىلەى ى چارىالريىڭ بەسىلىزى ئويفۇرالرـا وارىتىلفاى ئىذى. نە

ى ئۇالريى چىىىزىؽًى رەت وىلفايلىفىًى، بەسى نېُهاى ٌۇتۇؼلەر لىزئەيًى چاـذا ٌىزا ناؼىً
 باياى وىلذى. ياتاه بىزىؽًى رەت وىلفايلىفىًى 

 

يىلى ب ب ط  – 1997ۋاظتىلىزىًىڭ ئاالَىذە دىىىىتىًى ووسـىفاى. ئاخبارات بۇ ۋەوەلەر 
ۇلجىفا نەخپى ٌىزِەى. ئۇالر ئىٍٍى ٌۇى پائالىيەت ئېلىپ بېزىپ توپلىفاى نۇخبزلىزى ـ

ظوَبەت خاتىزلىزى ۋە ظىٌ ئالفۇ لًتىلىزىًى ظاوچىالر نۇظادىزە وىلىپ نۇخبىزالريى وولفا 
ئالفاى. ئەيًي چادىٍى ٌويذىلىَ تېلېّزاك ِېشىًىتًىڭ خەۋىزىّە ئاظاظاليفايذا، نۇخبىزالر 

يذىٌ ٌىيىٌ پاٌىعتايفا ظۇرِۇى وىلىًفاى. ئۇالر ٌەتٍەيذىٌ ٌىيىٌ ئوى ٌۇى واناپ وويۇلفا
 َوٌۇنەت ئۇالر بىلەى ٌۇرۇؼٍەيلەريىهۇ وولفا ئالفاى. 

ؼۇ يىلى ئاپزىل ئېيىذا نۇؼۇ وېتىهىى ۋەوەِە واتًاؼىايالر ظوت وىلىًفاى. ئۇالرـا َوٌۇم ئىالى 
نىڭچە ٌىؽى  5سۇلّەى بۇلۇپ، وىلىؾ يىفىًى ـۇلجا ؼەَزىًىڭ تەيتەربىيە نەيذايىىذا ئوتٍۇ

َوٌۇم ئىالى وىلىؾ يىفىًىفا واتًاؼىاى. بۇ وېتىهىى َوٌۇم ئىالى وىلىؾ يىفىًىذا توپالڭفا 
ئۇالريىڭ ئارىعىذا ئۇچ ئويفۇرـا جاسا َوٌۇم وىلىًفاى.  30واتًاؼىاى دىّەى والپاه بىلەى 

يىتى ًاۇالڭچىلىي" جىٌىؽىّە "سەخهلەيذۇرۇػ، ئوت وويۇػ، لوٌچەٌلىَ، بۇسـۇيچىلىي ۋە ب
بىٍىتىلىپ ئولۇم جاساظى بىزىلّەى. َوٌۇم ئىالى وىلىًفايذىٌ ٌىيىٌ، ؼەَەر ظىزتىذىٍى 
جاسا نەيذايىفا ئېلىپ بىزىلىپ نىلتىي بىلەى ئېتىپ ئولتۇرۇلّەى. دۇييا ئويفۇر وۇرۇلتيىًىڭ 

 بايايىفا ئاظاظاليفايذا بۇالريىڭ جەظىذى ئالىعىّە وايتۇرۇلۇپ بىزىلهىّەى.



52 
 

جاۋاپٍار ناؼىًا بىلەى ؼەَەر ٌوچىلىزىذە  27والفاى  ،ذىٌ ٌىيىًٌىَوٌۇم ئىالى وىلىؾ يىفى
تۇوىايلىزى ناؼىًفا –ىالر ٌوچىالردىٌ ئوتٍەيذە، جاۋاپٍارالريىڭ ئۇرۇه ًظاسايى وىلىًفاى. بۇ ناؼ

يېىىًلىؽىپ، ئوالر بىلەى ظوسلىؽىىؽٍە ئۇرۇيفايهۇ ياٌى ووتىۇسۇؼىىهۇ، ئۇيىعى ئېًىي 
ەنەط، ئەنها ناؼىًالريى وۇـذاپ ناڭفاى ظاوچىالر ئۇالرؿ ئوه چىىىزىپ ئۇچ ٌىؽًى ئ

ناي ٌۇيى ـۇلجا ٌەچلىَ ِېشىتىّە  -1يىلى  – 1997ئولتۇرِەى. يۇرـۇيلىزىًى يارىاليذۇرـاى. 
بېعىلفاى بىز خەۋەردە بۇ ۋەوەدە ئولّەى ۋە يارىاليفاى ئانهىًى "توپىالڭچىالر" دەپ خەۋەر وىلىپ، 

نەسٌۇر ېتىهىى ۋەوەدە ئىٍٍى ٌىؽى ئولّەى، يەتتە ٌىؽى يارىاليفاى دەپ ئۇچۇر بەرِەى. بۇ و
خەۋەردە يەيە وۇراللىي ظاوچى وىعهلىزى ئالذى بىلەى َاۋاـا ئو چىىىزىپ ئاِااليذۇرۇػ بەرِەى 

 .فاىدەپ خەۋەر وىلى

ناي  -22وولفا ئېلىًفاى. ـۇلجا ٌەچلىَ ِېشىىتىًىڭ ى ئاروىذىٌ يۇرـۇيلىفاى ٌىؽى
ە ؼەَەردە ظاوچىالريىڭ ـۇلجا رايۇيىذا ئويهو ئوي ئاختۇرۇػ ئېلىپ ىذٌۇيىذىٍى خەۋىز

 61بارـايلىفى َەوىىذە ئۇچۇر بىزىلّەى. بۇ وتىهىى  "واتتىي سەربە بىزىؾ" َەرٌىتى جەريايىذا  
لفا ظاوچى "سونىّەر جىًايەتچىلەر،تېزۇرىعتالر، ۋە ئاظاظلىي دىًى رەَبەرلەريى وۇ 248ناؼىًذا 

جىًايەت ِۇنايذارىًى وولفا ئېلىپ ٌەلّەى" لىّى خەۋەر  84ئېلىؾ ئۇچۇى ئىۋەتىلىپ، 
 وىلىًفاى. 

چىالػ َەرٌەتلىزى رئيۇى ئايلىزىفا ٌەلّەيذە َوٌۇنەت بۇ وېتىهىى تۇپۇالڭًى دولەتًى پا
تى بىلەى باـالپ چۇؼەيذۇرۇؼٍە باؼاليذۇ. ؼىًجاڭ ِىشىتىًىڭ خەۋىزىّە ئاظاظاليفايذا يەر ئاظ

نەظچىت  133دىًى تەؼۋىىات ئەظلىيەلىزىّە وىلىًفاى بىز وېتىهلىي َوجۇم يەتىجىعذە 
 44ىلفاى. َەنهىغ بۇلۇپ نەسٌۇر رايۇيذا وايۇيعىش َەرٌەتٍە باؼچىلىي وىلفاى توۇرۇلۇؼى تۇخت

يەپەر جىًايەت ِۇنايذارى وولفا ئېلىًفاى. ئۇيذىٌ باؼىا وايۇيعىش وۇرئاى ئۇِۇتۇػ 
پاچاواليفاى. نەسٌۇر خەۋەردە "وايۇيعىش دىًى َەٌەتلەر رايۇيهۇ رايۇى، ٌەيتهۇ  100ئوۋىلىزىذىٌ 

فاى. ئىيۇل ئيېىذا ًجار ظېلىئۇسۇل ٌىعىل تاسىاليذى" دەپ  ،ٌەيت ئويهۇ ئوي ئاختۇرۇلۇپ
ئاپتۇيۇم رايۇيلۇه خەلي وۇرۇلتىيًىڭ رەئعى َانۇدۇى يىياس " بولّۇيچىلىٍٍە ۋە وايۇيعىش دىًى 

سىذە يەيە ئىتياتچايلىي ۆەرِە خەلي ئۇرۇؼى ئىالى وىاليلى" دەپ چاوىزىي وىلفاى. ئو ظپائالىيەتل
بىشيىڭ بولّۇيچىلەرِە وارؼى ٌۇرۇؼىهىش نىللى نەظلىهۇ، دىًى نەظلىهۇ ئەنەط. بۇ  بىلەى"

ۋەتەيًى پارچىالؼىا ئۇرۇيىۋاتىاى بولّۇيچىلەر بىلەى دولەتًىڭ بىزلىّى ۋە بىخەتەرلىّى ئۇچۇى 
 دەپ چۇؼەيچە بەرِەى. "وىلىۋاتىايالر ئوتتۇرىعىٍى ظىياظى ٌۇرەػٌۇرەػ 

يىللىزىفىچە  – 1999-1998بىزىؾ ظوتلىزى ئيۇى، ئىيۇل ئاليزىذىٌ باؼالپ تاٌى  طئولۇم جاسا 
، ئېچىلىپَوٌۇم ئىالى وىلىؾ يىفىًى ـۇلجىذا يەيە بىز وېتىهلىي ئۇچۇه ئاروىذىٌ داۋانالؼتى. 

بويۇيلىزىفا ئىعهى ۋە جىًايەت وىلهىؽلىزى  دا ٌورظىتىلذى.جەريايى تىلىۋىشۇر ظوتًىڭ
يېشىلفاى تاختىالر ئېعلفاى، ووللىزى ٌەيًىّە باـاليفاى، باؼلىزى ئىّىلّەى جىًايەتچىلەر 
َەربى ئاپتۇنۇبىللىزىذا واتار تۇرـۇسۇلفاى ٌۇرۇيۇؼلەر ٌورظۇتۇلّەى. ئاروىذىٌ ئۇالرنۇ 
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يىلىذىٍى دۇييا ٌەچۇرۇم تەؼٍىالتىًىڭ  – 1999فاى.  ٌۇچىالردا ناؼىًا بىلەى ظاسايى وىلىً
ِە يېىىٌ ٌىؽىّە  200دوٌالتىفا ئاظاظاليفايذا ـۇلجا ۋەوەظىذىًى ٌىيىٌ، نەسٌۇر رايۇيذا 

 ئۇلۇم جاساظى بىزىلّەى.

ۋاوىتًىڭ ئۇتۇؼى بىلەى، ۋەسىيەت ئاظتا ئاظتا ٌىؽىًى بىئارام وىلىذىفاى َالەتتە پەظىيىؽٍە 
تًىڭ دىىىىتى بىزدىٌ لالۇيّۇڭچىالرـا يوتٍەلذى. ئۇالر دېًى ِۇرۇٍ دىّەى باؼلىذى. َوٌۇنە

رەسىل نۇياپىىالر" دەپ بىذئەتچىلەر ياٌى والپاوىىهۇ نۇيەظعەر بۇاللهىفاى، لالۇيّۇڭچىالر "
دەرىجىذە لذۇرارلىي تەظىۋىزلەيّەى. ئەيًى چاـذا َوٌۇنەتًىڭ تەلەپپۇسى ٌىؽىًى َەيزاى وا

 ى.ٌەڭ وۇظاه ئاڭاليفا

بىش َەر نىللەت خەلىىًىڭ ظەۋىزچايلىفىًى يەسەرِە ئېلىؽىهىش ٌىزەً. پارتىيە چۇوۇم َەر 
ئادەتلىزىذىٍى ئوسِۇلۇٌلەرِە َورنەت وىلىذؼى  –يىشىي، ئۇرپ  -نىللەت خەلىًىڭ تىل

 ٌىزەً.

يۇس بېزىذىفاى سېهىٌ  "ؼىًجاڭ تېزۇردۇيياـا ۋاڭ لېچۇەى ظىًتەبز ٌۇيى،  -1يىلى  -2001
)يەيى َەنؽە تېزۇرلۇه َوجۇنلىزى يۇس بىزىذىفاى يەر ئەنەط( دەپ ئىؽەيچ بىلەى  ئەنەط"

 جاٌاراليذۇ. 

ئارىذىٌ ئۇسۇى ئوتهەي ئانىزىٍذىٍى دۇييا ظودا نەرٌشىًىڭ ئىٍٍى ئىّىش بىًاظى ئىٍٍى 
 ئايزىپاليًىڭ َوجۇنىفا ئوچزايذۇ.
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ئايچە ئاظاى ئەنەط، چۇيٍى  ؼىًجاڭذىٍى ئىًعاى َووۇولىزى نەظلىعىّە ئېًىي باَا بىزىؾ
بۇلّۇيچىلىَ تەرەپذارىذىٍى وىعهەى ئويفۇر تەؼٍىالتلىزى ئوس نەخعىذىًى ئەنەلّە ئاؼۇرۇػ 
ئۇچۇى ِاَىذا سورلۇه ۋاظتىلىزىًى وولاليفاى. بۇيذاه ؼارائىتتا جۇڭّۇ َوٌۇنىتًىڭ دولەت 

 َەرٌەت ئېلىپ بىزىؽى وايۇيعىش ئەنەط. بىخەتەرلىّى ئۇچۇى

 ۇولىزى ٌۇسىتىؾ تەؼٍىالتىئىًعاى َۇو

ظىًتەبىز  -11دەظلەپٍى چۇچۇػ ۋە َەيزايلىىتىٌ باؼىا، نىًىڭ ختاي ئۇوۇـۇچىلىزىهًىڭ 
 ۋەوەظىّە بولفاى ئىًٍاظى ئاظاظى جەَەتتىٌ ئۇچ تۇرِە بۇلۇيىذۇ.

 بىزىًچى خىلى :

يېزىو نىًىڭچە بۇ ياناى ئىؾ. يۇرـۇيلىفاى ئادەنلەريىڭ ئولّەيلىّىًى ئاڭالپ ٌوڭلۇم بەً 
 بولذى. راظتىًال يىفلىفىو ٌەلذى. 
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 ئىٍٍىًچى خىلى:

بۇ خەۋەريى ئاڭالپ بەً خوػ بۇلۇپ ٌەتتىو، چۇيٍى ئۇسۇيذىٌ بىزى ئانزىٍىلىىالر دايىو 
باؼىىالرـا َوجۇم وىلىپ، ئۇالريىڭ ئىؽىفا ئارلىؽىۋالفاى ئىذى. ئۇالر ئوسلىزىًى دوييا 

 يوچىلىفى ئەنذى. ظاوچىعى، يوچى َىعاپالپ ٌەلّەيذى، وېًى ئۇ

 ئۇچۇيچى خىلى:

دەظلىۋىذە بۇ خەۋەردىٌ بەً خۇؼال بولذۇم، چۇيٍى ئانىزىٍىلىىالر دايىو باؼىىالريىال بوسەً 
ئۇلۇپ ٌەتٍەيلىّىًى ئاڭالپ ٌوڭلۇم يېزىو بۇلۇپ، وىلىذۇ، ٌىيىٌ يۇرـۇى ٌىؽىلەريىڭ 

 ئۇالرـا ئىچىو ئاـزىپ والذى.

َايىتى ئويلۇيۇپ ئېلىپ، ئانىزىٍىًىڭ ئالفايىعتايفا جۇڭّۇ َوٌۇنىتى تۇيجى وەدىهىًى يا 
َاۋادىٌ َۇجۇم وىلىؾ پىاليىًى وۇللىذى. ئىلّىزى جۇڭّۇ َۇٌۇنىتى باؼىا دولەتلىزىًىڭ 
ئىچٍى ئىؽلىزىفا ئارلىؽىؽىا وارؼى تۇرۇپ ٌەلّەى.  نەظلەى ئىزاه ۋە يۇِۇظالۋىيەدىٍى 

اى. بۇ خىل واراؼًىڭ ٌەيًىذە باؼىىالريىڭ تۇوۇيۇؼالرـا باؼىىالريىڭ ئارلىؽىؽىفا وارؼى تۇرـ
تەيۋەى ياٌى تىبەت ئىؽلىزىفا ئارلىؽىؽذىٌ ئەيعىزەػ، ياٌى ئوسى بىلەى يېىىٌ نۇياۋىتى بار 
نۇظتەبىت دولەتلەريى وولالػ يۇسۇظىذىٌ  ئىلىپ بارـاى ظىياظى تالالؼالر ئىذى. ئۇيذاوتا وايذاه 

 ئوسِۇرۇپ والذى؟ بۇلۇپ "تېزۇرـا وارؼى جەڭ"ِە بولفاى وارىؽى

ئەلۋەتتە، ئانىزىٍا پىزىشىذىًتى بۇؼًىڭ بىش بىلەى بول ياٌى بىشِە دۇؼهەى بول دىّەى 
تەَىذىهۇ نۇَىو رول ئويًىفاى.ئەنها جۇڭّۇ َوٌۇنىتىّە ئەڭ خوػ ياوىىًى بۇيذىٌ ٌىيًى 

ڭفا َەروايذاه ئىچٍى ياٌى تاؼىى َادىعىّە "تېزۇرىشىو" دىّەى والپاوال ٌەيذۇرۇلعە، ئۇيى
وايذاه تاوابىل تۇرظا َىچ وايذاه تۇظالفۇـا ئۇچزىهايتى. دىهەً، جۇڭّۇ َوٌۇنەت 
ئەنەلذارلىزىذىٌ بىزەرظىًىڭ يادىفا تاٌى  نۇؼۇ ٌۇيّىچە يۇس بەرِەى "تېزۇرىشىو" َەرٌەتلىزى 

يىلى ئوٌتەبزدىٌ باؼالپ ئەنەلذارالر ؼىًجاڭذىٍى بولّۇيچى  -2001ٌەپ والذى بولفاي، 
ەتئەللەردىٍى تېزۇر ٌۇچلەر بىلەى باـلىًىؾ بار دىّەى ِەپلەريى تەٌزارالؼىا ٌۇچلەريىڭ چ

باؼلىذى. بۇيذاه وىلىؾ ئاروىلىي ؼىًجاڭًىڭ بولّۇيچىلىَ َەرٌىتى ناَايەت جەَەتتىٌ 
 "تېزۇرىشىو" بىلەى پەرولەيهەيذۇ دىّەى ئۇوۇنًى تارواتهاوچى بولفاى. 

ۋانالؼتى. دولەت بايزىهىفا ئۇلّۇرتۇپ يەتتە ؼۇيذىٌ ٌىيىٌ تۇتىۇى وىلىؽالر توختىهاي دا
ئويفۇرـا "جەنىيەت تەرتىۋىًى بۇسـاى" دىّەى جىًايەت بىٍىتىلىپ، ئۇلۇم جاساظى بىزىلّەى.  
جۇڭّۇ خەۋەرلىزى ِېشىتى ئۇرۇنچى ظاوچى دايىزلىزى والذۇه دىلۇالريى تاسىالػ َەرٌىتى ئېلىپ 

ىعىًىڭ باؼلىفى دۇ جىئەى ؼىًىڭ ؼىًجاڭ باردى دەپ خەۋەر وىلىذۇ. ئۇرۇنچى ظاوچى ئىذار
ِېشىتىّە بېعىلفاى ِىپى بويىًچە ئېلىپ ئەيتىايذا ئۇالريىڭ بۇ َەرٌىتىًىڭ نەوعىذى 
َەددىذىٌ ئىؽىۋاتىاى سونىّەر تېزۇرىىعت ٌۇچلەريىڭ ئەدىۋىًى بىزىپ، ؼىًجاڭ رايۇيىًىڭ 

نەسٌۇر  وىلىؾ ئىٍەى. وىؽتىٌ ئەتىياسـىچە بولفاى ئىجىتهائى بىخەتەرلىّىّە ٌاپالەتلىَ
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يۇيابىزـىچە بولفاى  30ظىًتەبىزدىٌ  – 20ِېشىتًىڭ ٌىيًىٍى خەۋەرلىزىّە ئاظاظاليفايذا 
"سونىّەر تېزۇرىعت" ۋە باؼىا جًىاي ئىؽالر  واتتي سەربە بىزىؾ َەرٌتى جەريايىذا

خەۋىزى تور جىًايەتچى وولفا ئېلىًفاى. دۇييا ئويفۇر  166جىًايەتچىلىزىًى ئوس ئىچىّە ئالفاى 
 نىڭذىٌ ئاؼىاى دىيىلّەى.  3بىٍىتًىڭ خەۋىزىذە وولفا ئېلىًفايالر 

 

ئەيًى چاـذا نًىڭ بۇ ئوسِىزؼلەردىٌ َىچ وايذاه خەۋىزىو يوه ئىذى، چۇيٍى ـۇلجىفا 
ظىًتەبىز ۋەوەظىذىٌ ٌىيىًهۇ ٌوپ  -11ٌەلّىًىهّىهۇ تېخى ئۇسۇى بولهىفاى ئىذى. 

ها ئەتىزاپذىىٍى ئوسِۇرۇؼلەردىٌ ظىياظى نۇَىتتا ئىؽالردىٌ خەۋەرظىش والذىو. ئەن
 ئوسِۇرۇؼلەريىڭ بۇلۇۋاتىايلىفىًى َىغ وىلذىو.

ِېبى ۋە ٌولىٌ واتارلىي ئۇچ ئەجًەبىًىڭ نەٌتەپ  ەى،دىىىىتىهًى تارتىاى بىزىًچى ئىؾ ن
نۇدىزىًىڭ ئىؽىخايىعىفا يىفىًفا چاوىزلىؾ بولذى. ظەي خېًىو يىهە ئۇچۇى 

يىڭ ظەۋىبىًى دىهىذى، ئەنها بەً نويىو ئىؾ ئىٍەيلىّىذىٌ بىؽارەت چاوىزىلفايلىفىهىش
بىش پادىؽاًَىڭ تەختى وويۇلفاى بىز ئىؽخايىذا ظاوالپ ئولتۇرـاى ئىذۇه، نەٌتەپ  بەردى.

نۇدىزى ٌىزىؽى بىلەى ئوريىهىشدىٌ تۇردۇه. ئۇ بىشيى ئولتۇرۇؼىا تەٌلىپ وىلىپ "ـۇلجا ٌوپ 
ظىلەر ٌوپزەً ئتىيات وىلىڭالر" دىذى. ئۇ بىشيى ئاِاَاليذۇرۇپ، نىللەتلىَ بىز چىّزا رايۇيى، 

'ئاس ظايذىٍى بوِۇيچى ٌۇچلەر وااليهىىايچىلىي چىىىزىؽىا ئۇرۇۋاتىذۇ، ظىلەر ئۇيذاه ٌىؽىلەر 
بىلەى ئاالوە وىلهاڭالر، َەنذە ئۇالر ئوسلىزىًى بىز نىللەتًىڭ ياٌى دىًى ئەوىذىًىڭ ۋەٌىللىزى 

ڭالر' دەپ ئۇوتۇردى. ئاخزىذا، ئۇسەڭلەريىڭ بىخەتەرلىّى ئۇچۇى بېيجىڭ دىعە ئالذىًىپ والها
دىٌ ٌىيٌ تاالدا والهاڭالر دەپ خۇالظىلىذى. ظوسىّە ئاسراه ۋەَىهە  11:30ۋاوتى ٌەچ ظائەت 

وېتىؾ ئۇچۇى بولعا ٌىزەً، بۇ ئەتىزاپتا وىعهەى تالىبايالر َەرٌەت ئېلىپ بېزىۋاتىذۇ، ظىلەر 
 ېلىؾ يىؽايى بولۇپ والهاڭالر دەپ وۇؼۇپ وويذى. ِە ئۆَزۆئۇالريىڭ ِ

ئۇ بىشيىڭ رەخهىتىهىشيى ٌۇتۇپ بىزاس تەخزى وىلذى، ِېبى بىلەى ٌولىًًىڭ رەخهەتلىزىًى 
 ئاڭلىفايذىٌ ٌىيىٌ خۇؼاللىي بىلەى، وۇيۇيذەً نېڭىپ چىىىپ ٌەتتى.

ىو. نىًىڭ پۇتۇى نەى ئۇيىڭ يۇوۇروى ئاِااليذۇرۇؼلىزىًىڭ َىچ وايعىًى پەرۋايىهفا ئالهىذ
بىز تاػ ئاتىۇ يىزاولىىتىٍى واساوىعتايفا وىلىذىفاى ظەپىزىهذە  ەَىغ خيالىو، ٌىلەر َەپتذ

 ئىذى.
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چەتئەللىٍلەر خالىفاى ۋاختىذا جوڭّۇدىٌ چىىىپ ٌەتعە رۇخعەت، ئەنها وايتىپ ٌىلىؽى 
خعەتًانعى ئۇچۇى چۇوۇم وايتا ٌىزىؾ ۋىشىعى ئېلىؾ ٌىزەً، بولهىعا خىشنەت وىلىؾ رۇ
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نۇظادىزە وىلىًىذۇ. ۋىشا ئىلىؾ ئايچە وىيىٌ ئەنەط، بىز وايچە جەدۋەل تۇؼىۇسۇپ، بىز پارچە 
رەظىو بىلەى ئاسراه پۇل تاپؽۇرظىال ۋىشا بىزىذۇ. ئەنها ـۇلجىذا َىچ وايذاه ئىؾ ئۇيذاه ئاظاى 

ىفى يوه. نەظلەى پۇتهەيذۇ. بۇ يەريىڭ بەسى وائىذە نىشايلىزىًىڭ وايۇى بىلەى َىچ وايذاه چات
ٌوۋرۇٌتىٌ ئۇتۇؼًى نەيى وىلىؽًىڭ ئۇسىًىڭ َىچ وايذاه وايۇيى ئاظاظى يوه. ٌىيًچە 
ئۇوعام، ئۇيذاه وايۇيهۇ نەۋجۇت ئەنەظٍەى، وارؼى تەرەپٍە بېزىؽهۇ نەيى وىلىًهاپتىٍەى، 

 نەٌتەپ نىًىڭ بەً يىزاوالرـا ٌىتىپ وېلىؽىهذىٌ ئەيىعزەپال ؼۇيذاه دەپ وويفاى ئىٍەى.

لەرِە دۇچار بولذى. ئۇالر وايتا ٌىزىؾ ۋىشىّە ئىلتىهاط ظۇيۇؼهۇ نۇؼۇيذاه نۇؼٍۇللۇٌ
ئىلىتىهاط ظۇيۇػ ئۇچۇى نەٌتەپتىٌ خەت ئەٌىلىؽىهًى بويزىذى. ئالذى بىلەى ظەي خايىهفا 
دىذىو بۇ ئىؽىًى، ئۇ "يىهە ئۇچۇى بارىعىش؟ ئۇ يەردە يىهە وىلىعىش؟ ٌىهلەر بىلەى 

ئايذىٌ بۇ نەظلىًى نەٌتەپ  ذەً بىز واتار ِۇنايلىي ظۇئالالريى ظۇرىذى.ئۇچۇرىؽىعىش؟" دىّەي
نۇدىزىّە دوٌالت وىلذى، نودىز بىز َەپتە ئوياليفايذىٌ ٌىيىٌ بېزىؽىهفا وۇؼۇلذى. ؼۇيىڭ 
بىلەى ظەي خايو نىًىڭ چەتئەلّە چىىىؽهفا نەٌتەپًىڭ وۇؼۇلفايلىفى َەوىىذە بىز پارچە 

ولفا ئالفايذىٌ ٌىيىٌ تۇؼىۇسۇلفاى جەدىۋەل ۋە تەلەپ وىلفاى خەت چىىىزىپ بەردى. خەتًى و
رەظىهًى ئېلىپ ظاوچى ئىذارىىعفا باردىو. ظاوچى ئىذارىعىذا ٌۇلۇنعىزەپ تۇرۇپ نەوعىذىهًى 
ئۇوتۇرۇپ، يۇوۇروى ناتىزيالالرـا وۇؼۇپ پاظپۇرتۇنًى ئۇالرـا تاپؽۇرۇپ، ئىؽلىزىو ئوڭ بۇالر 

ٌۇلۇنعىزەپ وويذۇم.  نەجبۇرى ظۇتۇپ تاتلىىىىًا بىز وايچىًىدىّەى ئۇنۇتتە چىؽلىزىهًى ٌور
بۇيى ئاڭالپ   ئۇالر ناتىزيالالريى ئالفايذىٌ ٌىيىٌ ئەتە ئەتىّەيذە ٌىلىؽىهًى بويزىذى.

نۇرەنذىٍى تاػ ئېلىۋىتىلّەيذەً بولذى، دىهىعهۇ لويذۇيذا بىزنۇيچە پۇل خەجلەپ ئاراى َەل 
ۇلۇپ ٌىتىؽىًى خالىهايتىو. ئەِەر ئىٍٍى َەپتە ئىچىذە وىلفاى واساوىعتاى ۋىشىًىڭ بىٍار ب

ئىؽلەتهىعەم ۋىشىًىڭ ۋاختى ئۇتۇپ، پاظپۇرتۇنفا چاپاليفاى بىز پارچە چىزايلىي رەڭذار 
 وەـەسِە ئايلىًىپ واالتتى.

ئەتىعى ئەتتىّەيذە ظاوچى ئىذارىعى ئؽىىا چۇؼۇؼتىٌ بۇرۇيال بېزىۋاپتىهەى. ظاوچىالر خۇددى 
ىذەً واتاردا تۇرۇپتۇ، بەسىلىزىًىڭ لورنىعى بار بەسىلىزىًىڭ يوه. ظېهىش بىزى نەٌتەپ باللىز

يوولىها وىلىۋىتىپتۇ. نەى ظەۋىزچايلىي بىلەى ظاولىذىو، ئوى نىًۇتالردىٌ ٌىيىٌ ٌىزظەم، 
 ۋىشىڭىش تېخى پۇتهىذى دىذى. 

 "ئەتە چىىارنۇ؟"

 "بەلٍىو".

ظاوالپ تۇرۇپتۇ. نىًى نىًى ظەي خايىو  ئەتىعى ئەتىّەيذە يەيە ظاوچى ئىذارىعفا بارظام،
ٌۇرۇؼى بىلەيال بېلىّىهذىٌ يىتىلەپ بىز چەتٍە تارتتى.  يىهە ئىؾ ئىٍەيلىّىًى ئاڭىىزىپ 

ظاوچى ئىذارىعىذىٌ يىزاوالؼتۇه. پاظپۇرتۇم تېخچە ئۇالريىڭ بولفىچە بىز ناؼىًىفا چىىىپ 
 وولىذا ئىذى.  
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 العام بولهىفۇدەً؟""يىهىلەر بۇلۇۋاتىذۇ؟ يىهە ئۇچۇى ۋىشا ئ

 "ؼارايىت ئوسِۇرۇپ والذى، ئۇ يەرِە بىزىؽڭىش بىخەتەر ئەنەط".

 "نەى بىلهەيذىفاى بىزەر خەۋەر بارنۇ؟ بىلىؽىهچە واساوىعتايذا ۋەسىيەت تىًچفۇ؟"

ئۇ بېؽىًى بىز ياوىا ظىڭاياى وىلىپ، واؼلىزىًى ٌۇتۇرۇپ، ئاـشىًى يۇناله بىز چەنبىزەٌتەً 
 پۇرۇؼتۇرۇپ:

بىشيىڭ وارىؽىهىشچە واساوىعتاى بىخەتەر ئەنەط، بىشيىڭ ِىپىهىشِە وۇاله ظېلىڭ، بىش  "ياه،
   ظىشيىڭ بىخەتەرلىّىڭشِە ٌۇڭۇل بۇلۇنىش. واساوىعتايفا ٌىيًچە بارظىڭىشنۇ بۇلۇدۇـۇ" دىذى. 

بىٍار بۇلۇپ ٌتىذىفايلىفىًى چۇؼەيذۇرۇؼٍە  نەى ۋىشام نۇؼۇ َەپتىذىٌ ٌىيىٌ والعا
ي خېًىو ِېپهًى ئاڭىىزالهىفايذەً بىزدەم دىلفۇل بولفايذىٌ ٌىيىٌ، نەٌتەپ ئۇرۇيذۇم، ظە

يېزىو ظائەتتىٌ ٌىيىٌ وايتىپ   نۇدىزى بىلەى ٌۇرۇؼۇپ بېىىؾ ئۇچۇى  چىىىپ ٌەتتى.
 ٌىلىپ "ظىشيىڭ ئىلتىهاظىڭىشـا نەظۇل ئادەنًى تاپالهىذۇه" دەپ ٌىزدى. 

نىًىڭ بېزىؽًى تۇظىاى ظاوچىالرنۇ ياٌى "ِىپىڭىشيى چۇؼۇيەلهىذىو، يىهە دىهەٌچى ظىش؟ 
 نەٌتەپهۇ؟"

 "بىش ظىشيى تۇظۇپ وااليلى دىهىذۇه، پەوەت بارنىعڭىش ياخؽى دەپ تەۋظىيە وىلذۇه".

 ۋۇجۇدۇنًى بىز خىل وەَزى ـەسەپ واپلىذى.

"تەۋظىيە وىلذۇه؟ ظىش نىًى تۇظۇۋالذىڭىش. تەۋظىيەلىزىڭىش بىلەى ٌارىو يوه. نەى بارىهەى 
اى ئادەنًى ظىش تۇظۇۋالذىڭىش. ئەنذى ظىشدىٌ ئىٍٍى يەرظىًى تەلەپ وىلىهەى، نىًى دەپ ناڭف

تۇختتىۋالفايلىفىڭىشيى، ؼۇيذاوال بۇيىڭ ئۇچۇى ٌورظەتٍەى ظەۋەپلىزىڭىشيى ئعپاتاليذىفاى 
يىشىپ بىزىعش، ئىٍٍىًچىغ، دەرَال پاظپۇرتۇنىًى وايتۇرۇپ بىزظىش. بىز پارچە ياسنا ئعپات 

 ئىٍٍىعىًى بۇِۇى وۇلۇنفا يەتٍۇسىعىش" دەپ ۋاوىزىذىو.بۇالريىڭ َەر 

ئۇالر ِەرچە "ظىشيىڭ بىخەتەرلىّىڭىشِە ٌۇڭۇل بۇلۇنىش" دىّەيذەً وۇرۇه ِەپلەريى وىلعهۇ، 
ئەنەليەتتە ئۇالريىڭ ئەيىعزەيذىفىًى نىًىڭ بىخەتەرلىّىو ئەنەط، بەلٍى ئوسلىزىًىڭ 

هىّەى بىزەر باال چۇؼعە، ياٌى ئۇالريىڭ بىخەتەرلىّى ئىذى. يەيى، نىًىڭ بېلىهفا ٌۇتۇل
خىيالىذىٍى تالىبايالريىڭ بىزەرظى ناڭا سەرەر بەرظە، ياٌى ِۆرۆِە ئېلىۋالعا، ئوسلىزىًىڭ 
نەظۇليىتًىڭ ظۇرۇؼتە وىلىًىؽىذىٌ ئەيعىزەيتتى. ئۇالريىڭ نەى بىلهەيذىفاى باؼىا 

َەنهعى ئاظاظعىش ۋەظۋەظىذىٌ تەؼۋىؽلىزىهۇ باردۇ بەلٍىو، ئەنها نىًىڭ وارىؽىچە ئۇالريىڭ 
 باؼىا يەرظە ئەنەط. 
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ٍەط وىلىىؾ تانىفىغ پئەتىعى ئەتىّەيذە پاظپۇرتۇنًى وۇلۇنفا ئېلىپ وارىعام، ئىچىذە ئە
يىپ يىڭى بىز وايتا ٌىزىؾ ۋىشى چاپالـلىي ئىذى. تۇظاتتىٌ بۇيذاه دەردۇ َالىذىًى بېعىلفاى 

اؼاؼًىڭ وايذاه بۇلۇدىفايلىفىًى َىغ وىلفايذەً بىلذۇرىذىفاى بىزەر ئورِايى يۇه ظىعتىهىذا ي
بولذۇم. ئۇالريىڭ بۇيذاه يۇلعىش وىلهىؽى نىًى ـەسەپلەيذۇرۇپ، ئۇنۇتىعىشلەيذۇردى. ٌۇيذە 
نۇؼۇيذاه تۇتانىيۇه بىز ئىجتىهائى نۇَىتتا ياؼاؼًىڭ يەوەدەر ٌىؽىًى ئاساپاليذىفايلىفىًى 

ىڭ ـەسىۋىًى تاؼىۇسۇپ، جايذىٌ تۇيذۇرۇپ، تۇيۇه َىغ وىلىؽىا باؼلىذىو. بۇيذاه ئىؽالر ئادەنً
 يولفا نىڭؽىىىهۇ نەجبۇرلىؽى ئەجەپلىًەرلىَ ئەنەط. 

18 

ياس بەً ئىععي، وىؽى بەً ظۇـاه،  ٌىلىذۇ. ـۇلجىًىڭ ٌۇس پەظلى توي وىلىؽىا ئەڭ نۇئاپىي 
تتەً ٌوپ ياسدا َول يىفىٌ ٌوپ. ئەنها ٌۇس پەظلىذە َاۋا نوتىذىل، ئاظهاى َەنىؽە سۇنزەئەتى

ٌوً بۇلۇپ، ئۇيذىٍى ئؽٍاپالر ئېچىلىپ، يۇتىاى ٌورپىلەر ئاپتاپتا واولىًىذۇ. ووي ۋە 
 ئاتالريىڭ ئەڭ ظېهىزـاى پەظلى.

ئەرٌىًًىڭ نىًى بىزال ٌۇرۇپ، تويفا تەٌلىپ وىلفايلىفىذىٌ ئىًتايىٌ خۇؼال بولذۇم. ئۇ 
ىڭ يېذا ٌۇرۇؼىلى دىذى. نەى دە ئاساتلىي يۇلىذىٍى بىز ياۋايخايىً 2ؼىًجاڭ ۋاوتى ظائەت 

ۋاختىذا ئۇلّۇرۇپ دىّەى يەرِە بارظام، ئىعهائىل، نۇرات واتارلىي ئالتە ياػ بالىًى ٌوردۇم. 
نەيذىلىزىّە وىشىل ِۇل ئۇالريىڭ َەنهعى وارا ٌاظتۇيۇى بۇرۇلٍا ٌىيۋالفاى بۇلۇپ، 

ئۇيىڭفا  تاوىۋالفاى ئىذى. نەى ئۇالريىڭ ئارىعىذىٍى بىزىًى ئەرٌىًّە ئوخؽۇتۇپ
 يېىىًالؼتىو.

 "ياخؽىهۇظىش؟ بۇ ظىشيىڭ ئەڭ بەختلىَ ٌۇيۇڭىشـۇ دەيهەى؟" 

ئۇ ناڭا واراپ ٌۇلۇنعىزەپ وويذى، ئەنها چىزايىذىٌ َەيزايلىي چىىىپ تۇراتتى.  ٌەيًىهذە 
تۇرـاى بىزىعى "ؼۇيذاه، ئەلى وولذاػ بۇلفايلىفىذىٌ ئاالَىذە خۇؼال، ئەنها نەى ئۇيىڭذىًهۇ 

جاۋاپ بەردى. وايزىلىپ وارىعام ئەرٌىٌ ئىٍەى. نەى خىجىللىىتا ئۇڭايعىش  خۇؼال" دەپ
 نۇراظىو واچاى باؼلىًىذۇ دەپ ظۇرۇدۇم. تويَىجىيىپ وويذۇم، ۋە 

 " دىذى.ذۇموىلىپ بولنۇراظىو تۇِىذى، نەى توي "

يىًچە ئۇتٍۇسۇلۇپتۇ، ئۇيفۇرالريىڭ ئادىتى بوؼۇ ٌۇيى ئەتىّەيذە وىش تەرەپًىڭ ئويىذە نۇراظىو 
توي نۇراظىهىفا ٌىلىٌ ٌوپ َالالردا واتًاؼهايذىٍەى. وىشيىڭ راسىلىفى ئەتىّىًى خالى بىز 
ئويذە نۇلالم بىلەى بىز ِۇۋاچىالريىڭ ئالىذىذا ئېلىًىذىٍەى. توي نۇراظىهىفا نۇلالم، تويى 
 بولفا يىّىت، وولذاػ ۋە بىز وايچە ياػ دوظت بۇرادەرلىزى واتًىؽىذىٍەى. نەى ئەرٌىًّە
ئوخؽۇتۇپ خاتا تۇيۇۋالفاى ئەلى دىّەى يىّىتٍە، پەرىشىهچە بۇيذاه توي وىلىؾ ئۇظۇلىفا 

 ناوۇل بۇلىذىفاى ئايالالر بىزىتايىيەدە يۇوهىٍى دەيهەى دىذىو. 
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"بۇ بىشيىڭ ئەيئەيىهىش، بىش نۇظۇلهاى. ئەنها تۇرپايذىٍى بەسىلەر بۇيذاه وىلهايذىٍەى، ئۇالريىڭ 
 واتًىؽىذىٍەى" دەپ جاۋاپ بەردى. ٌىلىًلىزىهۇ نۇراظىهفا 

 "ئۇالرنۇ ئويفۇرنۇ؟"

 "ئۇيفۇر، ئەنها ياخؽى نۇظۇلهاى ئەنەط"

ئۇيفۇراليىڭ ئارىعىذا نۇؼۇيىڭفا ئۇخؽاػ باؼىا يەرلىٍلەريى چۇؼۇرىذىفاى ظوسلەريى خېلى 
يىلى ياسـاى ٌىتاۋىذا بۇ نەظلىًى نۇيذاه  – 1930ٌوپ ئاڭلىذىو. پېتىز للېهىڭًىڭ 

ئۇالر ياؼىفاى  ۋە بولّۇيچىلىَ ئىڭى، اى، ئۇالريىڭ ئوتتۇرىعىذىٍى بۇ خىل يىزاـلىيئىشَارلىف
نۇَىتًىڭ تەظىزىذىٌ بولفاى، يۇرت بىلەى يۇرت ئوتتۇرىعذا ٌەڭزى ٌەتٍەى چوللۇٌلەر ۋە 
ووم بارخايلىزى بولفاچ بۇ خىل نۇَىت "ؼۇ يەردىٍى ٌىؽىلەريىڭ خاراٌتىزىذە بىز خىل 

ؼەٌىللەيذۇرۇدۇ. ؼۇڭالؼىا خىتايالر بۇ ەريى ئاالنەتل سىزى تار بۇلۇؼتەً ، ۋە يەئىتىپاوعىشلىي
ئوسلىزىًىڭ ئۇسۇيذىٌ بىزى ووللۇيۇپ ٌىلىۋاتىاى بىزلىًٍى بۇسۇپ، يەرلەريى ئىذارە وىلفايذا 

بۇ ۋەسىپىًى چۇيٍى والهىفاى، ىتى َاجباؼىۇرۇػ ظىياظىتىًى بۇ يەردە وايتىالؼًىڭ  پئايزى
 ولفاى ئىذى" دەپ ياسـاى. ئەت ئۇرۇيذاپ بتەبى

 ئەلىًىڭ تۇرپايلىىالريى چۇؼۇرىذىفاى ظوسلىزى بۇيىڭلىي بىلەى تۇِۇنىذى. 

"بىزەر ـۇلجىلىي تۇرپايفا بارظا، تۇرپايلىىالر ئۇالريى ئالذايذۇ، ئەنها تۇرپايلىىالر ـۇلجىفا 
 ٌەلعە، بىش ئۇالريى بەسىذە ؼاڭخۇ وىلىپ وويهىش ئەنها ئالىذىهايهىش" دىذى.

 باؼىا يۇرتلۇوالريى وايذاه پەره ئىتىەلەيعىلەر؟""

 "ئۇالريىڭ ؼىۋىعىذىٌ ياٌى بەسىذە بېؽىذىٍى دوپپىعىذىٌ بىلّىًى بۇلۇدۇ".

يىڭ دوپپىلىزى بىز بىزىّە ئۇخؽاؼهايذۇ. ؼىًجاڭذىٍى وىعهەى ؼەَەرلەردىىٍىلەر
وىزلىي يېؽىل رەڭ  ـۇلجىلىىالريىڭ ٌوپۇيچىعى يۇنۇاله وىشىل دۇپپا ٌيىذۇ، وەؼىەرلىىلەر تۇت

دوپپاـا ئانزاه، خوتەيلىٍلەريىڭ دوپپىعى ئاه يەوىؾ چۇؼۇرۇلّەى وارا رەڭ ٌىلىذۇ. ئەِەر 
 بىزەر ـۇلجىلىي وەؼىەر دوپپىعىًى ياخؽى ٌۇرۇپ ٌەيعىهۇ َىچ ٌىو ئۇيى تۇظۇۋالهايذۇ.

ؼۇنفا ئۇ ئەلى ـۇلجىًى ياخؽى ٌۇرەنعىش دەپ ظۇراپتى، خۇيەيّە وارىفايذا ياخؽىٍەى دەپ تۇرۇ
" دەپ ِىپىهًى بۇلۇۋەتتى. نەى ئىچىهذە خىتايفا ئۇچ ئەنەط !"ـۇلجىذا خىتاي ئاس ؼۇڭا ياخؽى

 ئۇيفۇرنۇ بارنىذۇ دەپ ئويلۇيۇپ والذىو.

ۋە رەڭذار لىًتىالر بىلەى پەدەسلەيّەى بىز وايچە  ، پىالظتىَ ِۇللەرَەر خىل ِۇل چەنبىزەٌلەر
وولذاؼلىي َووۇوىًى پەػ وىلىپ ناؼىًىڭ  . ئەلى ئۇسىًىڭئاپتۇنۇبىل يىتىپ ٌەلذى

بىشەٌلىزىذىٌ وۇظۇر چىىىزىپ ۋايعىذى. ئاروىذىٌ ئۇس وولى بىلەى ِۇللەريى تۇسەپ، بەسىلىزىًى 
وىزوىپ، بەسىلىزىًى وايتىذىٌ بىٍىتىپ، بەسلىزىًى ئالهاؼتۇرۇپ دىّەى خۇددى  ئالذىزاػ بىز 
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يىٌ ناڭعاه بۇلۇدۇ دىذى. ئەرٌىٌ بىلەى ظەتىزاچتەً پايپاظالپ ٌەتتى. ئوى نىًۇتالردىٌ ٌى
ئەلى بىزىًچى ناؼىًىفا چىىتى، ئىعهائىل، نۇرات ۋە نەى ئىٍٍىًچىعىّە چىىتۇه، 

 ئاروىهىشىذىٌ يەيە يەتتە ناؼىًا ناڭذى. 

ناؼىًىالر ظىًّاللىزىًى ۋاوىزىتىپ ؼەَەريى بىز ئايلًىپ ٌوۋرۇٌٍە ٌېلىپ تۇختىذى. ئۇ يەردە 
جۇپ ياػ وىش يىّىت ۋە َەنزالىزى رەظىهّە چۇؼۇۋاتىاى ز وايچە ؼۇ ٌۇيى توي وىلفاى بى

ئىٍەى. ٌوۋرۇٌتىٌ ئۇتۇدىفاى واتًاؼًىڭ ٌوپلىّىذىٌ رەظىهچىلەريىڭ رەظىهّە تارتىؽهۇ 
چە ٌؽىًى تۇسەپ رەظىهّە تارتاي دەپ تۇرظا يا بىز  30ئۇالر ئاراى تەظتە  ئاظايفا چۇؼهەيتى. 

، ٌىزا ناؼىًىغ، ياٌى ئويّە ېئلىپ ناڭفاى ووي يۇـاى يۇً ناؼىًىغ، ياٌى ئاپتۇۋۇس
پادىلىزى ئۇالرـا ئاۋارىچىلىي تۇـذۇرۇپ، رەظىو تارتىؽىفا تۇظالفۇ بۇالتتى.  َىچ وايذاه چارظى 
والهىفايذا رەظىهچى يولًىڭ ئوتتۇرىعذا تۇرۇۋىلىپ، واتًاؼًى تۇظۇپ، ئايذىٌ تارتىؽىا نەجبۇر 

 بولذى.

ه، ـەرپٍە وىيىفاى ٌۇچلۇً ئاپتاپ چىزايىهشيى يۇرۇتۇپ بىش يوۋەت ٌۇتۇپ ظاوالپ تۇردۇ
 تۇراتتى. نۇرات بىشدىٌ ئايچە يىزاه بولهىفاى بىز توپ وىش يىّىتًى ٌورظۇتۇپ 

 "ئۇالردىٌ يەپزەتلىًىهەى" دىذى.

 "ٌىهذىٌ؟"

  "ئاۋۇالردىٌ".

ئاپپاه توي ٌىيهى چىزايىلىي ٌىلىٌ  يېڭىىٍى ئارىعذ توپٌورظەتٍەى وارىعام، ئۇ 
 ئىٍەى. يىۋالفاى ٌى

"ئاۋۇ ٌىيهلەريى ٌىيۋلفايالردىٌ. ئۇالريىڭ ئۇچىعىذىٍى ئۇيفۇراليىڭ ئەيئەيىۋى ٌىيهى  
 ئەنەط. ئۇالر ئويفۇرچە ٌىيو نەدىًيىتىًى ظاولىؽى ٌىزەً".

"ٌۇچىالردا ناؼىًا بىلەى ئايلىًىپ يۇرۇؼۇچۇ؟ ظىشيىڭچە ئۇالر ئويفۇرچە وائىذىهۇ؟" دەپ 
-ئەظىز، بۇ سانايىۋى دەۋر، يۇرـۇى پەى-21ياليفايذىٌ ٌىيىٌ "بۇ ظۇرۇدۇم. ئۇ بىزدەم ئو

تېخًىٍىلىي يېڭىلىىالر ۋۇجۇتىا ٌەلذى. بىشنۇ وىعهەى ئوسِۇرۇؼلەريى وۇبۇل وىلىؽىهىش 
 ٌىزەً. ياخؽى تەرەپهلىزىًى دىهەٌچىهەى" دەپ جاۋاپ بەردى. 

ىٌ ۋە ئۇالريىڭ وىش ڭى ٌىليېىلىي ئاظتا ئاظتا بېعىىىپ، ئەرٌىٌ، رۇٌتىٍى وىعتاڭچۋٌو
ئۇـۇل وولذاؼلىزى يىتىپ ٌەلذى. وىش يۇسۇِە چۇنپەردە تاوىۋالفاى، ئەتلەظتىٌ ٌويًەً 
ٌىيًۋالفاى ئىذى. وىش وولذاؼهۇ ئەتلەط ٌويًەً ٌىيىپتۇ. بىش تاٌى ِۇِۇم چۇؼٍىچە 
 رەظىهّە چۇؼۇپ، ئايذىٌ ٌەلّەى ناؼىًىالرـا ئولتۇرۇپ ئەرٌىًًىڭ ئويىّە وايتتۇه. ئەرٌىٌ
يېڭى ئويًى نۇرات، ئەلى ۋە ئىعهائىلًىڭ يارىذىهى بىلەى ئىٍٍى ٌۇيًىڭ ئالذىذا بىشەپ 
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تۇِەتٍەى ئىذى. ئۇيذىٌ ٌىيًهۇ يۇرـۇى توي نەرٌىلىزىّە واتًاؼتىو، َەنهىعى دىّۇدەً 
رىعتۇرايذا ئوتٍۇسۇلذى. رېعتۇرايذا توي نەرٌىعىًى ئوتٍۇسۇط يېڭىذىٌ ؼەٌىللەيّەى ئادەت، 

الريىڭ تەظىزىذىٌ ؼەٌىللەيّەى بولعا ٌىزەً، چۇيٍۇ ئوالر خېلى بۇرۇيذىٌ بەلٍىو خىتاي
  ظەتارتىپال رىعتۇرايذا توي نەرٌىعى ئوتٍۇسۇؼٍە ئادەتلەيّەى. رىعتۇرايذا توي نەرٌعى ئوتٍۇس

وارىفايذا نۇرات ۋە ئۇيىڭ يار بۇرادەرلىزى بۇ خىل ئادەتًى َەرِىش  جىي ٌىتىذۇ. هۇچىىىه
 ياوتۇرنايذىٍەى.

ەرٌىًًىڭ ئويًى تاپالهاي خېلى ئايلىًىپ واراڭفۇ چۇؼٍەيذە ئاراى يىتىپ باردۇه. ئۇيىڭ ئ
ئويىًىڭ وۇرۇلهعى ئۇچ تەرىپى ئويلەر بىلەى ئورالفاى بىز َويال بۇلۇپ، بىز تەرىپى يۇـاى ياـاچ 
دەرۋاسا بىلەى تۇظۇلفاى ئىٍەى. َويلىًىڭ بىز بۇرجىّىذە بىز وايچە تال ظۇظۇى ئەتىزِۇل 

 ىلىپ تۇرۇپتۇ، وۇتايذىٌ وويالريىڭ نەرىّەى ظاداظى ئاڭلًىپ تۇراتتى. ئېچ

نەى نۇرات بىلەى ئەلىّە ئەِىؽىپ ئىٍٍىًچى وەۋەتتىٍى ئاظتىفا تاػ ياتىۇسۇلفاى ٌىچىٍىًە 
ۇپ، ئىچٍىزىذىٍى وېلىٌ ِىلەم ظېلىفاى بىز بىز ئويّە ٌىزىپ، ئايىفىهىشيى ظېلىپ ووي

ٌىؽى پۇتلىزىًى وۇراؼتۇرۇپ، ِىلەم ئۇظتىذە تانفا يۇلۇيۇپ ئەر 20ئۇ ئويذە  .ئويّە ٌىزدۇه
ِىشەً ۋە نىۋىلەر وۇيۇلفاى -ئولتۇرۇپتۇ. ئويًىڭ ئوتتۇرىعىذىٍى دۇظىاى ئۇظىتى ياى، وەى

ئەرٌىٌ ئىؽٍٍە ئۇدۇل ٌىلىذىفاى يەردە َەنهىًىڭ  تەخعىلەر بىلەى تۇؼىۇسۇلىۋىتپتۇ.
 ظۇرىعام ئوتتۇرظىذا ئولتۇرۇپتۇ. نەى ئايالى وېًى دەپ

"ئايالى يايذىٍى ئويذە ئايالالر بىلەى ـىشالىًىۋاتىذۇ، بىش تاناه يەپ بولفايذىٌ ٌىيٌ ٌىزىذۇ" 
 دەپ جاۋاپ بەردى نۇرات.

نەى ئەلىًىڭ يًىذىٌ ئۇرۇى ئالذىو، ئۇ َەر خىل وەى ِىشەٌلەردىٌ تېتىپ ٌۇرۇؼهًى  دەۋەت 
، َوسۇرلىًىپ ٌەنپۇت چايًاۋاتتتىووىلىذى، نەيهۇ ئۇيىڭذىٌ بۇيىڭذىٌ يەپ ئولتۇردۇم. تاسا 

نىًىڭچە بەً وەببى  ظًىتەبىز ۋەوەظىّە وايذاه وارايذىفايلىفىهىًى ظۇرىذى. -11تۇظاتتىٌ 
َادىعە دىذىو. ئۇ نىًىڭ پىٍىزىهًى وۇلالپ بېؽىًى لىڭؽىتتى.  ظىشيىڭچە بۇ ۋەوەِە ٌىو 

ەرەسيى ئىعپاتاليذىفاى بىۋاظتە ظەۋەپچى بولفايذۇ دەپ ظۇراپتى، بەلٍىو بىٌ الدىًذۇ، ئەنها بۇ پ
دەلىللەر يۇه دەپ وۇؼۇپ وويذۇم. ئۇ بېؽىًى تېىخىهۇ بەٌزەً لىڭؽىتىپ، نەى تەرەپٍە يېىىٌ 

 بۇلۇپ "يۇرـۇى ٌىؽىلەر بۇيى بىٌ الدىٌ وىلهىفاى دەپ وارايذۇ" دەپ پىچىزلىذى.

 "ظىشيىڭچە ٌىهذۇ" دەپ ظۇرۇدۇم.

 پ پىچىزلىفايذا ئۇيىڭ تېًىىى يۇسۇنًى ظىپاپ ئوتتى.ئۇ ناڭا تېخهۇ يېىىًلىؽىپ "خىتايالر" دە

 نەى ئۇيىڭفا َەيزايلىي بىلەى واردىو.

 "بۇ راط ِەپ" دىذى
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 "راظال ؼۇيذاه بولعا بەً ياناى بۇلۇدۇ"

 "بەلٍىو، ئەنها بۇيىڭ ياخؽى تەرىپىهۇ بار".

 "وايذاه دەيعش؟"

ۇ، ؼۇيىڭ بىلەى بىشنۇ َورلۇٌٍە "ئانزىٍىلىىالر خىتايالر بىلەى ظۇوۇؼىذۇ، ئۇالر چۇوۇم يېڭىذ
 ئىزىؽىهىش ئەنەظهۇ".

ِىپًىڭ ئاخىزىذا ئۇ ٌۇلۇپ ٌەتتى، ئەنها ئۇيىڭ چاخچاه وىلهايۋاتىايلىفىًى َىغ وىلذىو. 
ئۇيىڭ بۇ ظوسلىزىذىٌ بەسى ئويفۇرالريىڭ ئەرٌىًلىَ ئۇچۇى وايچىلىَ يەؼًا ئىٍەيلىّىًى 

تەنؽىلىپ تۇراتتىو، دوظىايفا ئۇظتىّە ٌاللەً َىغ وىلىؽىا بۇالتتى. ئەنذى جاۋاپ بىزەي دەپ 
ٌاللەً ووي ِۇؼلىزى بېىعلفاى، َورى چىىىپ تۇرـاى پولۇ ٌەلتۇرۇلذى.  ئويذە پولۇ وول 

يېڭّە چۇؼۇپ والفاى بىلەى يىيىلەتتى. باؼتا وول بىلەى يىيىؽًى تاسا وانالؼتۇرالهىذىو، ئەلى 
ئايذىٌ وول بىلەى يېيىؽى ئۇظۇلىًى ناڭا بىز وايچە دايە ِۇرۇچًى بىز ياوىات وېىىۋىتىپ، 

ٌورظۇتۇپ وويذۇ. ئۇ بارناولىزى بىلەى بىز ٌاپام ِۇرۇچًى لىّەيًىڭ لېۋىّە چىڭذاپ بېعىپ، 
 بىز ٌاللەً ئاؼًى ئاـشىفا ظالذى.

بىش تويفىچە پولو يىذۇه، ئەرٌىًًىڭ سورلىؽى بىلەى يەيە ئاسراه ئاؼۇرۇپ يىذۇه. ئاروىذىٌ 
پ ئولتۇرۇپ ئارام ئالذۇه. بىزدەم جىو جىت ئولتۇرـايذىٌ ٌىيىٌ، وۇظاولىزىهىشيى ظىال

ٌۇرۇنعىش، تەنبەل بىزىّە نەرٌەسلەؼتى. ئۇ ظۆس باؼلىؽى َەنهەيلەيًىڭ دىىىىتى ظۇرويذىٍى 
 بىلەى َەنهەيلەى ئۇيىڭ ِېپًى ئاڭالػ ئۇچۇى وۇالولىزىًى ئۇ تەرەپٍە بۇرىذى.

 "بۇ ئادەم ٌىو؟"

 لۇپ تۇرۇپ جاۋاپ بەردى ئەلى. "ئۇ بىز وىشسىىچى" دەپ ٌۇ

 َەنهەيلەى ئاروا ئاوىذىٌ ئۇچ يوۋەت واواوالپ ٌۇلۇؼۇپ ٌەتتى.

 "يىهىلەريى دەۋاتىذۇ؟"

 ئەلى ظەل ئوڭاظىشلىًىپ نىذىزالپ وويۇپ "چاخچاه وىلىۋاتىذۇ" دىذى.

يېىىًذا ئۇِۇيىۋالفاى ئوى جۇنلە ئويفۇرچە ظوسلۇًٌىڭ بىزەرظىًى ئؽلىتىپ واالرنىٍى دىّەى 
ئۇنۇتتە پۇتۇى دىىىىتىو بىلەى ئۇيىڭ ظوسلىزىًى ئاڭالؼىا تىزؼىتىو. ئەنها بۇيذاه 

 ئىتىهاللىىًىڭ ئىًتايىٌ توۋەيلىّىًىهۇ ياخؽى بىلەتتىو. 

 ّىليە بىز يىهە"ي"بىز يىهە بىز يىهە بىز يهە بىز يىهە ئە

 ئادەنذەً وىالتتى. ٌولٍە داۋانالؼتى، بۇ راظال والتىؾ وىشسىىچى  بىز ظوس تۇيۇؼتەً ئاڭاليذى.
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 "ئەلى، ئۇيىڭ ئەڭّىليە دىّىًى بىش دولەتهۇ؟"

 "...ؼۇياه" 

 ؼۇيذىال ئۇيىڭ ئەتىّەيذىٌ بىزى نىًى ناساه وىلىۋاتىايلىفًى َىغ وىلذىو.

 "ئەيّىليە بىز يىهە بىز يىهە بىز يهە..."

شسىتىؾ بۇ وىشسىىچىًىڭ ؼۇيذاوال ٌىلىپ والفاى نىُهاى بولهاظتىٌ، بۇِۇيٍى ظۇرۇيًى وى
 ئۇچۇى تەٌلىپ وىلىًفاى ئاالَىذە نىُهاى ئىٍەيلىّىًى ناڭا بىزەرظىهۇ دەپ وويهاپتۇ. 

وىشسىىچىالريى تويفا تەٌلىپ وىلىؾ يەرلىَ ئادەتلەريىڭ بىزى بۇلۇپ، ئۇالر ئادەتتە ظورۇيذىٍى 
چى بىزەر ئىٍٍى ئادەنًى چاخچاوتا ٌەلتۇرۇپ وىشسىىچىلىي وىلىذۇ. ِاَىذا ئىٍٍى ئۇچ وىشسىى

تەٌلىپ وىلىًعا ئۇالر بىز بىزىًى ٌەلتۇرۇپ ظۇرۇيًى وىشسىتىذۇ. رۇؼەيٍى بۇِۇيٍى بۇ 
ئەنها نەى ئۇيىڭذىٌ ئۇسيىڭ چاخچاه ئۇبىٍتى وىلىۋالفاى ئىذى. بوسەً ٌۇرۇپ، وىشسىىچى نىًى 

وىلچىهۇ ئاـزىًهىذىو. ظۇرۇيذا چاخچاوىا چىذىهىفايالر تويذىٌ ٌىيىٌ چاخچاوچىًى ئۇرـاى 
 ريىهۇ خېلى ٌوپ ئاڭلىذىو.نىعالال

ئۇيىڭ دىىىىتى باؼىىالرـا يوتٍەلّەيذە نەى ظەل ئارانىهفا چۇؼٍەيذەً بولذۇم. ئۇيىڭ 
بىزىًىڭ پۇريىًى ئەرٌؽىًىڭ جىًعى ئەساظىفا ئۇخؽىتىؽى، يەيە بىزيى ِۇرۇلالـا ئوخؽىتىپ 

ٌ ياػ چىىىپ وىلفاى چاخچاولىزىًى ئەلى خۇؼاللىي بىلەى تەرجىهە وىلىپ، ٌۇلۇپ ٌوسلىزىذى
ٌەتتى. ئۇ وىشسىىچىًى ٌوپ ٌورِەى بۇيذاه وىشسىىچىلىىًى ئاڭالپ بانىفاى دىذى. ئەنها يوۋەت 
ئۇيىڭفا ٌىلىپ، وىشسىىچى ئۇيى ٌەلتۇرۇؼٍە باؼلىفايذى، ئۇيىڭ چىزايىذىٍى خۇؼاللىي 

واتتىي  ئوڭۇپ، يۇسلىزى وىشىزىپ، وارؼىلىي بىلذۇردى. باؼىىالر ئۇيىڭ ئىًٍاظىفا پەرۋا وىلهاي
ٌۇلۇؼۇپ ٌەتتى، ِەرچە چۇؼەيهىعەنهۇ نەيهۇ ئۇالرـا ئەِىؽىپ تەڭ ٌۇلذۇم. ئاخزىذا، 
ظورۇيفا ٌەلتۇرِەى خۇؼاللىفىذىٌ نەيهۇى بولفايذەً، چىزايلىزىذىٌ ٌۇلٍە يېفىپ تۇرـاى 

 وىشسىىچى ٌەيىًىّە يۇلۇيۇپ ئولتۇردى.

ئاخىزالؼىايلىفًى جاٌارلىذى. ئەلى ئەرەپچە بىز وايچە ئېفىش ِەپلەريى وىلىپ، ظورۇيًىڭ 
ظورۇيذىٍىلەرخۇددى ئالىىًىذا بىز ٌىتاپ ٌۇتۇرىۋالفايذەً ووللىزىًى ٌۇتۇرۇپ دۇئا وىلىؽتى. 
ئايذىٌ ووللىزىًى يۇسلىزىّە ظۇرتۇپ، يوه ظاواللىزىًى ظىالپ وويۇؼتى. ئايذىٌ َەنهىهىش 

 ايىپ بۇلۇؼتۇه.ئوريۇنىشدىٌ تۇرۇپ، ئاياـلىزىهىشيى ٌىيىپ، واراڭفۇلۇه ئىچىذە ـ

 

19 

 ئەتىعى ئەتىّەيذە  ظەي خايىهًىڭ تېلىمۇيىًى ئېلىؾ ؼەرىپىّە ئىزؼتىو. 
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 "خەللو يىَ، ياخؽىهۇظىش؟ ئاخؽام تىلىمۇى وىلىپ تاپالهىذىو ظىشيى. وەيەردە ئىذىڭىش؟"

 نىًى ئۇـۇرلۇوچە واساوىعتايفا ئۇتۇپ ٌەتتىهىٍى دەپ ئويلفاى بولعا ٌىزەً.

 "تويفا واتًاؼتىو".

 "وايذاه تويٍەى ئۇ؟"

 "ئۇيفۇرالريىڭ تويى".

 ًىفايذۇ؟"ي"پاٍ، يىهە دىّەى پەيشى! ئۇالر ياخؽا ئەيتىپ، ئۇظعۇل ئو

20 

ئەرٌىًًىڭ تويذىٍى وىشسىىچىًىڭ نىًى ناساه وىلىپ وىلفاى چاخچاولىزىذىٌ خىجىللىي َىغ 
لىپ نىًى بىز وىلذى بولفاي، ئەلى ئارىذىٌ بىز وايچە ٌۇى ئوتٍەيذىٌ ٌىيىٌ تېلىمۇى وى

 يەرِە تەٌلىپ وىلذى. 

 "باـچىذا ٌۇرۇؼىلى، نەى ظىشيى ئۇلۇؿ بىز سات بىلەى تۇيۇؼتۇراي" دىذى.

يىللىىزى ـۇلجذا  – 1949يلىذىٌ  -1944ل وبۇ ي خەلي باـچىعى ئەخهەتجاى يۇلىذا ئىذى.
ى وۇرۇلفاى ؼەروى تۇرٌىعتاى جۇنُۇريىتىًىڭ رەَبىزى ئەخهەتجاى واظىهىًىڭ يانى بىلە

يىلى ؼەروى  – 1949ئۇ  ئاتالفاى. ئۇ نۇؼۇ ٌۇچىذا تۇـۇلۇپ، نوؼۇ ٌۇچىذا چوڭ بولفاى ئىٍەى.
تۇرٌىعتاى جۇنُۇريتىًىڭ باؼىا رەَبەرلىزى بىلەى بىزِە، ئەيًى چاـذا جۇڭّۇيىڭ ئچٍى 
ئولٍۇلىزىًى ئاظاظەى ئىذارە وىلىپ بولفاى ناۋسېذۇڭ بىلەى ٌىلىؽىو تۇسۇػ ئۇچۇى بېيجڭفا 

ظەپىزىذە ئايزىپىالى ۋەوەظىّە ئۇچزاپ واسا وىلفاى. ۋەوەدىٌ بىزنۇ ئادەم تىزىَ وىلفاى 
والهىفاى. ۋەوەيىڭ تەپىعالتى تۇـزىعىذىٍى ئۇچۇرالر خەلىتىٌ ظاولىًىپ ٌەلّەچ، ٌىؽىلەر 

 ئارىعىذا ئۇالريى ناۋ وەظلەپ ئولتۇرىۋەتٍەى دىّەى ِۇناى بىز وەدەر ٌەڭ تاروالفاى.

َەنهىعى ؼۇ وېتىهىى ۋەوەدە واسا ۇريىتىًىڭ ـۇللۇه رەَبەرلىزىًىڭ ؼەروى تۇرٌىعتاى جونُ
وىلفايلىفى ئۇچۇى، ٌونهۇىًىعتالريىڭ ؼىًجاڭًى ئىؽفال وىلىؽًىى تۇظۇدىفاى َىچ وايذاه 
تۇظالفۇ والهىفاى. ئەنها خىتايالريىڭ ؼىًجاڭ رايۇيفا بولفاى َوٌۇنزايلىفىفا ياراسى ٌۇچلەر 

ؼەروى تۇرٌىعتاى دەپ ئاتاپ، بۇ سېهىًىڭ َىچ بولهىفايذا ئاس بىز  بۇِۇيٍى ٌۇيذىهۇ بۇ رايۇيًى
وىعهى بولعىهۇ ٌۇنهۇيىعتالر بېعىۋىلىؽتىٌ بۇرۇى نۇظتەوىل بولفاى دىّەى  واراؼًى 

ٌىؽىلەر  ئىلّىزى ظۇرۇدۇ. ئەخهەتجاى واظىهى نۇظتەوىل بىز دولەتًىڭ رەَبىزى بولفاچ، 
چىڭ  ًىڭ ئەخهەتجايفا بولفاى َورنتىى. ئەلىئارىعذا ئاالَىذە َورنەتٍە ظاساۋەر ئىذ

 ئۇرـۇپ چىىاتتى. ٌوڭلۇىذىٌ 
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"بۇۋانًىڭ ئەيتىؽىچە، ئەخهەتجاى ظەنىهى ياخؽى ئادەم ئىٍەى. ئۇ دايىو ٌۇچا ئارىالپ، 
ٌىؽىلەريىڭ َال نوڭىًى ئاڭالپ، نۇؼٍۇلىًى َەل وىلىپ بىزىذىٍەى. ٌىؽىلەريىڭ ـەم 

لەى َىعاپالؼهاي َەنىؽە سىزىٍهەي نوڭذىؽىذىٍەى. ـۇظعىلىزىًىڭ چوڭ ٌىچىَ بۇلۇؼى بى
َەرِىش ئالذىزاڭفۇلۇه وىلهايذىٍەى، ياٌى يولعىش ئاچچىىاليهايذىٍەى. وارىهانعىش ئاوىۋىتى 

  يىهە بولذى؟ ئۇالر ئۇيى ئولتۇرىۋەتتى!" دىذى.

ياوىعىذىٍى چوپلۇٌٍە دەظعەػ نەيى  لىًى بويالپ ناڭذۇه، يولۆلزەڭ ظېهۇيت يۇبىش ٌ
فاى بۇلۇپ، خىالپلىي وىلفايالريىڭ جىزىهايە تۇلەيذىفايلىفىًى ئاِااليذۇردىفاى تاختىالر وىلى

يولبۇيىذا چاڭ بېىعپ ٌەتٍەى پۇتۇلٍىفا واچىاليفاى ئەپلىعۇى ٌوسِە چېلىىىپ تۇراتتى. 
ظۇيى ظېىتۋاتىاى بىز ئايالًىڭ يېًىذىٌ ئوتتۇه، ئۇ نىًى چاوىزىپ وولى بىلەى ئچىؽى ئىؽارىتى 

، ئەپلىعۇى ظويى ئېلىؽىا دەۋەت وىلىذى. ظەل يېزىعىذىزاه بىز جۇپ خىتاي وىش ئۇـۇل وىلىپ
وول تۇتۇؼۇپ، وارنۇ وارؼى تەرەپٍە وارىؽىپ  ئولتۇراتتى. نەى ئۇ وىش يۇنۇط وىلىپ وىشىزىپ 

 ٌەتٍىچە ئۇالردىٌ ٌۇسۇنًى ئۇسنەي تىٍىلىپ وارىذىو. 

ئىٍٍى ۋاظٍىتبۇل اخىزالؼىاى يەردە يۆل تۇختاپ، دەظعەػ نەيى وىلىًفاى چوپلۇٌهۇ ئ
ظىهۇيت نەيذاى بار ئىٍەى.  ئوتتۇرىذا چاوچۇوىا ئوخؽايذىفاى  نەيذايىذەً چوڭلۇوتىٍى بىز

 يۇـاى بىز توۋرۇً ٌوٌٍە تاوىؽىپ تۇراتتى. ئۇيىڭ ئۇظىتّە خىتايچە:

اتيەظىًى ئۇالريىڭ روَى ئەبىذىل راَەتتە بولعۇى! ئۇالر دولەتًىڭ ئاساتلىفى ۋە خەلي دېهۇٌز
 ئؽىىا ئاؼۇرۇػ يۆلىذا جايپىذا وىلذى!

 .1949ناوسېذۇڭ، 

 دىّەى ظۆسلەر ئۆيۇلفاى ئىذى.

بۇ ظوسلەريى تۇيجى وېتىو ئۇوۇـۇيىهذا بەٌال ـەلىتە تۇيۇلذى. بىزدىٌ ئىچىهذە ئىٍٍىًچى بىز 
اتلىفى َىغ پەيذا بۇلۇپ، بەلٍىو ناۋ ئۇالريىڭ ئىًىىالپ ئۇچۇى جاى پىذا وىلىؽًى دولەتًىڭ ئاس

 ئۇچۇى سۇرۇر دەپ وارىفايهىذۇ دىّەى ئوي ٌەلذى.  

َوٌۇنەتًىڭ ئەخهەتجاى ۋە ؼەروى تۇرٌىعتاى جۇنُوريتى واتارلىي نەظلىلەردىٍى نەيذايىًى 
جاً چىٌ واتارلىي تارىخًى بۇرنۇلىفۇچىالريىڭ "ؼىًجاڭ َەوىىذىٍى َىٍايىلەر" دىّەيّە 

"ؼىًجاڭذىٍى ئاساتلىي  ىؾ نۇنٍىٌ. ئۇيىڭذائوخؽاػ تەؼىۋىىات ناتىزياللىزىذىٌ ٌۇرۇۋىل
َەرٌىتى نارٌىعىشىو، لېًىًىشىو تەلىهاتىًىڭ چۇڭىۇر تەظىزىّە ئۇچزىفاى ظىياظى 

يىلى بۇيۇً ـەلبىًىڭ َارپىعذا ؼىًجاڭذىٍى ئًىىالۋى ٌۇرەؼًىڭ يۇرـۇى  – 1949َەرٌەت....
ؼىًجاڭ ئۇچۇى، ؼۇيذاوال  ى،ـوللۇه رەَبەرلىزىًىڭ ئايزۇپىالى َادىعىعىّە ئۇچزاپ واسا وىلىؽ

پۇتۇى جۇڭّۇ ئۇچۇى بۇيۇً بىز تىزادىّىيەدۇر" دەپ باياى وىلىذۇ. ئۇالريىڭ ؼەروى تۇرٌىعتاى 
َەرٌتىًى جوڭّۇ ئاساتلىي ٌۇرىؽىًىڭ بىز تەرٌىۋى وىعهى دىيىؽىًىڭ تۇِۇيى، ئۇالريىڭهۇ 
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لفاى بۇلۇپ، بۇ خۇددى ِونىًذاڭفا وارؼى ٌۇرەػ وىلىفايلىفىًى ئاظاط وىلىپ ئوتتۇرىفا وۇيۇ
 "دۇؼهىًىهًىڭ دۇؼهىًى نىًىڭ دوظتۇم" دىّەيّە ئۇخؽىؽىپ ٌىتىذۇ.

ئەخهەتجاى ۋە ؼەروى تۇرٌىعتاى ئىًىىالۋىًى جۇڭّۇ ئاساتلىي ئىًىىالۋىًىڭ بىز تەرٌىۋى وىعى 
دەپ ئىتىزاپ وىلىؽًىڭ ئىٍٍى تۇرلۇً ظەۋىبى بار. بىزىًچىذىٌ، بۇ وتىهىى ٌۇرەؼًىڭ 

فاى ِونىًذاڭًى بىز ظىياظى ٌۇچ ظۇپىتىذە تەظۋىزلەػ ئاروىلىي، ئۇيىڭذىٍى رەوىبىًى بول
دەپ  نىللى َىعياتًى يۇوىا چىىىزىپ، نەسٌۇس ئىًىىالپًى خىتايالرـا وارؼى ئًىىىالپ ئەنەط

ئىلّىزى ظۇرۇؼًى نەوعەت وىلفاى. ئىٍٍىًچىذىٌ، ئەِەر ؼەروى تۇرٌىعتاى ئىًىىالۋى بىلەى 
يەظىًىڭ ٌۇرەػ نەوعىذى بىز بولعا، ئىًىىالپ ـەلبە وىلفايذىٌ جۇڭّۇ ٌونهۇيىعت پارتى

ٌىيىٌ ؼەروى تۇرٌىعتاى َوٌۇنىتًىڭ نەۋجۇتلىفىًىڭ َاجىتى والهايذۇ دەپ، ئۇيى ظىياظى 
ظەَىًىذىٌ چۇؼۇرۇۋىتىؽٍە بايا ظەۋەپ تەنىًلەپ بىزىذۇ. يەتىجىذە، ئۇالريىڭ ئاساتلىي داۋاظى 

 ۇ.ئۇچۇى َىچ وايذاه ئاظاظى والهايذ

نەيذايذا چاوچۇه بىلەى بىشەلّەى ئۇچ وەۋرە بار ئىذى، ئەلى ئوتتۇرىعذىٍى وەۋرىًى ٌورظۇتۇپ" 
 بۇ ئەخهەتجايًىڭ وەۋرىعى" دىذى.

 فاى ئىٍٍعى ٌىهلەريىڭ؟"ل"وا

ەيە بىزى بىز خىتايًىڭ، ئۇالريى يىهە دەپ بۇ يەرِە وويذىٍىٌ، بەلٍىو، "بىزظى بىز واساوًىڭ، ي
پذاؼالر ئىذى دىّەى ئۇوۇنًى تاروىتىؽىا ئۇرۇيفاى بۇلۇؼى نۇنٍىٌ. بۇ بۇالريىڭ َەنهىعى ظە

يەردە يالفايچىلىي بەً ٌوپ. ؼۇيىڭفا ئىؽىًىهەيٍى ئەِەر ئەخهەتجاى َايات بولفاى بولعا 
 دىذى.  ئىؽالر باؼىىچە بۇالتتى. ئۇ خىتايالريىڭ بۇيذاه وىلىؽلىزىفا يول وويهىفاى بۇالتتى".

يىڭ يىهىلەريى وىلىؽًى پەرەس وىلىؾ ئۇيذاه َايات بولفاى بولعا، ئۇ ئەنەليەتتە ئەخهەتجاى
ئاظاى ئەنەط. ئۇيىڭ راظتىًال نۇظتەوىللىي تەرەپذارى ياٌى ئەنەظلىّىًىهۇ ئېًىي بىز يىهە 

 بىز ِەرچە ئۇ بىز ِۇنىًذاڭ ِىًىزالىًى "ئۇ ؼىًجاڭًى تىًجىتىؽًىڭ بىزدىٌ دىهەً تەط.
ٌۇنۇػ، دەپ وارايذىفاى بىز خىتاي ئەنەلذارى" دەپ ئانالى، ؼًىجاڭلىىالريى ِورِە 

اليذىفايلىفًى  ئۇيىڭ ِونىًذاڭفا وارؼى تۇرۇپ، ٌونهۇيىعتالريى ياوىتەظزۋىزلىّەى بولعىهۇ، 
 ئۇ بىز وېتىهىى يىفىًذا ئېًىى بىز نەلۇنات يۇه. دەلىللەيذىفاى 

بىتىهى تۇسۇلّەيذىٌ بىش ؼۇيى وايتا نۇوەرەرلەؼتۇرىؽىهىش ٌىزەٌٍى، ؼىًجاڭذا تىًچلىي "
، ؼىًجاڭًى بولعۇى ٌىيىٌ، ئىلى َوٌۇنىتى نەيلى يۇؼۇرۇى ياٌى ئاؼٍارا يۇظۇيذا

ئىلى َوٌۇنىتى،  باؼتىٌ  پىٍىزىذە بۇلۇپ باوهىفاى.ئايزىپ نۇظتەوىل بۇلۇػ جۇڭّۇيذىٌ 
 ئاخىزى تىًچىلىي ٌىلىؽىهًىڭ ناددىلىزىفا ئاظاظەى، ٌىلىؽىهذىٍى ئارسۇالريى ئىؽىا ئاؼۇرۇػ

 "ئۇچۇى تىزىؽىپ ٌەلذى، َەم بۇيذىٌ ٌىيًهۇ ؼۇ يولذا داۋانلىؽىذۇ
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دىّەى يوتىىى، ئۇيىڭ ٌۇنهىًعتالريى وولاليذىفايلىفىفا ئەڭ يېىىٌ ٌىلىذىفاى بىزدىٌ بىز 
 ئعپاتى دىيىؽٍە بۇلۇدۇ.

پ، نائارىپ ۋە ئىىتىعادى ئەنها ئۇ ؼىًجاڭذا َەوىىى ئعىهى جىعهىفا ناط ئاپتۇيۇنيە وۇرۇ
ؼەرتلەريىڭ  ؼەرتى بىلەى يۇوۇروى يۇتۇوًى ظوسلىّەى.  ئەنها بۇ دەخلى تەرۇسظىش بۇلۇػ َووۇوى

ئۇ خىتاي ٌوچهەيلىزىًىڭ نىليۇيالپ ؼىًجاڭفا چىىىؽىًىهۇ َىچ وايعى ئەنەلّە ئاؼهىفاى. 
 وۇللىهاظلىفى نۇنٍىٌ ئىذى.

هىهىش بار؟ بىشيىڭ "ئەنذى ئۇيىڭذەً بىزى والهىذى. تىبەتلەريىڭ داالي النعى بار، بىشيىڭ ٌى
 ِىپىهىشيى وىلىپ بىزىذىفاى ٌىو بار" دەپ بؽًىى واتتىي چايىىذى ئەلى.

 

21 

ظىًىپىىال ٌىزىپ ٌەتعەم، نەٌتەپ نۇدىزىًىڭ ٌوڭلى ئارانىفا چۇؼەتتى. ظىياظەتٍە 
ئارالؼهىعانال، دەرظخايىذا وايذاه دەرط ئۇتۇؼۇم، ۋە يىهىلەريى ظوسلىؽىهّە ئايچە 

ٍە ئايىت نەظلىلەريى نۇساٌىزە وىلىؽىا ئۇرۇيعام، تىبەتيۋەى ياٌى .  ِاَىذا تەئارىلىؽىۋالهايتى
ئۇيذاه چاـالردا ئىًّىلىش تىل ٌالىذىزاظىًىڭ نۇدىزى ِەپٍە  ئۇ دەرَال تۇظاپ ووياتتى. 

واالتتى. ئۇيى نەى ِېڭ ئەپەديذى، ياٌى باؼلىي دەپ چاوىزاتتى، َەر ئىٍٍىعّە ٌۇيۇً ئىذى، 
 چاوىزؼىو ٌوڭلىّە بەٌزەً ياواتتى. ئەنها باؼلىي دەپ

ئۇيىڭ بىلەى ـۇلجىفا ٌەلّەى بىزىًچى َەپتىعى تۇيۇؼتۇه. بىز ٌۇيى ئەتىّىًى ئەنذىال تاڭ 
ئېتىؽىا بىز ئىؽىًٍى تۇختىهاي ئۇرۇپ ٌەتتى، َىچ تۇختايذىفايذەً ئەنەط وارىعام. ؼۇيىڭ 

ئاچچىفىهذا ئىؽىًٍى وەَزىو بىلەى ظەپزايىو ئورلەپ،  ٌىو بولعا ئەدىۋىًى بىز بىزەي دەپ 
ياؼالردىٍى دۇـاله بىز ٌىؽى تۇرۇدۇ. نەى ئېفىش ئچىپ بولفىچە  40بىلەى ئاچعام ئىؽىَ ئالذىذا 

 ئۇ 

 "ٌۆلّە بارىهىش نېڭىڭ" دىذى

 "يىهە؟"

 "ظايزام ٌولىًى دەيهەى".

 وً ٌۆل ٌەلذى.ٌورِەى تەڭذاؼعىش ٌوپ ٌٌۇيى يولذا دەرَال يادىهفا َېلىىى 

 "واچاى؟"

 َاسىز"."

 "بارالهايهەى، نەى ..."
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 "يىهە نەى نەى بۇ..."

 "نەى ئالذىزاػ، َە راط ئۇسىڭىش ٌىو بۇلىعىش؟"

ئۇ يايچۇوىذىٌ بىز ئىعو ٌارتۇچٍىعىًى ئېلىپ ناڭا ظۇيذى، ٌىهلىّىًى بىلّەيذىٌ ٌىيىٌ، 
 ٌوڭلۇنذە َىلىهۇ ياخؽى ئەدىۋىًى بىزىپ ظالهاپتىهەى دەپ خۇؼال بولذۇم.

 ڭىش ياخؽى بۇالتتى، ؼاڭخەيذىٌ ٌەلّەى بىز پىزالىعۇرنۇ بارىذۇ"."ظىشنۇ ٌەلعى

 "ؼۇيذاوهۇ، ئەپعۇط، ٌىيىًچە بارارنەى، ئەنها تەٌلىپ وىلفىًىڭىش ئۇچۇى رەخهەت".

 "َەي ٌەپعىش باال".

 "ؼۇ، بەلٍىو".

 "ٌەپعىش".

 "تۇـزا"

-ّۇدەً واپچاخچاه ئارىعىذا دىىىىتىو ئۇيىڭ بېؽذىٍى وۇيۇه، ٌىؽىًىڭ ئؽەيّۇظى ٌەلهى
ئۇيىڭ چېچىفا نەظلىّىو ٌىلىپ واراپ تۇراتتىو ئۇ  وارا پاروىزاپ تۇرـاى چېچىفا چۇؼتى. 

"ٌىلەر َەپتە ظىشيىڭ دەرظىڭىش يۇه، ئۇوۇـۇچىالريىڭ باؼىا ئىؽى بار، ظىش ئارام ئالعىڭىش 
 بۇلۇدۇ" دىذى.

لىؾ پۇرظىتى دىّەى بۇ َەوىىەتەيهۇ ياخؽى خەۋەر ئىذى، دىهەً ئەتىزاپًى وېشىپ، تاناؼؽا وى
ِەپ. نىًىڭ ئۇوۇـۇچىالريىڭ دەرظًى تۇختىتىپ وىلىذىفاى وايذاه نۇَىو ئىؽتۇ دىّەيًى 

 بىلّىو ٌەلذى. 

ئارىذىٌ بىز وايچە ٌوى ئوتٍەيذىٌ ٌىيىٌ، ئىًّىلىش تىلى ٌالىذىزاظىًىڭ جۇ لېڭها ئىعهلىَ 
ى ئؽًىڭ يىهىلىّىذىٌ َىلىىبىز خىتاي نۇئاللهى نىًى ٌەچلىَ تاناوىا تەٌلىپ وىلفايذا 

خەۋەر تاپتىو. ئۇيىڭ ئۇيىّە ٌىزىؽىو بىلەى خۇددى خۇيەيّە وايتىپ بېزىپ والفايذەً َىغ 
ياتىۇسۇلفاى،  وىلىپ والذىو. ئىؽىَ تۇۋىذە يۇنؽاه ظاپها ٌەؼلەر وۇيۇلفاى، ئويّە چىًە وىؾ
ۋاسىالر بىلەى، ئۇرۇيذۇوالرنۇ بەٌال راَەتىعش ئىذى. ئويّە يەيە پىالظتىَ ِۇل تىشىزلفاى 

نەيذىٌ باؼىىهۇ تېلىۋىشۇريىڭ يېًىذا بىز ٌارا ئوٌەي ناؼىًىعى جايالؼتۇرۇلفاى ئىذى. 
نېُهايالر بار ئىذى، ٌىزظەم، ئويذە ئۇى يەچچە ياؼلىي وىشالردىٌ بىز وايچعى ئۇسۇم يەپ 

ذى. ئولتۇرۇپتۇ. ئۇالر نىًى ٌۇرۇپ، ٌۇلۇؼۇپ وۇيۇپ، دىىىىتىًى تەخعىذىٍى ؼاپتۇلفا يوتٍى
 نەى لېڭهادىٌ بۇالر ٌىو دەپ ظۇردۇم. 

"ئۇالر ظىش بىلەى ئىًّىلىشچە ظوسلىؽىؾ ئۇچۇى ٌەلذى، يىهە دىّەى ياخؽى ئىؾ بۇ؟" دەپ 
 ظۇئال بىلەى جاۋاپ بەردى. 
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ئۇ تاناه ئىتىؾ ئۇچۇى ئاؼخايا ئويّە ٌىزىپ ٌەتتى، نەى وىشالر بىلەى پاراڭلىؽىؽىا ئۇرۇيۇپ 
ايچە ياخؽى بولهىذى. ؼۇيىڭ بىلەى نەى بىز بايا تېپىپ، ٌوردۇم، ئەنها يەتىجىعى ئ

َاجەتخايىفا ٌىزىذىو، وارىعام، ئۇ يەردە دەۋىذ بېىٍخام دىّەى ئىعو يېشىلفاى بىز ظوظۇيزەڭ 
 پالظتَ واچا تۇرۇپتۇ. 

پ، وايتىپ چىىعام، لېڭها چوڭ تەخعىلىَ تۇخۇ تاناوًىڭ نىشىلىَ َىذى نىًى ئوسىّە تارتى
. بۇ تۇخۇ ِۆؼى بىلەى ٌارتۇؼٍا ۋە ظەۋسە بىلەى ئىتىلىفاى تاناه بۇلۇپ، تەنى وورىهىعى ئتىپتۇ

ئاالَىذە ئىذى. ِەرچە تاناه ئاالَىذە ئوخؽىفاى بولعىهۇ، وىشالر نىۋىًى ٌوپ يىۋالفاچىهىٍى 
ئايچە ٌوپ يىهىذى. ئۇالر تۇيۇپ ٌەتتۇه دىعىهۇ، لىڭها َەدەپ ئۇالريىڭ تەخعىعىّە تاناه 

 وارا ئۇرۇولىفڭالرـا" دەپ سۇرالپ تۇردى. وۇيۇپ، "يەڭلەر،

ئۇ ئايىلىي نېُىزبايلىفًى وىشالردىٌ ئۇسۇپ، ناڭا واراپ وايعى دەرظلەريى ئۇتۇۋاتىايلىفىهًى 
ظۇرىذى. نىًىڭ جاۋابىهًى ئاڭالپ نەنًۇيلۇه بىلەى بېؽىًى لىڭؽىتىپ ٌۇلۇنعىزەپ وويذى، 

ردىٌ بىزى تەخعىعىذىٍى بىز پارچە تۇخۇ ؼۇ ئارىذا ئۇيىڭ دىىىەتعىشلىّىذىٌ پايذىلىًپ وىشال
ِۆؼىًى ئاظتىفىًە يايچۇـىفا ظېلىۋالذى.  ئۇوۇـۇچىلىزىهًىڭ ئىؽى بار ئىٍەى ؼۇڭا َاسىز 

 دەرظىو يۇه دەپ وېتىپ وويذۇم.

 "ؼۇيذاه، ئۇالر ئالذىزاػ، پاختا تىزىۋاتىذۇ"

 "پاختا؟"

َەپتە پاختا تىزىىؽىپ ز وايچە "ؼۇيذاه، َەر يىلى ئۇوۇـۇچىالر دىخايالرـا ياردەم وىلىپ بى
 بىزىذۇ".

 "ئۇالريىڭ بېزىؾ بارناظلىىىًى تالالػ َووۇوى بارنۇ؟ ئەنّىّى ئۇچۇى َەه ئاالنذۇ؟"

 "ياه، ئۇالر خەلي ئۇچۇى نۇالسىهەت وىلۋاتىذۇ".

 "نەٌتەپ چۇوۇم دىخايالردىٌ پۇل ئالىذىفايذۇ؟ ظىشيىڭچە بۇ خىيايەتچىلىَ ئەنەظهۇ؟"

 ه، َەرِىش خيايەتچىلىَ ئەنەط. ئادالەتعىشلىَ دىعەً نۇئاپىي"."خىيايەتچىلىَ؟ يا

خۇددى بۇيچىلىَ ٌىچىَ ئادالەتعىشلىٍلەريىڭ بۇلۇؼى تەببى دىّەيذەً وىلىپ، ٌۇلۇنعىزەپ 
وويذى. ئۇوۇـۇچىلىزىهىًى وايتا ٌۇرِۇيۇنذە َەنهىعًىڭ ئۇرۇوالپ، ئاپتاپتا ٌۇيۇپ 

 بىش وارىذاپ ٌەتتۇه!" دىذى.ٌەتٍەيلىّىًى ظەسدىو. بىز وايچعى "واراڭ، 

ٌىلۇ پاختا تىزىؽى ٌىزەً ئىٍەى، ۋەسىپىًى  35َەر بىزى ٌۇيىّە ئاس دىّەيذە 
ئۇرۇيذىيالهىفايالرـا جاسا بىزىلىذىٍەى، ئاؼۇرۇپ ئۇرۇيذىفايالرـا ئاسراه پۇل نۇٌاپات 

 ئۇالردىٌ خۇؼالهۇظىلەر دەپ ظۇرۇدۇم. بىزىلىذىٍەى.
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ً چارچاپ ٌەتتۇه،....ئەنها بىشدە يىهە ئانال" دەپ جاۋاپ "ياه، َاۋا بەً ئىععي، َەم بە
 بىزؼتى. 

ئۇالريىڭ ِەپلىزىذىٌ ئانالعىشلىىىًىڭ پۇرىفى چىىىپ، بۇيذاه ئىؽالرـا چىذىهاي بولهايذۇ 
دىّەيذەً ئاڭاليذى ناڭا. بەسى ئۇيفۇرالريى  خىتايالرـا ئوچ وىلۋەتٍەى ئادالەتعىشلىٍلەريى 

ىًىڭ وارىؽىهذا بۇ خىل تۇسۇنذە خىتايالريىڭ ٌۇيىهۇ ئۇالريىڭٍىذىٌ تۇلۇه بىلهەيهەى، ئەنها ن
ئايچە پەرولىًىپ ٌەتهەيتى. ئۇيذىٌ باؼىا ئۇوۇـۇچىالريىڭ بىزنۇيچە ياراسلىىلىزى ۋە 

 نۇؼٍۇللىزى بولعىهۇ، ئۇالريىڭ تەؼٍىللىًىپ ئوس ئاۋاسىًى ئاڭلىتىؽتىٌ ئۇنۇت يوه ئىذى.

22 

ٌارۋاتتىٌ ووپهاي يېتىؽىا ئۇرۇيعانهۇ بولهايتى.  پەردىًىڭ دەرظو يوه ٌۇيلىزى ئەتىّەيذە، 
يۇچۇـىذىٌ چۇؼۇپ تۇرـاى وۇياػ يۇرى، دەرىشىًىڭ يۇچۇولىزىذىٌ ٌىزىۋاتىاى ئىللىي ؼانالالر 

 ئاخىزىذا تاالـا چىىهاوتىٌ باؼىا چارەنهۇ والهايتى.   ٌوسلىزىهًى ئېچىپ نىًى تاالـا تارتاتتى.

 90ٌتەپ ئالىذىٌ ئۇتەتتى، نەٌتەپتىٌ چىىىپ، ئوڭفا وايزىلىپ چىّزىفا بارىذىفاى يول نە
ٌىلونىتىز ناڭعىال واساوعىتاى دىّەى ِەپ. ِەرچە ۋەلىعپىت بىلەى بۇ نۇظاپىًى بېعىپ 

 بۇاللىؽىهفا ٌۇسۇم يەتهىعهۇ بىز ئۇرۇيۇپ ٌورەي  دىذى. 

ىعى ۋەلىعپىت ياٌى يۇلالر جىو جىت ئىذى، چۇيٍى ـۇلجىذا ناؼىًىغ بارالر ئاس بۇلۇپ، ٌوپۇيچ
ئاپتۇۋۇس بىلەى واتًايتى. ئوى نىًۇتالرچە ناڭفايذىٌ ٌىيىٌ ؼەَەريىڭ تېؽىفا چىىىپ والذىو. 
ئاپپاه بىًاالريىڭ ئورىًىًى َەر خىل ٌۆً رەڭلەردە بۇيالفاى، ئۇظتى تۇس يېپىلفاى، َويلىعى 

ولالر وەَۋە رەڭ ئەتىز ِۇلى بىلەى تۇؼىاى ئويلەر ئالذى. چوڭ يولًىڭ ياوعىذىٍى چىفىز ي
تۇپزاولىي ئىتىشالرىًىڭ ئىچىّە ظوسۇلۇپ ٌىزەتتى. نەى يول ياوىعذىٍى ئۇظتى تۇيىٍە بىلەى 
يېپىلفاى، نەظچىتٍە ئوخؽاپ ٌىتىذىفاى بىز وۇرۇلۇؼًى ٌۇرۇپ وىشسىي تۇختىذىو. بۇ نەى 

نەى ئىچٍىزىذە ٌورِەى  هۇٌورِەى باؼىا نەظچىتلەردىٌ پەرولىي ئىذى.  ئوِشىعى
ؼەَەردىٍى باؼىا نەظچىتلەردە ٌوسِە چېلىىىپ تۇرۇدىفاى،  ايالريىڭٍىذەً يايتۇ بۇلۇپ،بۇتخ

بىشەٌلىَ نۇيارلىزىهۇ ٌۇرۇيهەيتى. ئەنها تىالۋەت وىلىؾ سالى بىلەى ئىچىذىٍى ئەرەپچە 
خەتلەردىٌ بۇيىڭهۇ بىز نەظچىت ئىٍەيلىّىًى جەسنلەؼتۇردۇم. دولىعىذا ٌەتهەى ٌۇتۇرۇپ 

 ى بىز ئويفۇر دىخايذىٌ "بۇ بىز نەظچىتىۇ دەيهەى؟" دەپ ظۇرۇدۇم.ئۇتۇپ ٌىتىۋاتىا

"ؼۇيذاه"دەپ جاۋاپ بىزىپ، ئاروىذىٌ "بۇ تۇڭّاى نەظچىذى" دەپ وۇؼۇپ يووذى، تەلەپۇسىذىٌ 
 بۇ نەظچىذيى ئايچە ياوتۇرنايذىفايلىفى بىلىًىپ تۇراتتى.

وهاپتىٍەيهەى. ِەرچە َەر وايعى نىللەتًىڭ ئوسلىزىًىڭ نەظچىذى بارلىفىًى ئاڭالپ با
ئۇخؽىهايتى، نەسَىپى ىهى، نۇظۇلهايالر بولعئۇيفۇرالر بىلەى تۇڭّايالر ئۇؼاؼال ظۇيًى 

ئىهام ؼالى پىزوىعىّە، ئۇيفۇرالر بولعا خەيًەلى پىزوىعىّە ئىتىىات وىالتتى. تۇڭّايالر 
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ەظچىتتە ياناس ِەرچە ئۇالريىڭ دىًى ئەوىذىلەردە ٌۇرۇيەرلىَ پەرولەر بولعىهۇ، ئۇخؽاػ بىز ن
ئۇوۇيالهىفۇدەً دەرىجىذىهۇ پەرولىًىپهۇ ٌەتهەيتى. ٌىيًچە نەلۇم بولذىٍى ئۇيفۇرالر بىلەى 
تۇڭّايالريىڭ ئايزىو ئايزىو نەظچىتلەردە ياناس ئۇوۇؼىفا دىًذىٍى پەره ظەۋەپچى بولهفاى 

ئالفاى ئىٍەى. تانفا يولۇيۇپ، ئاـشىذا بىز تال چىق چىؽلىۋىلىپ تۇرـاى بىز ئۇيفۇردىٌ 
 جاۋابىذىٌ ئۇالريىڭ ئۇتتۇرىعىذىٍى سىذدىيەتًىڭ باؼىا ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو.

 "بۇ تۇڭّاى نەظچىذى ؼۇيذاوهۇ؟" دەپ ظۇرۇدۇم

ئۇ دىهىفىًى وىزىپ وۇيۇپ "بۇ خىتاي نەظچىذى" دەپ جاۋاپ بەردى، ِەرچە بىۋاظتە بىز يىهە 
رـۇى نەيىلەر چىىىپ تۇراتتى. نەى دىهىّەى بولعىهۇ، تەلەپپۇسىذىٍى نەيعىتهەظلىٍتىٌ يۇ

يولۇنًى داۋانالؼتۇردۇم. ٌۇسلۇً يىفىٌ ئاخىزلىؽاي دەپ والفاى بۇلۇپ، يولذا ئاظهايفا 
ٌوً پياسالر دەرىشە بېعىلفاى ئؽەً َارۋىلىزى ئۇچزاپ تۇراتتى.  تاواؼىىذەً ئونا والذۇولىزى

 ەى تۇؼۇپ ٌەتٍەى ئىذى.ٌوٌباؼالر بىل ئايۋايلىزىتەٌچىلىزىّە تىشىلىپ، َويلىالريىڭ 
وىشىل َويلىالردىٍى ٌىز ئاظىذىفاى تايىالرـا ئېعىلفاى وىشىل نۇرچالر خۇددى ٌىچىَ 

پايپاوالردەً ٌۇرۇيەتتى. ظەلٍىٌ ؼانال يۇپۇرناوالريى يەلپىپتى، يەسىزىو يۇپۇرناوالر ئارىعذا 
 ظېزىي وەـەسلەرِە چۇؼتى.  يۇنۇاله اله،ئوتتۇرىعذا تۇؼىّى بار پۇر

 

ئۇظتىّە ئاه يېپىلىؽىا باؼلىفاى تاـالرـا تۇتۇؼۇپ تۇراتتى. نەى ئۇظتىذە لىي ئادەم بار  يۇل
ئؽىەً َارىعىذىٌ ئۇتۇپ ٌەتتو، َارۋىٍىلەر "َەي ئۇرۇط" دەپ چۇواى ظلېىؽتى، نەى ئۇالرـا 
وۇل ئىؽارىتى بىلەى ظاالم وىلىپ، ۋەلىعپىتهىًىڭ خوتىًى يوتٍەپ تىخىهۇ تىشلەپ ٌەتتىو. 

ًە بىز يېشىذىٌ ٌىيٌ يول ياوىعىذا يا ئوي يا تېزىلفۇ يەردىٌ دىزەً والهىذى. يول ٌىچىٍٍى
ئاظتا ئاظتا يۇوۇرىفا ٌۇتۇرۇلىؽٍە باؼلفايذى ۋەلىعپىتًىڭ پىذالىهۇ ئېفىزالؼىايذەً بىلىًذى. 

 خىيالىهذا يەيە وايچىلىَ ناڭعام تۇظۇرالر، بىزەر ٌوى ٌىتەرنۇ دىّەيذەً خىيالالر ٌەچتى. 

م باؼىىالر تۇظهىعهۇ ئۇسۇم چارچاپ ٌىتىپ تۇختاپ ئارام ئېلىؽىا نەجبۇر بولذۇم. تاـًىڭ وارىعا
َونىذەپ يەردىال ئولتۇرۇپ ئارام ئالذىو.  ،ناجالىو والهاي َاظىزاپيېزىهىفا بارا بارناي، 

ئاپتاپتا واـجىزاپ، ئاوىزىپ يۇسىًى  ٌوڭلۇنذە ظو ئېلىۋالهىفايلىفىهفا پۇؼايهاى وىلذىو. يەر
بىزظًى ئۇسۇؼٍە ئۇرۇيفاى ئىذىو وۇلۇم تىّىؽى يېپىپ تۇراتتى.  تٍەى بىز خىل ئۇظۇنلۇًٌە

ىا يىزاوتار باـزىذا بىلەى ئۇۋۇلۇپ ٌەتتى. چىٍەتٍىلەر چىزپىلذاپ ئۇ يەر يەردە تاوالپ يۇرەتتى. 
ـۇلجا ؼەَزى بىز خىل ياپ يېؽىل ٌۇرۇيەتتى. بۇ يەردىٌ دەرەخلەريىڭ ظۇسۇلفاى 

چاڭ تۇساڭالريى، ئېزوالريى واپالپ ٌەتٍەى ئەخلەتلەريى ٌورِىًى بولهايتى،  پۇرنىفىذىٍىيۇ
نىًىپ چىىىؽىا ٌوسِە پەوەت واتار ٌەتٍەى ئاٌاتعىيە دەرەخلىزىال ٌۇرۇيەتتى. ۋەلىعپىتهًى 

 يىتلەپ چىىتىو.فا والفاى وعىهىٌۇسۇم يەتهەي، 
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اۋانالؼتۇرۇػ ئۇچۇى يۇرـۇى دوڭلۇًٌىڭ ئۇظتىّە چىىىپ، وارظىام ئويلىهفاى يەردىٌ يولًى د
ئۇؼؽاه جىلفىالردىٌ ٌعىپ ئۇتۇؼٍەت تۇـزا ٌەلذى. بۇ جىلفىالريىڭ ئارىلىفى خېلى ٌەڭ 
بۇلۇپ، ظەٌزەپ ئۇتۇػ نويٍىٌ بولهىفاچ، ئايلىًپ نېڭىؽىا تۇـزا ٌىلەتتى، ئەِەر يىزاوتىٍى 

 ا.بىز يەظىّە وىشسىىىپ والهىفاى بولعام ٌەيًىهّە يېًىپ ٌىتەتتىو ؼۇ تاپت

نەى تۇرـاى دوڭلۇًٌىڭ يېًىذىٍى يايتۇلۇوتا ئىّىشلىّى ظەٌٍىش ِەس، دىئانىتىزى ئالتە ِەس 
َەر بىز ٌىلىذىفاى يۇـاى وەَۋە رەڭلىَ تۇپا دوۋىلىزىّە ٌۇسۇم چۇؼتى. يېىىًلىؽىپ وارىعام، 

ىز خەتلەر يېشلفاى يۇـاى بخىتايچە ئۇظىتّە ئاظتى بىتۇى بىلەى واتۇرۇلفاى، تۇپا دۆۋىعىًىڭ 
خىتاي وەۋرىعتايلىفىفا ٌېلىپ والفاى ئىذىو.  سور ٌۇلەنلىَ تاػ تىٍلەپ وويۇلفاى ئىذى.

ئەتىزاپتا ِۇل چەنبىزەٌلەر ٌۇرۇيهەيتى، ئەنها يەردە ٌويذۇرۇلّەى ئىعزىىالريىڭ ٌوتەٌلىزى، 
پارتىالتىاى پوجاڭشىالريىڭ وىشىل وەـەسلىزى ۋە ئۇؼؽاه ظېزىي وەـەس پارچىلىزى چېچىلىپ 

وەدىهىى سانايذا ختايالر ئالەنًى يۇنۇلۇه، سېهىًًى تۇت چاظا دەپ وارىفاچ، يەردىٍى بۇ اتى.  ياتت
 ظېزىي وەـەس پارچىلىزى ئۇالريىڭ يەسىزىذىٍى ئالەنّە ۋەٌىللىَ وىالتتى.

َەنهە يەر وەۋرە بىلەى تۇؼۇپ ٌەتٍەى ئىذى. بۇ وەۋرىلەر ـەرپتىٍى وەۋرىلەرِە ظېلىؽتۇرـايذا 
ى، ـەرپتە بىش وەۋرىلەرِە ئېىؽىپ وارايهىش، ئەنها بۇ وەۋرىلەرِە ئۇيذاه واراػ بەٌال چوڭ ئىذ

خۇددى "نەى ئولّەى، ظەى ئادەنّە نۇنٍىٌ ئەنەط ئىذى. وەۋرىلەر بىز بىزىذىٌ يۇـاى بۇلۇپ، 
بۇالر نىًى  تىزىَ بولعاڭهۇ ظاڭا َەيۋىتىهىًى ٌورظىتىهەى" دىّەيذەً تەظىزات بىزەتتى.

ى وۇروهىفايلىفىهًى ئۇسۇنّە ئىعپاتالػ ئۇچۇى، داۋانلىي ئىچىٍىزلەپ ووروۇتالهىذى، نە
نىڭىپ، تۇيۇـاى خەتلەريى ئۇوۇدۇم. ٌوپىًچىعى ئادەنلەريىڭ ئعىهى ۋە ياؼىفاى ۋاوتىًى 
ٌورظىتىذىفاى ظايالر ئىٍەى. ظەل ناڭعام وەۋرىلەر ؼاالڭالپ بىزدىًالر خۇددى بىز چىّزىفا 

ذى.  ئارىلىىتا بىزەر يۇس نىتىزچە بوؼلۇه بۇلۇپ، وارؼى تەرەپتە ٌېلىپ والفايذەً تۇختاپال وال
يەيە باؼىا وەۋرىعتايلىي بار ئىذى. الي دوۋىعىذىٌ ياظالفاى بۇ وەۋرىلەريىڭ َەجهى ٌىچىَ 
بۇلۇپ، ئەتىزاپىفا ٌىچىَ تۇظاوالر تۇظۇلفاى ئىذى. وەۋرە تاؼلىزىًىڭ بەسىلىزى ياـاچتا، 

لۇپ، ئۇظتىّە ئەرەپچە خەتلەر يېشىفاى ئىذى. َەر بىز وەۋىزيىڭ بەسىلىزى تاؼتا وۇپۇرۇلفاى بۇ
تىلفاى بۇلۇپ، وەۋرىًىڭ بېىؽى بىلەى ياى تەرىپىّە َىالل ئايًىڭ يەوىؽى ربېؽى نەٌٍىّە وا

وەۋرىعىهۇ بىز بىزىذىٌ ئايزىلىپ چۇؼۇرۇلّەى ئىذى. دىهەً، ئۇيفۇرالر بىلەى خىتاياليىڭ 
 تۇراتتى.

ظوـاه ؼانال تەيلىزىهىّە ئۇرۇلفايذى، دەرَال ٌەيًىهّە واراپ يول  ئادەنًىڭ ؼۇرٌۇيذۇرىفاى
 ئالذىو.
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ؼىًجاڭذىٍى يۇرـۇى يەرلەريىڭ نىۋىلىزىًىڭ داڭىى بار. وونۇلًىڭ ووـۇيلىزىًىڭ داڭىى 
بابىذا وۇنۇل َەوىىذە تۇختۇلۇپ "بۇ   XXXVIIIئالەنّە پۇر ٌەتٍەى. نارٌۇ پۇلۇ ٌىتاۋىًىڭ 

ېىهىًذىٌ چىىىاى َىعاپىعش نىۋىّە تايىًىپ َايات ٌەچۇرۇدى، ؼۇيذاوال يەريىڭ ئادەنلىزى س
نۇظاپىزلىزىًىهۇ نۇؼۇ نىۋىلەر بىلەى نىُهاى وىلىذۇ" دەپ ياسىذۇ. ٌورلىًىڭ يەؼپۇتى بىلەى 

 تۇرپايًىڭ ئۇسۇنىًىڭهۇ داڭىى بار.

ەتٍەى، َەتتا بىلەى تۇؼۇپ ٌ ئالهىلىي باـالرئىلى ۋادىعى ـۇلجىًىڭ ئالهىعىى داڭلىي بۇلۇپ، 
ؼەَەردىهۇ توت ئەتىزاپىًى ئالها دەرەخلىزى ئۇراپ تۇرـاى نەيذايالر ٌوسِە چېلىىىپ تۇرۇدۇ.  
ظانايالرـا ئۇرالفاى ئالها بېعىلفاى ناؼىًىالر، َارۋىالر ۋە تىزاٌتۇرالر يۇلالريى واپالپ ٌىتىذۇ. 

ٌورِەى، بەسىلىزىًى  نەى ـۇلجىذىٌ چىىىذىفاى َەر خىل ظورتتىٍى ئالهىالريىڭ بەسىلىزىًى
نەظلەى تىزىعى واتتىي ئىچى يۇنؽاه بىز خىل ئالهىًى يەپ باوهاپتىٍەيهەى،  ٌۇرۇپ باوهىفاى.

بىز چىؽلەپال تاؼلىۋەتٍەى ئىذىو. يەيە بىز خىل وىشـۇچ ئالهىًىڭ ئىچى ۋە تېىؽى ئۇخؽاؼال 
 بۇلۇپ، چىؽلىعەم چىؽىو ظۇيۇپ ٌىتەرنىٍى دەپ ئەيعىزەيتىو. واتتىي 

رۇپادىٍى تالال باسارلىزيىڭ َىچ وايعىعى بۇ ئالهىالريى وۇبۇل وىلهاظلىفى نۇنٍىٌ. چۇيٍى ياۋو
َەنهىغ دىّۇدەً يا سىذەلەيّەى، ياٌى سەخهىلەيّەى بۇلۇپ، بىزەرظىهۇ يۇوعايعىش 
ٌۇرۇيهەيذۇ. ئۇالريىڭ وارىهاوىا ئەيۋى ٌوپ بولعىهۇ، بۇ ئالهىالريىڭ ٌىهًىڭ وولىذىٌ 

يى ئىعتىهال وىلفۇچىالر بىلەتتى. َىچ ٌىو بۇ ئالهىالرـا خهىيەۋى چىىىايلىفىًى ئۇالر
دورىالريى پۇرٌۇپ، ئۇالريىڭ ظورتىًى ظۇيًى ئۇظۇلذا ئوسِەرتىپ باوىاى ئەنەط. بۇ ئالهىالريى 
ظىشِە ظاتىاى ٌىؽى، ياٌى ئۇ ظېتىۋالفاى ٌىؽى، ئاتا بوۋىعىذىٌ نىزاط والفاى ئۇظۇلذا ئالها 

بىلەى پەرۋىؾ وىلىپ ئوظتۇرۇپ، نىۋىعىًى ئوس وۇلى بىلەى ئۇسۇپ باسارـا ٌۇچەتلىزىًى ئوس وولى 
 دەپ ئويلىذىو. ذۇئېلىپ ٌەلّەى بۇلۇؼى نۇنٍىٌ. َىچ بولهىفايذا نەى نۇؼۇيذاو

24 

 بىز ٌۇيى باساردا ٌۆلىٌ بىلەى ئۇچزىؽىپ والذىو.

 ٌوً بۇلۇپ ٌىتىپتۇوىۇ" دىذىو.–"ٌۆلىٌ ٌوپ 

 "يىهە دىذىڭىش؟"

ئاڭىزالهاي، خۇددى ظىًىپتا ظۇئالفا خاتا جاۋاپ بەرِەى ئۇوۇـۇچىفا وارىفايذەً  ئۇ ِىپىهًى 
 َەجەپلًىپ وارىذى.

 ٌوً ٌىيىًىۋاپعىش" دىذىو. –"ئۇظتى بېؽىڭىشدىٍى ٌىيهّە واراپ دەيهەى، ٌوپ 

"َە ئەنذى چۇؼەيذىو. دىهەً ظىش ظەيئەتٍار ئەنەظٍەيعىشدە. رەڭ تۇيۇنايذىٍەيعىش، بۇ ٌوً 
 ۇى رەڭ". دىذى.ئەنەط ظۆظ
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 "بەلٍىو" دىذىو

"چاخچاه وىلىپ وويذۇم! ظىشدىٍى ئەيىپ ئەنەط، َەنهال ئادەنذە ظەيئەت َوجەيزىغ بولهايذۇ" 
 دەپ جاۋاپ بەردى.

25 

بۇ وويفا يىهە بولفايذۇ؟ يىهە ئۇيذاه خاپا بولفايذۇ؟ دەرىشەنًىڭ يېًىفا باـالپ وۇيولفاى ووي، 
تۇردى. دەظلىۋىذە ئارىالپ ئارىالپ نەرەپ وويذى، ۋاوىتًىڭ ئالتە ظائەتتىٌ بىزى نۇؼۇ يەردە  

ئۇتىؽى بىلەى تەلۋىلەرچە توختىهاي نەرەؼٍە باؼلىذى. دەرىشىذىٌ وارىعام َەدەپ ئارـانچىًى 
ىذىال يبۇؼۇيالهىفايذىٌ ٌىيىٌ، ئور ، تارتىؽىپ بېىىپ،تارتىؽىا باؼالپتۇ. بىزدەپ تىپچەٌلەپ

ئەرٌىلىتىپ بېؽىًى ظىالپ  يًىفا بېزىپ  ئۇيىڭش باال ٌىچىَ بىز وىجىهىپ والذى. يتىپ 
 ووياؼىا تەنؽىلىۋىذى، ووي ئۇيىڭفا واراپ ئېتىلذى.

بىز ِىزانهاتىٍا ٌىتاۋىًى ئوتًە ئېلىپ وايتىپ ٌەلعەم، َېلىىى وويذىٌ دىٌ ئېليًۇرنەى 
هًىڭ دىزەٌهۇ يوه، ئۇيى باـالپ وويفاى يەردە ئاسراه واى داـلىزىال واپتۇ. ئۇ وويًى ٌى

ئەنها ٌۇيًىڭ وىعىىزىىؽفا ئەِىؽىپ َويلىفا  ظويفايلىفى ئېچىلهىفاى ظىز پېتى والذى.
باـالپ وويۇلىذىفاى وويالريىڭ ظايىهۇ ٌۇپىيؽٍە باؼلىذى، ئەنها ئۇالريىڭ وايذاه 
ظۇيۇلفايلىفىًى ٌۇرۇػ پۇرظىتىّە ئىزىؽەلهىذىو. ئەتىّەيلىزى دەرەخٍە باـالپ وويۇلفاى 

بىز وايچە ظائەتتى ٌىيىٌ وايتىپ ٌەلعەم وويذىٌ دىزەً يۇه، ئۇيىڭ ئوريىفا  ،وويًى ٌۇرەتتىو
بىز ٌۇيى بىز دوۋە َور چىىىپ تۇرـاى ِۆؼًى چۇرىذەپ ئولتۇرـاى ئويفۇرالريى ٌۇرەتتىو. 

يەظلىًىڭ يېًىفا باـالپ وويۇلفاى بوس ئاتىا ٌۇسۇم چۇؼتى، نەى بۇ پۇرظەتًىهۇ وولذىٌ بېزىپ 
 اتىفىهذا ٌىتاپ ئۇوۇـاچ ظاوالپ ئولتۇردۇم.وويۇؼًى خالىهاي، ي

دەرىشە ئالىذىٌ بىز وايچە ئۇوۇـۇچۇم ئۇتۇپ، يىهە وىلىۋاتىعش نۇئاللىو دەپ ظۇراؼتى، "ٌىتاپ 
 ئۇوۇۋاتىهەى" دىذىو

 "يىهە دەپ بۇ يەردە ئۇوۇيعىش؟"

 "بۇ ياخؽى يەرـۇ؟" دەپ  يايذۇرۇپ ظۇرۇدۇم

 ٌىتىؽتى دەپ "ئەلۋەتتە ياخؽى يەر، خوػ نۇئاللىو" 

ٌىتاۋىهًى داۋانالؼتۇردۇم. بەػ نىًۇتالردىٌ ٌىيىٌ، ِېبىًىڭ ئاۋاسى وۇلىفىهفا ٌىزدى. ِېبى 
جىعىهىذىٌ ٌۇچ وۇۋۋەت، ۋە تەبئىتىذىٌ خۇؼاللىي چىىىپ تۇرۇدىفاى بىزى بۇلۇپ، َەنىؽە 
تۇختىهاي ئۇ يەر بۇ يەرِە چېپىپ يۇرەتتى. ئۇيىڭفا بولفاى چۇؼەيچەم چوڭىۇرالؼىايعىزى 
ئۇيى ياوتۇرۇپ والذىو. بۇ يەردە ئولتۇرۇؼۇنذىٍى نەوعىذىهًى ئاڭلىعا چۇوۇم تۇـزا چۇؼۇيىذۇ 

دۇرۇط، ئات بۇـۇسالؼًى ٌۇرۇػ َەوىىەتەيهۇ ئۇيتۇلفۇظىش دەپ ئويلۇدۇم. ئۇ ِىپىهًى ئاڭالپ "
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وپ تۇت واۋۇل ئەرٌەً ئاراى بىز ئاتىًى يىىىتااليذۇ. بىز ئاتتىٌ ؼۇيچىلىَ ٌ-بىز نەيشىزە. ئۇچ
واى چىىىذۇ دەپ ئويلۇيۇپ باوهاپتىٍەيهەى، پەرىشىهچە يىّىزنە ِالۇى واى چىىىذۇـۇ دەيهەى، 

 وايًى ئېىىتىؾ ئۇچۇى يۇـاى بىز ئۇرەً ٌواليذىٍەى" دىذى. 

بۇ نەيشىزىًى َەِىش واچۇرناظلىي ٌىزەً دىّەى وارارـا ٌەلذىو. ِېبى بىز جايىذا ئارام تۇرالها، 
ا نېڭىپ تۇراتتى. يىّىزنە نىًۇتالردىٌ ٌىيىٌ ووللىزىفا تايا ئالفاى ئوي ئىچىذە ئۇياى بۇيايف

توت واۋۇل ئادەم پەيذا بولذى. ِېبى ئۇالرـا ئۇيفۇرچە بىزيىهىلەريى دىۋىذى َەنهىعى واوالپ 
 ٌۇلۇپ ٌىتىؽتى، ئايذىٌ بىز يىهىلەريى دەپ جاۋاپ بەردى.

بىشِە ياردەم  ، ٌۇچۇنىش يەتهەي والعا"ئۇالر تاناؼؽا ٌورظە بۇلۇدۇ، ئەنها ئات بەً تىپچەٌلەپ
 بەرظۇى دەيذۇ" دەپ تەرجىهە وىلىپ بەردى ِېبى.

ئۇالر ئاتًىڭ پاچىفىًى باـالؼىا باؼلىؽى بىلەى نەيذە ئۇ ئاتًى ئۇسۇنال بىز تەرەپ 
 وىلىۋىتىذىفايذەً ئىؽەيچ پەيذا بۇلۇپ تۇراتتى، يەدىًذۇر ظەي خايىو پەيذا بۇلۇپ والذى.

بولذى، نەٌتەپ نۇدىزى ظىشيى ئىشدەۋاتىاى، َاسىزال ٌۇرۇؼىذىٍەى ظىش  "َەي يىَ، ياخؽى
 بىلەى" دىذى.

 "بىزدەم تاوەت وىاللهاظهۇ؟"

 نىًىڭ ئاخهىىايە جاۋابىهذىٌ َەيزاى بولفايذەً وۇؼۇنىعًى تۇردى.

 "ئالذىزاؼهۇظىش؟"

ؽىًى ٌۇتۇپ يىهە دەپ جاۋاپ بىزىؽىهىًى بىلهىذىو، ئاۋۇالريىڭ ئاتًىڭ يۇرىّىّە پىچاه تىىى
 تۇرۇۋاتىهەى دەنذىو؟

ئات ظۇيۇؼىا تەرەددۇت وىلىۋاتىايالرـا نىًى ظاوالپ تۇرۇڭالر دەيهىٍىٌ دەپهۇ ئوياليذىو، ئەنها 
ئۇالريىڭ ناساه وىلىؽىذىٌ تارتىًذىو. ؼۇيىڭ بىلەى نەٌتەپ نۇدىزىًىڭ ئىؽخاظىفا واراپ 

نەى  بىز نىًۇتتا ٌىلىذۇ دىذى.چاپتىو. ٌىزظەم، نۇدىز ئىؽخايذا يوه، ٌاتىپىذىٌ ظورىعام 
نىًۇت ظاولىفايذىٌ ٌىيىٌ  20ئىؽخايىعذىٍى تانالرـا واراپ، َېلىىى ئاتًى خيال وىلفاچ 

ٌىزدى نۇدىز. ئۇ نىًى ٌۇۇرۇپ، َەيزاى والفايذەً تەئەجۇپ بىلەى ظاالنالؼتى. ئۇ ئۇظتەلًىڭ 
چاچلىزىًى ظىالپ ٌەيًىّە ئۇتۇپ ئولتۇرۇپ، بىز تال پاپىزۇط تۇتاؼتۇرۇپ، پاروىزاه 

 تۇسەؼتۇرِەيذىٌ ٌىيىٌ، ناڭا واراپ "ظىشِە يىهە وىلىپ بىزەي؟" دەپ ظۇرىذى. 

 "ظىش نىًى ئىشدەپتىٍەيعىشـۇ؟"

ئۇ تاناٌعىًى واتتىي بىز ؼورىۋىتىپ، بىز دەم ئوياليفايذىٌ ٌىيىٌ، ئعىًى پۇرٌۇپ تۇرۇپ 
 خؽى تۇرۇۋاتىايعىش؟" دىذى."ٌەپعىش يىّىت وايذاوزاه تۇرۇۋاتىايذۇ دەپ چاوىزتىايذىو. يا
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 "بەً ياخؽى تۇردۇم، باؼىا ئىؽىڭىش بارنىذى؟"

 "يوه، يوه"

نەى ئۇچىايذەً ئات ظويۇۋاتىاى يەرِە چاپتىو، ئەنها ٌىچىٍٍەى ئىذىو، ئۇ ئاتهۇ پارچە پارچە 
ِۆؼٍە ئايلىًىپ بولفاى ئىذى. بىز چەتتە ئىچ باـزى چىزايلىي دوۋلەپ وۇيۇلۇپتۇ، يېًىذا 

ۇرۇدۇ. يېًىذىٍى يۇـاى بىز ئورەً واى بىلەى ئاتًىڭ واريىذىٌ چىىىاى يىجاظەتلەر   جىّىزى ت
بىلەى تۇؼۇپ ٌىتىپتۇ. بېؽىًىڭ تىزىعى ظۇيۇلۇپ، تىلىًى چىىىزىۋاتىايًىڭ ئۇظتىّە 
ئۇلّۇرۇپ بېزىپتىهەى. ئايذىٌ ٌاللىًى ئىٍٍى پارچە وىلذى، وارىعام پۇتۇنًىڭ يېًىذا بىز تال 

 پاچاه تۇرىذۇ.

 

ئاتًىڭ ٌاللعىًى پارچىلىفايذا وارىعام، يەردە والفاى ئاسراه واى داـلىزى،  ذەئەتىعى ئەتىّەي
وۇيۇلۇپ، ؼانالذا ئۇياى بۇياى يەلپۇيۇپ  چاچزىفاى ئۇؼؽاه ظۇڭەً پارچىلىزى، دەرەخّە نىخالپ

  ال والفاى ئىذى. ئاتًىڭ ئۇنۇرتىىعى تۇرـاى، 

26 

 

ؼتۇرـاى  تىل نەؼىى يىفلىؽىذا ٌۇرۇؼٍىًىهّە ئاراى بىز ِەرچە تىلىۋالذى بىلەى نۇرات ئۇرۇيال
يۇر تىلىۋالذى بىشيى ەوايچە َەپتە بولفاى بولعىهۇ، ئۇيى ئۇيتۇپال ٌىتىپتىهەى. بىز ٌۇيى ئېل

ٌەچلىَ تاناوىا تەٌلىپ وىلذى دىۋىذى، ئۇ ٌىو بولفايذى دەپ ئويلۇيۇپ ٌىتىپتىهەى خېلى 
ختىهاي پىلىهۇتتەً ظۆسلەپ ٌەتٍەى ئادەم ئىٍەيلىّى ىىچە. ٌىيىٌ َېلىىى ٌۇيى تۇىتبىز ۋاو

يادىهفا ٌەلىۋىذى، بېزىؽىا ناوۇل بولذۇم. نەى ِەرچە تىلىۋالذى ۋە ئۇيىڭ يېىىًلىزىًىڭ ئىزوى 
ٌەنعىتىؾ بىلەى تۇلفاى ِەپلىزىًى وايتا ئاڭالؼًى خالىهىعانهۇ، ظۇرۇيذا بىزەر يېڭى ٌىؽى 

 ئويلۇدۇم.بىلەى تۇيۇؼۇپ واالرنەى دەپ 

تىلىۋالذى َوٌۇنەت خىشنەتچىعى ئىذى، بۇ دەظلىۋىذە نىًى ظەل َەيزاى والذۇردى. ٌىيىًچە 
ئەتىزاپىهذىٍى ياخؽى تەلىهات ٌورِەى ئويفۇرالريىڭ َەنهىعىًىڭ َوٌۇنەت ئورِايلىزىذا 
ئىؽلەيذىفايلىفىذىٌ خەۋەردار بولذۇم.ِەرچە يۇوۇرى نەرتىۋىلىَ ئۇرۇيالريى خىتايالر 

بولعىهۇ، َوٌۇنەت ئورِايلىزىذا ئويفۇرالرـىهۇ ئۇرۇى بىزىؾ دولەتًىڭ ئىّەللىۋالفاى 
ظىياظىتى ئىذى. بۇنۇ دولەتًىڭ نىللەتلەريىڭ ئىًاه بىز ئائىلە ٌىؽىلىزىذەً، وول تۇتۇؼۇپ 
ئۇرتاه ٌەلّۇظىى ئۇچۇى تەڭ يۇٌعۇلىۋاتىايلىفىًى يانايەيذە وىلىؾ ئۇچۇى وولاليفاى ظىياظى 

بۇيذاه وىلىؽتىٍى يەيە بىز نەخعەت، ئۇيفۇرالر دۇچار بۇلۇۋاتىاى . ۋاظتىلىزىذىٌ بىزى ئىذى
ئۇيفۇرالرنۇ ئۇالريىڭ يەپزەت ى نەظلىلىزى ئۇچۇى َوٌۇنەتتىٌ ياراس بولعا، َوٌۇنەتتىٍ
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پ والىذۇ، يەتىجىذە، خىتاي خەلىىفە بولفاى دوؼهەيلىّىًى تۇظۇپ وېلىؾ ئۇبىٍتى بۇلۇ
  نۇنٍىٌ.

ؽەً َارۋىعى بىلەى باردۇه. ِەرچە ئۇالريىڭ نەَەلىعىًىڭ بىش تىلىۋالذىًىڭ ئويىّە ئى
يوللىزىفا وارىهاي ياتىۇسۇلهىفاى بولعىهۇ، وارىهاوىا بۇ بايالر تۇرۇدىفاى جايالر ئٍەيلىّى 
چىىىپ تۇراتتى. يول ياوىعىذىٍى ئويلەريىڭ ٌوپۇيچىعى ئىٍٍى وەۋەت بۇلۇپ، ظىزتى ظېزىي 

ئەِهە  خۇددى  يۇـاى تۇنۇر دەرۋاسىلىزىئىٍەى، اى ياٌى وىشـۇچ رەڭلىَ چىًىىىؽتا ياظالف
يىلى يۇس  -1997ٌىيىًٍچە ئۇوعام، ئەيًى چاـذا  ٌوۋرۇٌلەردەً َەيۋەتلىَ ٌۇرۇيەتتى. 

نۇخبزلىزى ئاِىًتىلىفىًڭ  بەرِەى ۋەوەيى تەٌؽۇرۇػ ئۇچۇى ٌەلّەى ئەيّىليەيىڭ ب ب ط
 ۇظىۇيلۇوىا ئۇچىزىفايهىؾ. نۇؼۇ ٌۇچۇـا ٌىلىپ ئەۋال ئىّەللەؼٍە ئۇرۇيفاى بولۇپ، ت

تىلىۋالذى بىشيى ئىؽَ ئالذىذا ظاوالپ تۇرۇپتٍەى، بېزىؽىهىشـا بىشيى وارؼى ئېلىپ َويلىفا 
باؼالپ ٌىزدى. َويلىذا تەؼتەٌلەردە يۇپۇرناولىزى پۇرلىؽىپ ٌەتٍەى وىشـۇچ ئۇظۇنلۇٌلەر 

ؼەٌىلّە تانًى ياوىالپ تىشىۋىتىلّەى بۇلۇپ، چىچەٌلىزى خذدى ٌىچىَ نىڭىًىڭ 
ئوخؽايتى. َويلىذىٍى ٌىچىَ ئېفىلذىٌ وويًىڭ نەرىّەى ئاۋاسى ئاڭاليذى، نەى بېؽىهى 

بىز تۇپ وارا وويالريى تۇپلىؽىپ تۇرـاى ئىؽىًٍىڭ يۇچۇـىذىٌ ئوتٍۇسۇپ ئىفىلفا واىعام، 
 تېلىۋالذى يېًىهفا ٌەپتى، نەى ووي تۇـزىعذا ِەپ تېپىؾ ئۇچۇى ئۇرۇيذۇم.  ٌوردۇم. 

 يى باوىىلى ئۇسۇى بولىذىهۇ؟""بۇ وويالر

"بۇالر نىًىڭ ئەنەط، دادانًىڭ. دادام پًىعيەدە، وىلىذىفاى باؼىا ئىؽىهۇ يوه، ئىچ پۇؼىفىًى 
تۇياه وۇيۇنىش  6000چىىارظۇى دەپ ئېلىپ بەردىو. بۇرۇى بىشيىڭ وويالر ٌوپ بۇلۇدىفاى، 

 بارٌەيذۇه".

 "ئۇ وويالرچۇ؟"

 "ٌۇنهۇيىعتالر تارتىۋالذى".

 ؟""واچاى

 يىلى، ئۇ چاـذا بىش  باي ئائىلە ئىذۇه".   – 1950"

ِەپ ئارىعذا ئۇيىڭ ئىًّلىشچىذە يورنال پاراڭلىؽىؽىا تاسا ئادەتلىًىپ ٌىتەلهىّەيلىّىًى 
ظوسلەپ ٌىتىپتىٍەيذە دەپ ئويلىذۇم. ئوتٍەيذە پىلىهۇتتەً تۇختىهاي َىغ وىلذىو. ؼۇڭا 

ئاي ئۇِەيّىًىّە وارىهاي  11اى بۇلۇپ، ئاراى ئەنەليەتتە، ئۇيىڭ ئىًّىلىشچىعى خېلىال راۋ
نەوعىذىًى بىهاالل باياى وىالاليتى. خىتاي ئۇوۇـۇچىلىزىو ئۇيىڭ بۇ ظەۋىيعىّە يىتىؾ ئۇچۇى 
ئۇچ تۇت يىل ظەرپ والتتى. ئۇ دايىو بالىعى بىلەى ئايالىًى ئۇخلۇتۇپ وۇيۇپ تىل 

لىزىهًىڭ ئۇِۇيۇػ نۇدداظى ئۇِۇيىذىفايلىفىًى ئەيتتى. ئۇيىڭ بىلەى خىتاي ئۇوۇـۇچى
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ئۇخؽىهايتى، خىتايالر ياخؽى ئۇِۇيۇپ، ناڭا ئوخؽاػ لىي ئۇوۇـۇچى بار ظىًىپالردا دەرط 
ئۇتۇؼًى ئارسۇ وىالتتى. تىلىۋالذى بولعا، ياخؽى ئۇِۇيۇپ، يېىىًلىزىًىڭ يارىذىهى بىلەى 

ەر ئۇيىڭ يەسىزىذە چەتئەلّە چىىىپ ٌىتىؽًى خىيال وىالتتى. چەتئەلذىٌ ئىبارەت ؼۇ ـايىۋى ي
  پۇل تۇٌۇلۇپ تۇرـاى، ئەرٌىٌ سېهىًذەً بىلىًەتتى. 

ئىٍٍىهىشتاػ تانلىي بىز ٌىچىَ ئويّە ئايىفىهىشيى ظېلىپ وويۇپ، ئىچٍىزىذىٍى  لەيۇرېئ
ِىلەم ظېلىفاى چوڭ ئويّە ٌىزدۇه. ئويًىڭ ئۇتتۇرىعىذىٍى ئۇظتەل وۇرۇه يەل يىهىؾ، 

ا، يەؼپۇت، پىزەيىَ، ئۇؼؽاه پىچىًىلەر، ئۇسۇم ۋە ؼاپتۇلالر ياڭاه، تاتلىي تۇرەم، ياۋات، ئاله
وۇچا ۋە  -بىلەى لىي تۇؼىۇسۇۋىتىلّەى ئىذى. ئويًىڭ بىز تېهىفا وۇيۇلفاى ياـاچ ئؽٍاپ واچا 

ئەيًەً بۇيۇنلىزى بىلەى تۇؼۇپ ٌەتٍەى ئىذى. وارؼى تەرەپتىٍى تانفا بىز دۇتتار ئېعىپ 
بىزظىّە چاي ئەٌىز دەپ  ۇتتۇرۇؼىا تەٌلىپ وىلىپ،وۇيۇلفاى ئىذى. تىلىۋالذى بىشيى ئ

ۋاوىزىۋىذى، بېؽىفا رۇنال ئارتىۋالفاى بىز ئايال بىز وايچە  ئاه پىيالە بىلەى چەيًەً ٌۇتۇرۇپ 
ٌىزىپ، يەرِە وۇيۇپ چىىىپ ٌەتتى. ئۇسۇى ئوتهەي ئۇچ ياى ٌۇتۇرۇپ ٌىزىپ، يايالريى َېلىى 

 ى.نىۋە بىلەى تۇؼىاى ئۇظتەل ئۇظتىّە وويذ

 "بۇ نىًىڭ ئايالىو"

بىش ظاالنالؼتۇه، ئايالى تارتىًچاولىي بىلەى ٌۇلۇنعىزەپ وۇيۇپ ئېزىّە وارىذى. ئايالى چىىىپ 
 ٌەتٍەيذىٌ ٌىيىٌ، ئېلەيۇر ئايالىڭىش بىلەى وايذاه تۇيۇؼىاى دەپ ظۇىزىذى. 

 "ئايالىو بەً ياخؽى".

 "ياخؽىلىفىذا ِەپ يوه، وايذاه تۇيۇؼتۇڭالر دەيهەى".

ز دوظتۇم تۇيۇؼتۇرۇپ وويفاى، ِەرچە بىز نەلىلىَ بولعاوهۇ بۇرۇى ٌۇرۇپ باوهاپتىٍەيهەى، " بى
 تۇيجى ٌۇرۇپال ئاؼىي بۇلۇپ والذىو، ؼۇيذاه وىلىپ چاوىايال توي وىلذۇه".

 چاچلىزى وىعىا، بۇرداوىىًا بىز ٌىچىَ باال يۇِۇرۇپ ٌىزدى.

 ى ئۇـۇل بالىهىٍى دەپ والىذۇ!.""بۇ نىًىڭ وىشىو، ئۇچٍە ٌىزدى، يۇرـۇى ٌىؽىلەر ئۇي

 دىذىو. "ؼۇيذاوهۇ؟"

"ئاس ظايلىي نىللەتلەرِە بىزدىٌ ئۇؼۇه پەرسەيت ٌۇرۇػ رۇخعەتهىؾ دەپ چىالى يىّەچ  نەى 
 ئاڭلىذىو، راظهۇ؟" دەپ ظۇرۇدۇم.

"بىشِە ئىٍٍى پەرسەيت ٌۇرۇػ رۇخعەت وىلىًفاى، ئەِەر ئۇچ پەرسەيتلىَ بۇلۇپ والعام 
 ۇه والىهەى. ئىٍٍى پەرسەيتلىَ بۇلۇؼهۇ ناڭا ٌەنلىَ وىلىذۇ".خىشنىتىهذىٌ وۇر

 "ئۇچ پەرسەيتلىَ بۇلۇؼًى خاالنعىش؟"
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 "بۇ نىًىڭ رايىهفا باـلىي ئەنەط، ئالال بىلىذۇ".

َوٌۇنەت ئاس ظايلىي نىللەتلەريىڭ ئىٍٍى پەرسەيتلىَ بۇلۇؼى، يىشىالردا َەتتا ئۇچ پەرسەيلىَ 
رـا ٌەڭزى ظىياظەت وويفايلىفىفا دەظتەً وىلىپ ٌورظىتىؽى بۇلۇؼىفا يول وويفايلىىًى ئۇال

بىٍار ئەنەط، چۇيٍى خىتايالرـا بىزدىٌ ئۇؼۇه پەرسەيت ٌۇرۇؼٍە رۇخعەت وىلىًهايتى. ئەنها 
 بۇ ظىياظەتًىڭ ئۇسىهۇ ئادىل دەپ ٌەتًٍى بولهايتى.

 "يىَ ظىشنۇ ئېلەيۇرـا ئۇخؽاػ ئًّىلىشـۇ دەيهەى؟"

 "تۇـزا".

يىهە ٌەچتى بولفاي، تىلىۋالذى ٌۇلۇپ وويۇپ، ئايذىٌ " نەى نەٌتەپتٍى خىيالىذىٌ بىز 
ۋاختىهذا دەرظلىَ ٌىتاۋىهىشدا ئەيّىليەدە ئؽچىالر بىز ٌۇى واتتىي ئەنّەً وىلىپ تۇرۇپهۇ، 
ٌەچٍىچە خۇجايًىذىٌ تاياه يەپ چىىىذۇ دەپ يېشىلفاى ئىذى. بىز وايچە ٌۇيًىڭ ئالذىذا 

رىعام ئەيًى نەسنۇيالر َىلىُەم ئوسِەرنەپتۇ" دەپ تۇرۇؼىفا ئايالى جىيەى وىشىهًىڭ ٌىتاۋىفا وا
چىًىلەردە َور چىىىپ تۇرـاى چۇچۇرە ٌۇتۇرۇپ ٌىزىذى. ئۇ تاناوًى ظول تەرەپٍە وۇيۇپ چىىىپ 
ٌەتٍەيچە تاٌى بىش يەپ بۇلفۇچە وايتا ٌىزىهىذى. تۇظاتتىٌ خياىلىهذىٌ بۇ ئايالفا تاناه 

 ئوتتى.ا ئؽالريىهۇ وىلىؾ پۇرظىتى بارنىذۇ دىّەى ئويالر  ئېتىؾ، باال تۇـۇؼتىٌ باؼى

بىش بىز تەرەپتىٌ چۇچۇرە ئىچٍەچ بىز تەرەپتىٌ تىلىۋالذىًىڭ پارىفا وۇاله ظالذۇه. ئۇيىڭ 
پىزظەيتتٌ يۇوۇرى ئۇيفۇر ئؽعىشنىؾ. ئوالريىڭ نەَەَلىعذە ئاراى  90ديىؽىچە، ؼىًجاڭذا 

لذى َوٌۇنەت ٌادىزى بۇلۇپال والهاي، تېخى ئىٍٍى ٌىؽىًىڭ خىشنىتى بارٌەى. تىلىۋا
ٌونهۇيىعت پارتىيە ئەساظى ئىٍەى. ٌۇچلۇً نۇياظىۋەت تورى ۋە تېهىش ظىياظى ئاروا ٌۇرۇيۇؼى 

يىلىذىٍى َوٌۇنەت  -1995بولهعىا  پارتىيەِە ٌىزنەٌهۇ ئاظاى ئىؾ ئەنەط. ئەنها 
ىللەت پارتىيە ئەساظى بارنىؾ. نىڭ ئاس ظايلىي ن 270ظتاتىعتٍىعفا ئاظاظاليفايذا، ؼىًجاڭذا 

ذاى ئىٍٍى يئۇالريىڭ بۇ ظايالريى ئىالى وىلىؽهۇ، يۇوۇروىفا ئوخؽاػ نىللەت بىلەى ظياظى نە
خىل ئۇوۇم دىّەى واراؼًى ئىلّىزى ظۇرۇؼًى نەوعەت وىلفاى. يەيى نەيلى واساه بولعۇى ياٌى 

 ئۇخؽاؼال چوڭىۇر دىهەٌچى.ئۇيفۇر بولعۇى ئۇالريىڭ دولەت ۋە َوٌۇنەتٍە بولفاى نۇئابىتى 

تىلىۋالذى ِەرچە پارتىيەِە ٌىزىؽًى خالىهىعهۇ، پارتىيەِە ٌىزىؽًىڭ ظىياظى ئىعتىبالى 
ئۇچۇى پايذىلىي ئىٍەيلىّىًى ئىتىزاپ وىلىذى. ئەنها بۇيىڭ يىتەظىشلىَ تەرىپىهۇ بار ئذىى، 

دايىو باؼىىالرـا ئۇلّە نەظلەى، ئۇيىڭ َەنهە ئىؾ َەرٌىتى واتتىي يەسەربەيت ئاظىتىذا بۇلۇپ، 
بۇلۇؼى ؼەرت وىلىًاتتى. ؼۇڭا ئۇچۇيچى پەرسەتًلىَ بۇلۇؼتىٌ ئەيعىزەپ والفاى ئىذى. 

يىلى  – 1992پارتىيەِە ٌىزىؽًىڭ يەيە بىز يىتەرظىشلىّىهۇ بار ئىذى. دولەت ۋەسىزى لى پىڭ 
ەسەر چۇوۇم بويۇره چۇؼۇرۇپ، "پارتىيە ئەسالىزى، نىللىتىًىڭ وايذاه بۇلۇؼىذىٌ وەتتى ي

ناتىزيالىشىو ۋە دىًعىشلىًٍى ووللىؽى ٌىزەً، َىچ وايذاه دىًفا ئؽەيهەظلىّى، َىچ وايذاه 
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دىًى پائالىيەتلەرِە واتًاؼهاظلىفى ٌىزەً" دەپ تەلەپ وويفاى ئىذى. نەى تىلىۋالذىذىٌ بۇ 
 بويزۇوىا وايذاه تاوابىل تۇرـايلىفىًى ظۇرۇدۇم. 

، ؼۇڭا ئۇالر دىًًى ياوتۇرنايذۇ. ئوتٍەى يىلى بىز يىفىًذا بىز "ٌۇنهۇيىعتالر دىًًى چۇؼەيهەيذۇ
خىتاي ئەنەلذار بىلەى بىزِە بۇلۇپ والذىو، يىفىٌ جەريايىذا ئۇ ناڭا تاٌا تۇتىايتى، نەى 
نۇظۇلهاى تاناً چەٌهەيهەى دەپ رەت وىلىفايذىو، ئۇ خىتاي بەً خاپا بۇلۇپ، ناڭا ۋاوىزاپ 

ىپ يۇرەتتىو، َاسىز بۇالردىٌ وول ئۇسۇپ، ياخؽى نۇظۇلهاى ٌەتتى. بۇرۇى نەيهۇ ئىچىپ، چىٍ
 بۇلۇپ والذىو" دىذى.

نەى ئىچىهذە ، ِەرچە ئوس ئويذە بولعىهۇ بۇيذاه ِەپلەريى بىشِە دەپ بىزؼًىڭ ئۇسى تۇـزا 
ئەنەط دەپ ئويلۇدۇم. چۇيٍى بىش ياتۇيۇػ يات ئادەنلەر، ئۇ بىشيى بۇ وەدەر ياخؽى بىلىپهۇ 

، بىش چەتئەللىَ بولفاچ بۇالريى باؼىىالرـا چېىىپ وويهايذۇ دەپ ئىؽەيّەى ٌەتهەيتى. بەلٍى
بۇلۇؼىهۇ نۇنٍىٌ. يەيە بىز تەرەپتىٌ ئىچىذە ظاولىًىپ والفاى بۇ دەرتلەريى تۇٌۇۋالـۇظىهۇ 

 ٌەلّەيذۇ ئىتىهالىو.

ىۇرۇػ بىش ياخؽى ـىشالىًىپ وۇظاوًى توولىۋالذۇه. ئۇيىڭ ئەيّىليەدە ٌەپتەر جىىهۇ، وۇرال باؼ
دىّەيذەً ظۇئاللىزىفا جاۋاپ بىزىپ بۇلۇپ، خۇؼلىؽىپ وايتتۇه. ئۇ ئىؽىَ ئالذىذـا  تەظهۇ

ئۇسۇتۇپ چىىىپ، پات ئارىذا يەيە ٌىلىڭالر دەپ يولفا ظالذى، بىشنۇ ناوۇللۇه بىلذۇرۇپ يول 
ئالذۇه. ئەنها ئۇيىڭ بىلەى وايتا ٌۇرۇؼۇػ پۇرظىتى چىىهىذى، چۇيٍى ئىٍٍى ئايذىٌ ٌىيىٌ 

 ۇ ٌاياداـا ٌىتىپ وايتىپ ٌەلهىذى. ئ

27 

بۇلۇپ، بۇ بىز  خۇؼپۇراه باؿخىتاي رېعتۇرايىًىڭ ئىعهى ٌىلىذىفاى نەٌتەپٍە ئەڭ يېىىٌ 
 –يۇِۇر ئائىلە بىزلىؽىپ ئاچىاى ئاؼىخايىذا ئاؼپەسلىٍىًى دادظى، ٌۇتٍۇچىلىًٍى ئاپىعى، 

بوۋاي  َايات بۇلۇپ، وۋىعىهۇ بالالريىڭ بئۇظتّە ئالفاى.  ئىٍٍى ئۇـۇلىيىتىو ئىؽلىزىًى 
َەنىؽە ئاؼخايىًىڭ بىز بۇرجىّىذە خانۇػ ئولتۇرۇپ، ٌۇيلىزىًى خۇددى نەدەييەت ئىًىىالۋىذا 

 ئۇچزىفاى ئادالەتلەتعىشلىٍلەردىٌ تېىخچە ئاـزىًىۋاتىايذەً خىيال ئىچىذە ئوتٍۇسەتتى.

اپتۇ، وارىعام بىز ئۇظتەلذە بىز ٌۇيى ٌەچلىَ تاناوىا بارظام ئاؼخايذا ئولتۇرـۇدەً ئۇرۇى واله
ظتەلًىڭ ۇئدەرَال ، ذىوئۇچ خىتاي ياػ ئولتۇرۇپتۇ، بىزِە ئولتۇرظاه بۇالنذۇ دەپ ظۇرىۋى

نەى ئەيّىليەلىَ نۇئالىو وىعىتۇرىۋالذى. ئارىعىفا ئاظىتذىٍى بىز ئۇرۇيذۇوًى تارتىپ نىًى 
دىذى. ئۇالر ـۇلجىفا  دەپ تۇيۇؼتۇردۇم ئۇسۇنًى، ئۇالر بىش يەيجىڭذىٌ ٌەلّەى نۇئالىهالر

ٌەلّىًى ئالتە ئاي بۇلۇپتۇ، يېىىًذا وايتىذىٍەى. ـۇلجىذىٍى ٌۇيۇڭالر ٌۇڭۇللۇً ئوتتىهۇ 
دەپ ظۇرىعام، ياخؽى ئوتتى، ئەنها يۇرتىهىشيى بەٌزەً ظېفىًذۇه دەپ جاۋاپ بىزؼىتى بىزدەً. 

 تانىفىهىش ئۇظتەلّە ٌىلىؽى بىلەى َەنهىهىش جىو جىت وۇظاه توولىذۇه.
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يەيجىڭذىٌ ٌەلّەيلەردىٌ  تىپتۇ.ۋىًىهىشدىٍى ئۇظتەلذە بىز وايچە واساه تۇخۇم ظۇواؼتۇرېيې
لىزىفا تبىزى واساوالريى ئىها وىلىپ تۇرۇپ، ئاس ظايلىي نىللەتلەر بەً ٌوپٍەى بۇ يەردە دەپ دوظ

ىڭ پىچىزلىذى. والفايلىزى ئەتىزاپىا واراپ بېىىپ نەيعىتهىّەيذەً ٌۇلۇپ وۇيۇؼتى. نەى ئۇالري
 دىىىىًى بۇراؼىا ئۇرۇيۇپ

 "بۇ يەريىڭ تانىفىًى ياوتۇردۇڭالرنۇ؟" دەپ ظورۇدۇم

 "بۇلىذىٍەى، لىٍىٌ نەى يەيىال يەيجىڭًىڭ تانىفىًى ياوتۇرىهەى" دىذى بىزى

 "پولويى تېتىپ ٌوردۇڭلەرنۇ؟"

  "نەى يەپ باوهىذىو" دىۋىذى دوظلىزىهۇ ئۇيىڭ ِىپىًى ناوۇللىفايذەً باؼلىزىًى لىڭؽىتتى.

 "تېتىپ ٌۇرۇڭ، ئاالنەت ئىعىل تاناه" دىذىو.

"بەلٍىو ؼۇيذاوتۇ، لىٍىٌ نەى وولۇم بىلەى تاناه يىيىؽًى ياوتۇرنايهەى، نەى يا َايۋاى 
بولهىعام" دىۋىذى َەنهعى تەڭال پاراوىىذە ٌۇلۇؼۇپ ٌەتتى. خىتايچىذە پولۇيى تۇتتۇپ 

خىل َاوارەتتەً وۇالوىا ئايچە ياخؽى  يەيذىفاى تاناه دەپ تەرجىهە وىلؽىاى بۇلۇپ، خۇددى بىز
ئاڭاليهايتى. ئۇالريىڭ ٌۇلٍىعى بېىعىىىايذىٌ ٌىيىٌ "ئاؼخايىذا ظىشِە وۇؼۇه بىزىذۇ" دەپ 

 وۇؼۇپ وويۇدۇم.

ئۇالر ئىؽەيهىّەيذەً ِۇناى بىلەى وارىؽىپ والذى، نەى ئۇالريىڭ ظەپىزىّە ئوڭۇؼلۇه تىلەپ 
 چىىىپ ٌەتتىو. 

28 

جاروىزاؼلىزى ئويىۇنًى بۇسىۋەتتى، نەى پەظىيىپ واالر دىّەى ئۇنۇتتە ئەرلەريىڭ ۋاروىزاػ 
بېؽىهًى يۇتىايًىڭ ئىچىّە چونٍەم بىزدەم تەخىز وىلىپ جىو ياتتىو، ئەنها ۋاراڭچۇرۇڭالر 
بېعىىىذىفايذەً ئەنەط ئىذى، ئەٌعىچە، تېىخهۇ ٌۇچۇيۇپ ٌەتتى. بىزدىٌ خىيالىهذىٌ 

ىتىمادا دىّەيذەً ئويالر ٌەچتىذە، دەرَال ٌىيىًىپ تاالـا يانايىؾ، وارؼىلىي ٌورظۇتۇػ ۋە ئً
 يۇِۇرۇدۇم. 

تاال واراڭفۇ بۇلۇپ، َىالل ئاي ئاظهايًى ـۇۋا يۇرۇتۇپ تۇراتتى. بۇ ظاداالريىڭ ئۇوۇـۇچىالر ياتىفى 
تەرىپىذىٌ ٌىلىۋاتىايلىفىًى جەسنلەؼتۇرۇدۇم. بىزدىٌ نەى بۇ ئۇوۇـۇچىالريى بەً ياۋاػ 

ڭ وودرىتىًى خاتا پەرەس وىلىپ والفاى ئوخؽىهانذىهەى دىّەى ئوي خىيالىهفا ٌۇرۇپ، ئۇالريى
ٌەلذى. بەلٍىو ئۇالريىڭ ظەۋرى تاوىتى تۇؼۇپ، ٌۇيذە يۇس بىزىۋاتىاى ئادالەتىعىشلىٍلەرِە، 
يولعىش جىزىهايىلەر، نەجبۇرى تاسىلىي ۋەسىپىغ ؼۇيذاوال ٌىؽىًى بىشار وىلىذىفاى وۇرۇه 

يا بولهىعا واساوالر بىلەى ئويفۇرالر بىزلىؽىپ  ّەيهىذۇ؟ۇلوارؼى ٌۇتۇرظىياظى ۋەسىپىلەرِە 
  . ذە ياتاه تەرەپٍە واراپ يۇِۇردۇميانايىؾ وىلۋاتىايهىذۇ دەپ ئوياليذىه
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ئۇـۇلالر ياتىفىًىڭ چىزاولىزى يېىىفلىي بۇلۇپ، دەرىشىّە توپلىؽىۋالفاى ئۇوۇـۇچىالر خۇددى 
تاراوؽىتىپ َەدەپ ۋاروىزاۋاتاتتى. بەسىلىزىًىڭ ئۇچىعىذا  تۇرنىذىٍى نەَبۇظالردەً واچىلىزىًى

ئىچ ٌىيهذىٌ باؼىا يەرظە يوه بۇلۇپ، يېزىو يالىڭاچ دىّەيذەً ٌۇرۇيەتتى. ئەنها ئۇالريىڭ 
ٌەيپيادىتىٌ خۇؼاللىي َەم َاياجاى چىىىپ تۇراتتى، َىچ ـەسەپلەيّەيذەً ٌۇرۇيهەيتى. بۇيى 

تەڭال ئارانىفا چۇؼىتى، نەى ياتاه بىًاظىًىڭ ئالذىفا ٌۇرۇپ، ئۇنۇتلىزىو ۋە ووروۇؼلىزىو 
بارظام ئىؽىَ وۇلۇپالـلىي ئىٍەى.  َويلىذا بىز وايچە باال ۋاروىزاپ ئۇيايذىٌ  بۇيايفا يۇِۇرۇپ 
يۇرەتتى، ئەنها ئۇالريىڭ وولىذا يا لوسىًٍا، يا بايزاه يا نەؼئەل دىّەيذىٌ دىزەً يوه ئىذى. نەى 

 بىزىًىڭ يًىفا بېزىپ

 ىهەلەر بۇلۇۋاتىذۇ؟" دەپ ظۇرۇدۇم"ي

 "تاالـا چىىىهىش" 

 ئۇ بەً َاياجايلىًىپ ٌەتٍەچٍە ئاـشىفا ِەپ ٌەلهەي والفايتى، يەيە بىزى جاۋاپ بەردى. 

 "تاالـا چىىىىهىش بار، ٌورِۇنىش بار". دىذى

 "يىهە؟ يىهە؟"

ەى بىز يەرظىًىڭ ئۇ وولىًى بىؽىًىڭ ئۇظىتىّە ٌۇتۇرۇپ، ئاظهايًى ئىؽارەت وىلىپ، وۇلى بىل
 ئۇچۇپ ئۇتۇۋاتىايلىفىًى دوراپ

 "يۇلتۇسيى" دىذى.

 ٌائىًاتًى بىز واتار يۇرلۇه يۇلتۇسالر يۇرۇتۇپ ئۇتۇپ ٌەتتى. هىوىؾ ٌۇيىًىڭ ئاؼۇ ئاخؽى
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جا يىلى يۇس بەرِەى ـۇل -1997ئىٍٍى ئايذىٌ بىزى يىهىلەريى ئۇِەيذىو؟ ؼۇيىعى ئېًىىٍى 
ۋەوەظىًىڭ تەپعىالتى َەوىىذە َىچ وايذاه ئۇچۇرـا ئىزىؽەلهىذىو. بۇيىڭ َەيزاى 

يوه، چۇيٍى بۇيىڭفا ئوخؽاػ ظىياظى ظەسِۇرلۇِى ٌۇچلۇً تىهىالر ئالذىزاپ چىلىّىهۇ والفۇ
ذىفايلىفىذىٌ وىلچە خىتايالريى ياوتۇرناي يىڭتىلفا ئېلىًهايتى. ئەنها يۇرـۇيلىفاى ئويفۇرالر

ئۇالريىڭ ئوتتۇرظىذىٍى دۇؼهەيلىًٍىڭ ٌۇچلۇٌلىّىذىٌ بۇ ئىٍٍى ه، چۇيٍى ؼوَبەم يو
يذا اِەپ ئارىعىذا ئ ؼۇيذاوتىهۇ،وۇۋم بىز بىزى بىلەى پەوەتال ئارالؼهاي ياؼاؼىا تىزىؽاتتى.  

ىذىٍى يېپىي يذا ئويفۇرالريىڭ خىتايالريى يىهە ئۇچۇى ياوتۇرنايذىفايلىفى َەوىاظ
يەرظە بىلەلهىذىو. خىتاياليىڭ ياٌى خىتاي َوٌۇنىتىًىڭ بىؽارەتلەردىٌ باؼىا ٌوپ 

ئۇيفۇرالريىڭ ؼۇيچىلىَ ٌۇچلۇً يەپزىتىًى وۇسـاتىۇدەً يىهەلەريى وىلفايلىفىًى َىلىُەم 
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ئاڭىىزالهىذىو. بۇيىڭفا خىتاي ٌوچهەيلىزىًىڭ يانزاپ ٌىتىؽى ظەۋەپ بولفايهىذۇ، ياٌى 
ۋە ياٌى ؼىًجاڭذا بېيجىڭ ۋاوتىًىڭ ئويفۇرالر ئارىعىذىٍى ئؽىعىشلىىًڭ ٌۇپيؽىهۇ 

تىلىۋالذى بىلەى وىلفاى ظوَبەتلەردىٌ ؼۇيى َىغ وىلذىهٍى، ئوچهەيلىَ ووللۇيۇلفايلىفهۇ؟ 
وىلىؽًىڭ ظەۋەپلىزى ٌوپ خىل بۇلۇپ، دىًى نەظلە بۇالريىڭ ئارىعىذىٍى ئەڭ ٌوسِە 

 چېلىىهايذىفاى ظەۋەپلەريىڭ بىزى ئىذى.

30 

ٌوللىٍتىپ ئورِايى ياٌى ؼەخعىًىڭ پۇوزاالريى  َىچ وايذاه دولەت ئورِايى،
يول وويۇلهايذۇ،  لىؽىفادىًفا ئىتىىات وىلىؾ ياٌى وىلهاظلىىىا نەجبۇر

يول  ٌەنعىتىؽٍە  ياٌى وىلهىفۇچىالريى ؼۇيذاوال دىًفا ئىتىىات وىلفۇچىالريى
 وويۇلهايذۇ.

 

 ناددا– 36جۇڭخۇا خەلي جونُۇرتيتى ئاظاظى وايۇيى      

ىًى ئىتىاتىا يول وويۇلىذىفايلىفىًى تۇيجى وتېىو ئاڭلىفايالر يۇوۇروى ناددىًى جۇڭّۇدا د
ٌۇرۇپ بەلٍىو َەيزاى وېلؽى نۇنٍىٌ، چۇيٍى ٌۇنهۇيىعت ئىذۇلوِىيەظى بىلەى دىًى 

نەۋجۇت بۇلۇؼى ٌىىؽلەريىڭ ئېڭىفا ظىفهايذۇ. ٌونهۇيىعت تەڭ ۋاوىتتا  الئىتىىاتًىڭ بىز
دەپ تۇيۇلفاى دىًى ئىتىىاتىا يول  ئەپۇيۇى روَىۋاتىاى جۇڭّۇدا، پارتىيەظى َاٌىهيەت باؼىۇرى

ؽى نۇنٍىٌ بولهاظلىفى ٌىزەً. ئەنها ئەنىليەتتە، جۇڭّۇ پۇوزالىزىًىڭ دىًى لىوويۇ
بۇتىا ەيەنعەى، ئەيعاـا ئىؽهىّە ئۇچزىهايذۇ، خالىىعاڭ چەٌلَىچ وايذاه ئەرٌىًلىّى 

 َىچ ٌىهًىڭ ٌارى يۇه.  ىؽەنعەى،ۋە ياٌى نۇَەنهەدِە ئەِانعەى چۇوۇي

ئەنها ئىؽالر ئۇيذاه ئاظاى ئەنەط، ئەنەليەتتە بۇيىڭ ئاظىتىذا ئىؾ بار. ئەڭ نۇَىهى پۇوزاالر 
چۇوۇم َوٌۇنەت ناوۇللۇـىذىٌ ئوتٍەى دىًالرـا ئىتىىات وىلىؽى ٌىزەً، دولەت تەرىپذىٌ 

ى ٌىچىَ دىًى وايۇيعىش ياٌى بىذئەتچى تەؼٍىالت دەپ وارالفاى ئۇؼؽاه نەسَەپلەر ياٌ
ِۇرۇَالرـا واتًىؽىؽى نەيى وىلىًىذۇ. پۇوزاالر چۇوۇم دولەت تەرىپىذىٌ تىشىهاليفاى تىالۋەت 

دولەتًىڭ تىشىهلىّىّە ئۇتۇػ ئۇچۇى،  ظۇرۇيلىزىذا دىًى پائالىيەتلەرِە واتًىؽىؽى ؼەرت. 
ياظى نۇوۇنلۇوىا دىًى ئورِايالر چۇوۇم "دولەتًىڭ بىزلىّى، نىللەتلەريىڭ ئىتىپاولىفىفا  ۋە ظى

بۇسـۇيچىلىي وىلهاظلىفى، پۇوزاالريىڭ ظاالنەتلىّى، دولەتًىڭ نائارىپ ئىؽلىزـا دەخلى تەرۇس 
وىلهاظلىفى ٌىزەً" دىّەيذەً بىز واتار ٌەڭزى ٌەتٍەى ؼەرتلەريى َاسىزلىؽى ٌىزەً. بۇ 
ظورۇيالر َەر يىلى دولەت ئورِايلىزىًىڭ تەٌؽۇرۇؼىذىٌ ئۇتۇؼى ٌىزەً، دىهەً، 

ەظچىتلەريىڭ، چىزٌوۋالريىڭ ۋە بوتخايىالريىڭ پائاليەت ئېلىپ بىزىؽى ئۇيذاه ووالي َەم ن
بىخەتەر ئەنەط. دىًى نۇالسىهالريىهۇ يەرلىَ َوٌۇنەت بەلّىلەيذۇ. دىًى تەؼىۋات ناتىزياللىزى 
 واتتىي ٌۇيتۇرۇل وىلىًىذۇ، دولەت ظىزتىذىٌ دىًى ناتىزيالالريى ئىهپۇرت وىلىؾ نەيى وىلىذۇ،
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دولەت ئىچىذە ظېتىلىذىفاى َەر وايذاه باظها ناتىزيال چۇوۇم نوياظىۋەتلىَ دولەت 
 ئورِايلىزىًىڭ تەظتىىذىٌ ئۇتۇؼى ٌىزەً.

 ئەنها بۇيذاه تۇظىۇيلۇوالر ئەوىذىغ ٌۇچلۇً نۇنىًلەريىڭ دىًى ئىتىىادىًى ظوظالؼتۇرالهىذى.
تەؼۋىىات ئېلىپ بارىذۇ،  نىليۇى ٌىؽى دىًفا ئتىىات وىلىذۇ دەپ 100َوٌۇنەت جۇڭّۇدا 

نىًىڭچە دىًفا ئتىىات وىلفۇچىالريىڭ ظايى بۇيىڭذىٌ ٌوپ يۇوۇرى، چۇيٍى َوٌۇنەتًىڭ بۇ 
 يىلالردىٌ بىزى ئوسِەرنەي ٌىلىۋاتىذۇ.  – 1950ظتاتىعتىٍىغ 

ٌۇنهۇىًىعت َوٌۇنۇتى پۇوزاالريىڭ دىًى ئىتىىادىفا يول وۇيۇػ ظىياظىتىًى ؼەرَىلىّەيذە 
ظتىٍىلىي دىئالىٍتىٍىذىٌ ئۇظۇتۇلۇه بىلەى پايذىلىًىذۇ.  بۇيىڭ تىپىَ ئوخؽاؼال ئىال

"جۇڭّۇدىٍى ئاس ظايلىي نىللەتلەرِە نۇياظىۋەتلىَ نەظلىلەرِە ئايىت ظۇئال نىعالىًى 
جاۋاپالر" دىّەى وىعىا تەؼىۋىىات ناتىزيالىذىٍى نۇياظۋەتلىَ تىهىفا بېزىلّەى جاۋابىذىٌ 

  ٌۇرۇۋىلىؾ نۇنٍىٌ.

دىًى ئەرٌىًلىًٍى يولفا يۇيۇط ظىياظىتى ظۇتعياظلىشىو بىلەى ظۇئال: 
  خىالپهۇ؟

جاۋاپ: جۇڭّۇ خەلىى نەيلى دىًفا ئىتىىات وىلعۇى ياٌى وىلهىعۇى، َەنهعى 
ئايا ۋەتىًىًى ظويىذۇ، ظوتعيالىشىهًى وولاليذۇ. َەر نىللەت خەلىى ۋەتەيًىڭ 

ى نورىّە تىزەپ ٌۇرەػ ظوتعيالىعتَ سانايىۋىالؼتۇرۇػ وۇرۇلىؽى ئۇچۇى نورىً
وىلىذۇ. بۇيىڭذىٌ ؼۇيى ٌۇرىۋىلىؾ نۇنٍىًٍى، جۇڭّۇ پۇوزالىزىًىڭ دىًى 

 .ئىتىىادىفا يول وۇيۇػ َەرِىشنۇ ظۇتعيالىعتىَ تۇسۇم بىلەى وارؼى ئەنەط

 

ئاسراه ياظالهىلىي چىىىپ تۇرظىهۇ، ئەنها ئۇيىڭذىٍى ئۇچۇر ِەرچە بۇ خىل چۇؼەيچە بېزىؽتىٌ 
ى دولەتًىڭ نەيپەتىًى چۇوۇم بىزىًچى ئۇرۇيذا وۇيۇػ ٌىزەً، دىًفا ئىتىىات يەي .ئېًىي ئىذى

وىلىؽتىٌ نۇؼۇ يىؽاى ئۇچۇى پايذا يەتٍەيذىال ئايذىٌ ئىتىىات وىلىؾ ئەرٌىًلىّى بۇلۇدۇ. 
دىهەً، بۇ يۇوتى يەسەر ئېًىىاليفايذىٌ ٌىيىٌ، ٌۇنهۇيىعت َوٌۇنەت ئۇسى ياوتۇرنىفاى دىًى 

الػ ئۇچۇى َىچ وايذاه بايا ظەۋەپ ئىشدەپ يۇرنەيتى. َوٌۇنەت بۇ خىل دىًى پائالىيەتلەريى جاسا
پائالىيەتلەريى ئىىتىعادى، ئىجتىهائى ۋە ظىياظى تەرەوىىياتالرـا تۇظىۇيلۇه وىلىذى دىّەى بايا 

 بىلەيال بىز تەرەپ وىلعا بۇلىۋىزىذۇ دىّەى ِەپ. 

لەنلىَ ئانهىۋى تەؼٍىالتالريىڭ جوڭّۇدا دولەتًىڭ باؼىۇرىؽىذا بولهىفاى باؼىا ٌەڭ ٌۇ
ؼەٌىللىًىؽىّە يول وويهاظلىي ٌۇنهۇيىعت پارتىيەيىڭ َاسىزـىچە َاٌىهيەت بېؽىذا 
تۇرالىؽىذىٍى ئاظاظلىي ئانىلالريىڭ بىزى. جۇڭّۇدا ئانهىۋى تەؼىٍىالتالر تېخى بىخ َالەتتە 

سيىڭ رەَبەرلىّىّە تۇرناوتا. ٌونپارتىيە بۇ خىل چوڭ تىپتىٍى ئانهىۋى تەؼٍىالتالريىڭ ئو
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ياراسلىي بىلذۇرِۇچىلەريىڭ توپلىًىؽى ئۇچۇى ظەًَە َاسىزالپ بىزىؽىذىٌ واتتىي 
ئەيىعىزىّەچٍە، ئۇالريىڭ تەؼٍىللًىؽىًى، ئەسالىزىًىڭ ٌوپىيؽىًى واتتىي ٌويتۇرۇل 

، دەپ وارىلىذۇ بىز ظياظى نەظلەيىڭ َەنهە يېزىذا وىلفاى.  ؼۇڭالؼىا دىىًى نەظلە جوڭّۇ
 ڭذا تېخىهۇ ؼۇيذاه. ؼىًجا

ظياظى وارؼىلىي ٌورظۇتۇػ  يۇس بەرِەىىٌ يىشىعىذا بارئاوتۇيىڭ يىلى ئاپزىلذا  – 1990
ۋەوەظىًى دىًى نەظلە بىلەى وارؼىلىي ٌورظۇتۇػ َەرٌىتىًىڭ بىزلىؽىؽىًىڭ باؼلىًىؽى 

ۇسلىّەى دىيىؽٍە بۇلۇدۇ. ئەيًى چاـذا دولەتًىڭ پىاليىلىي تۇـۇت ظياظىتىّە ياراسى بولفاى ي
دىخاى يېشىلىي َوٌۇنەت ئالىذىفا توپلىؽىپ ياراسلىي بىلذۇرِەى. ئويفۇرالريىڭ ئادىتى بۇيىًچە 
ئېلىپ ئەيتىايذا ئاراى ئىٍٍى ئۇچ پەرسەيتلىَ بۇلۇػ يىتەرلىَ ئەنەط ئىذى، چۇيٍى ئۇالر 

ىٌ ئەسەلذىٌ ٌوپ پەرسەيتلىَ چوڭ ئائىلىلەردە ياؼاپ ئادەتلەيّەى، بۇ تەرىپى خىتايالرد
يىلىذىٌ بۇرۇى خىتايالرنۇ ٌوپ پەرسەيتلىَ بۇلۇپ ياؼاؼىا  – 1949پەرولەيهەيذۇ، چۇيٍى 

 ئادەتلەيّەى.

خۇددى ـۇلجا ۋەوەظىّە ئوخؽاػ، بارىٌ ۋەوەظىذە ئىٍٍى تەرەپتىٌ تۇپالڭذا ئۆلّەيلەريىڭ 
بارىًذىٍى ظايى تۇـزىعىذىٍى پەرەسلەر بىز بىزىذىٌ پەرولىًىذۇ. َوٌۇنەت تەرەپًىڭ باياياتىذا 

ظاوچى والفايلىزى  7ئادەم ئۆلّەى، بۇيىڭ ئارىىعذا  22"ئەٌعىل ئىًىىالۋى توپىالڭ" دا 
دىٌ ئارتۇه  50خەلىارا ٌەچۇرۇم تەؼٍىالتىًىڭ دوٌالتىفا ئاظاظاليفايذا تۇپىالڭچىالر ئىٍەى. 

پ دىخاى ئولتۇرۇلّەى بۇلۇپ، ئۇالريىڭ ٌۆپىًچىعى ۋەوە يۇس بەرِەى يەردىٌ جېًىًى ئېلى
وېچىپ ٌىتىۋاتىايذا، توپ سەنبىزەً، ۋە تىَ ئۇچار ئايزىپالى بىلەى ئۇوىا تۇتۇپ 
ئۆلتۇرۇلّەيهىؾ. َوٌۇنەت تۇپىالڭفا واتًاؼىۇچىالريى "دىًى تويفا ئۇرۇيىۋالفاى نىللى 
بۆلّۇيچىلەر"، ئۇالريىڭ نەوعىذى بەسى ئادەنلەريى ئالذاپ ئوسلىزىًىڭ ظېپىّە واتًاىؽىتۇرۇپ، 

ۇرۇپ دولەتًىڭ پۇتۇيلۇِىّە، ۋە نىللەتلەر ئىتىپاوىفا سىياى يەتٍۇسۇپ، توپىالڭ ٌۇت
َاٌىهيەتًى ئاـذۇرۇپ تاؼالػ دەپ ئەيىپلىّەى. َوٌۇنەت يەيە بولّۇيچى ٌۇچلەر دىًى 

جىُات وىلىؽىا يىفىلىؽالردا ٌىؽىلەريىڭ ٌاللىعًى سەَەرلەپ، َوٌۇنەتٍە وارؼى 
الذى ٌەيًىذە، ؼىًجاڭذا دىًى ئەظەبىلىًٍىڭ ٌوؼٍۇرتٍەى دەپ واراپ، بارىٌ ۋەوەظىًىڭ ئ

تەظىزى ٌۇچىًىڭ ٌىڭىيىؽى ئەِىؽىپ، نىللى بولّۇيچىلىَ ئىذيەظىى بىلەى دىًى 
 نەظلىًىڭ نۇياظىۋىتى تېخهۇ وۇيۇوالؼىاى دەپ خۇالظىلىفاى.

 بولّۇيچىلىًٍى بىز بىزىّە باـالػ ئاروىلىي خىتاي َوٌۇنىتىنىللى دىًى َەرىٍەت بىلەى 
دولەتًىڭ  ّە ياوهىفاى دىًى پائاليەتلەرِە سەربە بېزىؽٍە ئاظايلىي ياراتىاى.  چۇيٍىئوسىلىزى

دىًى َەرٌەتلەرِە سەربە بەرِەيذە دولەتًىڭ نۇوۇنلىفىًى ۋە بىخەتەرلىّىًى  دتىىفا ياوهىفاى
ظىًتەبىز ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌ  -11بايا وىلىؾ يۇرـۇى ئىؽالريى ئاظايالؼتۇراتتى. ؼۇڭالؼىا 

ىڭ "تېزۇرـا وارؼى" ئېلىپ بىزىۋاتىاى َەرٌەتلىزىًىڭ ٌوپىًچىعى ئعالم دىًىًى َوٌۇنەتً
 نەرٌەس وىلفاى. 
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دىًى پائالىيەت بىلەى ؼۇـۇلاليفايذا، چۇوۇم ئىلهى واراػ ۋە ناتىزيالىشىو 
 نەيذايىذا چىڭ تۇرۇؼىهىش ٌىزەً. 

 

 دولەتلىَ دىًى ئىؽالر ٌونهىتىتىًىڭ رەظىئى يې ؼىئاۋېٌ.

ئۇوۇـۇچىلىزىهى تاپؽۇرۇولىزيى تەٌؽۇرۇپ، دەپتەرلىزىًىڭ بەتلىزىًى وىشىل رەڭذە بوياپ نەى  
 ئولتۇرظام تىلىمۇى جىزىڭؽىذى.

 "يىَ، نەى نۇرات"

 "ياخؽىهۇظىش نۇرات؟"

 "يىهە وىلىۋاتىعىش َاسىز؟"

 "جىي ئىؾ يوه، ئۇوۇـۇچىالريىڭ تاپؽۇرىفىًى تەٌؽۇرۇۋاتىاى".

 ام يۇه ئىٍەيعىش، يەدە ئىذىڭىش؟""ظەل بۇرۇيزاه تىلىمۇى وىلع

 "ٌەچۇرۇڭ، ظىزتىا چىىىپ ٌىزِەى ئىذىو"

 "ٌىو بىلەى چىىتىڭىش؟"

 "بىز دوظتۇم بىلەى"

 "خىتاي دوظتۇڭىش بىلەيهۇ؟"

 "ياه، ئۇيفۇر دوظتۇم بىلەى".

 "ئۇيذاوتا ياخؽى بوپتۇ! ئەتە ۋاوتىڭىش بارنۇ؟"

 "بارـۇ دەيهەى".

 ويىڭىشِە باراي"بىلەى ظىشيىڭ ئ 12"ئۇيذاوتا نەى 

 "بۇلۇدۇ، ئەتە ٌۇرۇؼىلى"
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 دە بارىهەى". 12"ۋاوىتىًى ئۇيتۇپ والهاڭ، 

ئۇيىڭ ِەپلىزى واتتىي، خۇددى بىز ئۇوۇـۇچىعفا، ياٌى ئەوىلعىش بىز دوت ئادەنّە ِەپ 
فاى بولعىهۇ، نەى ئۇيىڭ بۇ ئەدەپعىشلىّىًى ئېفىز ئالهىذىو، چۇيٍى وىلۋاتىايذەً ئاڭالي

ىٌ ظۇرايذىفايلىزىو بار ئىذى. ئاڭلىعام نۇلالنالريى َوٌۇنەت ظىياظى تەربيە نىًىڭهۇ ئۇيىڭذ
ئېلىؾ ئۇچۇى يىفىۋاپتىهىؾ، نىًىڭ بۇيىڭ تېّىًى بىلّىو بار ئىذى. پەرىشىهچە نۇراتًىڭ بۇ 
ئىؽالردىٌ خەۋىزى بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، ئۇ ئۇسى تەوۋىذار نۇظۇلهاى بۇلۇپال والهاي، دادظىهۇ 

 ًىڭ ئىهانى بولفاى ئىٍەى.ئىلّىزى بىز نەظچىت

، چۇيٍى َاسىزـا ئەنها ئۇ بۇ ظۇئالىهفا جاۋاپ بىزەرنۇ بەرنەظهۇ دىّەيّە بىز يىهە دىهەً تەط
ؼۇڭالؼىا بۇيى ظۇراػ ئۇچۇى ئاسراه َىلە . وەدەر ئۇ بۇ خىل ظۇئالالردىٌ ئۇسىًى واچۇرۇپ ٌەلذى

ئۇيذاه ئويذىٌ ٌوڭلۇم ظەل  ئؽىلەتعەم تۇـزا بۇالرنۇ دەپ ئىٍٍىلىًىپ والذىو. دەظلىۋىذە
بىئارام بولذى.، ئەنها نۇرات ياتىفىهفا ٌىزىپال ياتىفىهًىڭ بەً وااليهىفايلىفىًى ئەظٍەرتىپ، 
"ئادەنًىڭ ٌوڭلىًى ئېلىؽتۇرـۇدەً نەيًەت ئىٍەى" دىۋىذى، نەيهۇ دىلفۇل بۇلۇؼتىٌ ۋاس 

 ٌەچتىو. 

ريى ئۇيفۇرالردىٌ پەرولىي نۇظۇلهاى "نۇرات نەى تۇڭّايالرـا ئايىت ناتىزيال ٌورِەيذىو، ئۇال
 دەپتۇ، بۇ تۇـىزىهۇ؟" دەپ ظۇرىذىو. 

 ئۇ ناڭا ئىتيات ٌوسلىزى بىلەى وارىذى.

 "تۇـزا، يىهە ئۇچۇى بۇيى ظۇراپ والذىڭىش؟"

 تۇـزىعىذا ٌوپزەً بىز يەرظە ئۇِۇيەي دىّەى". دىًى  وىشسىىىپ والذىو، ئىعالمبۇ تىهىفا "نەى 

 واراپتى، نەى ظۇئال ظۇراػ تەٌتىٍانًى ئوسِەرتتىو. ئۇ ناڭا ِۇناى بىلەى 

"نەى تېخى ظىشيى بىلەنذىٍى دەپتىٍەيهەى، چۇيٍى وارىعام ئىتىىاتذىڭىش ظىش ئۇچۇى بەً 
 نۇَىهذەً ٌۇرۇيذى".

ئۇ ظەل ئۇسىًى روظالپ "نەى ئەلۋەتتە بىلهەى، ئەنها ئۇيى ئىًّىلىشچىذە ئىپادىلەػ تەط، ئەِەر 
 ىڭىش ئاظاى بۇلىتى، ظىشنۇ چۇوۇم بىلەلەيتىڭىش" دىذى.ئويفۇرچە بىلّەى بولع

ئۇيىڭ دىّىًى تۇـزا بولفاچ، نەيهۇ ئۇيىڭ بىلەى تاالؼهىذىو. ئارىذىٌ بىز َەتپە ئوتٍەيذە 
نۇرات َويلىذا بىزى بىلەى تىلىمۇيذا ئۇيىڭفا بىز ٌىتاپ ئاپىزىپ بىزىؾ ئۇچۇى ئويىّە باردىو. 

ەخىز وىلىڭ دىذى. دادىعى َويلىذا ئىٍەى، خىتايچىذا بىز ظوسلىؽىۋىتپتٍەى،  ناڭا بىز دەم  ت
وايچە ئېفىش پاراڭالؼتۇه، ئاروىذىٌ دادىعى باساردىٌ ياى ئەٌىزىؾ ئۇچۇى چىىىپ ٌەتتى، 

 نۇراتهۇ تېلىمۇيًى تۇِۇتۇپ َويلىفا چىىتى.
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 "َىلى دادىڭىش بىلەى ٌۇرۇؼتۇم، ظاـالم ٌۇرۇيىذۇ" دىذىو

 دىذى"ئالالـا ؼۇٌزى تېًى ظاـالم" 

 "دادىڭىش َىلىهۇ ئؽلەنذۇ؟"

"نۇوۇم ئىؽى يوه، ئەنها ئىٍٍى يىل بولذى نەلىذىٍى نەظچىتًىڭ ئىهانلىفىًى وىلىۋاتىذۇ" 
 دىذى.

 "ؼۇيذاوهۇ؟ ظىش چۇوۇم دادىڭشىذىٌ پەخىزلىًىذىفايعىش؟، ئهام بولهاه تەظهۇ؟"

 بۇلۇػ ئۇچۇى". "ؼۇيذاه، بەٌال تەط، يۇرـۇى يەرظىلەريى ئۇِۇيۇؼٍە تۇـزا ٌىلىذۇ ئهام

 "ئىهانًى ٌىو تالاليذۇ؟ نەظچىتتىٍى جانائەتهۇ؟"

 "ؼۇيذاه، نەظچىتتىٍى جانائەت بىلەى بەسى َوٌۇنەت ئەنەلذارلىزى بىزلىؽىپ تالاليذۇ"

نەى يالفايذىٌ َەيزاى والفايذەً ئۇيىڭفا واراپ " بەسى َوٌۇنەت ئەنەلذارلىزى؟ يىهە ئۇچۇى 
 النذىٌ خەۋىزى بارنۇ؟"  دەپ ظۇرىذۇم.ئۇالر ئارلىؽىذۇ؟ ئۇالريىڭهۇ ئىع

ئۇ نەيعىتهىّەى تەلەپپۇسدا "ئۇالر ئىعالم َەوىىذە َىچ يىهە بىلهەيذۇ. ئەنها ظىشنۇ بەلٍىو 
ئاڭلىفاى بۇـايعىش، وىعهەى ياػ بالالر ظاوچى بىلەى تۇوۇيۇؼىپ والفاى، َوٌۇنەت بۇ 

 ئىؽالريى دىٌ بىلەى نۇياظىۋەتلىَ دەپ وارىفاى".

 نۇياظىۋىتى بارنىذى؟" "دىٌ بىلەى

"بەلٍىو، ئەنها ئەيًى ۋاوىتًىڭ ئۇسىذە يىهە بۇلۇۋاتىايلىفىذىٌ بىخەۋەر ئىذىو، وارظىام ئادەنلەر 
ظاوچىالرـا تاػ ئاتىىًى تۇرۇپتۇ، يىهە بولفايلىفىًى ئاڭىىزالهىذىو، ؼۇڭا ئويّە وايتىپ 

بىلەى نەدرىعلەريى ٌەلذىو. ئارىذىٌ ئۇسۇى ئوتهەي َوٌۇنەت يۇرـۇيلىفاى نەظچىتلەر 
 تاوىتىۋەتتى".

 "ئىؽالر ياخؽى بۇلۇپ والفايذۇ َاسىز؟"

"بەلٍىو، ئەنها يەيە يېڭى نەظلىلەر چىىىؽىا باؼلىذى. ؼۇڭا دادام بەسى نۇَىو تەربىلەػ 
 ٌۇرظلىزىفا واتًىؽىؽىا نەجبۇر بۇلذى".

 "دىًى ٌۇرظالرنۇ؟"

 "ياه، ظىياظى ئۇِۇيۇؼلەرِە واتًاؼتى".

ۇيىڭ ئاـشىذىٌ بۇ ِەپلەريى ئااللىفىًىهذىٌ ئۇسەنچە خۇؼال بۇلۇپ ٌەتٍەى ئەيًى چاـذا ئ
ئىذىو، ٌىيًچە ئۇوعام، بۇيذاه ئىؽالر نەخپىيەتلىٍٍە ٌىزنەيذىٍەى، َەنهە ئادەنًىڭ 
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يىلى ؼىًجاڭ يەرلىَ َوٌۇنەت "دىًى ئىؽالريى باؼىۇرۇؼًى  – 2001 خەۋىزى بار ئىٍەى.
بىلەى ئاۋاس وۇؼۇؼىا  يعتىَ جەنئىيەت ئۇچۇى ئاٌتىپلىٌۇچەيتىپ، دىًى خىشنەتًى ظوتعيالى

ؼىًخۇا ئاًِتلىفىًىڭ خەۋىزىّە ئاظاظاليفايذا يىتەٌلەػ" تۇـزىعذىٍى وارارىًى ئىالى وىلىذۇ. 
ئەنەلّە ئاؼۇرۇػ ئۇچۇى ؼىًجاڭًىڭ َەر وايعى رايۇيلىزىذا نەظچىتلەردە  يۇوۇروى نەوعەتًى

يەرلىَ ئىهانالرـا "دولەتًىڭ دىًى ۋە نىللى ظياظىتىًى  نىڭ ئەتزاپىذىٍى 8ئىهانلىي ولىۋاتىاى 
تېخهۇ تۇـزا چۇؼەيذۇرۇػ ئۇچۇى" ئوى ٌۇيلۇً ظىياظى ئۇِۇيۇؼٍە واتًؽىؽىا 

نەسٌۇر خەۋەردە يەيە بۇ ٌۇرظالر پارتىيە ۋە َوٌۇنەت ئەنەلذارلىزىًىڭ  ئۇرۇيالؼتۇرۇلىذى. 
دىًى خىشنەتىّە يىتەٌچىلىَ وىلىپ،  رەَبەرلىّىذە ئېلىپ بىزىلىذۇ "بۇ ئۇِۇيۇؼًىڭ نەۋوەظى

ئۇيى ظۇتعايلىعتىَ تۇسۇم ۋە ؼىًجاڭًىڭ نۇوۇنلىفى ئۇچۇى خىشنەت وىلذۇرۇػ" دەپ ئىلّىزى 
بۇ وېتىهىى ظياظى ئۇِۇيىؽًىڭ تەظزىًى ٌۇچەيتىؾ ئۇچۇى ئۇِۇيۇؼٍە واتًاؼىاى ظۇرِەى. 

 ەؼەببۇط وىلىًفاى.ئىهانالرـا يىفىٌ روَىًى ئوس تەۋەلىّىذىٍى جانائەتٍە يەتٍۇسۇػ ت

دىهەً، ٌونهۇيىعت َوٌۇنىتى، دىًفا ئىتىىات وىلفۇچىالريىڭ وەيەردە وايذاه دىًى پائاليەتلەر 
بىلەى ؼۇـلىًؽىًى باؼىۇرۇػ بىلەى وايائەتلەيهەظتىٌ، دىًى ئۇلىهالىزىًىڭ ئاـشىفا ِەپ 

يهاوتا. پەرەس وىلىپ ئوس نەوعىذىًى ئۇالريىڭ ئاـشى بىلەى ئەنەلّە ئاؼۇرۇؼىا ئۇرۇ ،ظېلىپ بىزىپ
بېىىڭ، ئەِەر بىزى ظىش ئەڭ چوڭىۇر چۇوۇيىذىفاى يەرظىذىٌ ظىشيى تۇظۇپ وېلىؽىا ئۇرۇيعا 
وايذاه َىعياتتا بۇلىعىش؟ تەببىٍى، بۇيىڭ ئۇچۇى بىزاۋالردىٌ ئاـزىًىعش، ئۇالر نەيلى بۇ 

ۇچۇى بەرىبىز، ئىؽًىڭ بىۋاظتە ظەۋەپچىعى بولعۇى ياٌى ۋاظتىلىي ئىجزاچىلىزى بۇلعۇى ظىش ئ
بىز  ئۇخؽاؼال يەپزىتىڭىشيىڭ ئوبىٍتى بۇلۇپ والىذۇ. يەپزىتىڭىشيى وارىتذىفاى نۇوەررەر

يۇختىًى تاپىاى سانات، وەَزىڭىش ٌۇيعايىٌ ٌۇچلىًىپ، ظىشدە ئاچچىفىڭىشيى چىىىزۋىلىؾ 
 ئتىياجى پەيذا بۇلۇدۇ. 
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باؼلىفايذى َويلىذا ٌۇنۇر  ذىٍى ظوالر ٌۇيعايىٌ ظۇۋۇپ، وار ؼەپىلىزى ٌۇرۇؼٍەىتۇرب
دوۋلىزى پەيذا بۇلۇؼىا باؼلىذى. وېزى ياػ دىهەي َەنها وېلىٌ پۇپايٍا ۋە پاختىلىي 
 چاپايلىزىًىڭ ئارىعىذا خۇددى يەل بەرِەيذەً َۆپپىذە ٌۇتۇرۇلۇپ والفايذەً ٌۇرۇيەتتى.

تىپ، وىؽًىڭ ٌىؽىلەر ئىؽٍى دەرىشىلىزىًى ئوڭؽاپ، يوتىاى ٌورپىزلىزىًى ئاپتاپتا ؼانالذى
باساردا نارۇصيا ظاتىذىفايالرنۇ يۇواپ ٌەتتى. ئاپتاپهۇ ظۇلفۇى  تەييارلىفىفا ئوتٍەى ئىذى.

 يۇرلىزىًى ئاراى تەظتە يەر يۇسىّە يەتٍۇسەتتى.

چۇؼٍە يېىىٌ َاۋا وايتىذىٌ ئىللىپ،ئاپتاپ ظىًىپ ئولتۇرظا بەً خوػ ياواتتى. نەٌتەپًىڭ 
ئالذىفا بىز وايچە ئۇظتەل وۇيولفاى ئۇؼؽاه ئاؼخايىالريىڭ ئەتىزاپىذىٍى يول ياوعىذا ئىؽىَ 
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 َەنهىغ دىّۇدەً ئويفۇرالريىڭ بۇلۇپ،  لەـهەى بىلەى پولودىٌ باؼىا تاناه ئىتىلهەيتى.
ٌۇيذىلىَ تاناوًى ٌۇيذىلىَ يېڭى ناتىزيالالردىٌ تەيياراليتى. َەتتا لەـهەيًىڭ چۆپىهۇ ٌۇيذە 

تىّەى لەـهەى خېهىزيىڭ تاختىفا ئۇرۇلفاى ئاۋاسى ئاڭلىًىپ وولذا تەييارلىًاتتى، َەر ٌۇيى ئە
ئاؼخايىذا ٌۇتٍۇچى ياٌى نۇالسىو يۇه بۇلۇپ، بېؽىڭىشيى ئىؽىٍتىٌ ٌىزِۇسۇپ  تۇراتتى.

ئاؼپەسِە بىۋاظتە تاناه بۇيزظىڭىشال بۇالتتى. تانىفىڭىش چىىىىچە، ئىؽىَ ئالذىذىٍى ئۇظتەلذە 
ىفاچ دەرەخلەريىڭ يۇپۇرناولىزىًى تاناؼؽا وىلىپ ئولتۇرۇپ، ظوط دەنلەيّەى چايًى ئوتل

ئولتۇرۇپ ۋاوىت ئوتٍۇسىعىش. ـۇلجىذەً نۇؼۇيذاه بىز ِۇسەل تۇپزاوتا وايذاه بۇلۇپ ؼۇيچە ٌوپ 
 ئىؽالر چىىىذىفايذۇ دىّەى ئوي خىيالىڭىشدىٌ ٌېچىذۇ. 

رام ئېلىپ، ٌۇيذە ئوخؽاػ رېتىهذا ئەتىّەيلىَ دەرظتىٌ ٌىيىٌ چۇؼلۇً تاناه يەپ ئايذىٌ ئا
ظائەت دەرظًى ئۇتۇپ بۇلۇپ، ٌەچلىَ تاناوتا  ىِىچە ئىٍٍ 6دىٌ  4چۇؼىتىٌ ٌىيىٌ ظائەت 

بىز، ِايىذا ئۇچ بۇتۇلٍا پىۋا بىلەى ٌەيىپ ظۇرۇپ ٌۇى ئوتٍۇسۇپ دىّەيذەً، راَەت بىز َاياتىا 
ذاه ئەنها ئۇي ياه دىهەيتىو. . َايات نەڭّۇ نۇؼۇيذاه ناڭعىهۇ ذىوٌۇيۇپ وېلىؽىا باؼلى

بولهىذى. بىز ٌۇيى بارظام، باسـاى ۋە تۇنۇر چۇٌا ٌۇتۇرىزۋالفاى ئادەنلەر يول ياوعىذىٍى 
ئاؼخايىالريى چاوىىًى تۇرۇپتۇ. ئاڭلىعام يېىىًذا نەٌتەپًى تەٌؽۇرۇػ ئۇنۇِى ٌىلپ 
باَااليذىٍەى، ظەي خېًىهًىڭ ِىپى بۇيىًچە دىّەيذە بۇ ئاؼخايىالر بەً ٌۇرۇنعىش َەم 

ۇ يول ياوىعذىٍى ب چۇيٍىولفاچ، باَالىًىؽىا تەظىز يەتٍۇسىؽى نۇنٍىٌ ئىٍەى.هىىاى بيواال
دۇٌايالر نەٌتەپٍە تەۋە بولفاچ، تەٌؽۇرۇؼٍە تەظىز يىېتىپ وېلىؽتىٌ ظاولىًىؾ ئۇچۇى 

 نەٌتەپ تەرەپ بۇ ئويلەريى چېىىۋىتىؽًى تۇـزا تېپىپتۇ.

ى بولعا ئۇيفۇرالر بولفاچ، نەٌتەپ رەَبەرلىزى َەنهعى دىّۇدەً خىتاي، دۇٌاى ظايىپلىز
وارىهاوىا بۇ خۇددى نىللى نەظلىذەً ٌۇرۇيەتتى. ئەنها نەى بۇيذاه َادىعىلەريى خۇيەيذىهۇ ٌوپ 
ٌورِەى. ئۇ يەردىهۇ ئۇؼؽاه ئاؼخايىالر ياٌى ٌىچىَ دۇٌايالر نەجبۇرى َالذا چېىىلىپ، 

للەتًىڭ يەيە بىز نىللەتًى يولالر ياظالذى، دىهەً بۇ بىز نىيېڭى ياٌى الر ئوريىفا يېڭى بىًا
 .ڭ ئۇظتىذىٌ سونىّەرلىَ وىلىؽى ئىذىبوسەً وىلفايلىفى ئەنەط، ٌۇچلۇٌلەريىڭ ئاجىشالريى
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ئۇرۇنچى دىّەى ظوسيىڭ نوڭفۇل تىلذىٍى نەيىعى "ِۇسەل ياياله" بولعىهۇ بۇ ؼەَەريىڭ 
لّەى بىز يىلى بۇ يۇرتىا ٌە – 1920نەتبۇئاتتىٍى ئوبزاسى ئۇيچىهۇ ِۇسەل ئەنەط. 

ظاياَەتچىًىڭ خاتىزظىذە " بۇ ؼەَەردە ِۇسەللىٍتىٌ ئېفىش ئېچىؾ نۇنٍىٌ ئەنەط، يا 
پۇظۇيى، يا ـۇرۇرى ۋە ياٌى ٌۇسِە ظىففۇدەً ئىهارەتلىزىذىٌ دىزەً يوه. َاۋا ٌىالناتى 

 َەنهعى ئادەنًىڭ ٌوڭلىًى ـەػ وىلىذۇ ۋەَؽى، توت پەظلىًىڭ َىچ وايععىًىڭ تايىًى يوه،
ٌۇنهۇيىعت َوٌۇنىتى بۇ ؼەَەريى تەرەوىى وىلذۇرۇؼتىٌ سـاى. ئەلۋەتتە، بۇ خاتىزىلەر  " دەپ يا
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بۇرۇيىى سانايالرـا تەۋە. ئەنها ظاياَەتچىلىَ تۇيۇؼتۇرۇلفاى ٌىتاپالردا بۇِۇيهۇ بۇ ؼەَەريىڭ 
دايىو " بۇ ؼەَەريىڭ ئۇالر ئوبزاسىذا ٌىؽىًى جەلىپ وىلىذىفاى تەرەپلىزى يوه دىيەرلىَ، 

ٌىؽىلەريىڭ ظەنىّە ظېلىؾ بىلەى يى ًى بىئارام وىلىذىفاى روَعىش ظىىهۇيت بىًالىزى" ٌىؽى
بىزِە "بۇ ؼەَەريىڭ دېڭىشـا ئەڭ يىزاه ؼەَەر بولفايذىٌ باؼىا ٌىؽىًى جەلىپ وىلفۇدەً َىچ 

 يېشىلفاى. يىهىعى يۇه" دەپ 

ٌ دىزەً بىزىذىفاى دىهىعىهۇ ئۇرۇنچىًىڭ ئويفۇر ئاپتۇيۇم رايۇيًىڭ پايتەختى ئىٍەيلىّىذى
َىچ وايذاه يىؽاى يوه، خىتايالر ؼەَەر يۇپۇظىًىڭ تۇتتەى ئۇچ وىعهىًى تەؼٍىل وىلفايذىٌ 

ىهۇ ئوتتۇرا تۇسلەڭلىٍتىٍى ياٌى ؼەروى ى ۋە ؼەَەر ٌۇچىلىزباؼىا، ؼەَەر وۇرۇلۇؼلىز
سلەپ جۇڭّۇدىٍى ؼەَەرلەردىٌ وىلچە پەروى يۇه دىيەرلىَ ئىذى. بەلٍىو ظاياَەتچىلىًٍى ٌۆ

يىللىزى َوٌۇنەت ؼەَەردىٍى بىًاالريى ئىعالم پۇظۇيىذا ظېلىؽىا  – 1980بولعا ٌىزەً، 
َىلىُەم ئۇ يەر بۇ يەردە ٌۆسِە چىلىىىذىفاى وىعهەى ئايها وىزلىي دەرىشە يۇظخلىزى  ئۇرۇيفاى.

ا بىلەى يۇنۇاله ئوِشىلىَ ئىهارەتلەردىٌ ئەيًى چاـذىٍى ؼانالًىڭ والذۇولىزىًى ٌۇرۇۋىلىؽى
بۇلۇدۇ. ئۇيفۇر نەدەييىتىّە ۋەٌىللىَ وىلىذىفاى ئىلىهىًتالردىٌ ٌۇچىالردىٍى نەظچىتلەر، 
بۇيۇً باسار، ئۇيفۇر دۇٌايلىزى ۋە رېعتۇرايالريىڭ َەنهعى ئادەنًىڭ ٌۇسىّە خۇددى ۋاوىتلىي 
 نەيشىزىذەً بىلىًەتتى. دىهىعىهۇ ئۇرۇنچى ئەسەلذىٌ تارتىپال بىز خىتاي ؼەَزى ئىذى، چۇيٍى

يىلىذىٌ بۇرۇيال خىتايالريىڭ يۇپۇظى  – 1949بۇ ئەظلىذە خىتايالر وۇرـاى لەؼٍەرِاٍ بۇلۇپ، 
 ئۇيفۇرالريىڭٍىذىٌ ٌۆپ ئىذى. 

يىللىزىًىڭ ئاخىزىذا ئۇرۇنچىّە تۇيجى وېتىو بارـىًىهذىال بۇ ؼەَەر ناڭا ئايچە يېىىپ  – 1990
تٍەيذىهۇ بۇ ؼەَەردە ئايچە ٌوپ يىلى ـۇلجىفا ناڭفايذا ئۇرۇنچىذىٌ ئۇ – 2001ٌەتهىّەى. 

يىلى وىؽتا ؼىًجاڭ ئۇيىۋىزظىتىتذا ئوتٍۇسۇلّەى  – 2002ئوسِۇرۇؼلەر ٌۇسۇنّە چېلىىهىذى. 
ئىًّىلىش تىلى نۇظابىىىعفا باَالىفۇچىلىىىا تەٌلىپ وىلىًىهًفاى بولعام، َەرِىش 

ى ئًىّىلىش تىلىًى يەچچە ئادەم "يىهە ئۇچۇ 20ئۆسلىّىهذىٌ ئۇرۇنچىّە بارناظتىو. ئادەتتە، 
يىهە ئۇچۇى نۇئەللىو بۇلۇؼىا بەل باـلىذىو" دىّەيذەً ظۇئالالريى ئۇِۇيىؾ نۇَىو" ياٌى "

تەٌزارلىفايًى باَاالؼًى ٌورظەنال چۇوۇم يالفايذىٌ ٌىعەل بۇلىۋىلىپ بولعىهۇ واتًاؼهاظتىو، 
نۇظابىىىًى ئوالر ئەنها بۇ وېتىهىى نىًىڭ ئۇوۇـۇچىلىزىههۇ واتىًىؽاتتى، ؼۇڭا بۇ وېتىهىى 

 بىلەى بىزِە ٌوپزەً ۋاوىت ئوتٍۇسۇؼًىڭ ياخؽى پۇرظىتى دەپ بىلىپ، بېزىؽىا ناوۇل بولذۇم.
نەوعىذىو نۇؼۇ پۇرظەتتىٌ پايذىلىپ ئۇالر سادى نەى َىغ وىلفايذەً ئىؾ بىلهەظهۇ ئەنەظهۇ 

ئەِەر بىزەرظى  دىّەيًى ئېًىىالػ ئىذى. چۇيٍى ظىًىپتا بۇيذاه پاراڭالريى وىلىؽىا بولهايتى،
ظىياظى تىهىذا پاراڭ وىلعا ظىًىپ باؼلىفى نەٌتەپ رەَبەرلىّىّە دۇالت وىالتتى. ظىًىپ 
باؼلىفىًى بالالريىڭ ئوسلىزى ظايلىفاى بولعىهۇ، ئۇيىڭ ۋەسىپىغ ظًىپًى باؼىۇرۇػ بىلەى 

 ِەپ تۇؼۇؼًى ئوس ئىچىّە ئالفاى.
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ىلىي بىلذۇرىؽىهذىٍى يەيە بىز ظەۋەپ ظائات ئۇرۇلۇپ ظۇوۇلۇپ نېڭىؽىا راس 12ئاپتۇۋۇسدا 
پاٌۇلتىت باؼلىفى ِېڭ نۇ بۇ وېتىهىا نۇظابىىىّە باراتتى. دەظلىۋىذە ئۇ ناڭا يېىىهلىي َەم 
نۇالَىو ئەنها پاروىزاه چاچلىزىذەً ئادەنًى جەلىپ وىلىذىفاى ئادەنذەً ٌۇرۇيهىذى. ئەنها 

و ئوسِەردە، چۇيٍى ئۇـلى ئەيچە ئۇيىڭ ئۇـلىًى ٌورِەيذىٌ ٌىيىٌ ئۇيىڭفا بولفاى وارىؽى
ئەنها ئۇيفۇرالر بىلەى  بەً خىتايفا ئۇخؽاپ ٌەتهەيتى، ئەنها بەٌزەً ئۇيفۇرـا ئوخؽايتى. 

خىتايالريىڭ ئانالىًىڭ بېزىچە بىز بىزىذىٌ يىزاه تۇرىذىفايلىفًى يەسەرِە ئالفايذا ئۇيىڭ 
ىڭ ئايچە ئىؽەيّۇظى ئوـلىًىڭ ئويفۇر بىلەى خىتايًىڭ ئارـۇيى ئىٍەيلىّىّە ئادەنً

ٌەلهەيتى. تاٌى بىز ٌۇيى ئۇيىڭ ئايالىًى ٌورِەيّە وەدەر ٌالالنذا بۇ ِۇناى ئۇسۇلهىذى. 
ئەظلىذە ئۇيىڭ ئايالى يېزىو ئويفۇر ئىٍەى. ِەرچە ئەيًى سانايذا نىللەت ئاتالپ توي وىلىؾ 

ەتلىؽىپ توي يىلًىڭ ئالذىذا نەٌتەپتە تۇيۇؼۇپ نۇَەبىب 20ئًتايىٌ ٌەم بولعىهۇ، ئۇالر 
وىلىؽىاى ئىٍەى. باؼىىالريذىٌ ئاڭلىفاى ئەپىاچتى پاراڭالرـا ئاظاظاليفايذا، َوٌۇنەت ِېڭ 
دىٌ يا وىش دوظتىًى تالالػ ياٌى ٌونهۇيىعت  پارتىيەِە ٌىزىؽًى تالالؼىا نەجبۇر وىلفايذا ئۇ 

ىفا ئؽەيّۇم وىش دوظتىًى تاللىفايهىؾ. ِەرچە بۇ ٌۇچا پارىڭى بولعىهۇ بۇ ۋەوەيىڭ راظلىف
 ٌەلذى. 

ئاپتۇۋۇس بىٍىتذە جەم بولذۇه، بىشيىڭ ِۇرۇپپىذا نەى ۋە ِېڭ دىٌ باؼىا ئالى ِۇِۇنفا يېىىٌ 
نەٌتەپًىڭ ئاخزىىى يىللىىىذا ئۇوۇۋاتىاى تۆت ئۇوۇـىهۇ بار ئىذى. بىٍەت وايًاپ ٌەتٍەى 

ىۋاتىاياليىڭ ئايىفى بىزىو وىل-بۇلۇپ، ٌىلىۋاتىاى، ٌىتىۋاتىاى، ئادەم ظاوالۋاتىاى َەم ئېلىو
ئۇسۇلهەي تۇراتتى. بۇيۇيلىزىفا ظايذۇه بىلەى ئاياؿ چۆتٍعى ئېعىۋالفاى ئويفۇر باللىزى 

دىٌ ئاؼهايتى.  14خېزىذار ئىشدەپ ئۇياى بۇيايفا وارىؽاتتى. بۇالريىڭ ئەڭ چۆڭلىزىًىڭ يېؽى 
نەى "ياه، رەخهەت"  ئۇالردىٌ بىزى نىًىڭ يېًىهفا ٌىلىپ، ئايىفىڭىشيى نايالپ بىزەيهۇ دەپتى،

دەپ جاۋاپ بەرظەم، ئۇ ٌۇلۇپ تۇرۇپ نىًى خىتاي تىلىذا "ظىٍەي" دەپ َاوارەت وىلىذى. لىيۇ 
خەي ئعىهلىَ بىز ئۇوۇـۇچۇم ئۇيى ٌوتىّە تىپىۋىذى،  ئۇ باال لىيۇىًهۇ ئۇخؽاػ ِەپ بىلەى 

لەى باؼلىزىهىشيى . بىش ئاـىشىلىزىهىشيى چاٌىلذىتىپ َەيزايلىي بىَاوارەت وىلىپ وېچىپ ٌەتتى
ئايىعىفا،  -چايىاپ بالىالريىڭ بۇيذاه ئەدەپعشلىّّە ظەۋەپ بولفاى ِۇيايى ئۇالريىڭ ئاتا 

جەنىيەتٍە، سانايىۋىلىؽىؽىا ۋە نائارىپتىٍى يىتەرظىشلىٍٍە ئارتتۇه. ِەپ ئارىعذا لىيۇ 
يلىي نىللەت َەيزايلىي بىلەى " يىَ خەۋىزىڭىش بارنىٍى، بىشيىڭ نەٌتەپًى پۇتتۇرِەى ئاس ظا

ئۇوۇرـۇچىالردىٌ ئاراى ئۇچ پىزظەتًى، نەٌتەپ پۇتتۇرِەى دەظلەپٍى ئايالردا خىشنەت 
 تاپااليذىٍەى؟" دەپ ظۇرىذۇ

 "ئاراى ؼۇيچىلىٍهۇ؟ ِپىڭىش ئؽەيچلىٍهۇ؟"

 "راط، نەى بۇيى يۇرـۇى وېتىو ئاڭلىذىو".

 "ظىشيىڭچە يىهە ئۇچۇى ؼۇيذاوتۇ؟"
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ـەلىتە ئىؾ". ئۇيىڭ تەلەپپۇسىذىٌ راظتىًال َەيزايلىي چىىىپ "بىلهەيهەى، ئەنها بۇ راظتىًال 
 تۇراتتى.

دى، وارىهاوىا ئوڭ تەرەپٍە ظەل وايفايذەً ٌۇرۇيەتتى. ؼۇ ئارىذا بىشيىڭ ئاپتۇۋۇس بىٍەتٍە ٌىز
بۇ يېڭى ٌارۋاتلىي ئاپتۇۋۇسالردىٌ بۇلۇپ، نەجزۇالرـىال اليىي ٌىلىذىفاى تار َەم وىعىا 

ىٍلەر يېڭى ئىذى. ٌارىۋات ئىٍٍى وەۋەت بۇلۇپ، ئاظىتذا ياتعا ٌارۋاتلىزىذىٍى ٌىزل
ئۇظىتىذىٍى ئادەم چۇؼۇپ چىىىايذا دەظعەپ ئۇتۇدۇ، ئۇظىتىذە ياتعا ئىتيات وىلىهىعا يېىىلىپ 
چۇؼىذىفاى ِەپ، ؼۇڭا بۇ ئىٍٍى جاپايذىٌ بىزىًى تالالػ ٌىزەً ئىذى. نەى ئوڭ تەرەپتىٍى 

ٍى بۇيى ئىّىش، ٌالپۇٌلىزى وېلىٌ ٌەلّەى بىز وىش پەط وەۋەتًى تاللىذىو. ظىًپىهذى
 ئۇوۇـۇچى ئۇظتىًى تاللىعام بۇالنذۇ دەپتى، نەى ئەلۋەتتە دەپ جاۋاپ بەردىو. 

رەخهەت، نىًىڭچە ظىشِە نۇؼۇ ٌارۋات ناط ٌىلىذۇ، پاچىىىڭىش بەً ئۇسۇيٍەى. نەى "
 دەظلىۋىذە پاچاولىزىڭىشيى ٌورِەيذە ياـاچهىٍى دەپ واپتىهەى".

وىشيىڭ ئىعهى ؼاۋنېي بۇلۇپ، ئۇ ئوتٍەيذە پاختا تېزىؽىا چىىىاى ظىًىپتىٍى  بۇ
ئۇوۇـۇچىالريىڭ بىزى ئىذى. ئۇ وىشيىڭ ناؼًىذا ٌوڭلى ئلىؽىذىٍەى، ؼۇڭا پاراڭ وىلىپ 
دىىىىتىًى باؼىا ياوىا بۇراؼىا ئۇرۇيذى، نەيهۇ واراڭفۇدا جالذاوؽىپ نېڭىۋاتىاى ئاپتۇۋۇسيىڭ 

ۇػ ئۇچۇى ئۇيىڭ بىلەى پاراڭلىؽىپ ۋاوىت ئوتٍۇسدۇم.  بۇيذاه ظەپەرلەردە ئاساپلىزىذىٌ وۇتۇل
ئادەم دىىىىتىًى بۇراػ ئۇچۇى َەر خىل ئانالالريى تاپىذۇ، بەسىلەر دۇئا ئۇوىعا، بەسىلەر َاراه 
ٌەپىذە ۋاوىت ئوتٍۇسىذۇ، نەى بولعام ئەنذىال تۇيۇؼىاى بىز وىش بىلەى باـايچە ـەيزى تىهىالردا 

 ىپ ئولتۇرۇپتىهەى.پاراڭلىؽ

 "يىَ، ظىش ئۇخؽاػ جىًعلىىالر نۇئابىتىّە وايذاه وارايعىش؟"

" نىًىڭچە ئًعايالر باؼىىالرـا سەخهەت يەتٍۇسنىعىال ٌوڭلى يىهىًى خالىعا ؼۇيى وىلىؽىا 
 َەولىي دەپ وارايهەى" دىذىو. 

 ط"."نەيهۇ ظىشدەً پىٍىزدە، ئەنها نىًىڭچە نەٌتەپتە ئۇيذاه وىلىؾ تۇـزا ئەنە

پاٌۇلتىت نۇدىزى ئاروىذىٍى رەتتە نوتۇردەً خۇرەً تارتىپ ئۇخالپ ٌەتٍەى ئىذى. ئاپتۇۋۇس بىز 
ناي واچىالػ ئوريىذا تۇختىفايذى، دەرىشىذىٌ ٌىزِەى چىزاه يۇرۇـىذا وارىعام، ئۇيىڭ 
چېچىًىڭ ئوتتۇرىعذىٍى بىز وىعهى ـەلىتە ٌۇرۇيذى. ئۇسيىڭ چېىچىذەً ٌۇرۇيهذى. نەى 

نّە بۇيذاه بىز تەپعىالتىا وايذاه ظەل وارىفايذىهەى دەپ ئويلىًۋاتىايذا نۇدىز يايفا ئۇسۇ -ئۇس
ئورۇلىۋىذى، نەى ٌۇرۇپ والهىعۇى دەپ باؼىا ياوىا وارىۋالذىو. ئەنها ئۇ ئويفۇيىذىفايذەً 
ئەنەط ئىذى، ؼۇيذاه وۇپال ئورىلذىٍى، پۇتى يايذىٍى ٌارۋاتتا ياتىاى ئادەنًى ئويفۇتىۋەتتى. 

ئادەم، وەَزى بىلەى وۇپۇپ ئەتىزاپىا وارىذى، ئەنها بۇ چاـذا نۇدىز وعىش ئويفۇيىپ ٌەتٍەى تۇيۇ
 يەيە خۇرەٌٍە چۇؼۇپ ٌەتٍەى ئىذى. 
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ئاظتا َارـىًلىي ـالىپ  –نەيهۇ ئۇخالؼىا ئۇرۇيۇپ بىز وايچە ظائەت تۇلفۇيۇپ ياتتىو. ئاظتا 
وەـەس واپتىٌ ياظالفاى ئادەنلەرِە ٌىلىپ، ٌۆسلىزىو ئويىۇـا ـەره بۇلۇپ، چۇؼۇنذە باؼلىزى 

 تاسا تاػ ئېتىۋاتعام، نۇدىزيىڭ ئەۋاسى چۇؼۇنًى بۇسىۋەتتى. 

 "لەـهەى ۋاختى بۇلذى!".

 "ئۇيذاه وىلهاڭ ِېڭ ئەپەيذىو، نەى بىزدەم ئۇخلىۋاالي، بەً چارچاپ ٌەتتىو".

 "وۇپۇڭ ٌەپعىش يىّىت، ٌەپ والذۇه" 

ٍ لەـهەيىخايىفا ٌىزىپ، ئۇيىڭ تاـذەً بىز دوۋە يائىالج ئۇيىڭفا َەنزا بۇلۇپ بىز ئەبّا
لەـهەيًى ؼاالپؽىتىپ يىيىؽىّە واراپ ئولتۇردۇم.  ظۇـاوتا تۇڭالپ، َارـىًلىي يىتىپ والفاچ، 
تۇال ئەِىتهەيال "يهەى ئۇچۇى بىشيىڭ پاٌۇلتىتتا ئاس ظايلىي نىللەتلەر بەٌال ئاس؟" دەپ ئۇدۇل 

 ظۇرۇدۇم. 

ۇختىتىپ، ئاـشىذىٍى لىي ئاػ بىلەى "تۇڭّايالر بىلەى واساوالر خېلى ئۇ ؼۇراۋاتىاى لەـهىًىًى ت
 بارـۇ" دەپ جاۋاپ بەردى. 

 ئۇيفۇر ئۇوۇـۇچى بارٌەيفۇ؟" 4ئۇوۇـۇچىًىڭ ئارىعىذا ئاراى  350"ئەنها 

ئۇ خۇددى يېڭى بىز خەۋەريى ئاڭلىفايذەً بىزدەم ئويلۇيۇپ "ئاس ظايلىي نىللەت ئۇوۇـۇچىالريى 
 وۇبۇل وىلىؾ ؼىًجاڭ نارىپ ٌۇنهىتىتىًىڭ وارارى " دەپ جاۋاپ بەردى.يىل ئاتلىتىپ 

 "بۇيذاه وىلعا تۇـزا بۇالنذۇ؟"

"دولىتىهىشدە ئاس ظايلىي نىللەتلەريىڭ ئالى نەٌتەپٍە ٌىزىؾ يۇنۇر چەٌلىهىعى تۇۋەى، ؼۇڭا 
 ئادىل بولعۇى دەپ ئۇالريىڭ يىل ئاتلىتىپ وۇبۇل وىلىذۇ ئالى نەٌتەپلەرِە" 

 وتا نەٌتەپٍە وۇبۇل وىلىًهىفاى يىللىزىذا ئۇوۇػ پۇتتۇرِەيلەر وايذاه وىلىذۇ؟""ئۇيذا

"ئەِەر خالىعا ؼىًجاڭ ئۇيىۋىزظىتىتىذەً ئالى بىلىو يۇرتلىزىفا بارظا بۇلۇدۇ، خالىعا 
 ئچىٍىزىذىٍى ئالى نەٌتەپلەرِە بارظىهۇ بۇلۇدۇ".

 "ئۇيذاه ئالى نەٌتەپلەرِە ئۇتەلهىّەيلىزىچۇ؟"

 انال يوه، ئۇوۇػ پۇرظىتى وولذىٌ ٌىتىذۇ"."ئۇالرـا ئ

ئاس ظايلىي نىللەتلەرِە ئىتىبار بىزىلّەيذەً وىلفاى بىلەى، ئۇالريى يىل  دىهەً، وارىهاوىا
ئاتلىتىپ وۇبۇل وىلىؾ ئاروىلىي تەڭپۇڭلۇوًى ظاواليذىفاى ِەپٍەيذە دەپ ئوياليذىو. ئەنها 

فۇرالريىڭ ظايى واساوالر بىلەى تۇڭّايالردىًهۇ ئۇيىڭ بۇ جاۋابى يەيىال يىهە ئۇچۇى نەٌتەپتە ئۇي
 ئاس دىّەى ظۇئالهًى وايائەتلەيذۇرەلهىذى.  
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بىٍەتتىٌ ٌىزا ناؼىًىعى بىلەى نېُهايخايىفا باردۇه. تەلىيىهّە ناڭا يالفۇس ٌىؽىلىَ بىز 
ياتاه بىزىؽتى، ؼۇيىڭ بىلەى بېؽىهًى چۇڭٍەپ تاٌى چۇؼتىٌ ٌىيىٌ نۇظابىىە باؼاليفىچە 

پتىهەى. ئۇيىۇنًىڭ داۋانىًى نۇظابىىە نەيذايىذا بىزدەم داۋانالؼتۇردۇم. ئارىلىىتا نۇظابىىە ئۇخال
واتًاؼىاى بىز ئۇـۇل باال "چەت دولەتلەريىڭ ئۇظتىذىٌ ـالىبيەت واسىًىؾ ئۇچۇى جۇڭّۇ خەلىى 

ۇ ذى، ٌۇسۇم ظەل ئېچىلفايذەً بولذى. ئەنها بئىًّىلىش تىلىًى ياخؽى ئۇِۇيىؽى ٌىزەً" دىۋى
باال يەتىجىّە ئىزىؽەلهىذى. نىًىڭچە نۇظابىىىذە َەنهىذىٌ ياخؽى ظوسلەپ، ئىًّىلىش تىلى 
تەلەپۇسىًىڭ ئۇرـۇلىزىًى تۇـزا تەلەپۇس وىلىپ باؼىىالريى بېعىپ چۇؼٍەى بىز ئويفۇر وىشنۇ 
ياخؽى يەتجىّە ئىزىؽەلهىذى. نۇظابىىىذىٌ ٌىيىٌ نەى ئۇ وىش بالىفا ئويلىفايلىزىهىًى 

و، ئۇ ظەسِۇرلۇً بىلەى ٌۇلۇنعىزەپ وۇيۇپ، يەتجىّە ئىزىؽىؾ ئىزؼىەلهەظلىَ نۇَىو دىۋىذى
دىهىعىهۇ يەتىجە واسايفايالر ئايچە ۋاي دەپ ٌەتٍۇچىلىّى يۇه ئاددى ئەنەط دەپ جاۋاپ بەردى. 

 بىز لۇـەتٍە ئىزىؽتى تانام.

بىز ٌىچە وۇيۇپ وېلىؽىا نۇظابىىە ئاياـالؼىاى ٌۇيى وايتىذىفاى ئاپتۇۋۇس بولهىفاچ، ئۇرۇنچىذە 
تۇـزا ٌەلذى. نەى ئۇسۇى ٌىچىًى ئۇخالپ ئۇتٍۇسۇؼًى ئويلىًىپ، ئەنذى يېؽىًىًؽاه 
تەييارلىًىپ تۇراتتىو، بىزى ئؽىًٍى واوتى. ئاچعام ئىؽىَ ئالذىذا ؼاۋنېي تۇرىذۇ. نەيذىٌ 

ىزىذىٍى ؼەَەردىٍى واۋاوخايىفا بىزىؽًى خاالنعىش دەپ ظۇرىذى. نىًىڭ ٌۆس ئالذىهفا ئىچٍ
وىشـۇچ چىزاوالر بىلەى بىشەلّەى خىتايچە ٌارائوٌەي ئۇوۇيذىفاى واۋاوخايىالر ٌىلىپ، وايذاه 
واۋاوخايا ئۇ ظىش دىّەى دەپ ظۇرىۋىذىو، نەيهۇ بېزىپ باوهىفاى، ئاڭلىعام ـەرپچە واۋاوخايا 

 ئىٍەى دەپ جاۋاپ بەردى. دەرَال خىيالىهفا ِىٌ َارىفى ٌىلپ ناوۇل بولذۇم.

ئىٍٍى ٌۇظتارىٍايلىي، بىز وايچە يىلًىڭ ئالذىذا ٌۇيذىٌ  ّەى واۋاوىخايا ئەنەليەتتەئۇ دى
ٌۇيّە ئېؽىپ بېزىۋاتىاى چەتئەللىَ ئۇوۇـۇچىالر ۋە ئۇوۇتىۇچىالريىڭ ئىتياجىًى وايذۇرۇػ 

ٌالىخايىذا ( دىّەى ٌالىخايا بۇلۇپ چىىتى. The Vine) باراڭ يېؽىل ئۇچۇى ئۇرۇنچىذە ئاچىاى 
اؼىا بىز وايچە خىتايهۇ چاي ئىچىپ ئولتۇرۇپتۇ. ؼاۋنېي يىهە بويزۇؼًى راظتىًال بىشدىٌ ب

بىلهەيهەى دەپتى، نەى بېزىپ، ئىٍٍى پارچە تورت ئالذىو. پىۋا بارنىذۇ دەپ ظۇرىعام،  پىۋە 
 ظاتهايهىش دىذى.

ئوريۇنفا وايتىپ بىزىپ، َاراه يۇولىفىذىٌ ٌەيپىو بۇسۇلۇپ ئولتۇردۇم. بوػ وۇيۇلفاى 
ىلودىيەلىَ ياخؽىًى تىڭؽىفاچ، ياخىؽا تىٍىعتىًى ئاڭىىزىؽىا تىزىؽتىو. وۇلۇـۇنفا " ن

ئەيعا، ئەيعا، ئاٍ يىهە دىّەى ِۇسەل ئعىو" دىّەى ظوسلەر ئاڭلىًىۋىذى، دەرَال ٌەيپىو 
واچتى. ؼاۋنىي تۇرت يىّەچ، ِەپًى يەدىٌ باؼالؼًى ئويلىًىۋاتىايذەً بىلىذى. ئاخىزى بىز 

 يذەً وىالتتى.وارارـا ٌەلّە

 بېىىڭە، ٌولىًّە وايذاه وارايعىش؟" "يىَ، دەپ

 بىلهەيهەى، يىهىؽىا ظۇراپ والذىڭىش؟" ،..."َىو
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 "ظىًىپتا بەسىلەر ئۇيىڭذىٌ بەً ووروىذۇ".

 ۇنذۇ؟"و"ووروىذۇ؟ يائارام بۇلىذىفايذۇ؟ راظتىًال وۇر

ۇيىڭ پىٍىزيى ئىپادىلەػ "ووروىذۇ راظال، بەسىذە ئۇ ئۇوۇـۇچىالرـا بەٌال واتتىي تىّىذۇ. ئ
ئۇظۇلى بەٌال تۇس، ِاَىذا بىشيى نۇرەٌٍەپ يەرظىلەر ئۇظتىذە پىٍىز وىلىؽىا ۋە نۇساٌىزە 

  وىلىؽىا نەجبۇراليذۇ".

نەى بۇ نەظلىّە ٌەظپى يۇظۇيذا واراپ "ئۇوۇـۇچىالريىڭ پىٍىز وىلىؾ ئىختىذارىًى 
 يىتىلذۇرۇػ نۇئالىهلەريىڭ ٌەظپى نەجبۇريىتىفۇ؟" دىذىو.

ۇ، ئەنها ئۇ بەسىذە بىشِە يىهىًى ئويلىؽىهىش ٌىزەً دىّەيًى ئۇِۇتۇؼٍە "بەلٍىو ؼۇيذاوت
 ئۇرۇيىذۇ".

بۇ تىها ٌوڭلۇنّە تاسا ياوهىفاچ، ظوس يۇوتىعىًى باؼىا ياوىا بۇرۇپو ؼاۋنېيذىٌ يىهە ئۇچۇى ئاس 
ر ئانىلالريى ظايلىي نىللەت ئۇوۇـۇچىلىزىفا ئىؾ تېپىؾ تەط دەپ ظۇرۇدۇم. ئۇ ناڭا بىز واتا

 تىشىپ جاۋاپ بەردى. 

"ظىشِە نەلۇم، ئاس ظايلىي نىللەت ئۇوۇـۇچىلىزى ئالى نەٌتەپٍە تۇۋەى يۇنۇر بىلەى ٌىزىذۇ، 
ؼۇڭا ئۇالر خىتايالردەً ئەوىللىي بولهىعا ٌىزەً. ياٌى باؼىا ظەۋەپلەرنۇ باردۇ. ئۇالر ٌۇپ 

يا وىلىذىفايذۇ. ۋە ياٌى ۋاختىًى سەَەرلىَ چىٍىهلىَ چىٍىؾ، وىش وۇـالػ بىلەى سا
ئۇيفۇراليىڭ خۇرۇنچىلىي ظايائىتى ئايچە تەرەوىى وىلهىفايذۇ، ؼۇڭا ئۇالريىڭ خۇرۇم 
ٌىيىهلىزى بىز وات تىزىذىٌ ياٌى ئۇؼؽاه تىزە پارچىلىزىذىٌ ياظالفاى بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، 

 ظەتتى. يەتىجىذە رىىابەتتە ئوتتۇرۇپ وويىذىفايذۇ" دىّەيذەً بىز واتار ظەۋەپلەريى ٌور

 "ظىشيىڭچە ئويفۇرالر ٌەنعىتىؽٍە ئۇچزانذۇ؟"

 "بەسىذە ئۇچزايذۇ. يۇرـۇيلىفاى خىتايالر ئۇالريى وااله دەپ ٌۆسِە ئىلهايذۇ".

روىعىفا يۇلۇيۇپ وااله دىّەى ئىًّىلىشچە ظوسيى ئؽىتىىۋااللىفايلىفىذىٌ نەنًۇى بولفايذەً ئا
ؼاۋنېيذىٌ بىزەر ئويفۇر دوظتىڭىش بارنۇ دەپ ئولتۇردى. بۇ ظۆسِە ظەي خايىههۇ بەٌال ئانزاه. 

 ظۇرۇدۇم.

"يۆه، ئەنها نەى بەسى ئۇيفۇر يىّىتلەريى ياخؽى ٌۇرۇنەى، ئۇالريىڭ ٌۆسى بەٌال چىزايلىي، 
واڭؽىزىهۇ ظىشيىڭٍىّە ئۇخؽاػ ئىّىش. ئەنها ئۇالريىڭ ووـلىؽىذىفايلىزى ناڭا ياوهايذۇ" 

پۇرايذۇ. راظتىًال ئۇالريىڭ وولتىفىًڭ ئاظتىذا "ئۇالر ظېعىي  دەپ چىزايىًى پۇرلەؼتۇردى.
 ٌىعىلى بار".
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خىتايالريىڭ ئاـشىذىًهۇ ئۇيفۇرالريى چۇؼۇرىذىفاى ظوسلەريى ئاڭالػ ناڭا بىز يېڭلىي بۇلذى. 
دىهەً، بۇ َەر ئىٍٍى تەرەپًىڭ بىز بىزىًى ٌەنعىتىذىفايلىفًى ئىعپاتاليتى. نۇيذاوچە وىلىپ 

ئاؼٍارە پىٍىزلىزىًى ئاڭالػ، ئۇالريىڭ ئويفۇرالريى ياخؽا ئۇظۇلفا  ئەيتىايذا، ئۇالريىڭ بۇ خىل
 دىّەيذەً ياظالها ظوسلىزىذىٌ ناڭا بەٌزەً ياخؽى ئاڭاليذى. ، جەلپٍارئانزاه

نۇسىىٍا بارـايچە وىشسىفىًى تۇرۋىذى بىش وايتىؽىا تەرەددۇت وىلذۇه، ئىعپايچە بىز ياخؽىچىًىڭ 
ىّەى ياخىؽىعى باؼلىًىپتى، بىش يېًىپ چىىتۇه. وايتىپ "ئەيعا! ئەيعا" رەخهەت ظىشِە!" د

ٌىلىۋاتىاى يولذا ؼاۋنېي ـۇلجىًىڭ وىشلىزى بەٌال "ئاسات پىٍىزى" دىۋىذى، نەى ئۇيىڭفا 
َەيزايلىي بىلەى وارىذىو. ئۇيىڭ يۇسى وىشارـاى بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، ئەنها نەى واراڭفۇدا َىچ 

 يىهىًى ٌورنۇدۇم.

 ڭ ٌوپىًچىعى وىش ئەنەط" دىذى. "دىهەٌچىهەيٍى، ئۇالريى

" نەى ؼىز يىللىي" دەپ ئۇ وىش ئەنەط دىّەى ظوسيى خاتا ئىؽلەتٍەچٍە نەى خاتا چۇؼۇيۇپ
 جاۋاپ بىزۋىذىو ئۇ ناڭا َەيزايلىي بىلەى وارىذى.

عى نۇياظىۋەتتە بولفاى دىّىًىو" دىذى. ً"نىًىڭ وىش ئەنەط دىّىًىو ئۇالر باؼىىالر بىلەى جى
ايى خاتالىىالريى تۇسۇتۇؼًىڭ ئۇسىهۇ بەٌال وىشسىىارلىي ئىؾ. نەى بەسىذە چۇؼەيچىذىٍى ِ

بۇيذاه خاتالىىالريى بىلىپ تۇرۇپهۇ تۇسەتهەي ئىچىهذە خوػ بۇلۇپ ٌىتتەتىو، نەظلەى نىًىڭ 
بىز وىش ئۇوۇـۇچۇم ئارا بىلەى پىچاه دىّەى ظوسدىٍى ئارا دىّەيًى  دايىو "جىًعى ئاالوە وىلىؾ" 

 تەلەپپۇس وىالتتى، ئەنها نەى ئۇيىڭفا تۇسۇتۇػ بەرنەيتىو.دىّەى ظوسدەً 

نىُهايخايىفا يىتىپ ٌەلّەيذىٌ ٌىيىٌ نەى خوؼلىؽىؽىا تەنؽىلىۋىذىو، ؼاۋ نېي 
ٌۇلۇنعىزەپ تۇرۇپ " ؼۇيچە چوڭ ياتىفىڭىشدا يالفۇسلۇه َىغ وىلىپ والهانذىٍەيعىش؟ ظىشِە 

 بىزەر َەنزا ٌىزەً ئەنەظهۇ؟" دەپ ظۇرۇدى. 

ۇيىڭفا تىٍىلىپ واراپ ناڭا راظتىًال بىز ٌىچە بىللە بۇلۇػ تەلىۋىًى وويۇۋاتانذىفايذۇ نەى ئ
دىّەيًى جەسنلەؼتۇرۇؼٍە تىزىؽتىو. بەلٍىو ئۇ نۇئالىهىّە ٌۇڭۇل بۇلۇپ ؼۇيذاه دەپ 
وويفايذۇ دىّەيًى ٌالالنذىٌ ئوتٍۇسۇپ، ئۇسۇى َايال بولهاي ٌەچلىّىڭىش خەيزلىَ بولعۇى 

 ٍىۋەتتىو. دەپال دەرَال تى

 

34 

نىللى ئايزىهىچىلىي بالىالريىڭ ٌىچىَ ۋاختىذىال باؼلىًىذىٍەى. ـۇلجىذىٌ تارتىپ 
ؼىًجاڭًىڭ باؼىا جايلىزىفىچە خىتايالر بىلەى ئۇيفۇرالر ئايزىو ئايزىو نەٌتەپتە ئۇوۇيذىٍەى. 

هۇ بەٌال بۇ خىل ئايزىهىچىلىىًىڭ ؼەٌىللىًىؽىذە تىلذىٍى پەروىذىٌ باؼىا يەيە نىللەت پەروى
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نۇيىو. خىتايالر خىتاي تىلىذا، ئۇيفۇرالر ئويفۇر تىلىذا دەرط ئۇوۇيذىٍەى. ئەنها نەٌتەپ 
ئايزىهىچىلىفىًى نۇتلەه دەپ ٌىتىؽٍىهۇ بولهايذۇ، چۇيٍى وىعهەى ئويفۇر باللىزى خىتاي 

ٍەى، نەٌتەپلىزىذە ئۇوۇيذىٍەى. بۇ ئۇوۇـۇچىالر خىتاي تىلىذا ئۇوۇـاى نىللىالر دەپ ئاتىلىذى
ئۇيفۇر تىلىذا ئۇوۇـايالر بولعا نىللى تىلذا ئۇوۇـايالر دەپ ئاتىلىذىٍەى. خىتايالر ئويفۇرچە 
نەٌتەپتە ئۇوۇنايذىٍەى، چۇيٍى بۇيذاه وىلىؾ ئۇچۇى ئۇالر ئويفۇر تىلىًى ئۇِۇيىؽٍە نەجبۇر 

 بۇلىذىٍەى. 

ئارىعذا خىتايچًى پۇختا  چ، ئۇيفۇرالريىڭيۇرـۇيلىفاى ٌەظپى ناتىزيالالر خىتاي يىشىىىذا بولفا
 ئۇوۇـاى ئۇوۇـۇچىالرـا ئىتىياجى چۇؼىذىٍەى. دىهىعىهۇ بىلىذىفاى، خىتاي تىلىذا

نىذىتعىًىا، تەببى پەى ۋە ٌونپۇتېز ٌەظپىّە ئايىت دەرظلىٍلەريىڭ َەنهىغ دىّۇدەً خىتاي 
ىهۇ خىتايچە تىلىذىال بېعىلىذىٍەى. ئۇيىڭذىٌ باؼىا يەيە ئويفۇر نەٌتەپلىزىذە ئًىّىلىش تىل

نەٌتەپتىٍىذەً ئۇتۇلهەيذىٍەى، چۇيٍۇ ئوالر ئۇچۇى خىتاي تىلى ئىٍٍىًچى تىل ظۇپىتىذە 
 نەجبۇرى ئۇتۇلىذىٍەى.

دىهەً، ئۇيفۇرالريىڭ ئىًّىلىش تىلى ٌەظپىذە ئاس بۇلۇؼىذىٍى يەيە بىز ظەۋەپ نۇؼۇ بولعا 
هفايذا، يۇرـۇيلىفاى ئويفۇر ٌىزەً. يەيى خىتايچە نەٌتەپتە ئۇوۇـاى ئويفۇرالريى َىعاپىا ئال

باللىزى ئوتتۇرا باؼاليفۇچ نەٌتەپلەردە ئًّىلىش تىلى ئۇِەيهەيذىٍەى. بىشيىڭ نەٌتەپتە 
ريىڭ َەنهىعى يفۇر بالالئۇوۇۋاتىاى توت ئويفۇريىڭ َەنهىغ خىتاي تىلىذا ئۇوۇـايالر ئىذى.  ئۇ

ً وىش، ئىٍٍى واساه يىّىت، يەيە ئىٍٍى ئۇچ ئۆسبە  ىذاظىًىپئۇوۇيتى. ئۇالريىڭ بىز ظًىپتا 
ئۇچ تۇڭّاى وىش ۋە بىز وىزـىش ئۇـۇلهۇ بار ئىذى، ئەنها خىتاي ئۇوۇـۇچىالريىڭ يىعبىتى 

يىلى وۇبۇل وىلىًفايالر بۇلۇپ، ِېڭ  – 1999َەنهىذىٌ ٌوپ ئىذى.  ئۇالريىڭ َەنهعى 
فاى ئۇيفۇر يىلى يىل ئاتالپ وۇبۇل وىلىً – 2001نۇدىزيىڭ چۇؼەيذۇرۇؼىّە ئاظاظاليفايذا 

ئەتىزاپىذا بۇالر دەپ پەرەس وىلىۋىذم،  ئەنەليەتتە ئاراى  20ئۇوۇـۇچىالريىڭ ظايى َىچ بولهىفايذا 
 ئۇچ ئويفۇر وۇبۇل وىلىًپتۇ. 

ئۇالر ِاَىذا َىچ  يىڭ باللىزىًىڭ خاراٌتىزىهۇ باؼىا واراردىٍىلەردىٌ پەرولىًىپ تۇراتتى.99
ّەيذە تەلۋىلىؽىپ ٌىتەتتى. ٌوپ َالذا خۇددى ئىؽىا بىپەرۋا  خىيالى يۇرظە، ِېشى ٌەل

يات ئادەم تاظادىپى بىز يەرِە يىفىلىپ والفايذەً بىز بىز بىلەى ٌارى بولهاي  45ظىًىپتىٍى 
يۇرۇؼەتتى. ظىًپتا ظۇرالفاى ظۇئالالر جاۋاپعىش واالتتى، َەنهعىًىڭ ٌوسى  ئۇظتەلّە ياٌى 

تى. ئۇالريىڭ جىعهىذىٌ ظىًىپ بىزلىّى يەرِە تىٍىلّەى پېتى  تۇرۇپ نۇئالىهّە وارىهاي
تىل ئۇِۇيۇؼتە ِەرچە نۇئاللىو بىلەى  دىّەيًى ٌۇرۇػ نۇنٍىٌ ئەنەط دىعە بۇالتتى.

َەنٍارلىؽىؾ ئًىتايىٌ نۇَىو بولعىهۇ، خىتاي ظىًىپلىزىذا بالىالر خاتا جاۋاپ بىزىپ، 
ىهًىڭ ظۇئاللىزىفا ٌولٍىّە وېلىؽتىٌ ئۆلّۇدەً ووروىاچ، َىچ ٌىو ئاٌتىپلىي بىلەى نۇئال

 جاۋاپ بىزؼًى خالىهايتى. 
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يىڭ باللىزى َەنهە ظىًىپًى بېعىپ چۇؼىذىفاى چاـالرنۇ بولذى. بىز  99ئەنها وىعهەى چاـالردا 
ٌۇيى نەٌتەپ تەرەپ ئۇوۇـۇچىالرـا ظىًپتا ٌوڭۇل ئېچىؾ پائالىيتى ئوتٍۇسۇؼٍە 

ئۇظتەللىزىًى ظىًىپًىڭ -پارتائۇرۇيالؼتۇردى. باؼىا ظىًىپتىٍىلەر ئادەتلەيّەى ئۇظۇلذا 
تېهىًى چورىذىتىپ تىشىپ، ئۇظتەل ئۇظتىّە ئاسراه ئالها ۋە ِاسىز پۇرچاه تىشىپ، رەڭذار 
بالۇيالريى ئېعىپ، داظٍىًى چىزايلىي ظۇرەتلەر بىلەى تۇؼىۇسۇپ، نۇسىٍا وۇيۇپ ئۇرۇيذۇه 

نۇرالريى تەييارػ ، وولذىٌ وولفا يەرظە ئوتٍۇسۇػ دىّەيذەً يۇتالىؽىؾ، تېپىؽهاه تېپىؾ
بىلەى َەلەً بولذى. ئۇيۇى باؼاليفايذا َەنهعى خاتىزجەم َالذا ئۇظتەللىزىذە ئولتۇرۇپ، 
ٌۇڭۇل ئېچىؾ پائاليىتىًى ظىًىپ نۇدىزىًىڭ يىتەٌلىؽىّە تاپؽۇرۇپ وايائەتلەيذى.ئۇيۇى 

رظىًى باؼلىًىؽى بىلەى ِاسىز چېىىؽالر، تېىپىؽهاه تىپىؽالر ۋە چاۋاً چېلىؽپ وولذىٍى يە
ئۇوۇـۇچىفا سىت ئۇيۇى  8ئۇوۇـۇچى  18يېًىذىٍى ئوتٍۇسۇپ بىزػ ئويۇيلىزى ئېلىپ بىزىلذى. 

 ئويًاؼتى.

يىڭ باللىزىهۇ ٌوڭۇل ئېچىؾ ئويۇيى ئۇتٍۇسدى، ئەنها ئۇالريىڭ ئۇظۇلى  99ؼۇ ٌۇيى 
الر ئوسِچىزەً بولذى. ئۇالريىڭ ظىًىپىذا َىلىىىذەً ئالهايۇ ِاسىز پۇرچاويۇ، رەڭذار بالۇي

ٌۇرۇيهەيتى، ئەٌعىچە ئۇالرنۇ پارتا ئۇظتەللىزىًى بىز چەتٍە وايزىپ وۇيۇپ، ئارىلىىًى ئېچىپ 
بىز ظەًَە َاسىزلىذى. ئايذىٌ رېتىهىًىڭ ٌۇچلۇٌلىذىٌ ئادەنًىڭ وۇلىفىًىڭ پەردىعى تىتزەپ 
ٌەتٍۇدەً بىز تۇرٌچە نۇسىٍىًى ۋاراڭىتىپ وۇيۇپ َەنهىعى ئوتتۇرىفا چۇؼۇپ دىعٍۇ 

تى. بىز بۇرجەٌتە بۇ خىل نەيشىزىذىٌ َوسۇر ئېلىؽًى بىلهىّەى بىز وايچە وىش بالىًى ئويًاؼ
َىعاپىا ئالهىفايذا، ظًىپًىڭ ٌەيپىياتى ئاالَىذە ئۇظتۇى ئىذى. رۇسىهەنەت ئعىهلىَ ئويفۇر 
يىّىت َەنهىًىڭ ئالذىذا تۇرۋىلىپ، نۇسىٍىًىڭ رېتىهىفا ئەِىؽىپ وۇلىًى َاۋادا ؼىلتىيتى، 

ـەرپتىٍى َەرٌەتلىزى خۇددى جىعهى بىلەى نۇسىٍىفا ٌىزىؽىپ ٌەتٍەى بۇلۇپ،  ئۇ پۇتۇى
 ئىذى.  نۇسىٍا باؼىۇرـۇچىًىڭ ئۇسى نۇسىٍا واۋاولىزىذىٍى 

نۇؼۇيذاه ئۇتۇولۇه پائالىيتىًى  ئۇالريىڭ ظىًىپىًىڭ بۇ وېتىهىى ٌوڭۇل ئېچىؾ
تتىٌ تەرٌىپ تاپىايلىفىذىٌ  ، بۇ ظىًىپًىڭ ٌوپ نىللەئۇرۇيالؼتۇرالىؽىذىٍى نۇَىو بىز ئانىل

ئايزىپ وارىفىلى بولهايتى.  ئەۋەتتە، نىللەتلەر ئارىعذا ظورٌۇلۇؼلەر، خاتا چۇؼۇيۇؼلەر ۋە 
ٌوڭۇل ئاـزىؽالر بۇلۇپ تۇرىذۇ، ئەنها ِايىذا ئۇالريىڭ بىزلىؽىؽىذىٌ بىز خىل جۇؼىۇيلۇه 

ياليذۇرۇدىفاى نىًۇتالريىڭ نۇؼۇيذاه ٌىؽىًىڭ وەلبىًى َاياجائۇچىۇيلىزىهۇ چاچزاپ تۇراتتى. 
ئوتتۇرىفا چىىىؽى، ٌوڭلۇنذىٍى نىعٍىًلىًٍى بېعىپ، داۋانلىي نۇؼۇ نەٌتەپتە دەرط 

 ئۇتۇؼىو ئۇچۇى تۇرتٍە بۇالتتى. 

 

35 
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 دىًفا ئؽىًىؾ ئەرٌىًلىّى َەرِىشنۇ دىًًىڭ ئەرٌىًلىّى ئەنەط.

 

 يىلى ناي  – 1996ؼىًىجاڭ ِىشىتى، 

 

ۇيًىؽاتتى. ئۇالر ئاـشىذىٌ چاچزاپ ٌۇٌۇػ يالىۇى چىىىۋاتىاى بالىالر ئەصدەرَا ئۇيۇيى ئ
ئەصدەرَاالردەً بىز بىزىًى وۇـلىؽىپ ئويًايتى. بۇيىڭذىٌ سىزىٍعە پاوىلذاه ئېتىؽىپ ۋاوىت 
ئوتٍۇسۇؼتى. ئويفۇر باللىزى بىز وايچە َەپتە تۇختىهاي تاوىلذاه ئېتىپ ئادەنّە ئاراى بەرنىذى. 

نىًۇيتها پاوىلذاوًىڭ پارتىلىفاى ئاۋاسىًى ئاڭلىهاي ئارام خۇدا  ئەتىّەيذەً ٌەچٍىچە بىزەر
 ئولتۇرـىًى بولهايتى. 

ٌۇنۇر دوۋلىزى پار ئۇچۇوىفا تاؼلًىؽى بىلەى ئىععي ظۇالر راۋام بۇلۇپ، تۇربا ۋە پارالر خۇددى 
ٌۇسيىڭ ئاخىزوى  ياراس بۇلۇؼىايذەً ـۇلذۇرالپ ٌىتەتتى. وىلىۋەتٍەيٍە ئويىىذىٌ بىذار 

پۇرلهاولىزى چۇؼۇپ، تەبئەت باؼىىچە تۇظٍە ٌىزدى. بىًاالر ٌۇيىزاپ ٌەتٍەيذەً بىلىًەتتى. يۇ
بىًارالريىڭ ئاظتىذىٌ ئۇظىتّە ئاظتا ئاظتا ٌوس يۇِۇرتعە، ٌىؽىذە خۇددا دەۋر َالىىپ  بۇ 

ۋىۋىعٍىالريىڭ ئەڭ ئاظتىذا،  ؼەَەريىڭ ئوتهۇؼٍە واراپ ناڭفايذەً َىعيات پەيذا وىالتتى. 
ئۇيىڭذىًهۇ  يچە تۇتچاط خەتلەر، ئۇيىڭ ئۇظىتذە ئەرەپچە خەت ياٌى بىز ئەِهە دەرىشە،خىتا

بز يۇيان 17ئۇظتۇى وارىعا ظىزىلىَ َەرپى ياٌى وىيعاه ئۇِشىلىَ بىًا ٌوسِە چىلىىاتتى. 
 ٌۇيى نۇوەددەط راناساى ئېيى باؼاليذى.

 ىلذىو.بىز ٌۇيى ئىعهائىلفا تىلىمۇى وىلىپ، چۇؼلۇً تاناوىا تەٌلىپ و

 "نەى بارالهايهەى"

 "ئالذىزاؼهۇ ظىش؟"

"ئالذىزاػ ئەنەط، ئەنها بۇ بىش ئۇچۇى ئاالَىذە بىز ئاي، راناساى نۇبارەً باؼاليذى. ئەتىّەيذىٌ 
 ٌەچٍىچە ئاػ تاناه، يا ئىچٍۇ ئچعەً بولهايذۇ".

 "ئۇيفۇرالريىڭ َەنهىعى نۇؼۇيذاه وىالنذۇ؟"

 اه وىلىذۇ".پىزظەيتى ؼۇيذ 80"ٌۆپىًچىعى، نىًىڭچە 

ئېيىفا تۇـزا ٌىلىذۇ، ئعىالم ٌالىذارى وەنەريە بۇيىًچە  -9راناساى ئېيى ئىعالم ٌالىًذارىًىڭ 
راناسايذا روسا تۇتۇػ ئىعالنذىٍى  َىعاپاليفاچ، َەر يىلى راناساى ئېيىًىڭ ۋاختى ئوخؽىهايذۇ.

ىو بىز تەرٌىۋى بەػ پەرىشيىڭ بىزى. ؼۇڭالؼىا رۇسا تۇتۇػ نۇظۇلهايالريىڭ َاياتىًىڭ نۇَ
 وعهى.  
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راناساى ئېيىذا ٌىؽىلەر ئوسىّە بولفاى ٌۇيتۇرۇللىفًى ٌۇچەيتىپ، ئاجىشلىىلىزى ئۇظتىذىٌ 
ـالىپ ٌىلىپ، ئىزادىعىًى نۇظتەٌەنلەيذىفاى چاؿ. ؼۇڭالؼىا بىز نۇظۇلهاى ٌۇى چىىىىؽتىٌ 

ەً.رۇسا تۇتىايذا ٌۇى پاتىىچە ـىشالىًىؽذىٌ ئۇسىًى تارتىپ، ياناس ئۇوۇپ ٌۇى ئوتۇٌۇؼى ٌىز
جىًعى نۇياظىۋەت وىلىؾ ۋە تاناٌۇ چىٍىؽهۇ نەيئى وىلىًفاى. ئەنها َانىلذار ياٌى ئادەت 
ٌۇرۇۋاتىاى ئايالالر، ۋە تىېًى ئاجىش ٌىعەللەر بۇ چەٌلىهىلەرِە ئۇچىزىهايتى. رۇسا تۇتعا 

ىًەرنىؾ. ئادەنًىڭ جىعهايى َەۋەظلىزى تۇۋەيلەپ، دىىىىتى روَى َاياتىفا بەٌزەً نەسٌەل
وۇظاوًىڭ ئاچلىفىًى َىغ وىلىؾ ئاروىلىي يانزاتالريى َال ئەَۋالىًى َىغ وىلىؾ نۇنٍىٌ 

 ۇ. بۇلىذىٍەى، ؼۇڭا بۇ ئايذا ساٌات بىزىؽٍىهۇ ئاالَىذە ئىتىبار بىزىلىذ

ئەِەر ئعىهائىلىذىٌ ئاڭلىهىفاى بولعام، ئۇيفۇرالر ئۇچۇى ؼۇيچە نۇَىو بولفاى راناساى 
واالرٌەيهەى. چۇيٍى ئەتىزاپىهذىٍى ئىجتىهائى نۇَىتتا َىچ بىز پەره ئېيىذىٌ بىخەۋەر 

بولفايذەً َىغ وىلهىذىو. ناڭا تۇيۇػ بولفاى ـەرپًىڭ دىًى بايزانلىزىذا َەنهە يەريى واپالپ 
ٌەتٍەى ظودا ئىاليلىزى، بايزام ٌارتلىزى ۋە ظوـاتالردىٌ َىچ وايذاه بىز بىؽارەت يوه ئىذى. 

ئاؼخايىالريىڭ تاوالفايلىفى ۋە ئاؼخايىالردىٍى خېزىذارالريىڭ رۇؼەى  بىزەر ئىٍٍى ئۇؼؽاه
داۋراڭ  نۇٌەنلەپ ٌەتٍىًى َىعاپىا ئالهىفايذا باؼىا چوڭ ئوسِۇرۇؼلەر يوه ئىذى. رۇسا تۇتىايالر

 ظالهاي َەنهىعى ئوس يولىذا َاياتىًى داۋانالؼتۇردى.   

ط ئىذى، چۇيٍى نەٌتەپلەردە، ئۇالريىڭ بۇيذاه ئىتياتچاى بۇلۇؼىهۇ بىعەۋەپ ئەنە
دۇختۇرخايىالردا، ۋە دولەت ئورِايلىزىذا رۇسا تۇتۇػ نەيى وىلىفاى ئىذى.ئۇوۇـۇچىالر ۋە 
َوٌۇنەت خىشنەتچىلىزىذىٌ روسا تۇتهاظلىي تەؼەببۇط وىلىًىپ، نەظچىتلەرِە بېزىپ دىًى 

ىيىؽچە  ئەِەر بۇ يىفىلىؽالرـا واتًاؼهاظلىي تەلەپ وىلىًاتتى. بەسى ئۇوۇـۇچىلىزىهًىڭ د
وارارالـا خىالپلىي وىلعا نەٌتەپتىٌ ووـلىذىفايلىفى َەوىىذە تەَذىتٍە ئۇچزىفايهىؾ. ئەنها 

دا ۋە تىلىۋىشۇرالردا راناسايًىڭ ئەٌعىل ئىًىىالۋى ناَىتى َەوىىذە َىچ وايذاه صۇريالال - ِېشىت
ي ؼۇيذاه ئۇختۇرۇػ َەنهعى باؼلىئۇچۇرالر بىزىلهەيتى. نەى بىلەى ظوَبەتلەؼٍەيلەريىڭ 

 وىلذى دەپ جاۋاپ بىزىؽتى. 

راناساى ئېيى َەوىىذىٍى بەلّۇلىهىلەرِە ئايىت َوٌۇنەت ئۇرِايلىزىًىڭ چىىارـاى يۇپۇسلۇه 
رەظهى ئۇچۇرى بولهىفاچ ٌىؽىلەر ئارىعذا بۇ َەوتە يۇرـۇى ئەپىاچتى ِەپلەر تاراپ ٌەتتى. 

ى ئېىيذا ئۇوۇـۇچىالريى تاناه ۋاختىذا واتار خەولەريىڭ ئاـشىذىٌ ئاڭلىفاى ئۇچۇرالردا راناسا
َوٌۇنەت ئەنەلذارلىزى ئۇچۇى چۇؼلۇً بىزلىٍتە ئاپزدىٍەى، وىلىپ يۇولىها وىلىپ ئاؼخايىفا 

ٍەى، ٌىهًىڭ رۇسا تۇتۇواى ٌىهًىڭ تۇتهىفايلىفىًى ظًاپ ٌۇرۇػ ئۇچۇى سىياپەتلەر بىزىلىذى
تەلذىٍى نىۋە ظولىزيى ئىچىپ نىۋىلەرِە ظائەتلەپ نەيىعىش يىفىًالريى ئېچىپ، ٌىهىًىڭ ئۇظ

  ئېفىش تىّىۋاتىايلىفىًى ٌۇسىتىذىٍەى دىّەيذەً ِەپلەر يانزاپ ٌەتتى. 

بۇيذاه چەٌلىهىلەريىڭ وۇيۇلىؽًىڭ ظەۋەپلىزى َەوىىذە ئېًىي بايايالر بۇلهىفاى، َەوىىىتىًى 
ەسىزىذە دىٌ بىلەى بىلىؾ ئاظاى ئەنەط، ؼۇيذاوتىهۇ نىًىڭ پەرىشىهچە، َوٌۇنەت تەرەپًًىڭ ي
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ظىًتەبىز ۋەوەظىذىًى ٌىيىٌ ئىعالم  -11 ؽلىي دەپ وارالفايچ،بۆلّۇيچىلىَ بىز بىزىّە چېتى
چەٌلىعە َىچ ٌىهىًىڭ تۇظىۇيلىفىفا بىلەى نۇياظىۋەتلىَ َەر وايذاه بىز ئىؽًى خالىفايچە 

ىا جەڭ ئىالى ۋە ياٌى ئانىزىٍا پىزىشىذىًتى بۆؼًىڭ تىزۇرلۇو ئۇچزىهاظلىفىفا ئىؽىًەتتى. 
ٌەظپى ئىتىىادىًى بىلەى ئۇيفۇرالريى دىىًى ـەيىهەت بىلىپ، وىلىؾ پۇرظىتىًى 

 تالالؼىا نەجبۇرالػ ئۇچۇى بولعا ٌىزەً.  ڭ ئارىىعذا بىزىًىئىعتىىبالىًى

ئۇظتىذە  ىلەرنەظل خىل تىلىۋالذىفا ئۇخؽاػ َوٌۇنەت خادىهلىزى راناساى ٌىلىؽتىٌ بۇرۇيالر بۇ
ىؽٍە نەجبۇراليفاى ئىذى. ٌادىزالريىڭ دوپپا ٌىيىؽى ۋە ظاوال بۇرۇتلىزىًى بىز وارارـا ٌىل

دىًى ئىتىىاد نىللى ئۇرپادەت بۇلۇپ، ئوظتۇرىؽىّە رۇخعەت وىلىًهايتى. دۇپپىىًىڭ ِەرچە 
بىلەى َىچ وايذاه باـلىًىؽى بولهىعهۇ، ٌىيىؽىًى نەيى وىلىؽى بەلٍىو پۇوزاالريىڭ دولەت 

سلىزىًىڭ نىللەت تەۋەلىّىذىٌ ۋاس ٌىچىؽٍە ئۇيذەػ ئۇچۇى بولعا ِىزاصدايلىفى ئۇچۇى ئو
ٌىزەً. ئەنها ظاوال بۇرۇتالريىڭ چەٌلىًىؾ ئايچە َەجەپلىًەرلىَ ئەنەط، چۇيٍى َەنهىهىشِە 
ظاوال وۇيۇۋالفاى نۇظۇلهايالر، وويًىفا پارتىالتىۇچ تىىىۋالفاى دىًى ئەظەبىلەر دىّەى ئاڭ 

ئەيًى چاـذا نەى َوٌۇنەتًىڭ بۇ وارارلىزىًى تۇـزا تاپهىذىفاى خېلى بۇرۇيال ظىڭىپ بولفاى. 
بۇرۇتلىزىًى  ئوظتۇرۇؼتىٌ تۇظۇپ والعا -ئىذىو، ئەِەر نۇظۇلهاى تېزۇرچىالريى ظاوال

َوٌۇنەتًىڭ ئۇالريى بايىىؽىهۇ تەظٍە چۇؼهەنذۇ؟ ئەٌعىچە، ئەِەر ئۇالريىڭ ئىؽفا ئارالؼهىعا 
ويلذىو. بەلٍىو، َاٌىهيەت بېؽىذىٍلەر بۇيذاه دىًى ئوسىًى ئۇسى ئاؼٍارىاليذىفۇ دەوپ ئ

ظەۋەپچى بولفاى دەپ بۇرۇتالريى ئوظتۇرۇػ  ظاوالئىتىىات ئەنەط، ئەظەبىلىٍٍە دىًًى 
 وارىفايهۇ بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، بۇيىڭفا ٌىعىپ بىز يىهە دىهەً راظال تەط. 

 

36 

ئېلىپ ئەيتىايذا نۇظۇلهايالر  ساٌات بىزىؾ ئىعالنذىٍى بەػ پەرسيىڭ بىزى. نۇؼۇ وائىذە بۇيىًچە
پىزظەيتىًى خەريزى ظاخاۋەت ئىؽلىزى ئۇچۇى ظەدىىەت وىلىؽى ٌىزەً. بۇ  2.5تاپاۋىتىًىڭ 

خىل ظەدىىە بىزىؾ رانىشاى ئېيىفىال چەٌلىًىپ والفاى ئەنەط. بۇ خىل واراػ يەسىزيەدە ياخؽى 
ىلىؾ ئۇچۇى بىز ٌۇيى نۇراتىا ئاڭاليفاى بىلەى ئەنەليەتتە ئەنىلىلىؽى وايذاه بۇلىفايلىفىًى ب

 تىلىمۇى وىلذىو. 

نەى ئۇيىڭ تەلىۋى بىلەى ظىًىپىفا بىزىپ ئۇوۇـۇچىلىزى بىلەى ظوسلىؽىؽىٍە ناوۇل 
بولفايذىٌ ٌىيىٌ، ئايذىٌ ٌۇرۇؼۇػ ۋاوتىًى بىٍىتتۇه. بىزدىٌ بۇ ئىٍٍىهىشيىڭ نۇياظىۋىتى 

ىلذىو، ئۇ نىًىڭ ئىًّىلىش بىز بىزىهىشدىٌ پايذىلىًىؾ ئۇظتىّە وۇرۇلفايلىفًى َىغ و
تىلىهذىٌ پايذىاليعا نەى ئۇيىڭ دىًى ئۇچۇرلىزىذىٌ پايذىلىًاتتىو.  بەلٍىو ٌىؽىلەريىڭ 
ئوتتۇرىعىذىٍى نۇياظىۋەتًىڭ َەنهىغ نۇؼۇيذاه بىز بىزىذىٌ پايذىلىًىؾ ئۇچۇى خىشنەت 

ىلّەيذىٌ ى بًوىلعا ٌىزەً. ئەِەر بۇ پەرىشىو راط بۇلىذىفاى بولعا، بۇ خىل رىئاللىى



104 
 

ٌىؽىلىَ  ئارسۇالر لٌۇڭلۇدىٍى ؼەخعيەتچى يىڭ بىلهىّەى ياخؽى، چۇيٍى ئەِەر َەنهىهىش
بۇ خىل دوظتلۇوًى وايذاوهۇ داۋانالؼتۇرـىلى  ى بۇلۇپ والعا، تۇرتٍىع نۇياۋەتًىڭ ئاظاظلىي 

 .بۇلعوى

يولذا ۇه. بىش چۇؼلۇً تاناوتىٌ ٌىيٌ نەٌتەپ ئالذىذا ٌۇرۇؼۇپ، نەيذاى تەرەپٍە واراپ ناڭذ
پىئىل ۋە ِىزانهاتىٍىفا ئايىت بىز وايچە ظۇئال ظۇرىذ، نەى وۇدرىتىهًىڭ نۇرات نەيذىٌ 

نىًۇتالرچە ظۇئال ظۇراوالرـا جاۋاپ بەرِەيذىٌ ٌىيىٌ  15يېتىؽىچە جاۋاپ بىزىؽىا تىزىؽتىو. 
فاى ئەنذى نىًىڭ ظۇئال ظۇراػ يۇۋىتىو ٌەلذى دەپ تەخهىٌ ئىتىپ " نىًىڭهۇ ظىشدىٌ ظورايذى

بىز وايچە ظۇئاللىزىو بار، نەى ساٌات َەوىىذە بىزاس ناتىزيال ٌورِەى نۇؼۇيىڭفا نۇياظىۋەتلىَ 
 ظۇئالالر" دىذىو. 

 "وايذاه ظۇئالالر؟" دەپ ئىتيات بىلەى ظۇرىذى نۇرات. 

 "ساٌات دىّەى نۇظۇلهايالريىڭ يانزاتالرـا ياردەم وىلىؾ ئۇچۇى بىزىذىفاى پۇلى ؼۇيذاوهۇ؟"

 "دۇرۇط".

 "بۇ پۇلالريى ٌىهّە بىزىؾ ٌىزەً؟ نەظتىچٍە تاپؽۇرانذۇ يا؟"

"بۇ پۇلًى بىزىذىفاى ئادەنلەر ظەٌٍىش خىلفا بۇلۇيىذۇ. بىزيچى خىلى ئالالـا ئىتىىات وىلىذىفاى 
َىچ يىهىغ يوه يۇوعۇل نۇظۇلهايالر، ئىٍٍىًىچ تۇرِە ٌىزىذىفايالرنۇ نۇؼۇالرـا ئوخؽاپ 

 نالر، ئۇالرنۇ بەسىذە ياردەنّە نۇتاج بۇلۇدۇ".ٌىتىذىفايالر. ئۇيچىچىعى ئىها

 تۇوىاى دوظت بۇرادەرلەرِە بەرظە بۇالنذۇ؟" –"ئۇرۇه 

 ""ئۇرۇه تۇوىايالرـا ساٌات بىزىؽٍە بولهايذۇ، دوظت بۇرادەرلەرِە بەرظە بۇلۇدۇ

 "ـۇلجىذا ساٌات بىزىذىفايالر ٌوپهۇ؟"

 ىادىهىش ئۇچۇى بەٌال نۇَىو"."ٌوپ، نۇظۇلهايالريىڭ َەنهىعى ساٌات بىزىذۇ. بۇ ئىتى

بىش نۇسدا ئۇياى بۇيايفا تەيًىپ، ئاۋايالپ دەظعەپ دىّەيذەً يەيە بىزاس ناڭذۇه.بەسى جاۋاپالر 
ئادەنًى ظەل َەيزاى والذۇراتتى، ئەنها ئۇالريى بەٌزەً ئويلىعا دىىىىتى چېچىلىپ  ئادەم 

 يىىىلىپ چۇؼۇؼى نۇنٍىٌ. 

پىزظەيتٍە  70ىؽعىش، بەلٍىو ئىؽعىشالريىڭ ظايى "ـۇلجىذا يۇرـۇيلىفاى ئۇيفۇرالر ئ
 يىتىذىفايذۇ، ئۇالريىڭ ساٌات بىزىؽى تەظتۇ؟"

نىًىڭچە ئايلىي ٌىزىهى  ..."تۇـزا دەيعش، پەوەت ٌىزىو تاپاۋىتى بارالرال ساٌات تۇلىيەلەيذۇ،
 ".دىٌ ئاؼىايالرال ساٌات تۇلۇيەلىؽى نۇنٍى6000ٌ
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 رالر ئايچە ٌوپ ئەنەظتۇ؟""ئۇيذاوتا بۇيچىلىَ ٌوپ تاپاۋىتى با

 "ٌوپ ئەنەط".

نەى ظۇئال ظۇراولىزىهًى نۇؼۇ يەردە تۇختىتاتعانهۇ بۇالتتى، ئەنها ئۇيىڭ تەلەپۇسىذىٍى 
َەددىذىٌ سىيادە نۇوەرەرلىَ ظەل ئۇـانًى وايًاتتى. نەى ئۇيىڭ ئۇسىًىڭ تەوۋىذار 

ٌەنعىتىؽلىزىذىٌ ظەل بىشار نۇظۇلهايلىفىًى تۇال پەػ وىلىپ، ئىتىىادى ئاجىشالريى داۋانلىي 
 بۇلۇؼىا باؼلىفايلىفو ئۇچۇى، ظۇئال ظۇراؼًى داۋانالؼتۇردۇم. 

 "دىهەً يۇرـۇيلىفاى ٌىؽى ساٌات تاپؽۇرالهايذۇ دىّەى ِەپ ئۇيذاوتا؟"

 "ؼۇيذاه، تاپؽۇرالهايذۇ".

 "ظىشچۇ؟"

 "ياه، نەيذە ساٌات تۇلۇِىچىلىَ پۇل يوه".

 "نۇيذاه دەڭ".

ىچىذە ناڭذۇه. يانفۇر يېفىؽىا باؼلىذى، ـۇلجىذا يانفۇر ئاس ياوىاچ، بىش بىزدەم ظۇٌۇت ئ
بۇيذاه چاـالردا ٌوڭلۇم باؼىىچە ظۇيۇيۇپ ٌىتەتتى. بىش يول ياوىعىذىٍى بىز ٌىچىَ 
ئاؼخايىفا ٌىزىپ يانفۇردىٌ پايااليفاچ، ٌاۋاپ بويزۇپ ئولتۇردۇه. ئۇسۇى ئوتهەي، نايلىزى 

ئىتىزاس ٌەلتۇرۇلىۋىذى، َىچ وايعىهىش بۇيىڭفا يىلهاى ٌاۋاپالرظىهىش وېتىپ واالي دەپ والفاى، 
بىلذۇرنەي جىو ئولتۇردۇه. نەى نۇؼۇ پۇرظەتتىٌ پايذىلىًىپ جۇنە ٌۇيى ظىش بىلەى نەظچىتٍە 
بىزِە بارظام بۇالرنۇ دەپ ظۇرىۋىذىو، ئۇى يىهە ئۇچۇى بارناوچى بولفايلىفىًى ظۇراپتى 

يذىفايلىفى چىىىپ  تۇراتتى. نەى چۇؼەيذرۇؼٍە چىزايذىٌ ئايچە بەً وۇؼۇلۇپ ٌەتهە
ئۇرۇيىۋىذىو، ئۇ ِىپىهًى بۇلۇپ "ظىش نەظچىتٍە بارظىڭىش بولهايذۇ، ئەنها ئىعالم دىًىفا 

نىًىڭ ئىعالنًى ٌىزظىڭىش بۇلۇدۇ" دىۋىذى نەى "ئىعالنفا ٌىزىؽىو نۇنٍىٌ ئەنەط، 
 چۇؼەيّۇم بار، دىًفا ئىتىىات وىلفۇم يوه" دىذىو. 

 ظىش ئىتىىاد وىلىؽىڭىش ٌىزەً""ئەنها 

"ظىش ؼۇيذاه ئويلىؽىڭىش نۇنٍىٌ، ئەنها نەى ئۇيذاه ئويلىهايهەى. ئەنها دىٌ تۇـزىعىذا 
بىلىذىفايلىزىهىًىڭ ئىًتايىٌ يىتەرظىش ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو، ؼۇڭالؼىا ئاسراه ياردەنّە 

 ئىتىياجىو بار" دەپ جاۋاپ بەردىو. 

ى، نەى ٌۇڭلۇنذە ٌاؼٍى َەر ئىٍٍىهىش بۇ ئۇڭايعشلىىالريى ؼۇيذىٌ ٌىيىٌ ئۇ جىهىپ ٌەتت
چىزايلىىچە يىفىؽتۇرۇپ، نەى يولعىش ظۇئاللىزىو ئۇچۇى ئەپۇ ظۇرىفاى بولعام، ئۇ ناڭا ياردەم 
بىزەلهىّەيلىّى ئۇچۇى ئوسرە تىلىّەى بولعا يىهە دىّەى ياخؽى بۇالتتى دەپ ئويلىذىو. ئەنها 
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ذىٌ ٌىيىٌ خېلى ئۇسۇى بىز نەسِىلّىچە نۇرات بىلەى ئىؾ ٌۇڭۇلذىٍىذەً بولهىذى، ؼۇي
 ؼەلهىذىو. ٌۇرۇ

 

37 

دىزىشىذىٌ ياتىفىهًىڭ يۇرۇه چاـلىزى ٌۇيذە ئوى نًۇتتىٌ ئاؼهايذۇ. ئىللىي ٌۇى يۇرى 
چۇؼٍەيذە بۇؼلۇوتىٍى چاڭ تۇساڭالر َاۋادا ئۇظۇلفا چۇؼىذۇ، يالتزاه تاؼلىي دىۋايىههۇ يالتزاپ 

ٌۇڭۇلّە ئارام بەخؾ رۇؼەيلىَ ئۇسۇيفا ظوسۇلهايذۇ، چۇيٍى ئويًىڭ ٌىتىذۇ. ئەنها بۇيذاه 
دەرىشىلىزى ؼىهالفا واراپال والهاي، ئىؽىَ ئالذىذىٍى واتار ٌەتٍەى تىزەٌلەرنۇ يۇرۇولۇوًى 
تۇظۇپ، ئويًى ئەتىّەيذىٌ ٌەچٍىچە بىز خىل ـۇۋا واراڭفۇلۇه واپال تۇراتتى. َەتتا 

ٌەچٍىچە يېىىپ وۇيۇؼىهفا تۇـزا ٌىلەتتى. خۇددى بۇ ياسٌۇيلىزىهۇ چىزاـًى ئەتىّەيذىٌ 
وەدىهى بىًا ئوتهۇؼىذىٍى ِۇسەل ئەظلىهىزى بىلەى باـلىًىؽىا ئۇرۇيىۋاتىايذەً تۇراوعىش 

 پتۇًٌىڭ ئىّىش پەظلىّىّە ئەِىؽىپ ياتىفىهذىٍى چىزاوهۇ ِاَى رۇؼەى ِاَى ئۇچۇ
 تۇراتتى. 

ى، تۇً چاتىذىفاى ظاٌىتالريىڭ ئوريى ئادەم پولًىڭ يۇسى وۇنۇرلۇپ ئەبّارلىؽىپ ٌىتىۋاتاتت
بۇيى ئىّىشلىٍتە بۇلۇپ، بۇالريىڭ ئادەنًى بىشار  وىلفايًى ئاس دەپ خوؼًىالريىڭ ئاۋارىچىلىفىًى 
بىز دىهەنذىفاى. َەر ٌۇيى بىز نەط ئەرٌىؽى ئۇظتۇيٍى وەۋەتتىٍى ئايالًىڭ ئىؽىّىًى 

ىزاتتى، بەلٍىو ئۇ ئايالًىڭ ئىزى بۇلعا تىپىپ، جېًىىڭ بېزىچە ئوي ئىّىعىًىڭ ئىعهىًى چاو
ٌىزەً. ئاظتىًىى وەۋەتتە ظىچۇئەيلىَ بىز خىتاي ئائىلىغ دەرىشەنًىڭ ئاظتىذا ئىغ چىىىزىپ 

ۋاختىذا دەرىشىلەريى تاواؼىا ئولّۇرەلهەي والعام، چۇؼلۇً ياٌى ٌەچلىَ تاناه تاناه وىلفاچ، 
ىى بىلەى تۇؼۇپ ٌىتەتتى. ؼۇيذاوتىهۇ نۇرچًىڭ پۇرىئويًىڭ ئىچى ٌويۇً ناي بىلەى ئاچچىي 

ئۇسۇنًى تەلەيلىَ دەپ َىغ وىالتتىو، چۇيٍى َىچ بولهىعا نىًىڭ بىز پايااليفىذەً ئۇيۇم بار 
 ئىذى. 

38 

يونۇ دەريايىڭ ئۇظتى تەرىپىذىٍى بىز ياريى ئۆياپ، ئوڭٍۆردەً بىز يەريىڭ ئالذىًى ئەدىيال 
 ئېفىشلىي ئوڭٍۇر بۇلفاچ ٌىؽىّە ئىللىىلىي بىلەى تۇظاپ ئۆي وىلىۋالفاى ئىذى. بۇ بىزال

َىغ وىلذۇراتتى. نەى يۇوۇرىذىٌ ئىؽىَ ئالذىفا وۇيۇپ وويۇلفاى، ئەظٍىزىپ ٌەتٍەى بىز 
 چۇؼۇؼىو ئىذى.ظۇرۇلۇپ وىشىل ئۇرۇيذۇوًى ٌۇرۇپ، وىشسىىىپ وېلىپ 

ا بىز وايچە بۇلۇپ، نەؼًىڭ ئەتزىپذ يۇيىۋاتىاىپايپىفىًى يۇنۇ بىز ئەظٍى پىچىًە وۇتۇظىذا 
وۇنۇچ تۇراتتى. ئوڭٍۇريىڭ يېًذىٍى ئاٌاتعىيەيىڭ ؼاخلىزىفا ٌىز واتالر يېيىفلىي -واساى

 ئىذى. ٌالالنفا دەرَال بىز يەرظە ٌەلهىّەى بولعىهۇ ئاـشىو ئارام ئالهىذى. 
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 "ياخؽى جاي رۇظلىۋاپعىش" دىذىو نەى خىتايچە

 "رەخهەت"

 "بۇ يەردى تۇرـىلى وايچىلىَ بولذى؟"

 يىل بولذى". 18"

 ظۇـاه ئەنەظهۇ؟" ا"وىؽت

 "ئايچە ئەنەط".

ئۇ تىشلىزىفا َەر خىل رەڭذە ياناه ظېلىًفاى ٌەڭ ئىؽتاى ٌىيىۋالفاى بۇلۇپ، دەرەخىە ئېىعپ 
وويفاى توت پوپايٍىعًىڭ َەنهعى دىّۇدەً يىزتىلىپ ٌەتٍەى ئىذى. بېؽىذا وىشىل رەڭلىَ 

تەوىى تۇروى ظەل ياداڭفۇ لفاى ئىذى. ٌۇٌا ٌۇال دىّەى خەت بېعىلفاى ؼەپٍە ٌىيىۋا
ٌۇرۇيعىهۇ، چىزايذىٌ ظاـالنلىفى بىلىًىپ تۇراتتى. نەى ئۇيى نىللىتىًى بىلىؽٍە ئۇرۇيفاى 

 بولعانهۇ تۇـزا تاپالهىذىو. 

 "ظىش تۇڭّايهۇ ياٌى ؼىۋەنۇ؟"

 ئۇ بېؽىًى چايىاپ "ساڭ" دەپ جاۋاپ بەردى.

ۇختىهىذى، ئۇيىڭ ئۇظىتّە بىز وايچە دايە چىؽى ئۇيىڭ خىتايچىعىًى چۇؼۇيۇػ ئايچە ئاظايفا ت
چۇؼۇپ ٌەتٍەچٍە ِىپًى ئاڭىىزىؾ تېخهۇ تەط ٌەلذى. نەى خىيالىهذا جۇڭّۇدىٍى بارلىي 
نىللەتلەريى بىلىهەى دەپ ئويالپ ئۇيىڭذىٌ وايتىالپ ظۇرىعام يەيىال "ساڭ" دەپ جاۋاپ بەرىۋى، 

 ۇپ والذىو. َەجەپ نەى ئاڭالپ باوهىفاى نىللەتٍەى دەپ ئويلۇي

 "تاناٌىڭىش بارنۇ؟" دەپ ظۇرىذى يۇنۇ

"ٌەچۇرۇڭ، نەى تاناٌا چەٌهەيهەى" دىۋىذىو چىزايىذىٌ بۇ جاۋابىهذىٌ 
ئۇنۇتعىشلەيّەيلىّىًى ٌورۇپ، يايچۇـۇنذا ئۇيىڭفا بەرِۇدەً بىزەر يەرظە چىىارنۇ ئىشدىعەم 

ئۇيىڭفا تەڭلىۋىذىو، پۇلذىٌ باؼىا لىهۇى تەنلىَ ٌەنپۇت چىىتى. نەى ٌەنپۇت وۇتىعىًى 
ٌوسلىزى يورلىًىپ، ئىٍٍى ئالىىًىًى ئاچتى. نەى وۇتىًى ظىلٍىعەم ئالتە يەتتە تال ئۇؼؽاه 
ٌەنپۇت وولىفا چۇؼۋىذى يونۇ َەنهىعىًى بىزاوال ئاـشىفا تىىتى. ئو  يەردىٍى ٌۇتەًٌىڭ 

ەنپۇتالريى ؼۇراؼىا ئۇظىتذە ئولتۇرۇپ، تىش ئېىىۋاتىاى دەرياـا واراپ لەسسەت بىلەى ئاـشىذىٍى ٌ
 باؼلىذى. 

ناڭفاچ ناڭا ريايى بويالپ ەٌەنپۇتالريى يەپ بولفايذىٌ ٌىيىٌ يونۇ ئوريىذىٌ تۇرۇپ د
ئەِىؽىپ نېىڭىؽىا ئؽارەت وىلذى. نەى ئۇيىڭفا ئەِىؽىپ ناڭذىو، يول ياوعىذىٍى 
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ىؽىپ ووڭفۇسالر نىذىزل-باراڭالردىٌ ٌوً واياتلىي وۇچىاچالر ئۇچۇپ، يەس يۇىشدە وۇرۇت
 تۇراتتى. يىزاه بىز يەرلەردىٌ نۇتۇريىڭ ِۇرۇلذىّەى ئاۋاسى ئاڭلىًىپ تۇراتتى. 

يۇنۇ بىز دۆۋە ؼاخًىڭ يېًىفا ٌىلىپ تۇختاپ، ئەتىزاپًى ظەسِۇرلۇً بىلەى ٌۇسۇتۇپ، باؼىا 
ئاظتا ياـاچ –ئادەنًىڭ يوولىفىفا ئؽەيّەيذىٌ ٌىيىٌ، ؼاخ دۆۋىعىًى ئېچىؽىا باؼلىذى. ئاظتا 

بېعىلفاى بىز پىزسيت پارچىعى ٌۆسِە چېلىىتى.  ئۇ بىزسىًتًى بىز ياوىا وايزىۋىذى  ئاظىتفا
نەى ئۇيىڭفا َەيزايلىي بىلەى وارىۋىذىو "بۇالر  ئارىعىذا بىز دوۋە يېؽىل بۇتۇلٍىالر تۇراتتى. 

 نىًىڭ بايلىفىو" دىذى.

ر پۇلفا ظېتىلىذۇ. ئۇيى ئەولىذىٌ ئېشىپ والفايهىٍى دەپ والهاڭ، جۇڭّۇدا بۇيذاه ئەخلەتلە
وەـەس ظايذۇوالر، وۇرۇه بۇتۇلٍىالر، وەـەس پارچىلىزى، ئەظٍى نىتال، ۋە ئەظٍى پىالظتىَ 
واتارلىىالريىڭ َەنهىغ پۇلفا يارايذۇ. ٌۇچىالردا واپالرـا ئەظٍى تۇظٍى تاؼاليذۇه يەرظىلەريى 

ڭّۇ سېهىًىذىٍى بىز واچىالۋاتىايالريى جۇڭّۇيىڭ َەنهە يەرلىزىذە ٌۇرۇؼىڭىش نۇنٍىٌ، بۇ جۇ
ئۇيىۋىزظال نەيشىزە دىيىؽٍە بۇلۇدۇ. بۇيىڭفا ئىتىياجى بار ساۋۇت ٌارخايىالر َەر بىز واپ ئۇچۇى 

ظېًتىا تۇـزا ٌىلىذۇ( بىزىذۇ، بۇ ِەرچە ئاسدەً ٌۇرۇيّەى  25ئۇچ يۇەى )لويت ظىتىزلڭىذا 
، خىتاي بۇالنذۇ، ـۇلجىًىڭ ئىعلشادىلىزى بىلەى بىز جايًىڭ ووظىفىًى بېىىؽىا يىتىذۇ.

ئۇيفۇر، تۇڭّاى ۋە ياٌى واساه بولهىعۇى، ئەخلەتًى ئەخلەت ظايذۇوىفا تاؼالؼىا 
ئادەتلەيىهىّەچ، ئۇدۇل ٌەلّەى يەرِە ئاتىذۇ، ؼۇڭا ئەخلەت يىىىۇچىالر ئۇچۇى َەر يەردە 

  بايلىي تېپىالتتى. 

رَال پۇتۇلٍىلىزىًى نۇتۇريىڭ ِۇرۇلذىّەى ظاداظى بارـايچە ٌۇچۇيىؽٍە باؼلىۋىذى يۇنۇ دە
ئۇظتىّە تۇظاتتىٌ يېپىپ وۇيۇپ، وۇلى بىلەى وۇلىفىًى ئىتىۋلىپ بېىؽىًى واتتىي ظىلٍىذى. 

رەڭذار ووتىۇسۇػ ٌىيهلىزىًى ٌىيۋالفاى ئادەنلەر ئولتۇرـاى، تىش ظۇرەتلىَ بىز نۇتۇرلۇه وېيىي 
دوـا تىٍٍەى  يىىتا بىزدەنلىَ خۇؼاللىي ئۇچۇى جېًىًىېدەريا يۇسىذە پەيذا بولذى. و

بېؽىفا ٌەيّەى ئىذى. وىيىي ؼۇپىزلىزىهۇ  دەريايى ظاياَەتچىلەر َاياجايذىٌ ۋاروىزاپ چۇروىزاپ
يالر خېزىذارالريىڭ خەجلىّەى پۇللىزى ئۇچۇى راسى وىلىؾ ئۇچۇى َەدەپ وىيىىًى دولىۇ

چۇرۇپ، ِىزادۇط وىڭىز وىلىپ ئۇالريىڭ جاى ئىهايىًى وا 45ئوظتىذە ئۇياى بۇيايفا َەيذاپ، 
تېخۇنۇ ۋاوىزتىۋىتەتتى. ئۇالر بىشيى ٌۇرۇپ وول ؼىلتىپ وۇيۇپ، يەيە ۋاراڭچۇرۇڭلىزىًى 

 داۋانالؼتۇرۇپ يىزاوالؼتى. 

يۇنۇ نىٌ بىزلىٍتە ٌەچلىَ تاناه يەپ ئايذىٌ ٌىتىؽٍە تەٌلىپ وىلذى. نىًىڭهۇ ئۇيىڭ 
ۇى ئاؼىاسىًىهًىڭ َالى تاسا وايذاه تاناه َاسىزاليذىفايلىفىًى تاسا بىلّۇم بولعىهۇ، ئەنها بۇِ

 ياخؽى بولهىفاچ، ئۇيىڭفا رەخهەت ئەيتىپ وايىتىپ ٌەتتىو. 

39 
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دىًى ئىتىادىو بولهىفاچهىٍىٌ، دىًفا بولفاى چۇيۇؼۇػ ئىعتىّىو ٌۇچۇيۇپ، دىًى تىالۋەت 
ئۇرۇيلىزىفا وىشسىىىپ والذىو. ِەرچە ئىتىىادى بارالردىٌ ئۇسۇيى واچۇرۇۋاتىاى نەى بولعانهۇ، 

ڭلۇنذە خۇددى ئۇالر نەيذىٌ ئۇسىًى يىزاوالؼتۇرـايذەً َىعياتتا بۇلفاچ، بۇ خىل ئويًى ٌو
وۇبۇل وىلفۇم ٌەلهەيتى. چىزٌاۋالرـا بىهاالل ٌىزىپ، نىغ بۇيۇنالريى تۇتۇپ بېىىپ، تاؼالرـا 
ئۇيۇلفاى خەتلەريى ئۇوۇپ چىىىؽتا َىچ وايذاه تۇظالفۇـا ئۇچزىهىفاى، ئەنها نەظچىتلەرِە 

بۇيذاه بۇلۇؼًىڭ بىز ظەۋىبى نەظچىتٍە  شالريىڭ ٌىزىؽى ئۇيذاه وۇالي ئەنەط ئىذى.دىًعى
ٌىزىؾ ئۇچۇى ئايىفىًى ظېلىؾ، تەۋرەت ئېلىؾ دىّەيذەً بىز واتار َاسىزلىىالر ٌىتەتتى.  يايا 
بىز تەرەپتىٌ، تاٌى خېلى يىېىىًىى بىز چاـالرـىچە خىزىعتىياى دىًىًى ئۇسۇنًىڭ نەدەييەت 

ڭ بىز تەرٌىۋى وىعهى دەپ وارىفاچ، چىزٌاۋالرـا َىچ وايذاه وۇرۇيهايال ٌىزەلەيتىو، نىزاظىهًى
ئەنها نەظچىتٍە ئۇدۇلال ٌىزىؽٍە بۇيذاه جاظارىتىو يۇه ئىذى. ٌوڭلۇنًىڭ چۇڭىۇر بىز 
يېزىذە نەظچىتٍە ٌىزىؽٍە َووۇوۇنًىڭ يوولىفىًى َىغ وىلفاچ، نىًى بىزەرظى نەظچىتٍە 

هەيذىفايلىفىهًى َىغ وىلذىو. ئەنها نۇرات بىلەى ېئلىپ بارـاى تەٌلىپ وىلهعا ٌىزەل
ظوَبەتتىٌ ٌىيىٌ، نەيذەً بىز ٌاپىزيىڭ نەظچىتٍە ٌىزىؽىو نەيى وىلفايلىفىًى بىلىپ، بۇ 

خۇددى ئەبىذىل جەَەيًەنّە نەٍَۇم  خىيالذىٌ ۋاس ٌەچتىو. دىهەً، بۇ نىًىڭذەً بىز دىًعىش
ەيذىو. ؼۇڭالؼىا ئىچىّە ٌىزەلهىّەيذىٌ ٌىيىٌ، وىلًفايذەً بىز ئىؾ بولذى دەپ چۇؼ

 تېؽىذىٌ بۇلعىهۇ َوسورلىًاي دىّەى وارارـا ٌەلذىو. 

ِەرچە َوٌۇنەت دىًى ئىؽالرـا بۇلفاى ٌويتۇرۇللۇـىًى ٌۇچەيتٍەى بولعىهۇ، نەظچىتلەريى 
تاوىۋەتهىّەچ، ـۇلجىذىٍى يۇرـۇيلىفاى نەظچىتلەريى ٌۇرۇپ ٌىلىؾ پۇرظىتى بار ئىذى. 

چە نەظچىت بۇلۇپ، يېىىًذا  يەيە ظەۋدى ئەرەبىعتايلىي بىز  50ەر ئىچىذە ئاس دىّەيذە ؼەَ
بايًىڭ نەبلەؿ ظېلىؽى بىلەى، ؼەَەردىٍى نەيذايًىڭ يېًىذا بۇيۇً بىز نەظچىت 
ظېلىًىۋاتاتتى. ئەِەر پۇتعە بۇ نەظچىت ـۇلجىذىٍى، َەتتا ؼىًجاڭذىٍى ئەڭ چوڭ نەظچىت 

 بۇلۇپ وېىلىؽى نۇنٍىٌ.

ِە چۇؼۇپ ٌەتتى.  15يابىزيىڭ ئوتتىزلىزىفا ٌەلّەيذە تاالدا َاۋا ظۇۋۇپ تېهپۇراتۇرا نىًۇط يۇ
تۇرـىعى ئۇساه ؼەَەر ئائىلىعىًىڭ ٌوپۇيچىعىًىڭ ئويىذە پار بولفاچ، ئادەنًىڭ تاالدا 

ٌۇچىذا ِاَىذا تۆً بىلەى ئىععىذيىفاى جىلىتٍە ياٌى ًىپ، ٌەلهەيتى. ٌىؽىلەر وېلىٌ ٌىي
ى ٌىيىۋالفاى ئادەنلەريىڭ ئۇچۇظىذىٌ تۇً تېّىؽٍەيذە يالتزىىفاى يۇرالر ٌۇرۇيۇپ، پاچاه وېپ

خۇددى ٌىًۇالردىٍى خاظىيەتلىَ ئادەنلەريىڭ ٌىيهىذەً ٌۇرۇيەتتى. وېلىٌ پاختىلىي چاپاى ۋە 
 ٌىّىش تۇناوالريى ٌىيىۋالفاى ئۇيفۇرالر يىزاوتىٌ خۇددى ظىعلىيەلىٍلەردەً ٌۇرۇيەتتى. 

ۇڭ تۇناه ٌىيۋالفاى دىخايالرووؼۇنىلىزىًى بىلەى بېؽىفا ي جۇۋىالرهۇ وات َەربىچە ئۇچىعىفا وات
تاٌى باَار ٌىلىپ َاۋا  تۇرۇپ، خۇددى ووچاه ئادەنلەردەً پۇتلىزىًى يەرِە ئۇرۇپ، ئىععىًاتتى.

ۋالفاى ياؼالريىڭ وىش ئۇـۇللۇـىًى بىلّىًى ىئۇرۇي فائىلىفىچە، واتهۇ وات ٌىيىهلەر ئارىع
 ى.  بولهايت
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ئەنها وەرىتاى وىؽًىڭ ظۇـۇه َاۋاظىهۇ نىًىڭ ٌۇچىالريى ئايلىًىؾ َەۋىعىهًى تۇظۇپ 
وااللهىذى. ٌۇچىذا َەنىؽە َاجايىپ َادىعلەريى ٌۇرۇػ ئىتىهالى بار ئىذى.  نەظلەى بىز ٌۇيى 

ٌۇچا تاسلىفىًى بېعىپ،  يىفا يۇـاى ظۇپۇرِىلەرچۇؼتىٌ ٌىيىٌ ٌۇچىذا ئەخلەت َارۋىعى
دىىىىتىهًى تارتتى. تەپعىلى وارىعام َارۋىًىڭ نۇَىت ئاظزاػ ئىؽچىعى  وىلىۋاتىاى

تۇؼىاى  يوڭلۇه يەرظىّە يەسىزىو چۇؼتى، ظىًچىالپ وارىعام بىز وايچە  فا ئېعىفلىي تۇتىۇچى
ئىٍەى. نىًىڭ ظىًچىالپ واراپ ٌەتٍەيلىّىهىٌ ٌۇرِەى تاسلىىچى، وورظىفىًى ظىالپ، ناڭا 

 واراپ ٌۇلۇنعىزىذى.

تىٌ وۇلىفىهفا تۇيۇػ بىز خىل ـۇڭۇلذىفاى ئاۋاس ئاڭاليذى. بۇ خىل ئاۋاس ِۇِۇم تۇظات
چۇؼۇؼتىٌ بۇرۇى بەٌزەً ٌۇچيىپ ٌىتەتتى.  بۇ ئاۋاسيىڭ واراڭفۇ چۇؼۇػ بىلەى ٌۇچۇيۇپ 
ٌىتىؽى، ئاخؽانلىزى َەنهە ئائىلە تەڭال چىزاه ياوىاچ، تۇٌىا بولفاى بېعىو ئېىؽپ، 

ئارىذىٌ ئۇسۇى ئوتهەي  لذاپ ٌەتعە ٌىزەً دەپ پەرەس وىلذىو.تاالدىٍى توً ظىهلىزى ـۇڭۇ
ۋەلىعپىتىّە پىچاه چاوىاليذىفاى ئەظۋاپالريىڭ بىٍىتىۋىلىپ، پىذال بىلەى وۇم چاوًى 
ئاياليذۇرۇپ پىچاه چاوىالۋاتىاى بىزىًى ٌوردۇم، ئۇيىڭ ئەتىزاپىذا وۇللىزىفا ِۆػ تۇـزايذىفاى 

  ايالالر تۇيۋەت ظاوالپ تۇراتتى.يۇـاى وىڭزاوالريى ٌۇتۇرىۋالفاى ئ

ياـاچ نەظچىتًىڭ ٌۆسِە بەٌزەً چېلىىىاتتى. نەَەللىذىٍى ئىٍٍى يۇـاى نىًارلىي نەظچىت 
ذىٍى رەڭلەريىڭ ئۇڭۇپ ٌەتٍىًىّە وارىهاي ئۇيىڭذىٌ بىز خىل َەيۋەت چىىپ ىزىتوۋرۇٌل

وتىٍى تانًى بويالپ نەى پاٌىش تاسىالپ وويۇلفاى نەظچىت َويلىعفا ٌىزىپ، ،  يزاتۇراتتى. 
واتار ٌەتٍەى تۇۋرۇٌلەر بىلەى يېزىو يېپىفاى ئايۋايًى ٌوردۇم. بۇ ئايۋايًىڭ ئوِشىعًىڭ 

ئىٍەى. ئىؽىَ ئالذىذا ِىزۋەٌلىزىذىٍى وىؽالريىڭ ئۇظتىّە يىپىش يېؽىل رەڭ وويذۇرۇلفاى 
ختىلىي بىز جۇپ وارا ئاياه تۇراتتى. ئىؽىَ ئېچىلىپ، ئىچىذىٌ ئۇظىتّە ٌۇً رەڭلىَ پا

چاپاى، بېؽىفا وارا دۇپپا ٌىيىۋالفاى بىز ئويفۇر چىىتى. ياؼىًىپ والفايلىفىذىًهۇ ياٌى 
نىًى ٌۇرۇپ تانالريىڭ پاٌارلىفىذىًهۇ ئىؾ وىلىپ ئۇ ظەل نۇٌچىيىپ والفايذەً ٌۇرۇيذى. 

وارىذى. نىًى چىىىزىۋىتەنذىٍى دەپ تۇراتتىو، ئۇ ـاه يەسەر بىلەى يىذا تۇختاپ، ناڭا ظۇجا
، ئۇالرنۇ ىتايچىذە يەدىٌ ٌەلذىڭىش دەپ ظۇرىذى. نەيهۇ خىتايچە جاۋاپ بەرظەم"ئەيّىليە؟"خ

 ىذى.د جەيۇپىا واراپ ياناس ئۇتەيذۇ"

نىًىڭ ظۇـاوتىٌ جاوىلذاپ تىتزەپ ٌىتىۋاتىايلىفىهىًى ظىشىپ، "تاال ظۇـاه، ئىچٍىزى 
ىّە ٌىزدىو. ٌىزىڭ" دىذى. نەى ئايىفىهًى ظېلىپ، ئۇيىڭفا ئەِىؽىپ نەظچىت ئىچ

ئىؽٍتىٌ ٌىزپال ئاظتىفا َىچ يىهە ظىېلىًهىفاى بىز ٌارىذۇردىٌ ئۇتۇپ، ياناس ئۇتەيذىفاى سالفا 
ٌەلذۇه. نەظچىتًىڭ ئۇظلۇبى ناڭا ئۇيفۇر ئويلىزىًىڭ ؼەٌلىًى ئەظلەتتى، ئويلەريىڭهۇ 
ٌارىذۇرىذىٌ ئۇتۇپ ئايذىٌ چوڭ نىُهايخايىعىفا ٌىزەتتۇه. ئويلەر نەظچىتًى دوراپ 
ظېلىًفايهذۇ ياٌى نەظچىتلەر ئويًىڭ ؼەٌلىذە ظېلىًفايهىذۇ ئۇيىغ ئېىًي ئەنەط، ئەنها 

 ئۇالريىڭ ئوتتۇرىىعذا چۇڭىۇر بىز باـلىًىؽًىڭ بارلىفىًى َىغ وىلذىو. 
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ؼىهالى تانفا  بىز چەتتىٍى نىُزاپهۇ ئويفۇر ئويلىزىذەً ٌۆً رەڭذە ظىزاليفاى ئىٍەى. 
پ، بۇ نەظچىتًىڭ ظېلىًفىًىفا وايچە يىلالر بولفايذۇ دەپ نەٌٍىًىڭ رەظىهى ئېعىلفاى بۇلۇ

ظۇرظام، يۇس يىلذىٌ ئاؼتى دىذى. بىزدىٌ بۇ ٌىؽىى نۇؼۇ نەظچتىًىڭ ئىهانىهىذۇ دىّەى 
پىٍىز ٌالالنذىٌ ٌىچىپ والذى، ظىش ئىهانهۇ دەپ ظۇرىعۋىذىو، ئۇ ناڭا واراپ ٌۇلىۋدى، 

 ۇياه دايىعذەً يالتىزاپ ٌەتتى.چىؽلىزى خۇددى واسايذا وورۇلۇپ ظاـارتىلفاى و

 "نەى ئىهام ئەنەط، نەى بۇ نەظچىتًىڭ نۇالسىهى" دەپ جاۋاپ بەردى

 "ظىش ٌۇيذە وايچە وېتىو ياناس ئۇتەيعىش؟" 

  "ٌۇيذە بەػ ۋاه"

 "ئەِەر بىزەرظى بەػ ۋاه ياناسيىڭ َەنهىعّە تۇلۇه واتًىؽالهىعا نەظلە چىىانذۇ؟"

ۇدىفاى پەرىؽتلەر بۇلۇدۇ، بىزى بۇيايذا، بىز ئۇيايذا" دەپ "بەلٍىو. َەنهىهىشيى ٌۇسۇتۇپ تۇر
ئىٍٍى نورىعىًى ٌورظەتتى. "ئۇالر بىشيىڭ وىلفاى ئەتٍەيلىزىهىشيى ٌۇرۇپ تۇرۇدۇ، َەنذە 
ئالالـا يەتٍۇسۇپ تۇرۇدۇ. ئەنها ياناسـا بىز وېتىو ٌىلەنذۇ، بەػ وېتىو ٌىلەنذۇ، ئىؾ وىلىپ 

 نۇظۇلهايذۇر" دىذى.  ياناس ئۇتەپ تۇرـايالريىڭ َەنهىغ

ئۇيىڭ بۇ تەبىزى نۇرات بىلەى دوظلىزىًىڭ ناڭا بەرِەى پەتىۋالىزىذىٌ ظەل پەرولىي تۇيۇلذى. 
بۇ ئادەنًىڭ تەبزى َەيەلى نەسَىبىًىڭ باؼالنچعى ئەبۇ َەيىمەيىڭ دىّەيلىزى بىلەى 

ەنهعى نۇظۇلهاى ئۇخؽىؽىپ ٌەتتى. ئەيتىؽالرـا وارىفايذا، ئەبۇ َەيىمە ئىهاى ئەيتىايالريىڭ َ
ظۇئال ظۇراه وىلىؾ ئالالًَىڭ ئىؽى دەپ تەلىو وىلفاى ئەتٍەيلىزىًى َىعاپلىًىذۇ، 

 بەرِەيهىؾ.

يىلى ئىزاوتا تەۋەلۇد  – 699ئەبۇ َەيىمە ئەرەپچە ظوسلىؽىذىفاى پارىغ ئەۋالدى بۇلۇپ، نىالدى 
ىًى ئېلىپ ظېتىؾ تۇوۇلها بۇيۇنلىز رەخ ۋە َاياتىًىڭ دەظلەپٍى نەسِىللىزىًىئۇ بولفاى. 

نەَذىيەيانىلىزىفا ئۇيىڭفا ئاتاپ ياسـاى  تىجارىتى بىلەى ئوتٍۇسِەيهىؾ. ؼاِىتزلىزىًىڭ
 ئاظاظاليفايذا، ئۇ ئىًتايىٌ ظەنىهى ئادەم بولفاچ، ظودىعى ئاالَىذە رۇياه تاپىاى ئىٍەى.

ئىهانالردىٌ  ئونزىًىڭ ٌىيًىٍى وىعهىذا ئەبۇ َەيىمەدە دىًفا بولفاى ئىؽتياىي ئېؽىپ، يۇرـۇى
تەلىو ئېلىپ، ٌىيىٌ ٌۇلا ؼەَزىذە بىز نەدرىغ ئاچىاى ئىٍەى. ئۇيىڭ پىٍىزلىزى ئانها ئارىعذا 
ئاالَىذە َورنەتٍە ئىزىؽىپتۇ. بۇلۇپهۇ ئۇيىڭ ئىالَىيەتىە ئايىت ظۇئالالرـا ئەولى تەپەٌٍۇر ۋە 

ىؾ. ئۇيىڭ تەلىهاتىفا نەيتىىە ئاروىلىي بەرِەى جاۋاپلىزى ئەل ئارىعذا بەٌزەً ئالىىؽاليفايه
سانايفا ناط َالذا ئوسِۇرۇپ ناڭىذىفاى، جايلىي دىًى وايۇى  ىتىئئاظاظاليفايذا ئىعالم ؼەر

 ئىٍەى.

ئەبۇ َەيىمەيىڭ داڭىىًىڭ ئېؽىؽىفا ئەِىؽىپ، ئۇيى َوٌۇنەت ئۇچۇى خىشنەت وىلذۇرؼىا 
ىپ وىلفاى ئىٍەى.  ئۇرۇيفاى َوٌۇنزايالرنۇ ٌۇپۇيىپ، َەنهعى ئۇيى باػ واسى بۇلۇؼىا تەٌل
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ئەنها ئۇ َۇٌۇنزايالريىڭ بۇ خىل تەٌلىپلىزىّە وىلچە يۇس خاتىزە وىلهاظتىٌ رەددىيە بىزىپ، 
 – 763رەت وىلىپتۇ. ئۇيىڭ بۇ خىل تەۋرەيهەط نەيذايى ئاخزى جېًىفا سانىٌ بولۇپتۇ. نىالدىًىڭ 

ىو ئەبۇ َەيىمەيى باػ يىلى ئابباظالر ظۇاللىًىڭ َوٌۇنزايى خەلىمە ئەلهەيعۇر يەيە بىز وېت
ئەنەط دىّەيًى بايا  پاظۇينەرتىۋەِە نبۇيذاه يۇوۇرى ئۇ نەى ذا، واسىلىىىا تەٌلىپ وىلفاي

وايتا ئادەم ئىۋەتٍەيذە، َەيىمە، -ئەلهەيعۇر ئۇيى يالفاى ظۆسلىذى دەپ واتيا وىلىپ رەت وىپتۇ.
هايذىفايلىفىًىڭ ٌۇچلۇً يالفاى ظوسلىّەى بولعام، بۇ نىًىڭ بۇ نەرتىۋەِە ظاالَىتىهًىڭ تۇؼ

دەلىلى ئەنەظهۇ دەپ ِېپىذە چىڭ تۇرۇپتۇ. بۇيىڭذىٌ ـەسەپلەيّەى خەلىپە، ئۇيى سىًذايفا 
تاؼالتىۇسۇپتۇ. َەيىمە سىًذايذا ئىٍٍى يىل وانالىپ، ؼۇ يەردە واسا وىپتۇ. ئەيتىؽالرـا وارىفايذا 

ئالتە وېتىو نۇراظىو ئوتٍۇسۇؼٍە ئۇيىڭ دەپًە نۇرظىهىفا واتًاؼىايالر َەددى َىعاپعىش بولفاچ، 
تۇـزا ٌەپتۇ. ٌىيًچە، باـذاديىڭ ئەدَەنىيە رايۇيىذا ئۇيىڭ خاتىزىعى ئۇچۇى ظېلىفاى ئەبۇ 

    َەيىمە نەظچىذى َاسىزنۇ ؼۇ يەردە وەد ٌۇتۇرۇپ تۇرىذىٍەى. 

نۇالسىهى ئوسرە تىلەپ وېزىًذىؽىو بىز ووي ئېلىپ ٌەلهەٌچى ئىذى نەى  تۇظاتتىٌ نەظچىت
تەي دىۋىذى، نىًىڭهۇ دەرظىو بارلىفى يادىهفا ٌىلىپ وايتىؽىا َاسىزاليذىو. ئەنها، ٌى

ٌەلّۇظىذا بۇيذاه پۇرظەتلەريىڭ وايتىلىؽىًى ئويلىفىًىهذا، ٌوڭلۇم َاياجايفا چۆنذى. بىش 
وول ئېلىؽىپ خۇؼالؼىادا، ئۇ يەيە بىز وولىًى وۇلۇنًىڭ ئۇظتىّە وۇيۇپ "وايتا ٌىلىڭ، ظىشيى 

 لىهىش" دىذى.وارؼى ئا

 

40 

ٌوليًًى ِەرچە ئايچە بەً ياوتۇرۇپ ٌەنىعەنهۇ، ئەنها َەر ئىٍٍىهىش نەٌتەپتٍى 
ٌۇيلىزىهىشيى ئىؽلەپچىىزىؽى ۋە وۇرۇلۇػ دىۋيشىىعذىٌ وۇبۇل وىلىًفاى خىتاي 
ئۇوۇـۇچىلىزىفا دەرط ئۇتۇػ بىلەيال ئوتٍۇسۇؼًى ئايچە بەً خاالپ ٌەتهەيتۇه.  ِەرچە ئايچە 

اظىو بولهىعهۇ، نىًىڭچە ؼىًجاڭ يۇپۇظىًىڭ يېزىهىًى ئىّەللەيذىفاى واساه ۋە ٌۇچلۇً ئاظ
ئويفۇرالردىٌ ٌوپزەً ئۇوۇـۇچىالر بولعىٍەى دەپ ئارسۇ وىالتتىو. ئەنها نەٌتەپتىٍى 
ئۇوۇـۇچىالريىڭ ٌوپۇيچىعى دىۋىشيەلەردىٌ وۇبۇل وىلىفاى خىتاي ئۇوۇچىالر بۇلۇپال والهاي، 

ۇختانًانىذا نەٌتەپ ظىزتىٍىلەرِە دەرط ئۇتۇػ نەيى وىلىًفاچىا، نەٌتەپ بىلەى تۇسِەى ت
هۇ بىشِە ؼۇالرـا دەرط ئۇتۇؼتىٌ باؼىا چارىهۇ والهىفاى ئىذى.  ۋاوتىًىڭ ئۇتۇؼى بىلەى بۇيىڭ

، بىش ئاخىزى تۇختانذىٍى نۇياظىۋەتلىَ ناددىالرـا ئىتىبار بەرنەظلىَ تاپتۇهظىًى چارئاظاى 
 وارارىفا ٌەلذۇه.

ئاظاظچىعى ٌولىيىٌ بولفاچ، ئالذى بىلەى ئۇيىڭفا نىًًەتذارلىي بىلذۇرۇؼىهىش ٌىزەً، بۇيىڭ 
چۇيٍى ئۇ بىز وايچە يىلذىٌ بىزى واساه ۋە ئويفۇرالرـا ئىًّىلىش تىلى ٌۇرظى ئېچىپ دەرط 

ئۇ چۇڭالر نارىپىفا تەۋە بۇ ظًىپًى ئىٍٍى نىللەتًىڭ  پتۇ. ئۇتۇؼًى داۋانالؼتۇرۇ ٌە
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، ئۇيىڭ ظىپىذا بۇلۇپ ىًچى َەرپلىزى بىلەى "ً ۋە ئۇ ظىًىپ" دەپ ئاتىۋالفاىئىعهلىزىًىڭ بىز
واتارلىي بىز وايچە چەتئەللىَ ئۇوۇتىۇچىالرنۇ ياردەنلىؽىپ دەرط ئۇتۇؼۇپ بەرِەى  ئېليًۇر

ئىًّىلىش تىلى لاٌۇلتىتىًىڭ نۇدىزىًىڭ ئايالىهۇ يېزىو ئويفۇر بولفاچىىهىٍى، ئۇ بۇ ئىٍەى.  
 ەنهائىٍەى. ئيۇپ، نەٌتەپًىڭ ظىًىپلىزىًى ئؽىلتىؽٍە رۇخعەت بەرِەى پىٍىزِە يول وو

بولهىعا ٌىزەً. ئۇيىڭ بۇ خىل ٌەڭ وۇظاولىفى ٌوڭلىًىڭ ياخؽىلىفىذىًال  ِۇنايىهچە
ئۇ ٌۇرظتىٌ چۇؼٍەى  پۇلذىٌ ئۇوۇتىۇچىالرـا بىز تىيىًهۇ بەرنەي، َەنهعىًى ئۇسى بىز چۇيٍى 

پ تەرپتىٌ ئۇرۇيالؼتۇرۇنىفاچ، ٌۇرظتىٌ چۇؼٍەى ٌىزىهًى تەرەپ وىالتتى. بۇ ٌۇرظالر نەٌتە
ئوس يايچۇـىفا تىىعىهۇ بىزەرظىًىڭ ٌارى بولهايتى )ئەنها نەى ئۇيى ؼۇيذاه وىلذى دىهەڭچى 

 ئەنەظهەى(.

بۇ وېتىىى ٌۇرط ئىچىؾ َەوىىذىٍى ِەپلەر تاروىلىؽى بىلەى ئىًٍاظالر وايًاپ ٌەتتى. 
وۇـۇچى تىشىهلىتىپتۇ. ئۇالريىڭ َەنهعى بىز ظًىپىا ئۇؼۇه ئەتىزاپىذا ئۇ 40ئۇسۇيفا بارناي 

ٌەلّەچ، بىش ئىٍٍى ظىًىپىا بۇلۇپ دەرط ئۇتۇػ وارارىفا ٌەلذۇه. بىز ظىًىپىا نەى بىلەى 
، يەيە بىز ظىًپىا ٌوليىٌ دەرط ئۇتۇدىفاى بۇلۇپ وارارالؼتۇه. ئىؽالريىڭ َەنهىغ ئېليًۇر

َەنهىهىش جەم بۇلۇپ ئۇوۇـۇچىالر بىلەى تۇيۇؼۇپ،  ئۇرۇيالؼتۇرۇلۇپ، ئەنذى پەوەت بىز ٌۇيى
ٌىو وايعى ظىًىپىا ٌىزىذۇ دىّەيلەريى بىٍىتىپ ئؽىًى باؼالؼال والفاى ئىذى. ٌوليىٌ 

 َەپتىًىڭ ئاخىزلىزى ٌۇرۇؼىلى، تەپعىلى ۋاتىىًى نەى ظىلەرِە خەۋەر وىلىهەى دىذى. 

ى ٌەچلىَ تاناوىا تەٌلىپ وىلذى. ئۇ يىڭ بىز وىش دوظتى بىشيئېليًۇربىز وايچە ٌۇيذىٌ ٌىيىٌ 
وىش ٌولىيىًًىهۇ تەٌلىپ وىلفايلىفىًى ئەيتتى، ئەنها تاٌى نىُهايذارچىلىىتىٌ وايتىىىچىهۇ 
ئۇيىڭ وارىعى ٌۇرۇيهىذى. ِۇِۇم چۇؼۇؼى بىلەى بىش ئوي ظاَىبىفا رەخهەتلەر ئەيتىپ وايتىپ 

ت بىلەى يۇظۇپٍە ئۇچزىؽىپ ٌىلىۋاتعاه، بۇ وېتىهىى ٌۇرظىا تىشىهالتىايالرىذىٌ خەنى
 والذۇه. ئۇالر بىش بىلەى ظاالنلىؽىپ بۇلۇپ، يىهە ئۇچۇى يىفىًفا واتًاؼهىذىڭالر دەپ ظۇرىذى.

 ""وايعى يىفىًفا؟

 "ئۇوۇـۇچىالريى ئۇرۇيالؼتۇرۇػ يىفىًىفا"

بىش وايتىپ ٌىلىپال ٌوليىًذىٌ يىهە ئۇچۇى بىشِە خەۋەر وىلهاي يىفىٌ ئاچىايلىفىًى 
ئۇ نًى نېُهايذارچىلىىىا چاوىزنذى، ظىلەريىڭ نىُهايذارچىلىىىا ظۇرىعاه، 

ٌەتٍەيلىّىڭالردىٌ خەۋىزىو يۇه ئىٍەى دەپ بايە ٌورظەتتى.ئۇيىڭ يالفاى ظوسلەۋاتىايلىفى 
ئېًىي بولعىهۇ، بىش ئۇيىڭفا بىز يىهە دىهىذۇه. نىًىڭ ئەولىو يەتهىّىًى، بىشيىڭ َاناى بۇ 

ىفىهىشيى بىلىپ تۇرۇپهۇ يەيىال بىشِە خەۋەر بەرنەظتىٌ يۇؼۇرۇى يىفىًذىٌ خەۋەردار بۇلىذىفايل
 يىفىٌ ئېچىؽى بولذى. 

تەوعىو ناڭا  ، نەى ظىًىپىا ٌىزىپالئېچىلىذىفاى بولذىئاخىزى وايذاوال بولهىعۇى ٌۇرط 
ئۇوۇـۇچىالرـا وىشسىىىپ والذىو. ئۇالريىڭ ئارىعىذا توت ئۇوۇتىۇچى، ئىٍٍى دوختۇر، وىلىًفاى 
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، ئۇيذىٌ باؼىا يەيە ئىٍٍى دىخاى، بىز يالالر بۇلۇنىًىڭ دوختۇرى، يەيە بىزى دورىّەربىزى ئا
دىٌ ئاؼىاى  30ئاتًىڭ ئىّىزىًى ياظايذىفاى َويەرۋەيهۇ بار ئىذى. ئۇالريىڭ ٌوپىًچىعى 

بۇلۇپ، ئائىلە بالىچاوىلىي بولفايالر بۇلۇپ، ئۇالر نىًىڭ رەظهى ئۇوۇـۇچىلىزىهذىٌ راظتىًال 
پەرولىي ئىذى. ئىچىهذە ئۇالردىٌ يۇرـۇى ئېًىىعىش والفاى ظۇئاللىزىهفا جاۋاپ ئاالرنەى  ئاالَىذە

 دىّەى ئۇنۇت پەيذا بۇلذى.

41 

يېىىًذىٌ بىزى ٌالالنفا َەنىؽە ظەي خېًىو ٌىزىۋالذىفاى بولذى. ِەرچە ظەي خېًىهًىڭ 
ۇيىڭ ۋاظتىچىلىفى ئەنىلى َووۇوى بولهىعهۇ، ئۇ نەى ئۇچۇى نۇَىو ئىذى، چۇيٍى نەى پەوەت ئ

بىلەى ئەنىلى َووۇوىذارالر بىلەى ئاالوە وىالاليتىو. ئەنها نىًىڭ ئۇيىڭفا ئايىت بىلىذىفايلىزىو 
َەتتا ئۇيىڭ َەوىىى يېؽىهۇ ناڭا بىز خىل ظىزدەً تۇيۇالتتى، چۇيٍى ئۇ  يوه دىيەرلىَ ئىذى.

يالالردەً بىلىًەتتى. ئۇيىڭ دىٌ ئاؼىاى ئا 40ياؼالردىٍى وىشالردەً ٌۇرۇيعە بەسىذە  20ِاَىذا 
ِەپ ظۆسلىزى ۋە َەرٌتىذىٌ بىز خىل ياظالهىلىي ياٌى ئىتياتچايلىي چىىىپ تۇرـاچ، 
ٌوڭلۇنذە ئۇيىڭ بۇ خىل ئەدەپلىَ پەردىعىًىڭ ئاروىعىذا يۇؼۇرۇيفاى بىزەر ظىز بارنۇدۇ دەپ 

 ئويلۇيۇپ واالتتىو.

هۇ ٌەتهىذى. ئىٍٍى ئۇچ ظورۇيذا ئۇيى ئەنها ئۇيىڭ ظىزلىزىًى ئىّىلەؼٍە ئايچە جىي ٌۇچىالؼ
ئىّەللىّەى ئۇچۇرۇنفا  ناختاپ ئعىهىًى چىىىزىپ وويۇۋىذىو، ئؽالر ئايذىڭلىؽؽىا باؼلىذى.

بىزظى  ئوي ئۇچاولىي تىذاخيىلالريىڭ ئالذىذا ظەي خېًىو تېخى ئۇوۇـۇچى ۋا 20 ئاظاظاليفايذا
ىڭ نۇئالىهى ئىٍەى. نۇئالىهًىڭ بۇلۇپ، ئۇ ٌؽى ظەي خېًىهً بىلەى وىشـىٌ نۇئابەتلەيؽٍەى

ظەي خېًىهذىٌ چوڭزاه بىز وىشىهۇ بار ئىٍەى. ٌىيىٌ ئۇ نۇئاللىو ئايالىذىٌ ئاجزىؽىپ ظەي 
خېًىو بىلەى توي وىپتۇ. بۇِۇيٍى جۇڭّۇدا بۇيذاه ئىؽالر ئايچە بەً دىىىەت تارتىپ 

ۋىًى وايًاتىايذۇ يىلالردا بۇيذاه ئىؽالر چۇوۇم ٌىؽىلەريىڭ ـەس – 1980ٌەتهەيذۇ، ئەنها 
بەلٍىو. بەسى خىتاي ئۇوۇـۇچىلىزىهًىڭ َىلىهۇ بۇ ئىؽالردىٌ خەۋەردار ئىٍەيلىّى ئۇيىڭ بۇ 
وىلهىؽىًى جەنيەتًىڭ تېىخى ئۇيتۇپ ٌەتهىّەيلىّى ۋە ٌەچۇرۋەتهىّەيلىّىًڭ بىؽارتى 

 بولعا ٌىزەً.

ۇرۇنچىذە واساوىعتاى ناجزاظىذىىٍى ٌوڭۇلعىشلىٍلەريى ئويتۇپ ٌىتىؾ ئۇچۇى نەى ئ
دىّەى ٌىتاپًىڭ ئىًّىلىشچە ۋە خىتايچە بېعىلفاى ووػ  باوهىچىلىي نەيذايىظېتىۋالفاى، 

تىللىي يۇظخعىًى ظۇـات وىلىپ بەردىو. نەى بۇ ٌىتاپًى دەظلەپتە ٌورِەيذە 
ظوتعيالىشىهىًىڭ خەتەرلىَ ئىٍەيلىّىًى تەؼۋىي وىلىذىفاى بۇ ٌىتاپًىڭ جۇڭّۇدا 

زاى والفاى ئىذىو. ئەنذى ئويلىعام نىًىڭ ئۇيذاه ئەيذىؽە وىلىؽىو ظېتىىلىذىفايلىفىذىٌ َەي
ئۇؼۇوچە ئىٍەى، چۇيٍى خىيالى ظوتعيالىشىو ـايىلىزى بۇ دولەتتە تىشدىٌ ئەنىلىلىؽىؽٍە 

نەى ئۇرۇنچىذىٌ ٌىلىپال بۇ ٌىتاپًى ظۇـا وىلىپ ظەي خېًىهفا بەرظەم، ئۇ  باؼلىفاى ئىذى. 
 ً بولذى. دەظلىۋىذە ظەل َەيزاى والفايذە
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 "ناڭىهۇ؟"

 "ؼۇيذاه"

 "راظال ناڭىها؟"

 "ئەلۋەتتە راظال ظىشِە"

 "رەخهەت ظىشِە، وارىعام خېلى وىشسىىارلىىتەً ٌۇرۇيىذۇ!"

 "بۇ ظوتعيالعىشم َەوىىذە يېشىلفاى"

 تە"بەً ياخؽى بولذى، بۇ نىًڭ ٌەظپىهّە ناط ٌىلىذىٍەى، ئەظلىذىًال بۇ ٌەظپ
 ۇنهۇ بار ئىذى".ناِىعتزىلىىتا ئووۇي دىّەى ئوي

يۇئەيلىَ بىز پۇلًى  10ئۇ ٌىتاپًىڭ ئاروىعىفا واراپ بېىىپ، ظونٍىعىًى ئاختۇرۇتۇپ، 
 چىىىزىپ ئۇظتەل ئۇظتىّە وويذى.

 "بۇيى ئېلىڭ، رەخهەت ظىشِە" 

 ؟"بۇ يىهە وىلفىًىڭىش "

 "ٌىتاپًىڭ َەوىى ؼۇيچىلىٍىۇ؟ يا بۇيىڭذىًهۇ وىههەت تۇختىذىهۇ ظىشِە؟"

 ظىشِە بەرِەى ظۇـام، پۇل بىزىؽًىڭ َاجىتى يوه" "ياه، ياه، بۇ

َېلى تېخى ظەل َەيزاى والفاى بولعا بۇ ِەپلىزىهًى ئاڭالپ، ظەي خېًىهًىڭ بېؽىذىٌ تۇتۇى 
چىىىپ ٌەتٍەيذەً ٌۇرۇيذى. ئۇ يەيە وايتىالپ ناڭا ئالذىڭىشنۇ دىّەى ظۇئالًى تەٌزارالپ 

اى َالذا ٌۇلۇنعىزەپ وارىذى. ؼۇيذاه بۇلۇپ، ٌەيًىّە يۇلۇيۇپ ئولتۇرۇپ ناڭا ِاڭّىزىف
وارىعام نەيذىٌ يىهە ئۇچۇى بۇيذاه وىلىذىڭىش دەپ ظۇرايذىفايذەً ٌۇرۇيذى، ؼۇڭا نەى دەرَال 

 ِەپ وىعتۇرۇپ:

 "ٌىتپا ٌۇرۇؼًى ياوتۇرانعىش؟" دەپ ظۇرۇدۇم.

"ؼۇيذاه ياخؽى ٌۇرۇنەى، بۇلۇپهۇ ٌىالظعىَ ئەظەرلەريى بەٌزەً ياخؽى ٌۇرۇنەى. ظىش 
 ڭشىًى ئاڭلىفايهۇ؟"ٌو

 "يىهە ئۇچۇى ئۇيذاه ٌىتاپالريى ياخؽى ٌۇرۇظىش؟"

"ئۇيىڭذا َەنهە ئادەنًىڭ ئوريى نۇوەررەر بەلّىلەيّەى، ٌىهًىڭ يىهە وىلىذىفايلىفىًى 
 بىلىؽٍە بۇلۇدۇ، ئەنها َاسىزوى ئەدەبياتالر ئادەنًى بەٌال وايهاوتۇرۇدۇ".
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ۇياصالر بەٌزەً ئەنەليەتٍە ئۇيفۇى ٌىلەر، خۇددى "ئەنها َاسىزوى ساناى ئەدەبىياتىذىٍى پىزظ
 رىئال َاياتتىٍىذەٌال".

ئۇ ئەنذى بىز يىهە  . ەپ جاۋاپ وايتۇرۇدۇمئۇ ناڭا ٌۇلۇنعىزەپ وارىۋىذى، نەيهۇ ٌۇلۇنعىز
دىيىؽٍە تەنؽىلىۋىذى تىلىمۇى ٌىلىپ والذى، تىلىمۇيذا ظۆسلىؽىپ بولفايذىٌ ٌىيىٌ 

ۋىًى وايتا ٌىيۋالفاى ئىذى. بۇ خىل روَى َالەتتىٍى وىعىىفىًە وارظىام چىزايىفا بۇرۇيىى يىا
ئۆسِۇرۇؼلەردىٌ ئۇيىڭ ياؼلىي َاياتىذىٍى خاتالىىالر تۇپەيلى تارتىاى چەتٍە وېىىؽالر، 
ؼۇڭالؼىا َەنىؽە يولذىٌ چىىىپ ٌېتىؽتىٌ ئەيعىزەپ، ووروۇيچ ئىچىذە ئۆتٍەى َاياتىًى 

ؼۇ ظەۋەپتىٌ ئۇ بۇيزۇوىا بوي ظۇيعىال بۇلىذىفاى، تەظەۋۇر وىلىؾ ئايچە تەط ئەنەط ئىذى. 
 تۇؼۇً ِەپ وىلىؽٍە َاجىتى يوه نۇؼۇيذاه بىز خىشنەتًى تاللىفاى بولعا ٌىزەً.-ئۇؼۇه

 

42 

خىتاي ئۇوۇـۇچىالر بىلەى ظىياظى تىهىذا ظوسلىؽىؾ نۇنٍىٌ ئەنەط، ئەنها بىشيىڭ نىللى 
تىها دەرَال ظىياظى تۇط ئېلىپ، َەنىؽە ظىًپ بۇيىڭ ئەٌعىچە بۇلۇپ، َەروايذاه بىز ئاددى 

تىهىالريى ئوسِەرتىپ تۇرۇؼىا تۇـزا ٌىلەتتى. نەظلەى ئاددىفىًا بىز تىل نەؼىىذە ظۇرالفاى 
 ظۇئالالرنۇ دەرَال بىز خەتەرلىَ ظىياظى تىهىفا ئايلىًىپ واالتتى.

ئۇچۇى ئۇ  "خەنىت ظىش دەپ بېىىڭە ظىش ئەڭ ٌۇرۇؼًى ئارسۇ وىلىذىفاى ٌىؽى ٌىو؟ ۋە يىهە
 ٌىؽىًى ٌۇرۇؼًى بەً ئارسۇ وىلىعىش؟"

ؼتۇرااليذىفاى ئويفۇر دائىلىزىًى ٌۇرۇؼًى بەً ئارسۇ "نەى ٌەلّۇظىذە ئويفۇرالريى ئىتتپاوال
 وىلىهەى".

"ؼۇيذاوهۇ، بۇنۇ بۇلۇدىفاى جاۋاپ، ئەنها نىًىڭچە يەيىال ئەنىليەتچايلىزاه بۇلۇپ، ـايىۋى 
ى دىعەً ياخؽىهىٍى.  يۇظۇپ ظىش دەپ بېىىڭە، ظىش تارىخى ئادەنلەريى ئەنەط، ئەنىلى بىزىً

 ؼەخعلەردىٌ بىزەرظىًى ٌۇرۇؼًى ئارسۇ وىالنعىش؟" 

  "بۇلۇدۇ، نۇنٍىٌ بولفاى بولعا ظادىزيى ٌۇرۇؼًى ئەڭ ئارسۇ وىلىهەى"

 ظىًىپتىٍىلەر پىچىزلىؽىپ ئۇيىڭ پىٍىزىًى ناوۇللىذى.

 "ظادىز دىّىًىڭىش ٌىهۇ؟"

 ۇ خىتايالرـا وارؼى ٌۇرەػ وىلفاى"."بىز ئۇلۇؿ سات، ئ

 بېتىًى ئېچىڭالر". -45"ؼۇيچىلىَ بولعۇى، ئەنذى ٌىتاۋىڭالريىڭ 
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ِەرچە نەيهۇ بۇيذاه پىٍىز ۋە تىهىالرـا وىشسىىعانهۇ، بۇيى داۋانالؼتۇرۇػ ئۇيذاه ئاظاى ئەنەط  
ّىلىشچە دەرط ئىذى. نىًىڭچە بۇ خىل تىهىالريى نۇساٌىزە وىلىؾ، ئۇيفۇرالر ئۇچۇى نەخپى ئىً

ئۇتۇؼتىًهۇ بەٌزەً خەتەرلىَ ئىذى. ئىؾ وىلىپ، بۇ خىل ظۇئال جاۋاپالريىڭ َەنهىعى 
ئىًّىلىش تىلى پاٌۇلتىتىًىڭ ظىًىپىذا ئىًّىلىش تىلىذا ئېلىپ بېزىلفاچ، بىزەر ئاٌتىپ 

 نۇئاللىو ياٌى ئۇوۇـۇچىًىڭ وولىفىفا چۇؼۇپ والعا َەنهىهىشيىڭ بېؽىفا باال بۇالتتى. 

دايىو ئۇالريىڭ بۇيذاه تىهىالردا ظوسلىؽىؽىّە يىهە تۇرتٍە بۇلۇۋاتىايذۇ دەپ ئويلىًىپ نەى 
واالتتىو. ظىًىپتىىٍىلەريىڭ ٌوپۇيچىعى ئويفۇرالريىڭ بەخىتعىشلىّى تۇـزىعىذىٍى پىٍىزدە 

يتى. ؼۇيىڭفا وارىفايذا ئۇالر بۇ ِەپلەريى نىًى ابىزدەً  بۇلۇپ، بۇيىڭذىٌ وىلچە ِۇناياليه
وىلىۋاتىىايلىفىًى َىغ وىلذىو. ئۇالرنۇ خۇددى باؼىا يۇرـۇيلىفاى ئويفۇرالرـا عۇى دەپ ئاڭلى

بۇلۇپهۇ تىبەتلەر  ٍەى. ظەل وارىذى دىّەى پىٍىزدە ئىـا ئوخؽاػ دۇييا بىشيىڭ دەردۇ َالىهىش
بىلەى ظېلىؽتۇرـايذا ئۇسىًىڭ تېىخهۇ بەٌزەً ئتىبارظىش والفايلىفىًى َىغ وىالتتى، چۇيٍى 

َەر وېتىو تلەريىڭ داالي الناظى ئۇالريىڭ داۋاظىًى پۇتۇى دۇيياـا بىلذۇرەلىّەى.  تىبە
ئۇيفۇرالرـا نەى ئۇالرـا ئايىت بىز ٌىتاپ يېشىؽًى ئويلىًىۋاتىايلىفىهًى ئەيتىىًىهذا، ئۇالر 
وىشـىًلىي بىلەى "ؼۇيذاه وىلىڭە، دۇيياـا بىشيىڭ دەرتلىزىهىشيى ئاڭلىتىڭ" دەپ نىًى 

 ۇرەتتى. رىفبەتلەيذ

نىًىڭهۇ ئۇالرـا، ظىلەر يالفۇس ئەنەط، ظىلەريى بىلىذىفايالر ۋە ٌوڭۇل بۇلۇدىفايالر ئاس ئەنەط 
دىيىؽًى ؼۇيچە ئارسۇ وىالتتىو. ئەپعۇظلىًارلىفى ؼۇٌى ئەنەليەتتە ئۇتتۇرا ئاظيا تەتىىىاتى 

ٍىلەردىٌ باؼىا بىلەى ؼۇـۇللىًىذىفاى بىز وايچە ئالىهالر بىلەى ئًعاى َووۇوى ئورِايلىزىذى
ٌىؽىلەرِە ئويفۇر دىّەى ظوس ياتۇيۇػ بىز ئعىو ئىذى. لىٍىٌ بۇ خىل َالەتًى ئوسِەرتىؾ 

 ، تەظىزى ٌۇچلۇً ئادەنلەرنۇ بارا بارا نەيذايفا چىىهاوتا.ئۇچۇى تىزىؽىۋاتىاى

43 

َاسىز ؼىًجاڭذىٍى بولّۇيچى ٌۇچلەرِە سەربە بىزىؽًىڭ ئەڭ ياخؽى پۇرظىتى...جۇڭّۇنۇ 
 رىشىهًىڭ وۇربايى.تېزۇر

 بېيجىڭ ئۇيىۋىزظىتىتى خەلىارا تىًچىلىي پىزۇِانهىعىًىڭ نۇدىزى

 جۇ لېڭ

ظىًتەبىز ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌ، جۇڭّۇ َوٌۇنۇتىًىڭ ئۇسىًىڭهۇ تېزۇررچىالريىڭ وۇرباىًى  -11
واتتىي وول ظىياظىتىًى خەلىارا يۇرِۇسىۋاتىاى بۇلۇۋاتىايلىفىًى ئىلّىزى ظۇرىؽى، ؼىًجاڭذا 

 ىيەتًىڭ تەيىىذ وىلىؽىذىٌ ظاوالػ ئۇچۇى ئېلىپ بىزىۋاتىاى نۇداپىيەظى بولعا ٌىزەً.جەن
يولفا َەر وايذاه بىز سالىو دولەت تۇسۇلهىعهۇ ئوس وىلىهىؽىًى ئاوالؼىا نۇتاج، ئۇالر دىهەً، 
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وويۇۋاتىاى سۇراۋايلىي وايۇيى ۋاظتىلىزىًى پۇخزاالريى ووـذاؼًىڭ سۇرۇريىتى دىيؽىهۇ ئۇسۇيذىٌ 
 بىزى ئىؽلىتىپ ٌىلىۋاتىاى بايا ظەۋەپلىزىًىڭ بىزى. 

ئەنها بۇيذاه ياپها باياالر َەنىؽە ئاظايال ٌىؽىلەريى ِۇلالپ ٌىتەلهەيذۇ،  دۇييادا بىز ئۇچۇم 
ٌىؽىلەر بۇ خىل يىىاپالريىڭ تېّىّە يېتىؾ ئۇچۇى دولەتًىڭ نەيپەتًى والىاى وىلىۋالفاى 

يىلى يۇيابىزدا دولەت رەئىعى جاڭ  – 2001ە تىزىؽذۇ.تۇظاوالريى ئېچىپ، َەوىىەتًى بىلىؽٍ
سېهىٌ بىلەى ٌۇرۇؼٍەى بىزلەؼٍەى دولەتلەر تەؼٍىالتى ئىًعاى َووۇوى ٌونهىتىتًىڭ 
باؼلىفى نارى روبىًعۇى يېىىًىذىٌ بىزى جۇڭّۇدا ئېلىپ بېزىلىۋاتىاى باظتۇرۇؼالردىٌ 

نلىؽىؽى ٌىؽلەريىڭ يەپزىتىًى ئەيذىؽىلًىۋاتىايلىفىًى بىلذۇرۇپ، باظتۇرۇؼالريىڭ داۋا
وۇسـاپ، تېخىهۇ ٌۇچلۇً وارؼىلىىالريىڭ ٌىلىپ چىىىؽىفا ظەۋەپ بۇلۇؼى نۇنٍىًلىّىًى 
ئاِااليذۇرـاى. ئەيتىؽالرـا وارىفايذا ئەيًى چاـذا جاڭ سېهىٌ َىچ وايذاه ئىپادە بىلذۇرنەي، 

جۇڭّۇ َوٌۇنىتىًىڭ ٌۇڭۇل وۇيۇپ ئۇيىڭ پىٍىزىًى ئاڭلىفاى ئىٍەى. ئەنها ئۇسۇى ئوتهەي 
 ئۇيىڭ ئاِااليذۇرىؽىفا وارىتا بەرِەى جاۋابى جانائەتچىلىَ بىلەى ٌۇرۇؼتى. 

باياياتچىعى يۇيابىز ٌۇيى دولەت تاؼىى ئىؽالر نىًىعتىزىًىڭ  -14ؼۇ يىلى 
جۇباڭشاۋ،نۇخبىزالريى ٌۇتۇۋىلىؾ يىفىًىذا ئۇيفۇر بولّۇيچىلىَ نەظلىعى َەوىىذە وعىىچە 

ىلىذۇ. ئۇ ؼىًجاڭ، ئوتتۇرا ئاىعيا ۋە ئالفايىعتاى واتارلىي دولەتلەردە َەرٌەت بايايات ئىالى و
ئېلىپ بىزىۋاتىاى ئوى تەؼٍىالتًى ؼىًجاڭًى جۇڭّۇدىٌ بۇلۇپ چىىىؾ ئۇچۇى َەرٌەت ئېلىپ 

پ ؼىًجاڭذا ًىبېزىۋاتىذۇ دەپ ئەيىپلىذى. ئۇ وىعهەت بولّۇيچى ٌۇچلەر چەتئەلذە تەربىيىلى
ىىىزىۋاتىذۇ دەپال والهاي،  'ؼەروى تۇرٌىعتاى ئىعالم َەرٌىتى' دىّەى وااليهىىايچىلىي چ

تەؼٍىالتًى بىٌ الدىٌ ئۇسى بىۋاظتە وولالپ يىتەٌچىلىَ وىلىۋاتىذۇ دەپ ئىلّىزى ظۇردى. ئۇ 
يىللىزى بىٌ الدتىٌ بىلەى  – 2001ۋە   1999يەيە نەسٌۇر تەؼٍىالتًىڭ رەَبىزى َەظەى نەخعۇم 

،  بىٌ الدىٌ دىٌ ئۇيىڭفا 'يۇرـۇيلىفاى نەبلەؿ"بىزىؽٍە ۋەدە وىلفاىبىٌ ال ەيذە، ٌۇرۇؼٍ
 جىُات وىلىؾ ئاروىلىي ؼىًجاڭذا ئعىالم دولىتىًى وۇرۇؼًى نەخعەت وىلىذۇ دىّەى.

دىهەً، ئۇيفۇرالر دولەت ئىچىذىٍى چاتاوچىالرال بۇلۇپ والهاظتىٌ بەلٍى خەلىارالىي نۇَذىؾ 
جۇڭّۇ َوٌۇنتىًىڭ ئۇالريىڭ باظتۇرۇؼىفا ياراس  ەتىجىذە،يتېزۇرچىالريىڭ ؼىزىّى دىهەٌتۇر. 

بۇلۇؼىًىڭ ئۇسى، دۇييادا يۇرِۇسۇلىۋاتىاى تېزۇرـا وارؼى ئۇرۇؼًىڭ ئۇسىّە وارؼى تۇرـايفا 
ئۇيفۇرالرـا واؼى ئېلىپ بېزىلفاى َەروايذاه باظتۇرۇؼًىڭ ظۇئال  ؼىاالباراۋەر دىّەى ِەپ. ؼۇڭ

چۇيٍى ئوالر رەسىل ٌۇچلەر  وايذاه وايۇيى َووۇوىهۇ بولهايذۇ،ظورىىى بولهايذۇ، ئۇالريىڭ َىچ 
 بىلەى بىز واتاردا تۇـۇچىالردۇر. 

يىلى  – 1997جۇڭّۇ َوٌۇنىتى نۇؼۇ پۇرظەتتىٌ پايذىلىًىپ وىعهەى تارىخًىهۇ يېڭىلىۋالىذۇ. 
ـۇلجىذا يۇس بەرِەى ۋەوەيى "جەنىيەتًىڭ چۇپزەيذىلىزى" ئېلىپ بارـاى وايۇيعىش َەرٌەت 

ېًىىلىهىًى ئوسِەرتىپ، ئۇيى 'ؼەروى تۇرٌىعتاى ئالال پارتىيەظى ئېلىپ ئدىّەى بۇرۇيىى  
بارـاى "تەظىزى ئېفىز تۇپىالڭ"، تېزۇرچىالر ٌۇچىالردا ئىعالم دولىتى وۇرۇػ تۇـزىعىذا ؼۇئار 
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 ئۇيذىٌ باؼىا يەيە تۇپىالڭچىالر پۇوزاالريىڭ نال نۇلٍىًى ۋەيزاى. لىفاىتوۋلىفاى' دەپ يېڭى
 وىلىپ، بىّۇيا ٌىؽىلەرِە َوجۇم وىلىذى دىّەى وىعهىًى وايتا تەٌزارلىفاى. 

يۇرـۇيلىفاى ئويفۇر نۇظتەوىللىي تەؼٍىالتلىزى چەتئەللەردە َەرٌەت ئېلىپ بېزىۋاتىاى 
ئالىائىذە ۋە تالىبايالر بىلەى ئاالوىعى بارلىفىًى رەت وىلذى. ئەرٌىٌ ئاظيا رادۇيعى ئويفۇر 

'ؼەروى تۇرٌىعتاى ئىعالم َەرٌىتى' تەؼٍىالتىًىڭ رەَبىزى َەظەى نەخعۇنىٌ بۇلۇنى يايۋاردا 
سىيارەت وىلفايذا، ئۇ تەؼٍىالتىًىڭ نەخعىذىًىڭ ؼىًجاڭًى ئاسات وىلىؾ ئىٍەيلىّىًى 
ئىلّىزى ظۇرۇپ، سۇراۋايلىي َەرٌەتلەريى ئېلىپ بارـايلىىًى ۋە ئەلىائىذەدىٌ ياردەم 

ئارىهىشدىٍى وىعهەى ؼەخعلەر ئەلىائىذە ياٌى تالىبايالر بىلەى ئۇ ' ئالفايلىفىًى رەت وىلفاى. 
بىزلىٍتە ٌۇرؼەٌا واتًاؼىاى بۇلۇؼى نۇنٍىو ئەنها بىشيىڭ بۇ تؽٍىالتالر بىلەى َىچ وايذاه 

 تەؼٍىلى ئاالوىهىش يوه. ئۇالردىٌ َىچ وايذاه ئىىتىعادى ياردەنّىهۇ ئىزىؽهىذۇه" دىّەى.

ىشىًىڭ بىز باياياتچىعى "جۇڭّۇ َوٌۇنىتى ئويفۇرالريى ؼەروى تۇرٌىعتاى ئاخبارات نەرٌ
ئىعالم دولىتى وۇرۇؼىا ئۇرۇيىۋاتىذۇ دەپ ٌۇرظۇتۇؼٍە تىزىؽىۋاتىذۇ، ئەنها، بىشيىڭ 
نەوعىذىهىش ئىعالم دولىتى ئەنەط، بىز دىهۇٌزاتىَ َوٌۇنەت وۇرۇؼتۇر.  بىٌ الدىٌ واتارلىىالر 

ۋەٌىللىَ وىلىذۇ، بۇيىڭ ئۇيفۇرالر بىلەى  رىفائىعالنذىٍى ئەظەبىچىلىَ نەيتىىىغ تەرەپذا
َىچ وايذاه ئاالوىعى يوه" دىّەى. ئۇ يەيە ئۇيفۇرالريىڭ لۇيذانىًتالىعتچىالر ئەنەظلىّىًى 
ئعىپاتالػ ئۇچۇى بولعا ٌىزەً "بىشيىڭ ئەرٌەٌلىزىهىش دايىو پىۋا ئىچىذۇ، وىشلىزىهىشنۇ وىعىا 

 يۇپٍا ٌىيىذۇ" دەپ وۇؼۇنچە وىلفاى. 

جۇڭّۇ پلىًەرلىّى ؼۇٌى، بۇ خىل باياياتالر جۇڭّۇ َوٌۇنىتىًى وايىل وىاللهىذى. ئەجە
دىّەى ِېشىتتىٍى بىز  ئاخباراتتا 'چەتئەللەردىٍى بۇلّۇيچى تەؼٍىالتالر  ٌۇيذۇلۇً خەۋىزى

ئوسلىزى تۇرىۋاتىاى دۆلەتلەردىٍى تېزۇرچى ئۇرِايالر بىلەى باـلىًىپ وېلىىؽتىٌ ظاولىًىؾ 
زىفا ۋاوتىًچە رادىٍال پىٍىزلەريى باياى وىلهاظلىي َەوىىذە بويزۇه بەرِەى' دەپ ئۇچۇى، ئەسالى

بەلٍىو بۇ باياياتًىڭ بىز وىعهى ئەنەليەتتىٌ ئايچە يىزاه ئەنەظتۇر، چۇيٍى  ئىلّىزى ظۇرىذۇ.
ئۇيى ئىٍار وىلىؽىا يىتەرلىَ دەلىل ئىعپاتالرنۇ يوه. ئەيًى چاـذا بۇ خىل رادىٍال پىٍىزلەريى 

ى وىلفايالر تېزۇرچىالر، رادىٍال پىٍىز باياى وىلهىفايالر ياخؽى تەربىيەلەيّەى تېزۇرچىالر بايا
 دىّەى ئۇوۇم بىز وەدەر ٌەڭ ؼەٌىللەيّەى. 

وىعهەى ئۇبىٍتىپ پىٍىز وىلفۇچىالرنۇ بۇ نەظلىّە ئىٍاط وايتۇردى. نەيعلەى  ظايًت 
يلىىًى  تەتىىي وىلىؾ نەرٌىشىًىڭ ئايذىزوۋ ئۇيىۋىزظىتىتىًىڭ تېزۇرىشىو ۋە ظىياظى سۇراۋا

دېزىٍتۇرى پائۇل ۋالٍىز "ئۇيفۇر نۇظتەوىللىي تەؼىالتلىزىًىڭ ئارىعىذىٍى وىعهەت ؼەخعلەر 
بىٌ الدىًًىڭ يېىىًلىزى بىلەى ٌۇرۇؼٍەيهۇ بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، ئەنها نىًىڭ وارىؽىهچە بۇ خىل 

ەظىزى ٌۇچى بەٌال ٌىچىَ ٌۇرۇؼۇؼلەريىڭ ٌۇلۇنى، ٌىؽلەر ئارىعىذىٍى باـلىًىؽالريىڭ ت
بولعا ٌىزەً.ئەنها بىٌ الدىٌ تەرەپذارلىزىًىڭ بۇ خىل باـلىًىؽالرـا وىشسىىىؽىذىٌ وىلچە 
ِۇناياليهايهەى" دىّەى. ؼۇيىڭ بىلەى بىز ۋاوىتتا خەلىارا ئاخبارات ئورِايلىزىًىڭ تەلەپپۇسىهۇ 
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ۇه دەپعەيذىچىلىٍىّە ئوسِۇرۇؼٍە باؼلىذى. ئىلّىزىٍى خەۋەرلەردە ؼىًجاڭ ٌىؽىلىَ َوو
ئۇچزاۋاتىاى بىز يىزاه ناٌاى دەپ وارالفاى بولعا، بۇِۇيٍى ٌۇيذە ئۇ 'نۇظۇلهاى 

'جۇڭّۇيىڭ ياتىًچ  ،)لىزايعىيە ئاخبارات ئاِىًتلىفى( 'تۇپىالڭچىلىزىًىڭ وايًاه بۆؼۇِى
 رايۇيى' )ئانىزىٍا رېۇتىز ئاِېًتلىفى( دەپ تەظۋىزلىًىذىفاى بولذى.  ؼهال-ـەربى

ئىٍٍى تەرەپًىڭ پەتىۋالىزى ئۇرۇيلۇوتەً بولعىهۇ بۇالريى ئىعپاتاليذىفاى َىچ وايذاه  َەر
دەلىل ئىعپاتالر يۇه. وىعهەى ئويفۇرالريىڭ ئالفايىعتايذا تۇتۇلفىًى، ؼۇيذاوال بەسى 
ئۇيفۇرالريىڭ بىٌ الدىٌ تەؼٍىالتًىڭ ئەسالىزى بىلەى ٌۇرۇؼٍەيلىّى راط بۇلۇؼى ئىتىهالفا 

 ا ئالفايىعتايذا جەڭ وىلىۋاتىاى ئويفۇرالريىڭ نىللەت ٌىهلىّىذىٌ باؼىا ئۇالريىيېىىٌ. ئەنه
ئەِەر ؼىًجاڭذىٍى پارتىلىتىؽالر ۋە تۇپىالڭالر بىلەى باـاليذىفاى َىچ وايذاه ئىعپات يوه. 

ئۇالريىڭ نىللەت تەۋەلىّىال ئۇالريىڭ جىًايىتىًى بىٍىتىؽًىڭ بىزدىٌ بىز ئاظاظى بۇلىذىفاى 
ىًجاڭذىٍى َەنهە ئويفۇريى تېزۇرچى دىعە بۇلۇدۇ دىّەى ِەپ. بەختٍە وارؼى، ئەيًى بولعا، ؼ

چاـذا يۇرـۇيلىفاى ٌىؽىلەر 'بىزى تىزۇرىعت بۇلىذىٍەى ئۇ نۇظۇلهاى، ؼۇڭا نۇظۇلهاى بۇلفاى 
ئىٍەى تېزۇرىعت بۇلىذۇ' دىّەيذەً وېيىپ ٌەتٍەى نەيتىىىذە پىٍىز وىلىذىفاى بۇلۇپ 

 وېلىؽىاى. 

تەبىز ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌ ـەرپتە جىُات ئۇوۇنىذىٌ بەٌال ٌەڭ پايذىلىًىلىپ ظىً -11
ٌىتىلذى. بۇ ظوسيىڭ ئەظىلى نەيعى 'ٌۇرەػ وىلىؾ/تىزىؽى دىّەيلىَ بولعىهۇ ٌوپ َالالردا 

ئىعالم يىڭ ئارىعىذا تاروالفاى نۇوەددەط جەڭ دەپ خاتا تەرجىهە وىلىًفاى. ٌۇپۇيچە ئۇيفۇرالر
ىلىىىا وارؼى تۇرۇػ تەرـىپ وىلىًفاى. ئەبۇ خەيىمەيىڭ دىًى ئەوىذىعذە چئەوىذىلىزىذە تېزۇر

بۇ خىل واراؼلىزى ئەبۇ  ئايالالريى، بالىالريى ۋە ياؼايفايالريى ئولتۇرۇؼى وەتتى نەيئى وىلىًفاى.
 خەيىمە دەۋرىذىٌ ٌىيىًٍى بىز وايچە ئەظىزلەرِىچە ياۋرۇپادا ئۇنۇنالؼهىفاى.

ريىڭ ٌۆپىًچىعى ئەبۇ خەيىمەيىڭ تەلىهاتىفا ظادىي بولعىهۇ، ِەرچە ؼىًجاڭذىٍى ئۇيفۇرال
ؼىًجاڭًىڭ جەيۇپىذىٍى وىعهەى جايالردا دىًى ٌويعىزۋاتىشىو بىز وەدەر ٌەڭ تاروالفاى 
بۇلۇپ، ئۇالريىڭ وۇرئايفا بۇلفاى چۇؼەيچىعى بىز وەدەر نۇظتەبىت. ئۇالريىڭ وارىؽىچە ئايالالر 

چۇنٍەم ٌىيىًىؽى ٌىزەً. بۇ خىل واراػ ظەئۇدى  وۇرئايذا دىيىلّەيذەً باػ ٌۆسىًى
ئەرەبىعتايذىٍى ۋاخابىشىو بىلەى بىٌ الدىٌ تەرـىپ وىلىذىفاى ئىعالم ئەوىذىلىزىذىٌ ئايچە 

 بەً پەرولىًىپ ٌەتهەيذۇ. 

ۋاخابىشىو دىّەى ئاتالفۇ نەسٌۇر دىًى تەلىهاتًى ئوتتۇرىفا وويفاى ئبىٌ ئابذۇل ۋاخاپًىڭ 
بىلەى ئاتالفاى دىًى تەلىهات. ئۇ ئەيًى چاـذا ئبٌ ئابذۇلال ظەئۇد بىلەى ( يانى  1792-1703)

بىزلىٍتە ئەرەبىعتايذا دىًى ئعىالَات ئېلىپ بارـاى. ئۇيىڭ تەلىها ئۇتتزا ئەظىزدە ئوتٍەى 
ٌاالنؽۇياط ئبًى تايهىيەيىڭ نۇظۇلهايالريىڭ دىًى پائالىيەتلىزى ـەيزى نۇظۇلهاى 

پەرولىي ئەنەط دىّەى تەلىهاتىًىڭ تەظىزىّە بىزاس ٌەڭ  پىزوىلەريىڭٍىذىٌ ئايچە بەً
تۇتۇػ ئەڭ تۇـزا يول ئۇچىزىفاى. ئۇالريىڭ وارىؽىچە نۇَەنهەد پەيفەنبەريىڭ تۇتىاى يولىًى 
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َىعاپلىًىذىٍەى. ئبىٌ ئابذۇل ۋاخاپ نۇَەنهەد پەيفەنبەر ئىجاسەت بەرنىّەى بارلىي دىًى 
وارؼى ظوَلىعىش جەڭ ئىالى وىلىذۇ. ئۇ َەدىعذە نۇسىٍا،  وائىذە يۇظۇيالرـا ۋە ئىجادٌارلىىالرـا

ئۇظۇلالر نەيئى وىلىًفاى دەپ، بۇالريىڭ َەنهىعًى  –ؼئىزيەت، يىپەً رەخ، ئالتۇى ۋە ياخؽا 
چەٌلىّەى. ئەنها، وۇرئايذا بىۋاظتە نەيئى وىلىًهىفاى ؼەيىلەر بىلەى ؼۇـۇللۇيىؾ يەسەريە 

ظەئۇدى َوٌۇنىتى رادىيۇ، تېلېۋىشۇر، ۋە تېلېمۇى ىذۇ دەپ وارىلىپ، جەَەتتىٌ راۋا بول
واتارلىىالريى ئىؽلىتىؽٍە رۇخعەت وىلفاى. ئەنها ئۇالريىڭ بۇ وارارلىزىفىهۇ وىعهەى 

پەيفەنبەر ئىجاسەت وىلهىفاى دىّەى ئاظاظتا يىڭ ئؽىىتىلىؽىّە ٌۇيعىزۋاتىپ ٌۇچلەر بۇالر
يىلى ظەئۇدى  – 1962ي وىلىؾ ئۇچۇى دۇيياـا ۋاخابىشىهًى تەؼۋى وارؼى تۇرۇؼىا ئۇرۇيفاى.

 ئەرەبىعتايذا دۇييا نۇظۇلهايالر بىزلىّى تەظىغ وىلىفاى. 

ؼىًجاڭذا ۋاخابىئشىهًىڭ تاروىلىؽىذا توۋەيذىٍى ئىٍٍى خىل ئانىل ظەۋەپچى بولفاى بۇلۇؼى 
نۇنٍىٌ. بىزيچى ئانىل ؼىًجاڭ بىلەى پاٌىعتايًىڭ ئارىلىفىًىڭ يېىىًلىفى ظەۋەپ بۇلفاى. 

يىلالردىٌ بىزى ۋاخابىشىهًىڭ تەظىزى بارا بارا ئېؽىپ ناڭفاى بۇلۇپ،  -1980ىعتايذا پاٌ
ظېتىي پائالىيەتلىزىًىڭ -واراوۇرام خەلىارا تاػ يولًىڭ ئېچىلىؽى بىلەى، بېزىؾ ٌىلىؾ، ظۇدا

 ئېؽىؽىفا ئەِىؽىپ بۇ خىل ئىذىيەلەرنۇ ؼىًجاڭفا ظېىڭىپ ٌىزىؽٍە باؼلىفاى. 

ىؽىًىڭ ٌاپالىتى لبۇ خىل واراؼًىڭ ئۇنۇننەۋجۇتلۇـى ىل ٌۆس واراؼًىڭ ئەلۋەتتە نەلۇم بىز خ
ئەنها يانزاتلىي بۇ خىل ئىذىيەلەريىڭ ظىڭىپ ٌىزىؽى ئۇچۇى ئاظاط َاسىزالپ بىزىذۇ. ئەنەط. 

يىلالريىڭ ئاخىزىذا جۇڭّۇ ظىزتىا واراپ ئېچىۋىتىؾ ظياظىتىًى باؼلىؽى بىلەى  -1970
خؽى ظۇپەتلىَ ناتىزيالالر باسارـا ئېىىپ ٌىزىپ، دولەتًىڭ يۇرـۇيلىفاى ئەرساى  باَا، يا

ئىچىذىٍى ظايائەت ٌارخايىلىزى ۋە دىىايچىلىي نەظۇالتلىزى خېزىعىا ئۇچزايذۇ. ؼىًجاڭذا 
پىزظەيتى دىخايچىلىي ۋە باوهىچىلىي بىلەى جاَايذارچىلىي وىالتتى. پاختا  76ئۇيفۇرالريىڭ 

يىلىذىٌ  – 1991ىًىڭ ـۇللۇه وىعهى َىعاپلىًاتتى. ئوظتۇرۇػ ئۇالريىڭ دىخايچىلىي ٌىزىه
باؼالپ بۇرۇيىى ظوۋىت ئىتتىپاوىفا تەۋە جۇنُۇريەتلەر خەلىارا باساردا پاختىًىڭ باَاظىًى 
چۇؼۇرۇپ ظېتىؽىا باؼالپ جۇڭّۇيىڭ باسىزىًى ٌاظاتالؼتۇرىۋىتىذۇ. ئىلّىزى َوٌۇنەت پاختا 

زەتتى، بۇ خىل ظىياظەتهۇ تۇظتتىٌ بىٍار ئىؽلەپ چىىارـۇچىالرـا ئىىتىعادى ياردەم بى
 ئىىتىعادى ٌاپالەت بىزاوال يوه بۇلۇدۇ.  وىلىًىذۇ. يەتىجىذە واتتىي ٌويتۇرۇل ۋە

ٌىؽىلەريىڭ ياراسلىفىًىڭ ئېؽىؽىفا ئەِىؽىپ، نەظچىتىا بارىذىفايالريىڭ ظايىهۇ ئارتىيذۇ. 
ى بۇلۇپ والذى. ؼىًجاڭذىٍى نۇظۇلهايذارچىلىي خىتايالرـا وارؼى تۇرۇؼًىڭ بىز خىل ۋاظتىع

يىلى  – 1989پارتىلىتىؽالر ۋە يانايىؽالرنۇ نۇؼۇ نەسِىلذە ئەۋجىّە چىىىذۇ. بىزيچى بۇلۇپ 
يىلى ئۇرۇنچىذە  – 1992يىلى بارىٌ ۋەوەظى يۇس بىزىذۇ،  – 1990وەؼىەردە ئاپتۇۋۇس پارتىلىتىذۇ، 

ى خۇتەيذە پارتىلىتىؾ ۋەوەظى يۇس يىل – 1995يىلى وەؼىەردە،  – 1993پارتىلىتىؾ يۇس بىزىذۇ، 
 بىزىذۇ. 
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ئۇرۇنچىذىٍى ۋەوەدىٌ باؼىىلىزىًىڭ َەنهعى ؼىًجاڭًىڭ ـەربى جەيۇبى وعىهىذا يۇس بىزىذۇ. 
يىلى لېۋرالذا  – 1997ـۇلجا ۋەوىعًى نۇؼۇيذاه بىز ئاروا ٌۇرۇيۇؼٍە تۇيۇؼىا بۇلۇدۇ. ئەنها،  بۇ 

اسلىىالر ظەۋەپ بولفاى ياٌى ؼۇ خىل ٌۇچلەر ـۇلجىذا  يۇس بەرِەى ۋەوەِە يۇوۇروىذەً يار
 لىٍىٌ، بۇ خىل ئىتىهاللىىًى تانانەى رەت وىلىؽىىهۇ بولهايذۇ. وۇسـاتىاى دىّەيلىَ ئەنەط. 
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ۋەتەيًى ظۇيۇػ ۋە دولەتًىڭ بىزلىّىًى وۇـذاػ ؼىًجاڭذىٍى َەر نىللەت خەلىًىڭ 
لىذىفاى دىٌ. جۇڭّۇ ؼەرەپلىَ ئەيئەيىعى. ئىعالم دىًى تىًچلىىًى تەؼەببۇط وى

َوٌۇنىتىًىڭ 'ؼەروى تۇرٌىعتاى' تېزۇرىعتلىزىّە وارؼى ئېلىپ بارـاى باظتۇرۇؼلىزى 
بىز نىللەتٍە ياٌى بىز دىًفا وارىتلفاى َەرٌەت ئەنەط، بۇ وايۇيفا خىالپلىي وىلىفاى 

 جىًايەتچىلەر، سۇراۋاى ٌۇچلەر ۋە تېزۇرچىالرـا وارؼى ٌۇرەػ. 

 2002ى، جۇڭّۇ خەۋەرلىزى ِېشىت

رۇؼەيٍى جۇڭّۇ َوٌۇنىتى خەلىارا جەنىيەتًىڭ ئۆسلىزىًى خاتا چۇؼۇيۇپ وىلىؽىًى وىلچە 
يىلى جۇڭّۇ َوٌۇنىتىًىڭ جىًايى ئىؽالر وايۇيىفا ئوسِەرتىؾ  – 2001خالىهايتى. 

ٌىزِۇسىؽىهۇ بەلٍىو نۇؼۇيىڭفا ئۇخؽاػ بىز ئارسۇيىڭ تۇرتٍىعذە بۇلفاى بولعا ٌىزەً. 
ِەرچە "تېزۇرىشىو" جىًايىتىّە ئېًىي بىز ئېًىىلىها بىزىلهىّەى بولعىهۇ، ئەنها نەسٌۇر وايۇيذا 

بۇ خىل ئېًىعىشلىي، تېزۇرىشىو جىًايىتى بىلەى ئەيىپلەيّەيلەرِە بىزىلىذىفاى جاساالريىڭ 
ٌۇيذىٌ ٌۇيّە ئېفىزلىؽىپ نېىڭؽىفا َىچ وايذاه تەظىز ٌورظەتهىذى. نەسٌۇر وايۇيىفا 

پ، ئانهۋى ظۇرۇيالردا توپلىؽىپ ئىجتىهائى تەرتىپًى بۇسـايالر، واتًاؼىا يېڭى بىز ناددا وۇؼۇ
تۇظىۇيلۇه وىلفايالر، دولەت خادىهلىزىًىڭ ۋەسىپە ئۇتۇؼىّە توظىۇيلۇه وىلفايالر وايۇى 
بۇيىًچە جاسالىًىذۇ دەپ بەلّىلەيّەى. بۇ خىل وايۇيعىش وىلهىؽالر بىلەى ؼۇـۇلاليفايالرـا 

ياسارەت ئۇلتىزاه جايىًى وىلهىؽىًىڭ يىًىَ ئېفىزلىفىفا واراپ، يى جىًابىزىذىفاى جاسا، 
يىلذىٌ تۇۋەى نۇددەتلىَ واناه جاساظى بىزىلىذۇ دەپ  5ياٌى جاساظى ئاظتىفا ئېلىؾ 

نەيلى تىًچلىي بىلەى ياٌى باؼىا يۇظۇيذا بولعۇى َەر وايذاه بىز يانايىؽىا بەلّىلەيّەى. 
 ارتىلىذىفايلىفى وەيىت وىلىًفاى. واتًاؼىۇچىالريىڭ جىًايى جاساـا ت

َوٌۇنەت وايۇى ناددىلىزى ئاروىلىي ؼۇـۇلۇيۇؼىا يول وويۇلهايذىفاى َەرىٍەتلەريىڭ پاظىلىًى 
بېٍىتپ بولفايذىٌ ٌىيىٌ، رەظهى يۇظۇيذا بۇيىڭفا خىالپلىي وىفايالريى باظتۇرۇػ َەرٌىتىًى 

ى ئاظاظلىي ؼەَەر رايۇيلىزىذىٍى وىشـىًلىي بىلەى جاياليذۇرىۋىتىذۇ. يەتىجىذە ؼىًجاڭذىٍ
واراۋۇلالريىڭ ظايى تۇظاتتىپ ئىؽىپ، پۇيىش ۋۇِشالى، ئايزىپۇرت ۋە ئاپتۇۋۇس بىٍەتلىزىذىٍى 
بىخەرلىَ تەدبىزلىزى ٌۇچەيتىلىپ، ؼىًجاڭفا ٌىزىپ چىىىۋاتىاى واتًاػ ۋاظتىلىزىفا بولفاى 

يەظى وۇراللىي ظاوچى ؼىًجاڭ ئؽىلەپچىىىزىؾ ۋە وۇرۇلۇػ دىۋىش ياسارەت ٌۇچەيّەى.
ئەتزىتىًىڭ باؼلىفى ياڭعى،  ؼىًجاڭذىٍى جىذدى ئوسِۇرۇؼٍە تاوابىل تۇرۇػ ئەتىزەتلىزى 
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چۇوۇم بۇلّۇيچىلىَ َەرٌەتلىزىّە سەربە بىزىؽٍە َاسىز بۇلۇؼى ٌىزەً، ؼۇيذاوال 
ٍە ؼىًجاڭذىٍى ظاوچى وۇؼۇيىلىزىهۇ بولّۇيچىلىٍٍە ۋە وايۇيعىش دىًى ٌۇچلەرِە سەربە بېزىؽ

 ئاالَىذە ئىتىبار بىزىؽى ٌىزەً دىّەى. 

ئەِەر بىش َوٌۇنەتًىڭ ئەيذىؽىلىزىًى ئعپاتاليذىفاى دەلىل ئىعپاتالريىڭ يىتەرلىَ 
ئۇالر ئوتتۇرىفا وويفاى ٌىؽىلەر دىًى ئىتىىادى ظەۋىبذىٌ  ئەنەظلىّىّە ظەل وارىعاه، 

ى ۋە تالىبايالر بىلەى نۇياظىۋىتى بار ئاپتۇۋۇسالريى پارتىلىتىۋاتىذۇ، ئۇالريىڭ ئەلىائىذە تەؼٍىالت
نۇؼۇ ئۇالريىڭ ئەنها ئادەنًىڭ ٌاللىعفا دىّەى چۇؼەيچىلىزى ئادەنّە تۇـىزىذەً تۇيۇالتتى. 

پەتىۋالىزى َوٌۇنەتًىڭ ٌىؽىلەريىڭ دىًى ئەرٌىًلىّى ۋە تېىًچلىي بىلەى ياراسلىفىًى 
؟ دىّەى ظۇئال ٌىلىذۇ. جۇڭّۇ بىلذۇرۇػ تەلەپلىزىًى چەٌلىؽىّە يىتەرلىَ ظەۋەپ بۇالالنذۇ

َوٌۇنىتى ئاـىشدا يىهىال دىهىعۇى، ئۇالريىڭ وولاليفاى تەدبىزلىزىذىٌ ٌۇرۇۋىلىؾ نۇنٍىًٍى 
ئەنەليەتتە ئۇالريىڭ باظتۇرۇػ ئۇبىٍتى بىز نىللەت ۋە بىز دىًفا وارىتىفاى ئىذى. نەظلەى 

ىّە ئۇچىزىؽىًى تەظەۋۇرنۇ جۇڭّۇدا بۇددا دىًىفا چۇوۇيىذىفاى خىتايالريىڭ بۇ خىل نۇئانىل
وىلىؾ نۇنٍىٌ ئەنەط. َەنهىذىٌ َالىىلىي ظۇئال ؼۇٌى، دولەتًىڭ بىخەتەرلىّىًى 
وۇـذاؼًى بايا وىلىپ پۇوزاالريىڭ ئەرٌىًلىّىًى بۇـۇؼًىڭ سادى چېٍى بارنۇ يۆه؟ بۇ ظۇئال 

  يېىىًذىٌ بىزى جۇڭّۇدىٌ باؼىا دۆلەتلەردىًهۇ ظۇرالهاوتا.  

دىّەى  ا نىًىڭ ٌالالنفا ٌىزىۋالفًى 'نەيهۇ بىزەر تېزۇرىعتًى تۇيۇنذىهەى؟'ئەنها ئەيًى چاـذ
 ظۇئال ئىذى.
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بۇيىڭ جاۋابى ئاددى، نەى تۇيۇيذىفايالر ئارىعىذا تېزۇرىعت يوه ئەلۋەتتە، َىچ بولهىفايذا نەى 
وايذاه نىًىڭچە "ئۇيفۇرالر تېزۇرـا واؼى بۇ ٌۇرەؼٍە سادى ؼۇيذاه بۇلۇؼًى ئارسۇ وىالتتىو. 

وارايذىفايذۇ؟" دىّەى ظۇئالًى ظۇراػ ئەڭ ئاوىاليىلىي َىعاپلىًاتتى. ئۇوۇـۇچىالرـا ظىًىپ 
تىل نەؼىى ئېلىپ بېزىؾ ؼارائتى َاسىزالپ بىزىؾ ئۇچۇى، نەى ـەيزى رەظهى نۇَىتتا تېىؽىذا 

ئۇيۇنذە نىللى ظىًپتىٍى ئۇوۇـۇچىلىزىهفا تىل نەؼىى وىلىؾ يىفىلىؽى ئۇرۇيالؼتۇرۇپ 
پاراڭلىؽىپ، يىفىلؽتا چۇػ َەوىىذە ذىٍى راتتىو. دىٍابىزيىڭ ظۇـاه ٌۇيلىزىًىڭ بىزىتۇ

 ئاراڭالردا بىز خىل چۇؼًى تەٌزار ٌۇرِەيلەر بارنۇ دەپ ظۇرۇدۇم. 

جىعهىى ۋىجىَ ٌەلّەى بىز ئەر ئۇوۇـۇچى "نەى -يۇسىًى نىجىپ وويفايذەً ٌىچىَ، جۇؿ
 ذى. دائىو ئالالـا دۇئا وىلىپ چۇػ ٌۇرۇنەى" دى

 "َەر وېتىهىى دۇئاالردا ئوخؽاػ تىالۋەت وىالنعىش؟"

 "ؼۇيذاه، ِايىذا چۇؼۇنذە ئۇسۇنًى يالىڭاچ ٌۇرۇنەى".
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 "دۇئا وىلۋاتىايذا يالىڭاچ ٌۇرەنعىش؟"

 "ياه، ٌۇچىذا ناڭفايذا"

ئۇيىڭ ئعىهى يۇظۇپ بۇلۇپ، ئۇ ۋە ئًىعى ئات ئىّىزى، ۋە ؼۇيىڭفا نۇياظىۋەتلىَ تاظها، 
وىالتتى. جاَايذارچىلىي ىي يەرظىلەريى ياظاپ ظېىتىؽتىٌ ٌىزِەى ٌىزىهىذا يۇِەى واتارل

ِەرچە ئۇ ئىًّىلىش تىلىفا تۇتۇػ وىلفىلى ئاراى بىز يېزىو يىل بولفاى بولعىهۇ، ئۇيىڭ 
ظەۋىيەظى باؼاليفۇچتىٌ تارتىپ ئىًّىلىش تىلى ئۇِۇيۇۋاتىاى خىتاي ئۇوۇـۇچىلىزىهىًىڭ ئەڭ 

ۋىيەِە يىتىپ والفاى ئىذى. ئۇيىڭ ئۇظىتّە ئۇ ئەسەلذىٌ نەٌتەپتە ئالذىًىى واتارىذىٍى ظە
 ئۇوۇپ باوهىفاى ئىٍەى، ؼۇڭا ئۇيىڭ يەتىجىلىزى نەيذە چوڭىۇر تەظىز والذۇردى. 

يەيە بىز وايچە ئۇوۇـۇچى ئۆسلىزىًىڭ چۇؼىًى ظۆسلەپ بولفايذىٌ ٌىيىٌ، يۇظۇپ، نەيذىٌ 
 . ظۇرايذىفاى بىز ظۇئالىًىڭ بارلىفىًى ئەيتتى

 "ظۇراۋىزىڭ تارتىًهاي"

 "بىلهىذىو، ظۇرۇنىعام بۇالرنىٍى"

 "."َىچىىعى يوه راظال، ظۇراۋىزىڭ

بۇيى ئاڭالپ، ئۇيىڭ چىزايذىٌ ٌۇلٍە جىلۋىلەيذى "بۇلۇدۇ ئۇيذاوتا، يىَ ئەيتىپ بېىىىڭە بىٌ 
  الدىًفا وايذاه وارايعىش؟"

يذىٌ ٌىيىٌ "نىًىڭچە ئۇيىڭ بىزدىًال ئوي ئىچى جىهىپ ٌەتتى. نەى بىزدەم ئويلىًىۋالفا
وىلفايلىزى خاتا، باؼىىالريىڭ جېًىفا سانىٌ بۇلۇػ خاتا، ؼۇيذاوال نىًىڭ وارىؽىهچە ئانىزىٍا 

 پىزىشىذىًتى بۇؼًىڭ وىلفىًىهۇ خاتا" دەپ جاۋاپ بەردىو. 

 ئۇ بېؽىًى لىڭؽىتىپ وويذى. 

 "ظىش وايذاه وارايعىش؟" دەپ وايتۇرۇپ ظۇرۇدۇم

وۇيۇپ تۇرۇپ "نەى ئۇيىڭذىٌ ؼۇيذاه پەخىزلىًىهەى" دىذى، نەى  ئۇ وۇلىًى ٌوٌعىّە
ظەۋىبىًى ظۇرىۋىذىو ئۇ "بىٌ الدىٌ نۇظۇلهايالر ئۇچۇى يۇرـۇى ياخؽىلىىالريى وىلذى" دەپ 

 جاۋاپ بەردى. 

 "نۇظۇلهايالرـا وايذاه ياردەنلەريى وىلىذى؟"

ياردەم وولىًى ېلىؽى ئۇچۇى "ئۇ نائارىپ ئۇچۇى يۇرـۇى نەبلەؿ ظالفاى، ٌىؽىلەريىڭ بىلىو ئ
 ظۇيفاى. ئۇ بىز ياخؽى ئادەم".
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"ٌىؽىلەر ئۇيىڭ يارىذىهىذە يىهىلەريى ئۇِەيذى؟ پەى تېخىًىٍىهۇ؟ ياٌى ٌىزەٌلىَ بىزەر 
؟ ۋە ياٌى باؼىىالرـا يەپزەتلىًىؽًىهۇ؟ ئۇ ئولتۇرِەى ٌىؽىلەرِە يىهە َويەر ظەيئەتًىهۇ

 دەيعىش؟ ظىشيىڭچە بۇنۇ تۇـىزىهۇ؟"

 وۇلىفىًىڭ ئاروعىًى واؼالپ تۇرۇپ "بەلٍىو تۇـىزىذۇ" دىذى. يۇظۇپ

ئۆي ئىچى يەيە بىز وېتىو جىهىپ ٌەتتى. بىز َاسا ظۇٌۇتتىٌ ٌىيىٌ، خەنىت دىّەى دۇختۇر 
 باال ئەتىزاپىا بىز وور يەسەر تاؼلىۋەتٍەيذىٌ ٌىيٌ ظۇٌۇتًى بۇسىذى. 

بىلەى ٌىؽىلەريىڭ ياؼاػ ؼارايىتًى،  "ياه، بىش ئۇيذاه وارىهايهىش. رەخبەرلىَ بولفۇچى ئالذى
ظاـالنلىي نوَىتىًى ياخؽىالپ بىزىؽى ٌىزەً.ؼۇيذىال بىش ئۇيى ياخؽى دەپ وارايهىش، ئۇيذاه 

 وىاللهىعا ياخؽى دىيەلهەيهىش" دىذى. 

 ؟يۇظۇپ ئاظتا بېؽىًى چايىاپ وويذى. نەى ٌوڭلۇنذە بۇ خىل پاراڭًىڭ ئاوىۋىتى وايذاه بۇالر
ئۇالريىڭ ئارىعىذا ياخؽى نۇظۇلهاى، ياناى نۇظۇلهاى دەپ ئىٍٍى رظاه يەيە داۋانالؼتۇ

ئەنها بۇ ئوي ۋە بۇ ۋاوىت ئۇالريىڭ بۇ نەظلە  باؼالپ بارارنۇ دەپ ئويلۇيۇپ والذىو.ىا وۇتۇپلىؽىؽى
ئۇظتىذە تارتىؽىذىفاى ناٌايى َەم سانايى ئەنەط ئىذى. ؼۇيىڭ بىلەى بىش ِەپ تىهىعىًى 

ۇرۇۋالفاى ظاوىلىهىًى ئېلىۋىتىؽىو ٌىزەٌٍهۇ ياٌى داۋانلىي ئوسِەرتىپ، نەى ئۆظت
 وۇيىۋىزەيهۇ دەپ ظۇرىذىو.

 ئۇيىڭ پىزىّە وۇؼۇلذى. دەرَال وانالؼهاپتۇ" دىۋىذى خەنىتهۇ  البەٌ"ظاوىلىڭىش ۇظۇپ ي
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ٌە چۇؼۇپ والذى. ٌۇيذە ئەتىّەيذە ظىًىپىا بارـىچە يولذا  15َاۋا ظوۋۇپ تېهپۇراتۇرا نىًۇط 
 ۇنىًىڭ ئۇچىًى وىزۇ بېعىپ، تۇلۇه وۇرۇپ بۇاللهىفاى يەم چاچلىزىو نۇس تۇتۇپ واالتتى. بۇري

ئەنها ظۇـاه َاۋايىڭهۇ ياخؽى تەرىپى بار، وىؾ ٌىلىؽى بىلەى دېىزىشىلەريىڭ ظىزتىفا 
ٌۇپۇيۇپ، خۇددى وىههەت ِىهەچ وېشىالر ۆئات ِۆؼىذىٌ تەيياراليفاى وارانتۇل ي ئېعىلفاى

هەٌلىٍىذەً ٌۇرۇيەتتى.  ئۇيفۇر ئاؼخايىلىزىذىهۇ َەر خىل ؼورپۇلۇه تاناه باَالىي وۇػ يى
چۇچۇً ٌۆً –تۇرلىزى ٌۇپۇيۇپ، وۇيۇه پەنىذۇر وىيانىذا َاسىزاليفاى ئۇِىزە، ئاچچىي 

پاوالچاه واتارلىي لەسسەتلىَ تائانالر ئېفىشـا باؼىىچە لەسسەت بىزەتتى. ئەِەر -چۇچۇرىعى، ٌالال
اط وىلعا ئۇِزىّە بىز تال تۇخۇم چېىىپ بىزەتتى تېخى. نىًىڭ ئۇچۇى ئەدەپ بىلەى ئىلتىه

 َەنهىذىٌ ياخؽى بولفىًى، بۇ وىؾ ئۆپٍە َىعىپ دىّەى بىز تاناه بىلەى تۇيۇؼتۇم.

دىّەى باال تارىخ پاٌۇلتىتىًىڭ ئۇوۇتىۇچىعى ىؽات نىللى ظىًىپتا ئۇوۇيذىفاى ربىش ئاچىاى 
خۇنار بولفاچ بىز ٌۇيى بىزِە بىزىپ بورت ئويًاؼىا ًاؼىا بۇلۇپ، َەر ئىٍٍىهىش بورت ئوي
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ٌىلىؽتۇه. ئۇيىڭ بىلەى تۇيۇؼىؽىتىٌ بۇرۇى ـۇلجىذا بورتخايا بارلىفىذىًهۇ خەۋىزىو يوه 
ئىذى. ٌىيىٌ بىلعەم بۇ يەردە يۇرـۇيلىفاى بۇرتخايىالر بار بۇلۇپ َەنهىعى دىّۇدەً يەر ئاظتى 

ۇرت ئوظتەللىزىًىڭ بؽىپ بورت ئويًؽىذىٍەى، ئويلەردە ئىٍەى. ٌىؽىلەر بۇ يەردە توپلى
ظۇپىتىهۇ ئادەنًى َەيزاى والذۇرـىذەً ياخؽى ئىٍەى. بۇرتىخايىالردا خىتايالر ۋە ئويفۇرالر بىز 

 يەردە بورت ئۇيًاؼعىهۇ، َەرِىش ئارلىؽىپ ئويًاؼهايتى.  

ررۇت واتارلىي تانفا ئېعىلفاى دەيۋىغ، َېًذىزى، تايلۇر، ۋە پالىفاچ، بىش يوۋەت ٌۇتۇپ ظاو
تانذا يەيە باؼىا ظۇرەتلەرنۇ بار بۇلۇپ،  دۇييا بۇرت چىهپىيۇيلىزىًىڭ ظورەتلىزيى تاناؼا وىلذىو.

َەر بىز ظۇرەتتە نەيذىعى ئۇچۇى بىز ئادەم بىز يېزىو يالىڭاچ بىز ئايالًى چىڭ وۇچاولىۋاپتۇ. 
ۇؼۇؼًى خىتايالر ياالڭاچ رەظىهّە چ خۇددىئىٍٍىغ ـەرپلىَ چىزاي ٌۇرۇيذى. 

 ،خالتىعىَانىلذارلىىتىٌ ظاولىًىؾ  وانالؼتۇرالهايذىفايذەً، صۇريالالريىڭ نۇواۋىلىزى،
واتارلىىالريىڭ ئۇظتىّە بېعىلفاى ياؼاياى ظۇرەتلەريىڭ َەنهىعّە چەتئەللىٍلەريىڭ 

 ظۇرىتىًى چىىىزىپ وويىذىٍەى جۇڭّۇدا. 

ىچىذىٌ بىز ئادەم چىىىپ، سالًىڭ وارؼى تەرىپىذىٍى بىز ٌىچىَ ئىؽىَ ئېچىلىۋىذىٌ ئ
ئەتىزاپًى ئەيذىؽە بىلەى ٌۇسەتتى. نەى بېزىپ ئۇ ئىؽىًٍى ئېچىپ ٌىزظەم، ئىغ بىلەى تۇؼۇپ 
ٌەتٍەى بۇ ٌىچىٍىًە ئويذە يەتتە ظەٌٍىش ٌىؽى نىۋە پىؽؽىىالػ ناؼىًىعىفا ئوخؽايذىفاى 

پ يېتىپتۇ. ئۇالر يۇـاى بىز ئۇظتەلًى چورىذەپ ئولتۇرۇپتۇ. ئۇظتەلًىڭ ئۇظتىذە پۇل چېچىلى
نىًىڭ ٌىزِىًىهًى ٌۇرۇپ، بىزدەم جىهىپ ٌەتتى، لىٍىٌ ئۇسۇى ئويهەي يەيە ئۆس ئويايلىزى 

 بىلەى بۇلۇؼۇپ ٌەتتى.  نەى وايتىپ چىىعام، رىؽات بورت تىشىۋىتىپتۇ. 

 "ئۇالر وىهار ئويًاۋاتىايذەً وىلىذۇ" دىذىو.

ِەرچە ئۇ بۇرت هىّەيلىّىًى ظەسدىو، ئۇ ناڭا َەيزايلىي بىلەى وارىۋىذى ِىپىهًى چۇؼۇيەل
بىلەى نۇياظىۋەتلىَ ئىًّىلىشچە ئاتالفۇالردىٌ تۇلۇه خەۋەردار بولعىهۇ، ئەنها ئىًّىلىش تىلى 

 ئاظاظى خېلىال ئاجىش ئىذى. 

 "ئۇالر پۇل تىٍىؽىپ ئويًاۋىتىپتۇ" دىذىو.

 "َە ؼۇيذاوهۇ. ياخؽىفۇ" دىذى.

 ۇالر ظاوچىذىٌ ووروهانذۇ؟""ئۇيذاه وىلىؾ وايۇيفا خىالپ ئەنەظهۇ؟ ئ

 "ووروهايذۇ، خىتايالر پۇل تىٍىؽىپ ئويًاؼىا ئانزاه".

نەى توپ باؼلىذىو، رىؽات بىز وىشىل توپ بىلەى ٌۆً تۇپًى چۇؼۇرۇپ، ئۇچىًچى وىشىل تۇپًى 
ئۇرىۋىذى تۇؼۇًٌىڭ ئالذىذا ٌەپلىؽىپ چۇؼهىذى. ناڭا يوۋەت ٌىلىۋىذى نەى ئۇ 

لەى بىز ٌۆً تۇپًى چۇؼۇرۇپ، ئۇچۇيچى وىشىل توپًى چۇؼۇرەلهىّەى وىشىل توپ بى
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يىؽايلىفاچ "ئۇتٍەى َەپتە بىز تەرەپتىٌ توپًى ئۇيىڭ يوۋىېتى ٌىلىۋىذى، ئۇ چۇؼۇرەلهىذىو. 
 ئاالَىذە ظاوچى خادىهلىزى نەى بىلەى ظوَبەتلەؼتى" دىذى. 

 ٍەى؟" دەپ ظۇرۇدۇم. نەى وەظتەى پەرۋا وىلهىفاى تەلەپۇسدا "ئۇالريىڭ وايذاه يېزى ئاالَىذە ئى

هۇ ئالىهەى دىع "چۇيٍى ئۇالر يىهە وىلىؽًى خالىعا وىالاليذۇ" دەپ ئاۋاسىًى پەظەيتىپ "جاى
 ئاالاليذۇ" دەپ وۇؼۇپ وويذۇ. 

 "بىش ئۇيذاوالريى نەخپى ظاوچى دەپ ئاتايهىش. ئۇالر ظىشيى ئىشدەپ يىهە وىلىذىٍەى" دىذىو.

 ەتلىَ ئۇچۇرالريى ظۇراپ ٌەپتۇ" دەپ جاۋاپ بەردى. "ئۇالر ئۇوۇـۇچىلىزىو ۋە ظىشِە نۇياظىۋ

 "يىهىلەريى ظۇرىذى؟ يىهە دەپ ظۇرايذىٍەى؟"

"ظىياظى ۋە دىًى نەظلىلەرِە ئايىت ظۇئالالريى ظۇرىذى. ئەنها ئەيعىزىّىذەً ئىؾ يوه، نەى 
 ئۇالرـا يۇرـۇى سىزىٍىؽلىَ ِەپلەريى وىلىپ يولفا ظېلىپ وويذۇم".

ايلىي ِەپ ظوسلەريى وىلىپ ظالفايذىهەيهۇ دەپ ئوياليذىو، ئەنها نەى ظىًىپتا بىزەر ِۇن
نەظلىًىڭ تۇِۇيى نەى ِۇنايلىي دەپ وارىفاى ظوسلەر بىلەى َوٌۇنەت تەرەپ ِۇنايلىي دەپ 
وارىفاى ظوسلەريىڭ بىزدەً بولۇؼى ياتايىٌ. نەى ِەرچە بىۋاظتە ظىياظى نەظلىلەرِە 

ت وىلعانهۇ، ئەنها نۇؼۇ ظاَەدىٍى نەظلىلەرِە نۇياظىۋەتلىَ ظۇئالالريى ظۇراؼتىٌ ئىتيا
وىشسىىىًىو ئۇچۇى، دەرظلىزىو َەنؽە ظىياظەت بىلەى نۇياظىۋەتلىَ تىهىالرـا ئېفىپ 

ۇيىههۇ ياٌى پۇلهى َاببەت نٌىتەتتى. دىهىعهۇ بۇ تىل دەرظىذە تالال باسىزىفا وايذاه بارىذۇ، نۇ
نىًىڭ ظۇئاللىزىو  وىلفايذىٌ ياخؽى ئىذى. دىّەيذەً تۇتانۇ يۇه يەرىعلەر ئۇچۇى ۋاوىت سايا 

َەنؽە يېپىي ئۇظۇلذا ظۇرالفاچ، پەوەت ئايا تىلى ئىًّىلىش تىلى بۇلفايالرال بۇيىڭ تېّىذىٍى 
يېپىي نەيىلەريى بىلەلەيتى. نىًىڭ ظىًىپىهذا نەيذىٌ باؼىا ئىًّىلىش يوه، ئەِەر ظىًپالرـا 

اى بولعهۇ، ۋە نىًىڭ دىّەيلىزىهىًى بىزەر ئۇـۇرلۇوچە ئاڭالػ ئەظۋاپلىزى ئۇرۇيالؼتۇرۇلف
چەتئەللىٍٍە ئاڭالتهىعا، بۇالريىڭ تېّىّە يىتەلىؽى ياتايىٌ ئىذى. بۇ خىل ئىتىهاللىي 
ئىًاتيىٌ ٌىچىَ بولعىهۇ، ٌوڭلۇنذە بىز خىل بىئارانلىي پەيذا بولذى. نەى دەرَال 

ٌەتٍەى ئىذى. يۇنۇر ئېؽىپ  20دىىىىتىهًى توپىا يىفذىو، چۇيٍى رىؽات نەيذىٌ 
 ئەپعۇظلىًارلىفى يوۋەتتە َەر ئىٍٍى نۇؼٍۇالتًى َەل وىلىؽىا ئانالعىش والفاى ئىذىو. 

رؼىات نىًى ئاچىعىًىڭ واى وېًىفا پاتهاي والفاى ئويۇيذىٌ ٌىيىٌ نًى ئۇتۇۋالفايلىفىذىٌ 
 ّە باؼالپ باردى. ئاچىعى بىشِە ئوپٍە َىعىپ پۇؼۇرۇپ تۇرۇپتٍەى.ئۆي

 ّىًىڭىش يىهە؟""ئۇپٍە َىعىپ دى

 "ِۆػ" 
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 "باؼىا يەيە يىهە بار ئىچىذە؟"

 "ئاسراه ِۇرۇچ بار".

زى نەى ٌۇتٍەى سىياپەت دۇظىايفا چىىىۋىذى، وارظام ئۇ وىشـۇچزاه ؼۇرپعى بار، ىئاخ
وۇظۇـۇم بەً ئېچىپ ٌەتٍەچ ئۇيىڭ وايهاوزەً پانۇوتەً ٌۇپۇپ تۇرـاى بىز خىل تاناه ئىٍەى. 

 اپلىؽىپ ئۇلتۇرـۇم يۇه ئىذى. يىهە بۇلۇؼى بىلەيهۇ َىع

 "بۇ ووي ِۆؼى" دىذى رېؽات

 "يىهە دىّەى ياخؽى، نەى ووي ِۆؼىفا ئانزاه"

 ئۇ نەيذىعىًى ٌورظۇتۇپ بۇرۇپ "بۇ وويًىڭ نايذاه يېزىًىڭ ِوؼى" دىذى. 

 "يەپەط ئالىذىفاى ئۇرِايًى يىهە دەيتى ئىًّىلىشچىذە؟"

 پٍە دەيهىش"ۆ"ئ

 "تۇـزا بۇ وويًىڭ ئۆپٍعى"

ەى بۇرۇيهۇ باساردا ئىچىّە خېهىز وويفاى ئۆپٍە ظاتىايًى ٌورِەى ئىذىو. ِەرچە نەى ئوپٍە ن
ظاتىايًى ٌۇرۇؼتىٌ لەسسەتلەيعەنهۇ، خيالىهذا بۇيى تەييارالػ ئۇچۇى چۇوۇم بەً ئۇسۇى ۋاوىت 

ش بىلەى نىُهاى ٌۇتهەيذىفۇ دەپ واراپ، َەرِى ٌىتىذۇ، ؼۇڭا ٌىؽلەريىڭ ئويىذە بۇيذاه تاناوالر
ئوپٍە يەپ والهاظهەى دەپ ئوياليتىو. ئەنها، ٌۇتۇلهىّەى يەردىٌ رىؽاتًىڭ َەدىعًىڭ 

 جاپادىٌ ووروهاي ئوپٍە وويۇؼًى يەدىٌ بىلەي.

نەى واچىًى تىشراه بىٍارالػ ئۇچۇى َەر وايچە تىزىؽعانهۇ، واچام َىچ بۇؼاي دىهەيذۇ. ؼۇ تاپتا 
ئايچە بەً وىيًىلىپ ٌەتهەيتىو، ظەل  يىهە يەۋاتىايلىفىهًى خىيالىهفا ٌەلتۇرنىعەنال

نايلىىزاه تېتىفايًى َعاپىا ئالهىفايذا تەنىهۇ ئايچە ياناى ئەنەط ئىٍەى. ئەنها رىؽات ئوپٍە 
تەٌزاالۋەرِەچ، ئاـشىهفا ظېلىۋاتىاى يەرظىًىڭ يىهە  ئىًّىلىشچە تۇختهاي دىّەى ظوسيى

 . ئىٍەيلىّىًى خىيال وىلهايهەى دىّەى ئۇيۇنهۇ بىٍار بولذى

 "ئۆپٍە"

 بىز ٌاپانًى ئەنذى يەپ تۇراتتىو 

 "ئۆپٍە"

نەى ئىچىهذە ئۆس ئۇسەنًى رىفبەتلەيذۇرۇپ، يەۋاتىىًىڭ چانفۇر، چۇوۇم تۇِىتىۋىتعىەى دەپ 
 تۇردۇم.

 "ئۆپٍە، ئۆپٍە، ئۆپٍە".
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ـۇلجا ِەرچە ئىلى واساه ئاپتۇيۇم ئوبالظتًىڭ نەرٌىشى بولىعهۇ، خۇددى ئۇرۇنچى ؼىًجاڭ 
ئاپتۇيۇم رايۇيىًىڭ پايتەختىّە ئوخؽىهىفايذەً، بۇ يەر نۇ واساه ئوبالظتىًىڭ  ئويفۇر

 ئاسئۇيچە  يىڭ ظايىهۇواساوالرىٍى وارىهاوىا ٌۇچىالرد اپ ٌەتهەيتى. ؽىخئو تاسا پايتەختىّە
ئات ِۆؼىًى ئاظاط وىلفاى  ى، واساوچە ظۆسلىؽىذىفايالرنۇ خېلىال ٌوپ ئىذى،َعاپاليهايتى

ريى ظاتىذىفاى ئاؼخايىالريىڭ يىعبىتىهۇ يىعبەتەى يۇوۇرى ئىذى. ئەنها بۇالريىڭ واساوچە تائانال
َەنهىعى خىتايالر بىلەى ئويفۇرالريىڭٍىذەً ظېڭىپ ٌىتەلهىّەيذەً ٌۇرۇيەتتى. بەلٍىو 
واساوالريىڭ ئايچە بەً ٌۆسِە چېلىىىپ ٌىتەلهەظلىّىذىٍى يەيە بىز ظەۋەپ، ـۇلجىلۇه 

ئوخؽاػ بولّۇيچىلىَ ئىعتىّە ئايچە رۇؼەى بولهىفايلىفىذا بولعا واساوالردا ئويفۇرالرـا 
ٌىزەً. ِەرچە ئۇيفۇرالر بىلەى خىتايالريىڭ ئىجتىهائى نۇياظىۋتىذە رۇؼەى وۇتۇپلىؽؽى 

 بولعىهۇ، ئەنها واساوالر َەر ئىٍٍى تەرەپ بىلەى ئۇخؽاؼال ئارلىؽىپ ئۇتەلەيتى. 

ر ئىٍٍعى ئاس ظايلىي نىللەت بولفاچ ئۇالريىڭ َە الرنەى خيالىهذا واساوالر بىلەى ئويفۇر
الر ئۇاليى بىز بىزىّە تېخىهۇ ئىًاه وىلذىفۇ دەپ ئويالپ يۇرەتتىو، لىىٌەچهىؽلىزىذىٍى ئورتاو

يۇرـۇى  واساوالر ئۇيفۇرالردىٌ بەٌزەً خىتايالر ئەنەليەتتە  ؼۇٌى، ئەنها نىًى َەيزاى والذۇرـىًى
ً، نىًىڭ بۇ خىل وارىؽىو خۇددى خىتاي َوٌۇنىتى َەر بىلەى يېىىًلىؽىؽىًى خااليتى. دىهە

نىللەت خەلىىى ئىًاه بىز چوڭ ئائىلًىڭ ئەسالىزى دىّەى ظەپعەتىعىّە ئۇخؽاػ بىز 
ئاخهىىايىلىي ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو. ٌۇسۇتىؽىهچە، خېلى ٌوپ ظايذىٍى ئويفۇرالر 

يىعپەتتىٍى ئۇيفۇرالر واساوالردىًهۇ تۇڭّايالريى ئايچە ياوتۇرۇپ ٌەتهەيتى، ئوخؽاؼال خېلى بىز 
يەپزەتلىًىذىٍەى. ئەنها ئۇالريىڭ بۇ ئىٍٍى نىللەتٍە بولفاى ئۆچهەيلىّى خىتايالرـا بولفاى 
دۇؼهەيلىّىذەً ٌەظٍتىٌ ئەنەط ئىذى. واساوالرـا بولفاى ئاظاظلىي ياراسلىفى ئۇالريىڭ 

ۇيذاوال يەرلىَ َوٌۇنەت ئويفۇرالرـا وارىفايذا ئاظايزاه خىشنەت تاپااليذىفايلى، ؼ
ئەلۋەتتە، ِەرچە  ئورِايلىزىذىٍى يىعبىتىًڭ ٌۆپ ئىٍەيلىّىذىٌ ٌىلىپ چىىىاى ئىذى.

نىللىالريىڭ ئەنىلى َووۇوى بولهىعهۇ، واساه ئاپتۇيۇم ئۆبالظتى دەپ تۇيۇلفاى بۇ يەردە 
ئەنەط. واساوالريىڭ َۆٌۇنەت ئورِايلىزىذا ٌوپزەً يىعبەت ئىّەللىؽى  َەيزاى واالرلىي 

خىتايالريىڭ بۇ خىل بۆلۇپ ئىذارە وىلىؽى ظياظىتى َەوىىەتەى ئۇظتىلىي بىلەى يۇرِۇسۇلّەچ، 
ئۇيفۇرالردا واساوالرـا يىعبەتەى وىشـىًىذىفاى بىز پىعىخٍا پەيذا وىلفاى. يەتىجذە واساوالر وولفا 

بۆلّۇيچىلىَ  ٌەلّەى بۇ خىل نەيپئەتلەردىٌ ئايىزىلىپ وېلىؽتًى خالىهىفاچ، ئويفۇرالريىڭ
 َەرٌەتلىزىًى وۇلالؼًى خالىهايتى. 

 بىٌ الدىًفا چۇوۇيىذىفاى يۇظۇپًىڭهۇ واساوالرـا بولفاى وارىؽى ئايچە دوظتايە ئەنەط ئىذى. 
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"واساوالريىڭ ِېپىًى بىز وىلهاڭ، ئۇالريىڭ ئۆسلىزىًىڭ دولىتى بولفايذىٌ بىزى ئۆسِۇرۇپال 
ه ئۇتەتتۇه، ئەنذى بىشِە بولفاى ئىتىياجى ٌىتىؽتى. ئىلّىزى ئۇالر بىلەى خېلى ئًا

 والهىفاچهىٍىٌ بىشدىٌ ئۇسىًى واچۇرىذىفاى بۇلۇۋىلىؽتى" دىذى. 

 "ظىشيىڭ بىزەر واساه دوظتىڭىشنۇ يووهۇ؟"

"بار بىز وايچىعى. ٌىچىَ ۋاختىهذا ـۇلجا ؼەَزىذە واساوالريى ئايذا ظايذا ٌۇرەتتي. َەنهىعى 
 ى ٌۇرۇپ والعاه َەي واساه دەپ چاوىزظاه ئۇالر بەٌال خاپا بۇالتتى".تاـالردا ياؼايتى. بىزەر واساوً

 "يىهە دەپ خاپا بولىذۇ؟"

 "بىلهەيهەى!"

 "بىشيىڭ ساڭلىي وىلىذى دەپ خاپا بولفايهىذۇ؟ ساڭلىي وىالنتىڭالر يا؟"

"ياه، ئەنها ئۇالر ئوسلىزىًى بىشدىٌ توۋەى ٌورظە ٌىزەً، چۇيٍى ئۇالريىڭ نەٌتەپ تەربىيعە 
ٌال يىتەرظىش ئىذى. ؼۇڭالؼىا ئۇالر ئاظايال خىتايالريىڭ ئادەتلىزىًى وۇبۇل وىالاليذۇ، ئىچىذۇ، بە

چېٍىذۇ، چۇيٍى ئۇالريىڭ ئوسلىزىًىڭ َىچ يىهعى يۆه. ئۇالر خۇددى بىز بوؼلۇوىا ئۇخؽاؼايذۇ. 
 ئەنها..."

 "ئەنها دەپ والذىڭىشـۇ؟"

 "ئەنها ئۇالر ئايچىهۇ ئەظٍى ئەنەط".

 ۇيذاه دەيعىش؟""يىهىؽىا ئ

 ئۇ ٌۇلۇپ تۇرۇپ "چۇيٍى ئۇالر خىتاي ئەنەط!"
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ئەڭ ئاخىزوى ٌىتاۋىهىًى ئۇوۇپ بولذۇم دىّەى بىلەى يەيە تارىخىا ئائىت يۇرـۇى پايذىلىًىؾ 
ناتىزيالالر نىًى ٌۇتۇپ تۇراتتى. بۇيذاه ٌىتاپالريى تۇلۇه ئۇوۇنايهەى دىّەى بىلەيهۇ ئۇالردىٌ 

شدىهەيهۇ بولهايذۇ. ئۇيذىٌ باؼىا يەيە بىز دوۋە "ٌىتاپخايالريذىٌ وىعهەى ئۇچۇرالريى ئى
تەرنىلەر" دىّەى صۇريالهۇ تۇرۇپتۇ. نۇيذەرىجىعىّە ٌۆس يۇِۇرتىۋىذىو "نەۋجۇتلۇه ـەسىلى"، 

ۇؼتىذە "پەرسەيتىڭىشيى ظېهىشلىٍتىٌ ظاوالڭ" "جايفا ؼىپا چاي " دىّەيذەً تىهىالرـا يەسىزىو چ
ىتاپ ئىؽٍاۋىفا تىشىپ وويذۇم. ـۇلجا ؼەَىزىًىڭ ٌىتاپخايىلىزىذا َەنهىعىًى وايتىذىٌ ٌ

ۋىٍتۇرىيە دەۋرىّە تەۋە ٌىالظعىَ ئەظەرلەردىٌ "ـۇرۇر ۋە نەيعىتهەظلىَ" يىڭ وىزه بەتلىَ 
وىعىارتىلفاى يۇظخىعى بىلەى "ؼوَزەتپەرەظلىَ" دىّەى ئەظەريىڭ ئاتهىؾ بەتلىَ 

 ٌىتاپ تېپىلهايتى.  وىعىاتىلها يۇظخىعىذىٌ باؼىا ئىًّىلىشچە
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ئۇيذىٌ والعا نەٌتىۋىهىشيىڭ ئىًّىلىش تىلى پاٌۇلتىتىًىڭ ٌۇتۇپخايعىذىًهۇ ئاسراه ئىًّىلىش 
تىلىذىٍى ٌىتاپالر تېپىالتتى. يەسىزيەدە بۇ يەردە ظاواليفاى ٌىتاپالردىٌ نەٌتەپتىٍى 

، ٌۆليىًًىڭ ئۇوۇتىۇچى ئۇوۇـۇچىالريىڭ َەنهىعى پايذىاليعا بۇالتتى، ئەنها ئەنەليەتتە
ئۇوۇـۇچىلىزىال بۇ يەردىٌ ٌىتاپ ئارىيەت ئاالاليتى. بۇ ٌىتاپالر تىشىلفاى ئىؽٍاپ وۇلۇپاليفاى 
بۇلۇپ نەى بىلەى ٌۆلىيىًذىٌ باؼىا ٌىؽىذە ئاچىۇچ يوه ئىذى. نەيهۇ بۇ ٌىتاپالردىٌ 

ىّەى پايذىاليعام َىچ ٌىو وارؼىلىي وىلهايتى، ئەنها ٌالالنفا بۇ ئۇيىڭ ٌىتاپخايىعى د
ئاخهىىايە پىٍىز ٌىزىۋالفاچ، نەى ئۇالرـا ئاظاظەى چېىىلىپ باوهىذىو. ئەنەليەتتە نىًىڭ 

وولى بىلەى  سبۇيذاه ئويذا بۇلۇؼۇنهۇ ئاظاظعىش ئەنەط، چۇيىٍى بۇ ٌىتاپخايىًى ٌۆليىٌ ئۆ
پ، ىلىۋاتىاى بۇلۇپ، ٌىتاپالر ئىًاتايىٌ ئېًىي تىشىهلىًىباؼىۇرۇپ ٌبىۋاظتە تەؼٍىللەپ، ئۆسى 

تەرتىپلىَ ئۇرۇيالؼتۇرۇلفاى ئىذى. نەى بۇ ٌىتاپالريى تەپعلى ئاختۇرۇپ باوهىفاى بولعانهۇ، 
 بىز وايچە وېتىو ئىؽٍاپتىٍى ٌىتاپالريىڭ تهىلىزىفا نۇيذاوچە واراپ باوىاى. 

ئۇيىڭ ئىؽٍاۋىذىٍى ٌىتاپالريىڭ تۇرى ٌوپ بۇلۇپ "ئاتاناى"، "روبىًعۇى ٌىزۇظو" "ئايًى 
زلىزى" دىّەيذەً ئەظەرلەر بار ئىذى. بۇ ٌىتاپالريىڭ واتارىذا "ئىتىىاديىڭ لزايًٍىڭ خاتى

وەَزىهايلىزى" دىّەى بىز ئەظەرنۇ بۇلۇپ، نەى ؼۇ ٌىتپايى ئېلىپ "نارتىٌ َەوىىەتًىڭ 
 تېّىّە يىتىذۇ" دىّەى باپًى ئېچىپ ئۇوۇدۇم:

ىزىٍىؽلىَ دەپ ئًجىلًى ئۇوۇؼًى س ذىهەى؟ئۇ يىهە ئۇچۇى ئًجىلًى بۇرۇيزاه ئۇوۇنىفاي
وارىؽىفا يىهە ظەۋەپ بولفايذۇ؟ ئۇ ئًىجىلًى ئۇوۇـايعىزى تېخهۇ َاياجايلىًىپ ٌەتتى. 

تۇظاتتىٌ ئەيعا پەيفەنبەر ئۇيىڭفا نەۋجۇت ئادەنذەً، دىّەى ِەپلىز رىئاللىىىا 
تۇظاتتىٌ يىلالردىٌ بىزى ئۇيى ياراَەت وىلىۋاتىاى  ئاياليفايذەً بىلىًىؽٍە باؼلىذى.

لىٍلەر ـايىپ بولذى. ئىالٍ ئۇيىڭذىٌ ـەسەپلەيهەپتۇ، ئىالٍ ئۇيى ٌۆڭۇلعىش
 ظۇيىذىٍەى.

بۇ ٌىتاپًىڭ وايذاه بۇلۇپ نەٌتەپ ٌۇتۇپخايىعىفا ٌېزىپ والفايلىفىذىٌ ظەل َەيزاى والفاى 
بولعانهۇ، ٌۆليىًًىهۇ تۇـزا چۇؼەيهەي بولهايتى، چۇيٍى ئۇيىڭ تالالپ تىشـۇدەً ٌوپ 

والفاى ٌىتاپالرـا واراپ باوعام َەنهىعى دىّۇدەً َىلىىىذەً ٌىتاپلىزىهۇ يوه ئىذى. 
وىعىارتىلفاى ئىًّىلىشچە ئەظەرلەر ئىٍەى. بۇالريىڭ ئارىعذا "دۇييادىٍى ئەڭ بۇيۇً ٌارانەت" 
دىّەى ٌىتاپ ٌۇسۇنّە چېلىىتى. نۇواۋىذىٍى چۇؼەيذۇرۇؼتە "ئىالَذىٌ ظىشِە َەدىيە 

ېشىلفاى ئىذى. ئۇيذىٌ باؼىا يەيە "ِالىلىيۇدىٌ ئىٍٍى وىلىًفاى ئاجايىپ خاتىزىلەر..." دەپ ي
نەريەم بىلەى يۇظۇپًىڭ َىٍاظىي" "ؼىۋىتعيەلىَ وەظىذىچى" "بىشيىڭ ئىالَىهىش -ٌەلىهە

بولفاى ٌىچىَ ووسا" دىّەيذەً ٌىتاپالرنۇ بار ئىٍەى. بۇ ٌىتاپالريىڭ بەسىلىزىذە ٌۆليىٌ بىلەى 
ٌىتاپالريى بىز بىزى بىلەى اتار دىًى تۇظىًى ئالفاى بىز وبۇلۇپ، بۇ ظۇظايًىڭ ئادىزىعى بار 

باـلىهاي ئايزىهچە وارىعا ئايچە بەً ـەلىتە بىلىًهەيتى. ئەنها بۇ خىلذىٍى تىهىالريىڭ 
َەنهىعىًى بىز پۇتۇى ِەۋدە ظۇپىتذە وارىعا، جۇڭّۇيىڭ چەت ياوىعىذىٍى بىز نەٌتەپًىڭ 
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ٌىتاپالريىڭ پەيذا بۇلۇؼى دىهىعىهۇ  ىلفاىدىٌ تەؼىۋىىاتىًى ئاظاط و ٌۇتۇپخايىعذا بۇ خىل
ٌؽىّە ـەلىتە ٌۇرۇيەتتى. ئەنها ؼۇيى ئىتىزاپ وىلىؾ ٌىزەٌٍى، ِەرچە بۇ ٌىتاپالر دىًىي 

بۇ يەرِە  وارىهاوىا تىهىالريى نەسنۇى وىلفاى بولعىهۇ، َەنهىعى ئًىّىلىش تىلىذا بولفاچ،
 تىشىلىؽىهۇ ئايچە ئۇرۇيعىش ئەنەظتەً بىلىًەتتى. 

يىڭ ئارىعىذىٍى دىًىي تۇظى ئەڭ چوڭىۇر بىزى ئىالَى پادىچى، دايىؽهەيلەر، رٌىتاپالبۇ 
ًىڭ نۇيىو ىيخىزظىتياى دىًبېلىىالر، بولٍا پارچىعى ۋە ئەيعايىڭ وايتا تېزىلىؽى واتارلىي 

 ئىذى. ٌىتاپ يۇؼتۇرۇلفاى خىتايچە رەڭلىي رەظىهلەر بىلەى تۇَىٍايىلىزى 
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ًى واپلىفاى يول يۇسىلىذى. يېپىپ، دەرىشە ِىزۋەٌلىزىًى ئاه وىزۇالر باـتۇيجى وار يەر يۇسىًى 
بىًاـا نەظۇل ٌىؽى . پارالىل وار ئېزىي ؼەٌىللەيذىئىشلىزىذىٌ  ئۇتۇؼۇپ، چاه ناؼًاوارالردا 

تۇظاتتىٌ چۇؼٍەى ظۇـاوتىٌ تەنتىزەپ وېلىپ، پار واسىًىفا ئوت وااليذىفاى ئىؽىچىفا ٌۇنۇريى 
وارا ئعىًىڭ ئېؽىؽى بىلەى -بويزىۋىذى، پار ئۇچاوتىٌ ئورلەپ چىىىاى واپ ئايىهاي واالؼىا

ئويلەردىٍى پارالرنۇ َەددىذىٌ سىيادە ئعىىعپ ٌەتٍەچ، بەسىلەر چىذىهاي دەرىشىلىزىًى ئېچىؽاه 
 نەجبۇر بۇلذى. 

ئۇيفۇرالريىڭ ئەيئەيعى بۇيىًچە تۇيجى واريىڭ چۇؼۇؼى بىلەى ٌىؽىلەر بىز بىزىّە وارلىي 
اليذىٍەى. بۇ وارلىالريى بىز بىزىًى سىيارەت وىلفاى والذۇرۇپ ٌتىذىٍەى، وارلىىًى ئالفۇچى تاؼ

وارؼى تەرەپًى تۇتالهىعا، خەتتىٍى تەلىۋى بۇيىًچە ئۇالريى نىُهاى وىلىذىٍەى. بۇ َەوتە 
 ؼىۋىتعيەلىَ بۇيۇً ئايتزىپۇلۇُ ِۇيًار جاررىڭ نۇيذاه يەوىلى وىلىذۇ:

رىٍىتى، تۇيجى واريىڭ ؼەرىپى ئۇچۇى بىزِە بواليلى دوظت وار ئالاليىڭ ئۇلۇؿ بە
ۋە بۇرادەرلەر دەپ وارلىي تاؼاليذۇ. ئەِەر وارلىي تاؼلىفۇچىًىڭ ئۇسى تۇتۇلۇپ 

 .  والعا خەتتىٍى تەلىۋىًى ئۇسى بىجا ٌەلتۇرۇپ دوظىاى ظالىذىٍەى

ي تاؼالپ ئەِەر بىزەرظى ٌەلّەى نىُهايًىڭ وارلىئۇيىڭ خاتىزىعىّە ئاظاظاليفايذا 
ئەِەر وارؼى تەرەپ ئوس ئويىّە ٌەتٍەيلىّىًى ظىېشىپ والعا دەرَال ئاروىعىذىٌ ووـاليذىٍەى. 

يىتىپ بېزىؽتىٌ بۇرۇى تۇتۇلۇپ والعا، ئۇيى ئايالچە ٌىيىًذۇرۇپ ٌۇچىذا ظاسايى وىلىذىٍەى. 
ىلىؽى ؼۇيىڭ بىلەى بىز ۋاوىتتا ئۇ بىز َەپتە ئىچىذە ٌىؽىلەريى ئويّە چاوىزىپ نىُهاى و

ٌىزەً ئىٍەى، ئەِەر ئۇيذاه وىلهىعا باؼىىالر ئۇيىڭ ئويىًىڭ ئىؽىّىًى تۇظىۋالىذىٍەى. 
 ئەِەر وارلىي تاؼلىفۇچىًى تۇتالهعىا وارلىي ئالفۇچى باؼىىالريى نىُهاى وىلىذىٍەى. 

جاررىڭًىڭ تەتىىىاتى جەيۇبى  ئەنها ،تۇيۇلذى ارلىيئاڭلىهاوىا وىشسىىوارلىي تاؼالػ ئويۇيى 
جاڭذىٍى ئۇيفۇرالريىڭ تۇرنۇؼىًى ئاظاط وىلفاچ، ـۇلجىذىهۇ وارلىي تاؼىلؽانذىفايذۇ ؼىً
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بۇ يەردە ياؼالر دىّەيًى تاسا ئېًىي بىلەلهەي، بىز وايچە ٌىؽىذىٌ ظۇرىعام ئويًايذۇ دىيؽىتى. 
ٌوپزەً ئويًايذىٍەى. ئەنها ئۇالر ئايالچە ٌىيىًذۇرۇپ ٌۇچىذا ظاسايى وىلىؾ ۋە ئويًىڭ 

يەيە وارلىي نەخپى هىفاى ئىٍەى. ئۇالر الپ باوتۇظىۋىلىؾ واتارلىي تەپعىالتالريى ئاڭ ئىؽىّىًى
ئالذىٌ پەرەس وىلىؽهۇ ئًتايىٌ تەط ٌىهًىڭ وارلىي تاؼلىؽى نۇنٍىچىلىّىًى تاؼلىًىذۇ، 

 دەيذۇ.

تۇيجى واردىٌ ٌىيىًٍى بىز وايچە ٌوى ئىچىذە نەى ئويّە ٌەلّەى َەر بىز نىُهايفا ِۇناى 
واراپ، ئاروام ئورۇلۇپ والعا وارلىي تاؼالپ واالرنۇ دەپ ئًىتيايًى ئىتيات بىلەى ٌۇسەتتىو. بىلەى 

وارلىي تاؼلىؽىًى بىز تەرەپتىٌ ئاسرۇ وىلعام، يەيە بىز تەرەپتىٌ ئەيعىزەپهۇ واالتتىو. 
ەت نېىُهايالريىڭ ٌۇتۇرىۋالفاى ظونٍىلىزىذىٌ ِۇنايلىًپال والهاي، ئويذە نىُهاى بار چاـذا َاج

وىعتىعهۇ  َاجەتخايىفا ٌىزنەي تاوەت وىلذىو.داۋانلىي ظەسِۇر تۇرۇؼًىڭ ئۇسىهۇ ئادەنًى 
ٌىيىٌ ذىٌ خۇرىتىذىٍەى، ؼۇڭا نىًىڭ بۇ خىل ظەسِۇرلۇِۇنهۇ ئۇسۇيفا بارنذى. بىز َەپت

يىفىلىؽىفا تۇپاليذى. بەسىذە نەؼىى ّە تىل نىًىڭ ئويۇن ئۇوۇـۇچىلىزى نىللى ظىًپًىڭ
ؽالردا ئۇوۇـۇچىالر نەى ئېفىش ئېچىپ بىز يىهە دىهۇِىچە ِەپ وىلهاي پۇتىًىڭ بۇيذاه يىفىلى

ئۇچىفا واراپ ئولتۇراتتى، ئەنها بۇ وېىهىى يىفىلىؾ ئاالَذە ياخؽى بولذى. نەى تاياليت َەوىىذە 
بىز ئېفىش ظوس باؼلىؽىو بىلەى، ئۇوۇـۇچىالر تاياليتىٍى جىعًىى ئوسِەرتىپ وىش بۇلۇۋالفاى 

يتايالر َەوىىذە وىشسىي تاالػ تارتىؽالر وىلىؽتى. ظىًپهذىٍى بىز وىش پىٍىز باياى ئادىهى ؼە
وىلىپ، ئۇالردىٌ بىشار بولفايلىفىًى بىلذۇردى، يەيە بىز وىش ئۇالردا بىز خىل ٌىعەللىَ بار 

يذۇ دىذى. يۇظۇپ نۇياسىزىّە ئاـىزى ىوئىٍەى، ؼۇڭا ياؼال ئۇلۇپ ٌىتىذىٍاى ؼۇڭا ئۇالرـا ئىچ
   ؼهاي وۇاله ظالذى ۋە ئۇالر ئاخهاوالر دىّەيذىٌ باؼىا پىٍىز باياى وىلهذى.واتًا

ئۇالر ناڭا رەخهەت ئېيتىپ وايتىؽىايذىٌ ٌىيىٌ ئويًى رەتلەي دەپ وارىعام ئالتە وور ئۇيفۇرچە 
خەت يېشىلفاى بىز پارچە ئاه وەـەسيى ٌۇرۇپ والذىهذە، وەـەسيى ېئلىپ دەرَال ئۇالريى وۇـالپ 

يۇظۇپ بىلەى رىؽات بىًا ئالذىذا ۋەلىعپىتلىزىّە نىًىؽٍە تەنؽىلىۋاتىاى ئىٍەى چىىتىو. 
چىىعام. نەى نەـزۇرلۇه بىلەى وۇلۇنذىٍى وەـەسيى ئۇالرـا ٌورظۇتۇپ، خىيالىهفا ئۇالريى 

 ئايالچە ٌىيًذۇرۇپ، ئوظها ئەڭلىٍلەر بىلەى ٌۇچىذا ظاسايى وىلفاى نەيشىزە ٌەلذى. 

 رىؽات؟" دەپ ظۇرىۋىذىو ، يۇظۇپ بۇ نىًىڭ دىذى. "بۇ ٌىهًىڭ؟ ظىشيىڭهۇيا

 "ئۇيذاوتا واچاى ئولتۇراػ ئويًايهىش"

 ئولتۇراػ؟""

 "نەى تاؼلىفاى وارلىفىڭىشيى تېپىۋالذىو، دىهەً ظىش نىُهاى وىلىؽىڭىش ٌىزەً بىشيى".

 "وارلىي؟"
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ئۇوۇؼىا يۇظۇپ وۇلۇنذىٍى وەـەسىًى ئېلىپ ئۇوۇپ ٌۇرۇپ، ؼەيتايلىي بىلەى ٌۇلۇپ تۇرۇپ 
 باؼلىذى...

 "ٌىز يۇيۇػ پاراؼۇِى، پىزەيىَ، ئالها..."

 ئۇالر ئۇسلىزىًى تۇتالهاي واواوالپ ٌۇلۇؼۇپ ٌىتۋىذى نەى ئىچىهذا ئۇالريى وارـاپ ٌەتتىو...
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وەرىتاى وىؽًىڭ ظۇـىىى ؼاخهات خۇنارالريى ئۇيۇيذىٌ تۇختىتالهىذى، تاال ظۇۋۇپ ٌەتٍەچ 
ؽًى داۋانالؼتۇردى. وېلىٌ چاپايالر ۋە وۇالوچىالريى ٌىيۋالفاى ئۇالر ئويًىڭ ئىچىذە ئېلىؽى

ئۇيۇيچىالريىڭ َەرٌتى تېخهۇ تىشلىؽىپ ٌەتٍەيذەً بىلىًەتتى. ئۇالر ؼاخهات پىچٍىلىزىًى 
تاختىفا ٌۇچەپ وۇيۇپ دەرَال وولىًى يېڭىفا تىىىۋاالتتى. ؼاخهاتچىالريىڭ ئارىعىذا ئايالالريىڭ 

جەڭّە واتًاؼهاي بىز چەتتە تاناؼؽا ٌۇرۇپ تۇراتتىو. نەى ؼاخهات  وارىعى ٌۇرۇيهەيتى، نەيهۇ
يەچچە ئويفۇريىڭ ئالذىذا  20ئويًىهىفىلىهۇ خېلى يىلالر بۇلۇپ والذى، ئۇيىڭ ئۇظتىّە 

وولذا ياظالفاى ؼاخهات تاختىلىزىفا  ئۇالريىڭ ئەيعىزەيتىو. نەىظەتلىؽىؽتىًهۇ ئوتتۇرىۋىتىپ 
.َەنهعى دىّۇدەً وولذا ياظالفاى بۇلۇپ، يۇرـۇيلىزى يۇنؽاه ئاالَىذە َەۋەط وىلىپ والذىو

ياـاچتىٌ ياظىلىپ، ئاظتى ووڭۇر رەڭ ياٌى وارا رەڭذە ظىزاليفاى بۇلۇپ، ئۇظتىّە ئاه رەڭلىَ 
ىچىعى واتتىي ياـاچتىٌ، ِاَىلىزى ؼاخهات ئۇرۇـلىزىًىڭ ٌوپًٌاتەٌچىلەر ظىشىلفاى ئىذى. 

ت تاختىلىزىًىڭ ئارىعذا ٌۇيىزاپ ئەبجىفى چىىىپ ٌىتەي نىتالذىٌ ياظالفاى ئىذى. بۇ ؼاخها
دىّەى بىز ؼاخهات تاختىعىًى بەٌزەً ياخؽى ٌۇرۇپ والذىو، بۇ تاختىًى ياپعا بىز ظايذۇه 

رەڭلىزى ئۇڭۇپ، ئاه ٌاتەٌچىلەر ظۇط  ا ؼۇيذاه ٌويا ٌۇرۇيذىٍىبۇلۇپ واالتتى. بۇ تاخت
ڭ ٌۇرۇيەتتى. ئۇچۇيچى وۇردىٍى ئاه ظۇط ٌۇلزەئاظتىًىڭ وارا رەڭّى رەڭذەً،  ظېزىي

ٌاتەچىذە بىز تۇؼۇً بۇلۇپ، بەلٍىو ـەلبىًىڭ َاياجىًذا واتتىي ئۇرۇلفاى پىچٍىًىڭ يەتىجىغ 
وۇپال نتالذىٌ ياظالفاى بۇلۇپ، پىچٍىالريىڭ چوڭ ئۇرۇولىزىهۇ بولعا ٌىزەً دەپ پەرەس وىلذىو. 

 ّىشرەً ئىذى.ٌىچىٍلىّى بىزدەً بولهايال والهاي، ۋەسىز ؼاَىذىٌ ئى

 بۇ تاختىًىڭ ئىّىعى ئۇتتۇرا ياؼلىي بىزى بۇلۇپ، َەرِىش ئۇتتۇرۇپ باوىىًى ٌۇۇرپ باوهىذىو.
 هۇئۇيىڭ ئىًّىلىشچە بىلىذىفايلىفىذىً ەردفا وەبىز ٌۇيى ئۇ نىًى ئۇيۇيفا تەٌلىپ وىلفاي تاٌى

ۋىًى وۇبۇل وىلذىو. يۇرۇپتىهەى. ئەتىزاپتا ئادەنهۇ ئايچە ٌوپ بولهىفاچ، ئۇيىڭ تەٌلىخەۋەر بى
بۇ ٌىؽىًىڭ ئىعهى تۇرظۇى بۇلۇپ، ئۇنۇ نۇراتىا ئۇخؽاػ ئىًّىلىشچە ٌەچلىَ ٌۇرط ئېچىپ 

 باال ئۇوۇتىذىٍەى. 

 "ظىشيىڭ ؼاخهات تاختىڭىشيى بەٌال ياخؽى ٌۇرۇپ والذىو،  وەيەردىٌ ئالفايذىڭىش؟"

 "ئىًىو ياظاپ بەرِەى".

 "واچاى؟"
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 يىلالرچە بولذىفۇ دەيهەى".  20"

بىش ئۇرۇـالريى تىشىپ جەڭّە َاسىاليذۇه، َەنهە ئۇرۇوالر جەڭ َۇجۇنفا َاسىزلىًىۋىذى تۇرظۇى 
 ۋەسىز بىلەى َوجۇم باؼلىذى. 

 "نەى َۇجۇنفا ئوتتۇم ئەنذى" دىذى

وارىعام نىًىڭ ئۇرۇولىزىهفا َىچ تەَذىت باردەً ٌۇرۇيهىّەچ، نەى پەرسىهىٌ پۇتتۇرىفا 
 ىز پىچٍانًى ئالذى.يوتٍۇۋىذىو، ئۇ ۋەسىزى بىلەى ب

 "ئەنذى ظىشِە نۇؼتۇنًى تېتىتىپ ووياي"

 نەى ئاتًى نېڭىۋىذىو، ئۇ َۇجۇنىذىٌ يايذى.

 "وارىفايذا وۇرۇپ َەيۋە وىپتىهەى" دىذى.

ئۇيۇى داۋانىذا ئۇ تۇختىهاي باَاالپ تۇردى. تۇظاتتىٌ ئۇيى ظەل وىعتاپ وويۇۋىذىو، ئۇ ظەل 
لىًىۋالفايذىٌ ٌىيىٌ "چاتاه چىىانذۇ يىهە؟ چاتاه تۇرۇپۋىلىپ، ٌالپۇِىًى ئۇنچەيتىپ ئوي

 يووٍەى، ظىشنۇ وۇرۇه َەيۋە وىپعىش" دىذى.

نىًۇتىا والهاي نىًىڭ ؼاَىو بىز بۇرجەٌتە نات بۇلۇپ نەـلۇب  15ئۇيىڭ پەرىشى تۇـزا چىىتى، 
 بولذۇم. نەى ئۇيىڭ بىلەى وول ئېلىؽىپ ٌۇرۇؼۇپ، رەخهەت ئەيتىۋىذىو ئۇ نىًىڭ ئۇسى ئاچىاى

ٌەچلىَ ٌۇرظىا تەٌلىپ وىلذى. نەى ناوۇللۇى بىلذۇرۇپ، ئًىّىلىشچىڭىش ياخؽى دەپ 
ناختىفىًىو ئۇچۇى رەخهەت ئەيتىپ" نەى ٌۇرِەى تۇيجى ئىًّىلىشچە ٌىًۇدىٌ ناختىۋىذىو ئۇ 

 ئۇِۇيىۋالفاى ئىٍٍى ئېفىش دىئالۇًِى َىلىهۇ ئەظلىيەلەيهەى" دىذى

 "وايعى جۇنلىلەريى؟"

 تۇپ والذىڭىشنۇ؟ ياه ئاتا، ظىشيى وايذاوهۇ ئۇيتۇپ واالي؟""ظىهبا، نىًى ئۇي

 "وايعى ٌىًۇدىٌ ئۇِەيّەيذىڭىش؟"

 "ؼىز پادىؽاَى"

وايتىپ ٌىلىۋاتعام ِېبى ئۇچزاپ والذى. يىهىلەريى وىلذىڭىش دەپ ظۇرىۋىذى، بولفايالريى دەپ 
 ؟ ئۇتالىذىڭىشنۇ؟"بەرظەم، ئۇ َاياجاى بىلەى "والتىعىۇ؟ تۇرظۇى بىلەى ؼاخهات ئويًىذىڭىشنا

 "ياه، ئەدىۋىهًى يىذىو، ئۇ بەٌال ئۇظتا ئىٍەى" 

"نەيهۇ ؼۇيذاوهىٍى دەپ پەرەس وىلفاى. تۇرظۇى ئۇچ يىلذىٌ بىزى ـۇلجا ؼەَزىًىڭ ؼاخهات 
   چىهپىيۇيلىفىًى وولذىٌ بەرنەي ٌەلذى، ظىشِە بۇالريى دەپ بەرنىذىهۇ؟" 
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تتى. باؼتا ئۇ يەر بۇ يەردە ئاسراه ئۇچۇه يولًى ٌورِىلى يەر يۇسىًى بىز وات وېلىٌ نۇس واپالپ ٌە
يەتىجىذە  ئالىايچىلىَ يەرنۇ والهىفاى ئىذى.تۇتۇپ، بۇالتتى، ئەنذى بولعا َەنهە يەر نۇس 

ىٍى پاتىاه يولالر وېتىپ، ظەل تېيىلفاوزاه بۇلۇپ والفاى بولعىهۇ ئەنها ذئويفۇراليىڭ نەَىلىع
بەٌزەً ئىتىيات وىلىپ، ناڭفايذا ى ئىذى. ٌۇچىالردا نېڭىؾ خېلىال ئۇڭاي بولۇپ والفا

 تچىالپ ئولتۇرۇپ واالتتى ئادەم. ۆظېزىلىپ، تەيًىپ نېڭىؽىا تۇـزا ٌىلەتتى، بولهىعا ئاظايال ٌ

ئويفۇر باللىزى تەبىەتًىڭ بۇ ئوسِۇرۇؼلىزىذىٌ پايذىلىپ، ٌۇيلىزىًى چايفا تەيًىؾ بىلەى 
ٌەچٍەى ناؼىًىالرـا ئېعىلىپ، ٍەى  يولاليى تۇظۇپ، ئۇتئوتٍۇسدى. تار ٌۇچىالردا تۇپ تۇپ باال

ئۇيۇى ئويًىؽاتتى. خىتاي باللىزى بولعا وېلىٌ ٌىيىهلەرِە ئورىًىۋىلىپ، نەيۇظلًىپ ئۇالريى 
پ، يەر يۇسى يىفىلىپ والفاى ظۇالر نۇسالِاداڭالردا تاناؼؽا وىالتتى. يول يۇسىذىٍى ئىّىش پەط 

رۇط ىلىپ، لەريىڭ ِىزۋەٌلىزى نۇس يۇٌچىلىزى بىلەى بىشئوِشىتەٌؽىلىًىپ ٌەتٍەى ئىذى. 
ظاوىپ چۇؼٍەى خەيجەردەً ئۇچلۇه ذىٌ ِىزۋەٌلىزىئۇسۇى ئۇظلۇبىذىٍى وەدىهى بىًاالريىڭ 

 نۇس يۇٌچىلىزى بەٌزەً خەتەرلىَ ٌۇرۇيەتتى. 

پ ؼەَەر نەيذايىذىٌ ئايچە يىزاه بولهىفاى يەردە بىز َەؼەنەتلىَ خىشنەت بىًاظى وەد ٌۇتۇرۇ
تۇرتتى، بىًايىڭ ئۇظتىذە  نۇس واپالپ ٌەتٍەى بەػ يۇلتۇسدىٌ ظاوىپ چۇؼۇۋاتىاى نۇس 
تانچىلىزى ئالذىفا واراپ تۇرـاى ئىؽچى دىخايالريڭى َەيٍىلىًىڭ يۇسىّە ئېىىپ چۇؼٍەيذەً 
ٌۇرۇيەتتى. ٌۇيىزاپ ٌەتٍەى ظېهۇۋۇللۇـى ٌۇچلۇً بۇ ٌۇرۇيۇؼلەر، ۋاوىتًىڭ ئۇتۇؼى بىلەى 

 تۇۋەيّە ئېىىپ چۇؼۇۋاوايذەً بىلىًىپ، ئادەنّە ئايچە راَەت ٌۇرۇيهەيتى. بۇ بىًابەػ يۇلتۇس 
يىڭال ئىؽخايىالرئېفىش ئاظتىًىى وەۋەتتىٍى بىز وايچە بەٌال ئەظٍزەپ ٌەتٍەچ، 

بىًايىڭ ئالذىذا وەؼىەرِە ئؽلەتٍۇچىلىّى والفاى بۇلۇپ، باؼىا وەۋەتلەردە ئادەم يۇه ئىذى. 
ظائەتلىَ ئۇسۇى ظەپىزىًى باؼالؼًى ظاوالپ تۇراتتى. بۇ  36ئاپتۇۋۇس  واتًايذىفاى ٌارۋاتلىي

ئاپتۇۋۇس واراڭفۇدا بېعىپ ئۇتىذىفاى ئەِزى بۇِزى تاؿ يوللىزىذا نەيهۇ نېڭىپ باوىاچ، بۇ 
   ٌ خەۋەردار ئىذىو. ىيۇلالريىڭ وايذاـلىفىذ

ەى بۇ جاي ٌىچىَ بىز ئاؼىخايا ئىشدەپ بىز بىًاـا ٌىزىۋىذىو، ظىزتىذىٌ ئاؼخايىذەً ٌۇرۇيّ
" 2ٌىًوخايا بۇلۇپ چىىتى. ٌىًۇخايىًىڭ تانلىزىفا "ٌورىيەلىَ واتىل" "جاى ئالفۇچ يىًجا 

 ئىذى.تەؼۋىىات رەظىهلىزى چاپاليفاى  دىّەيذەً ٌويا ٌىًۇالريىڭ رەڭّى ئۆڭۇپ ٌەتٍەى
ّە ٌىزىپ، تاالدا ئۇؼؽۇپ واالي دەپ والفايلىفىو ئۇچۇى بىز دەم ئىععىًىۋاالي دەپ ئىچٍىزى

يۇسلىزىًى وورۇه بېعىپ ٌەتٍەى بىلەتچىّە بىز يۇەى بىزىۋىذىو ئۇ ناڭا رۇظىچە ياخؽىهۇظىش 
دەپ ظاالم بېزىپ، ئالذىذىٍى ئىؽٍاپىا تىشىلفاى چۇٌىالت ۋە تاسىلىي وەـەسلىزىًى 



137 
 

ٌورظىتىۋىذى نەى بېؽىهًى چايىاپ ئالهايهەى دەپ، لىلو سالىًىڭ ئېفىز نەلەڭشىعىًى ئېچىپ 
 ٍىزىّە ٌىزدىو. ئىچ

 واراڭفۇ بۇلۇپ، نەؼىًىڭ ـۇۋا يۇرىذىٌ باؼىا َىچ يىهىًى ٌورِۇلى بولهايتى. -سال ئىچى واپ
تىهىعىىالپ يۇرۇپ ئاراى تەظتە ئولتۇرـۇدەً بىز ئۇرۇى تاپتىو، واراڭفۇدا َىچ ٌىهًىڭ يۇسىًى 

 پەره ئەتٍىلى بولهفاچ، ٌوڭلۇم خېلى راَەتلًىپ والذى. 

بىز ئايال چاتزىفىًى ٌىزىپ ٌارۋاتتا ياتاتتى، ئىٍٍى يۇتىعىًىڭ ئارىعىذا بىز  ئىٍزايذا يالىڭاچ
ئەرٌىؽىًىڭ بېؽى ٌۇرۇيۇپ تۇراتتى. ئۇ ئايالًىڭ وۇرظاه وىعهىًىڭ ٌوپزەً وىعهىًى يۇـاى 
بىز وارا چەنبىزەً تۇظۇۋالفاى بۇلۇپ، ئەر ٌىؽىًىڭ جىعهىًىهۇ تۇلۇه ٌورِىلى بولهايتى. 

ڭ ئۇظتىّە چىىىۋىذى ئاظتىذا ياتىاى ئايال ئېڭزىفىلى تۇردى، ئۇيىڭ ئاظتا ئۇيىئەرٌىؽى 
 ئىڭزاؼلىزى لەسسەتلىًىؾ ئەنەط ئاساپلىًىۋاتىايذەً  ئاڭاليذى. 

ياػ بىز ئايال ئۇ ئەر پويىشدا ئولتۇرـاى بىز ئەر ٌىؽى چىىتى.   ئىٍزايذا ٌۇرۇيۇػ ئوسِىزىپ،
ئۇنۇ بىز يىهىلەريى دەپ جاۋاپ بەردى.  ٌىؽىًىڭ يېًىفا ٌىلىپ، ئۇيىڭفا بىز يىهە دىۋىذى،

يۇرـۇى دىئالۇِالردىٌ ٌىيىٌ جىًعى  ئەتىزاپىهذىٍلەريىڭ ئەظًىّەى ئاۋاسىًى ئاڭلىذىو.
نۇياظىۋەت ئوتٍۇسىۋاتىاى ٌۇرۇيۇػ يەيە داۋانلىؽىۋىذى، ئەتىزاپىهذىٍى ئەرلەريىڭ نىذىزالپ 

ئىٍزايذىٍى ئەر ٌؽىى بارنىفى  ئوسلىزىًى ئوڭؽاپ ئولتۇرۇؼىا ئۇرۇيىۋاتىايلىفىًى ظەسدىو.
بىلەى ياػ وىشيىڭ ئاپپاه ئىچ ٌىيىهىًىڭ ئۇظتىذىٌ جىًعى ئورِايىًى ظىالؼىا باؼلىۋىذى، 

 يىلالر ئەتىزاپىذا ياپۇييەدە ئىؽلەيّەى لىلو ئىٍەيلىّىًى جەسنلەؼتۇردۇم.  – 1970بۇ 

ٌىيىٌ، ظۇرەت ئوسِۇرۇپ ئىٍزايذا جىًعى نۇياظىۋەت ٌۇرۇيىؾ بىز وايچە نىًۇت داۋانالؼىايذىٌ 
دۇختۇرخايىًىڭ ظىزتىى ٌۇرۇيؽى ٌورظۇتىلذى. ئاروىذىٌ بىز دۇختۇر بىلەى ظېعتىزايىڭ 
جىًعى نۇياظىۋەت ئوتٍۇسىۋاتىاى ٌۇرۇيىؽى ٌۇرۇيذى، َەر ئىٍٍى تەرەپ واتتىي لەسسەتلىًىپ، 

ى ئېلىپ، تاسا تاتلىي يېزىّە ٌىلەي دىّەيذە تېلىمۇى جىزىڭالپ والذى. دۇختۇر تېلىمۇيً
ئولتۇرۇپ وېلىۋىذى، خۇنارى وايهىفاى ظېعتىزا ئۇيىڭ َەۋىعىًى وايتا  بىزدىًال ظۇلىؽىپ،

وۇسـاؼىا ئۇرۇيفاى بولعىهۇ پايذىعى بولهىذى. ئىالجعىش والفاى ظېعتىزا نورىعىًى ٌۇتۇرۇپ 
وويۇپ، ئەر ٌىؽىًىڭ وولىذىٍى تېلىمۇى تۇرۇپٍىعىفا ئېعلىپ، ئوسيى روظىلىۋالذى. ظۇرەت 
ئوسِۇرۇپ، ئىٍزايذا تاالدىٍى تېلىمۇى بوتٍعىذا بىز وىش بالىًىڭ تېلىمۇيذىٌ چىىىۋاتىاى ئايال 

 ٌىؽىًىڭ ئىڭزىفاى ئاۋاسيى ئاڭالپ َاياجايلىپ ٌىتىۋاتىاى ٌۇرۇيىؽى چىىتى. 

نەيهۇ پىچىزلىۋىذى، يېًىهذا ئولتۇرـاى ئەر تاناؼابىٌ "بۇ نەى ٌورِەى ئەڭ ئېعىل ٌىًۇ" دەپ 
 رنەت يۇسىعىذىٌ ئۇيىڭ ِېىپىًى ناوۇلالپ وويذۇم. يائىالج َو
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رىضدىعتىۋا بايزىهىفا ئولّۇرۇپ ۋەتىًىّە  ئېليًۇربۇ نەۋظۇم ئاخىزلىؽىؽىا بىز ئاي والفايذا 
وايتىؽى وارارىًى نەٌتەپ نۇدىزيىتىّە ئۇوتۇردى.  نەٌتەپ تەرەپ ئۇيىڭ وارارىًى ئوسِەرتىؾ 

چىڭ تۇرۇپ نەۋظۇم ئاخىزىفىچە ظاولىيالهايذىفايلىفىًى  ئۇچۇى تىزىؽىاى بولعىهۇ، ئۇ ِىپىذە
ىًۇـا يۇرـۇيلىفاى يۇللۇوالريى ظۇـات يبىلذۇردى. بۇيىڭذىٌ خەۋەر تاپىاى ئۇوۇـۇچىالر ئېل

وىلىذى. بۇالريىڭ ئارىعىذا ٌىچىَ ئاظاليًىڭ رەظىهى ٌەؼتىلەيّەى بىز ياظتۇه، خۇػ پۇراه 
رەً، ئىتًىڭ ؼەٌلىذە ياظالفاى وەلەم ئۇچلىفۇچ چىىىذىفاى يالتىزاوتىٌ ياظالفاى بىز يۇ

ئۇچلىًاتتى(، نۇسىٍا  )وەلەنًى ئۇچالػ ئۇچۇى ئىتًىڭ ئاـىشىفا تىىىپ، ئاروىعىذىٌ تۇلفىعا
چىىىذىفاى ٌىچٍىًىە بىز وارىفاي ئويًىڭ نودىلى واتارلىىالرـا نًىڭ ياتىفىهذىىٍى 

 ئىؽٍاپتىٌ جاي َاسىزلىذىو.

ىههىەتلىَ تۇيۇلفىًى ئېلًىۇريىڭ بىزىًجى يىللىىتا ئووۇيذىفاى بىز بۇالريىڭ ئارىعذا بەٌزەً و
ئۇوۇـۇچىعى بەرِەى "ئىعل ئويفۇر نۇسىٍىزى" دىّەى ۈ ط د پىالظتىًٍعى بۇلۇپ، بىش بىزِە 

 ئولتۇرۇپ ئۇيىڭذىٌ َوسۇراليذۇه. 

لفاى، نۇسىٍىفا ئەِىؽىپ باؼتا بىز ئۇيفۇر يىّىت ئۇظۇلفا چۇؼتى، ئۇ يۇسىًى رۇنالذا تۇظىۋا
تارتىًچاه، ئەنها ٌوسلىزى ئويًاوؽىپ تۇرـاى،  بىز ئويفۇر وىشىًى ٌۇرۇپ والىذۇ. وىشيىڭ 
ٌوسلىزى بىزدەم يەرِە وارىۋالعا، بىزدەم ئۇ يىّىتٍە وارايتى. يىّىت وىشيى ووـلىۋىذى وىش 
وېچىپ ٌەتتى، وىش يۇؼۇرىًىۋالفايذى، يىّىت ئۇيى ئىشدىذى. بۇ ئۇظۇلالريىڭ َەنهىعّە 

بۇ پىالظتىًٍىذىٍى تەڭٍەػ وىلىًذى.  ياخؽا "ِۇسەل ئۇرۇنچى" دىّەى ايچىذا ئەيتىلفاى خىت
 نۇسىٍارلًىڭ تېٍىعتى َەنهىعى خىتايچە ئىٍەى. 

ئۇ دەرط ئوتٍەى بىز ظىًپ ِاسىز پۇرچاه تىشىپ، وۇرۇه ِەپ وىلىذىفاى ئولتۇرۇػ وىلىپ ئۇيى 
ىز واساه باال بۇلۇپ، ئۇيى ظەيئەت يۇنىزى ئۇساتتى. بۇ ظىًپذىٍى بىزدىٌ بىز نىللى ئۇوۇـۇچى ب

ئورۇيالپ بېزىؽٍە ئۇرۇيالؼتۇرۇپتۇ.  ئۇ باؼىا پاٌۇلتىتتىٍى بىز وايچە ئويفۇر ئۇوۇـۇچىًىڭ 
يارىذىهى بىلەى بىز يۇنۇر تەييارالپ ٌەپتۇ. ئۇلتۇرۇػ ئاخىزلىؽىؾ ئالذىذا ئۇوۇـۇچىالر 

ٌىيؽٍە ئۇيذەؼتى )ئادەتتە وىعهەى ياػ ـا بىز ئويفۇرچە دۇپپا تەوتىو وىلىپ، ئۇيى ئېليًۇر
ئۇالريىڭ تەلىۋىًى  ئېليًۇرفۇر ئاياللىزى دوپپا ٌەيهەيذىٍەى(، وىشالريى َىعاپىا ئالهىفايذا ئوي

رەت وىاللهاي، يائىالج دوپپىًى بېؽىفا ٌىيۋىذى، َەنهەيلەى ئالىىؽالپ ٌەتتى. دوپپا تەوذىو 
ىًاتعىيەظى بۇلۇپ والذى. بەلٍىو ناڭا وىلىؾ نۇراظىهى بۇ وېتىهىى ئولتۇرۇؼًىڭ ٌۇلۇن

ئۇخؽاػ چەتئەللىٍلەر بەً ظەسِۇر بۇلۇپ ٌەتٍەچٍىهىٍىٌ، نىللىالريى ياخؽا ئۇظۇلفا 
ظالفايلىفىذىٌ ظەل بىئارام بولفايذەً بولعاوهۇ، ظىًپتىٍى واساه ۋە ئويفۇرالر بۇيىڭفا پەرۋانۇ 

ىاى ئۇوۇـۇچىالردىٌ خىتايالريىڭ وىلىپ وويۇؼهىذى. بىز ٌۇيى نەى نىللى ٌۇرظىا واتًىؽىۋات
ئۇظۇلفا ئۇظتا دەپ تەؼۋىي وىلىؽفا وايذاه وارايذىفايلىفىًى يېشىپ ٌىلىؽًى -ئۇالريى ياخؽا

 تاپؽۇرۇه وىلىپ بەرظەم، ئۇوۇـۇچىالردىٌ بىزى نۇيذاه دەپ يېشىپتۇ:
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ئۇظۇلفاى ئانزاه دەيذۇ، بۇ خاتا ئەنەط. بىشدە "ئۇيفۇر -ئۇيفۇرالريى ياخؽا
ئايىفى چىىىايذىٌ تارتىپال ئۇظۇل ئۇِۇيىذۇ، تىلى چىىىايذىال ياخؽا  باللىزى

ئەيتااليذۇ" دىّەى ِەپ بار، ئەنها بۇ تۇـزا ئەنەط. ئۇيفۇرالريىڭ َەنهىعًى 
ئۇظۇلًى -ياخؽائۇظۇل ئويًاپ ياخؽا ئەيتىؽىا ئۇظتا دىيىؽٍە بولهايذۇ. 

ىهىش ئەنەط. ئەِەر ئۇظۇلال بىشيىڭ َايات-ياوتۇرىذىفىًىهىش راط، ئەنها ياخؽا
 راظتىًال ؼۇيذاه بۇلىذىفاى بولعا، بۇ بەٌهۇ ووروۇيۇچلۇه ئىؾ.

خىتاي نەدىًىيتىذە ئويفۇرالرـا بىزىلّەى ئۇرۇى تېزۇرىعت ياٌى نۇسىٍا خۇنار دىّەى رولالر 
، بۇلعىهۇ، بىز بىلەى چەٌلىًىپ، ئۇالريى باؼىىچە ئويلۇيىؾ نۇنٍىًچىلىّى يۇه ديەرلىَ

 . ۇ ٌۇيٍى ئولتۇرۇػ َەوىىذە ياسـاى خاتىزىغ ظەل ئوسِىچە بىلىًذى خىتاي وىشيىڭ ؼ

بۇِۇى چۇؼتىٌ ٌىيىٌ بىش ئويفۇرالر بىلەى بىزلىٍتە پائالىيەت ئوتٍەسدۇه!  بىش 
بىزِە ياخؽا ئەيتىپ، ئۇظۇل ئويًاپ يۇرـۇى ٌۇڭلۇللۇً ئۇيۇيالريى ئويًىذۇه. 

لىذى. بەً ٌۇڭۇللۇً ئۇيفۇرالرنۇ يۇرـۇيلىفاى ئاجايىپ يۇنۇرالريى ئۇرۇي
ئويًىذۇه. بۇ پائالىيەت داۋانىذا بىز وايچە ئويفۇر بىلەى تۇيۇؼتۇم. ئۇالر بەٌال 
ئاه ٌۇڭۇل ۋە وىشسىىچى ئىٍەى. ئويفۇرالريىڭ ئۇظۇلى ئۇالريىڭ رەڭذار 

نەى ٌەلّۇظىذە ئۇالر بىلەى تېخهۇ چۇڭىۇر دوظتلۇه َاياتىًىڭ ظىهىۋۇلى. 
 ۇيىؽًى بەٌال ئارسۇ وىلىهەى. ئۇريۇتۇپ، ئۇالريى بەٌزەً چۇؼ

ئەلۋەتتە، بۇيىڭذىًهۇ نەى نەيلىَ ۋە ٌەنعىتىؽًىڭ پۇراولىزى چىىىپ تۇرظىهۇ، بۇ باؼىا 
واراؼالرـا وارىفايذا وۇالوىا خېلى خوػ ياوتى. نەظلەى نەى ياخؽى ٌۇرىذىفاى بىزخىتاي 

 ئۇوۇـۇچى نۇيذاه ياـاى ئىذى:

ريىڭ وۇپال وىلىىلىزى ۋە پەظٍەػ ظوسلىزىًى نىللىالر بەٌال ياۋۇس ٌىلىذۇ. ظىش ئۇال
ئاڭلىفىًىڭىشدا ٌوڭلىڭىش ـەػ بۇلۇدۇ. نىًىڭ وارىؽىهچە ـۇلجىذا ئۇـزى بۇالڭچىالريىڭ ظايى 
ؼًىجاڭذىٍى َەر وايذاه جايذىٌ ئېؽىپ چۇؼىذۇ. راط ِەپًى وىلعام، بۇ يەريى ئايچە بەً 

 ياوتۇرۇپ ٌەتهەيهەى.

ىهۇ، يۇرىّىًىڭ چوڭىۇر يېزىذە َاٌاۋۇرلۇه چىىىتپ تۇراتتى. ئۇ ئەوىللىي َەم دوظتايە ٌۇرۇيع
وارؼىذىٍى بىز تەرەپلىهىلىَ ۋە جايىللىي، ئۇيىڭ خاراٌتىزىذا ئوسِۇچىلىًٍىڭ ئۇيىڭ 

 ٌەنچىللىەىًڭ بىؽارىتى ئىذى.

53 

بىز ٌۇيى رىؽاتًىڭ ظاوچىالريىڭ نىًى ظۇرىفايلىفى َەوىىذىٍى ئۇچۇرى ٌالالنفا ٌىزىۋالذى. 
چە َىچ وايذاه وايۇيعىش َەرٌەتلەر بىلەى ؼۇـۇلاليهىفاى بولعانهۇ، ئەنها نىللى نەى ِەر

ٌۇرظىا دەرط ئۇتۇػ ۋە وىعهەى ئۇيفۇرالر بىلەى وۇيۇه نۇياظۋەتتە بۇلۇؼتىٌ وۇظۇر تاپىهەى 
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دىعە بىز يىهە دىّىلى بولهايتى.  بەلٍىو، وىعهەى نەظلىلەر ئۇظتىذە بەً ٌوپ ظۇئالالريى 
ىتىًى تارتىايذۇ. ؼۇيىعى نەلۇنٍى، نەيذىٌ باؼىىهۇ ظاوچىالريىڭ دىىىىتىًى ظۇرىفىًىو دىىى

تارتىايالر بار ئىذى. بىز ٌۇيى ِېبى ناڭا ظاوچىالريىڭ باؼىا ئۇوۇتىۇچىالردىٌ ئۇيىڭ وىلفاى 
ئەتٍەيلىزىّە ٌۆس وۇاله بۇلۇؼًى تاپلىفايلىفىًى دەپ بەردى. ئۇالر باؼىا چەتئەللىَ 

ناياليعا ٌىزەً دەپ ئويلىذىو، ئەنها بۇ خىيالالر ٌوڭلۇنىًى بېىعپ ئۇوۇتىۇچىالردىًهۇ ِۇ
يەڭّىللىتەلهذى. ؼۇيذىٌ تارتىپ دايو چۇؼۇنذە ئۇوۇـۇچىلىزىو نىًى ظۇراوىا تۇرـاى يۇًٌى 

تارتىپ وارا باظىذىفاى بۇلۇپ والذى. چۇؼۇنذە ئۇالر ئەِەر ئىهتىُايذا ياخؽى يۇنۇر وويهىعاڭ 
 ئەظۋاپالريى ئؽىلىتىهىش دەپ تەَذىت وىلىؽاتتى. ئەنچىٍىڭّە جاسااليذىفاى

 

ئۇظتىهىشدىٌ ياسارە وىلىذىفايالر ظاوچىالر ۋە نەخپى خادىهالر بىلەيال چەٌلىًىپ والهايتى. َە  
وېتىو ظىزتىا چىىعام نەٌتەپ تەرەپٍە دۇٌالت وىلىؽىو ٌىزەً ئىذى، َەتتا َەپتە 

ٍّى يۇه ئىذى. ناڭا ئىۋەتىلّەى ئاخىزلىزىهۇ رۇخعەتعىش بىز يەرِە بېزىؾ نۇنچىلى
خالتىالريى ۋە ٌىتاپالريى پۇؼتىخايىذىٍىلەر ئېچىپ تەٌؽۇرەتتى، ٌىتاپالريىڭ بەتلىزىًى بىزنۇ 
بىز ئاختۇرۇپ، ئۇى ئالفۇ پىالظتىًٍىلىزىًى ئاڭالپ باواتتى. بۇيى بىلىؾ ئايچە تەط ئەنەط، 

زەتتى، لىًتىالريى ئاڭالپ بولفايذىٌ چۇيٍى ئۇالر خالتىالريىڭ ئاـشىًى ئۇچۇه پېتى ئەٌىزىپ بى
ٌىيىٌ ئاروىفا يايذۇرۇپ وۇيۇؼىىهۇ خوػ ياوهايتى ياسارەتچىلىَ وىلىذىفاى َوٌۇنەت 

خۇيەيذىٍى ۋاوتىهذا بۇيذاه ئىؽالرـا ئۇچزاپ باوهىفاى ئىذىو. ِەرچە وايۇى  خادىهلىزىفا.
ا ئېچىؽى تۇـزا بۇالتتى، ئەنها بۇيىًچە ئېلىپ ئەيتىايذا ئۇالر بۇ خالتىالريى نىًىڭ ٌۆس ئالذىهذ

 ئۇالريىڭ خىشنەت وىشـىًلىفى وايۇى ناددىلىزىًى ئۇالريىڭ ئعىذىٌ ٌۇتۇرىۋەتٍەى ئىذى. 

يىڭ تىلمۇيلىزىهىشيى تىڭؽايذۇ دىّەى ئاِاَاليذۇرۇؼىهۇ ئېليًۇرؼۇيىڭ بىلەى بىز ۋاوىتتا 
لىفاى بۇلۇپ والذىو. ئەنها يادىهفا ٌېلىپ وىلىپ، تېلىمۇيذا ظۆسلەؼٍەيذە ئاالَىذە ئىتىيات وى

تۇرـا چىىىايذا نۇنٍىًچىلىّى بار تۇر بەتلىزىًىڭ َەنهىعىّە ٌىزىپ، ئاچىىًى 
بۇلىذىفايلىزىًى بىۋاظتە ئېچىپ، ب ب ط دەً ئاچىىًى بولهايذىفاى تور بەتلىزىًى ئىالج وىلىپ 

ى "جۇڭّۇ تۇظاوالردىٌ چۇرىذەپ ئېچىپ، َەر خىل ئۇچۇرالردىٌ پايذىلىپ تۇردۇم. بىز ٌۇي
َوٌۇنىتىًڭ تەؼۋىىاتىفا وارؼى ِىزاصدايالر َەرٌتى" دىّەى تور بېٍىتىًى ٌۇرۇۋاتعام، 

نەى ظاوچىالريىڭ  تۇظاتتىٌ تۇر ئۇسۇلۇپ والذى. تېلىمۇيًى ظىًاپ باوعام، تېلېمۇيهۇ يوه.
 هىذى. وٌىلىپ ئؽىَ وېىىؽىًى ئەيذىؽە ئىچىذە ظاوالپ ئولتۇردۇم، ئەنها بىزەرظى ئىؽىًٍى وا

بىز َاسادىٌ ٌىيىٌ، تىشلىًىپ ئولتۇرۇپ ئۇظتەل ئاظتىذىٍى تىلىمۇى ظىهىًى تەٌؽۇرظەم، 
بەػ ظايتىهىتىزدەً يەريى چاؼىاى ـاجىالپ، ظىهىًى يالىڭئاچالپ وۇيۇپتۇ، ئۇيىڭ يېًىذا بىز 
دوۋە چاؼىاى نايىىى تۇرۇدۇ. دىهەً چاؼىايالرنۇ نەى بىلەى وارؼىلىؽىۋاتذۇ دەپ ئويلىذىو 

  . ئىچىهذە
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 َىغ وىاللهايعىش، چۇيٍى وولىڭىشدىٍى يايًىبىش ٌەبى ظىش يەۋاتىاى يېًىڭىشيىڭ لەسسىتىًى 
بىشيىڭٍذەً بىز نوناي ٌەپىذە ياؼاپ، تاڭ ئېتىؽتىٌ بۇرۇى خېهىز يۇـۇرۇپ، سوال وىلىپ ظىش 

خېهىز ى تاڭذىٌ بۇرۇَەر ئەتىّىًى  ەسلۇم،بىز نىٍى ووپىىچە تەييارالپ بەرنەيذۇ. بىشيىڭ نەلىذ
َەر وىز چىىىزىپ ياى ياوىذۇ. چىارايلىي  تا بېعىپيۇـۇرۇپ، سوال ئىچىپ، ِىزۋەٌلىزىًى تاؼ

ئولفايتىپ سىخ بىلەى ٌوچىالپ ئۇ ئالذى بىلەى تۇيۇردىٍى ئوتًى وېتىو ياى يېىىىؽتۇى بۇرۇى 
ۇتىا والهاي ، يۇنۇاله يايًى وىشسىي تۇيۇرـا ياوىذۇ، ئۇتتۇس نىًئايذىٌ چاوىايلىي بىلەى ئېڭىؽىپ

 ئالتۇيذەً وىشارـاى خۇػ پۇراه يايالر َاسىزلىًىذۇ.

نەٌتەپ ئەتىزاپىذا بۇيذاه ياۋايخايىذىٌ ئۇى يەچچىغ بۇلۇپ، َەر بىز ياۋايًىڭ ئوسِىچە 
َويەرلىزى بار ئىذى. وىعهەيلىزى يايفا پىياس ئارالؼتۇرۇپ ياواتتى، بەسىلىزى ياى يۇسىّە ٌۆً 

ۇرٌەپ ياواتتى. ئەنها نەى يەيىال ئۇتتۇرا ئاظىيالىىالر ئەظزلەردىٌ ظياداى ئۇرۇـى ظپيىاس ياٌى 
ظاددا يايًى بەٌزەً ئارالؼتۇرۇلهفىاى بىزى يەپ ٌىلىۋاتىاى، ئارىعىفا ياٌى يۇسىّە َىچ يىهە 

ئۇيفۇرالر يايًى نۇوەددەط بىلىپ وەدىزلەيذۇ، ؼۇڭا ئۇالر بىزەر ظۆس يا َەرٌىتىًىڭ ياوتۇراتتىو. 
تالپ بىزىؽًى سۇرۇر تاپعا "يايًى دەظعەپ بىزىهەى" دەپ وەظەم ئىچىذۇ. يايًى رالىفىًى ئىعپا

وااليهىىاى تاؼالؼًىهۇ بەً ياناى ٌۇرۇدۇ، بۇيى ئالاليىڭ َىههىتىّە بىُورنەتلىَ وىلفايلىي دەپ 
وارايذۇ. ؼۇڭا ئەِەر يەرِە چۇؼۇپ ٌەتٍەى ياى ئۇچزاپ والعا دەرَال تىزىپ ئېلىپ، ئادەنًىڭ 

ئاڭلىؽىهچە، بىز وايچە يىلًىڭ ئالذىذا تهەيذىفاى ئىّىش يەرِە ئېلىپ وۇيۇدۇ. وەدىهى يە
ياۋايذىٌ ياى ئالفايذا وولفا چىىىايًى ئېلىپ، تالالؼىانۇ بولهايهىؽٍەى،  چۇيٍى يايًىڭ 

 ئەظٍى ياخؽىعى يوه، َەنهىعى ياخؽى ياى دەپ وارىلىذىٍەى. 

ئېؽىپ والفاى يايالريى بىز تەرەپ وىلىؽىهفا بۇ خىل ئادەتلەريى تۇـزا چۇؼەيعەنهۇ، ئەنها بۇ 
راظتىًال يۇرـۇى وۇاليعىشلىىالريى ٌەلتۇردى.  يايذا ئۇسۇى ظاولىفۇچ خىهيەۋى ناددىالر 

بەسىلەر ئېؽىپ ئالفاى ياى ٌەچلىَ تاناه ۋاوتىفىچە وېتىپ ٌىتەتتى. ە بولهىفاچ، ئەتىّەيذ
ىزى دەريا تاؼاليذىٍەى، بۇ ئۇظۇلًىڭ َىچ والفاى يايالريى چارۋىلىزىفا بىزىذىٍەى، يەيە بەسىل

وايعىعى ناڭا ناط ٌەلهەيتى، چۇيٍى نىًىڭ ئويذىٍى چاؼىايذىٌ باؼىا ياى بىزىذىفاى 
وويلىزىو يۇه، نەى چاؼىايالريى ياى بىزىپ ياناى ئۇِۇتۇپ وويۇؼًى َەرِىش خالىهايهەى، 

پ والفاى يايًى ئەتٍەى چايفا دەرياـا تاؼالي دىعەم ئارىلىي يىزاه. بىلىؽىهچە، ٌىؽىلەر وېتى
چىلالپ يۇنؽۇتۇپ يەيذىٍەى، ئەنها نًىڭ ئەتٍەى چاي بىلەى وىلچىهۇ خۇؼام يۇه، ؼۇڭا 

يۇؼۇرۇيچە ئەخلەت ظايذۇـىفا تاؼلىهاي ئانالىههۇ يوه ئىذى. دەظلىۋىذە ئېؽىپ والفاى يايالريى 
ؼًىلىزىو بىلىپ تاؼالپ باوتىو، لىٍىٌ ۋاوتىًىڭ ئۇتىؽى بىلەى بۇ وىلىىلىزىهىًى خۇ

والفايهىذۇ دىّەى خىجىلچىلىىتا تۇختاپ والذىو. ۋاوتىًىڭ ئۇتۇؼى بىلەى والذۇه يايالر 
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ياتىفىهذا ِۇنبەسدەً دوۋلىًىپ ٌۆٌىزىؽٍە باؼلىۋىذى ئىالجعىش ئۇؼؽاه ٌىؽىپ ئۇبىزيىًىڭ 
 ظۇيىذە ئېىىتىؽٍە نەجبۇر بولذۇم. 

ذىو، ئۇ ناڭا َىعذاؼلىي بىلذۇرۇپ، تۇـزا بىز ٌۇيى بۇ ِۇيالىزىهىًى ِېبىّە ئىىزار وىلىۋى
 چۇؼۇيىذىفايلىفىًى ئەيتتى. 

"دىهىعىهۇ بۇ بىز وىيىٌ نەظلە، نەى دەظلىۋىذە والذۇه يايالريى ئۇرنايفا ئاپىزىپ يۇؼۇرۇى 
 تاؼلىۋىتەتتى، ٌىيىًچە دەرەخىە ئېؽىپ وۇيۇؼًى ئۇِەيذىو" دىذى.

 "دەرەخ؟"

 وويعا تاڭ ئاتىىچە ـايىپ بۇلۇپ ٌىتىذۇ" "دۇرۇط، ئاخؽانلىزى دەرەخىە ياى ئېعىپ

ىچە ئىش ئۇيىڭ دىّىًى تۇـزا چىىتى.  َەر ئاخؽىهى دەرەخ ؼېخىفا ئېعىپ وويفاى ياى تاڭ ئاتى
دىزەٌعىش ـايىپ بۇالتتى. بۇ يايالريى ٌىهىًىڭ يىهە ئۇچۇى ئالفايلىفى َىچ ٌىو بىلهەيتى، 

 نىًىڭهۇ َەم بۇ ظىزيىڭ تېّىّە يىتىؾ يىتيىو يوه.
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ياى باـالپ وويىعا ٌىچىعى يۇوۇلۇپ ٌىتذىفاى دەرەخ نەى ٌورِەى بىزدىٌ بىز خاظىيەتلىَ 
دەرەخ َىعاپاليهايتى. بىز ٌۇيى نەى تاؿ ئارىالپ وەؼىەر تەرەپٍە ناڭىذىفاى تاػ يولًى ياوىالپ 

ٌىلۇنىتىزچە نېڭىۋىذىو، ٌۇسۇم يولىًىڭ واپ ئوتتۇرىعذا ئۇظٍەى بىز تۇـزاه دەرخّە  20
ۇپ والذى. ئەتىزاپىذا چېچىلىپ ياتىاى ئەيًەً پارچىلىزىذىٌ بۇ دەرەخًىڭ واتًاػ ئۇچۇى چۇؼ

خەتەرلىَ بىز تۇظالفۇ ئىٍەيلىّى نەلۇم ئىذى. بۇ يول جەيۇپىا واتًايذىفاى نۇَىو واتًاػ 
تۇِۇيى بۇلۇپ، ٌىچە ٌۇيذۇس بۇ يەردىٌ واتًايذىفاى ئاپتۇنۇبىل ۋە ئاپتۇۋۇسالريىڭ ئايىفى 

تى. ٌىچىذە بۇ يەردە چىزاوهۇ بولهىفاچ ناؼىًا َادىعىعى چىىىؾ ئتىهالى ؼۇيچە يۇوۇر ئۇسۇلهەي
تۇرۇپهۇ، يىهە ئۇچۇى بۇ دەرەخًىڭ ٌىعىلهەي يول ئوتتۇرىعىذا تۇرىؽىفا يول وۇيۇلفايلىفىفا 

 تاسا ئەولىو يەتهەي والذى. 

الپ باـالپ وويفاى ئۇيىڭذىٌ باؼىا يەيە ٌۇسۇنّە ـەلىتە ٌۇرۇيّىًى دەرەخًىڭ ئاظتىًى بوي
وىشىل بەلۋاؿ بىلەى ؼاخالرـا ئېعىپ وۇيۇلفاى ئەللىَ يەچچە وىشىل لىًتا بولذى. وارىهاوىا َەر 

 بىز لىًتىًڭ ئىتيات بىلەى ئېعىپ وۇيۇلفايلفى چىىىپ تۇراتتى.

نەى بۇ ٌورِەيلىزىهىًى نىللى ظىًپتىٍى ئۇوۇـچىالردىٌ ظورىعام، ئۇالر بۇ لىًتىالريىڭ ؼۇ 
پەرسەيت لفاى ئىٍەيلىّىًى ، ئۇيى روَىفا ئاتا ىلەى نۇياظىۋەتلىَ ئەۋلىيايىڭناسار ب

دىذى. ئۇالر يەيە بۇ دەرەختە واى بارلىفىًى، ٌىهٍى  لىفًىٌۇرەلهىّەى ئايالالر ئېعىپ وويفاي
پالەچ بۇلۇپ والىذىفايلىفىًى ياٌى ئۇلۇپ والىذىفايلىفىًى ئەيتتى. يا ىٍە ئۇرۇيعا ؽئۇيى ٌىع
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ٌىو بىزەرظىًىڭ راظتىًال ؼۇيذاه بۇلۇپ والفايلىفىًى ئاڭالپ باوهىفاى بولعىهۇ، ِەرچە َىچ 
 َىچ ٌىو ئۇ دەرەخًىڭ ئۇسىًى نۇداپىيە وىالاليذىفايلىفىذىٌ ِۇناياليهايتى. 

ؼىًجاڭًىڭ باؼىا جايلىزىذىهۇ بۇيذاه ناسارالر ئاس ئەنەط. تۇرپايذا جىٌ چاپلىؽىؽتىٌ ظاولىًىؾ 
رەخلەرِە ئۇرالفاى ئۇؼؽاه خالتىالريىڭ ئوتتۇرىعىذىٌ ياـاچ  ئۇچۇى ٌىؽىلەر رەڭلىَ

ئوتٍۇسۇپ، نۇؼۇيذاه نۇوەددەط دەرەخلەريىڭ ؼاخلىزىفا ئېعىپ وۇيىذىٍەى. ئۇخؽاػ 
دەرنەً ياٌى وەـەس -نەخعەتتە بەسىلەر ئەۋلىياالريىڭ وەۋرىعىًىڭ ئۇظتىّە بىز ٌوسا دورا

 پارچىلىزىًى دوۋلەپ ٌويذۇرىذىٍەى. 

يئەيىلەر ئىعالم دىًىًىڭ ئەظلى تەلىهاتلىزىفا ئايچە ناط ٌەلهەيذۇ. ؼۇڭالؼىا بۇالريى بۇ خىل ئە
ئەظىزلەردىٌ بىزى نۇؼۇ سېهىًذا داۋانلىؽىپ ٌىلىۋاتىاى لۇلَ ئتىىادىًىڭ والذۇولىزى دەپ 

 ، وەدىهى دىًى ئىتىىاتالريىڭ تەظىزلىزى بۇلۇپ،واراؼىا بۇلۇدۇ. بۇالريىڭ تەرٌىۋىذە
سىهًىڭ ٌىزِەى ؼانايىشىهًىڭ تەظىزى، ئىزايذىٌ ٌىزِەى سۇرۇئاظتىزنوڭفۇلىيەدىٌ 

والذۇولىزى، ئىزاوتىٌ ٌىزِەى نەيئىًچىشىهًىڭ بىؽارەتلىزى نۇجەظعەنلەيّەى ئىٍەى. 
وىعهەى ئويفۇرالر بۇ خىل َادىعىلەريى خۇراپاتلىي ياٌى بىذئەتچلىَ دەپ وارايذىٍەى.  

ولالنالر ظاوچىالريىڭ يارىذىهى بىلەى بۇ خىل بەسىلەردىٌ ئاڭلىؽىهچە، وىعهەى يەرلىَ ن
ناسارالريى تاواؼىا ئۇرۇۋىتىپتۇ. بۇ خىل واراؼًى وولاليذىفايالر ـۇلجا ؼەَەرلىَ َوٌۇنەتتىهۇ ئاس 

يىلى يايۋاردا ؼەَەرلىَ َوٌۇنەت "لىۇداللىي، خۇراپاتىلىي ۋە واالولىي"  – 2002ئەنەط، چۇيٍى 
ى. ئەنها بۇ خىل واراؼىا وۇؼۇلهايذىفايالرنۇ ئاس ئەنەط يى يۇه وىلىؾ ئارسۇظًى ئىالى وىلذ

 ئىذى. 
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تۇرظۇى تىجارەتچىلىَ وىلفاچ بەٌال ئالذىزاػ بۇلۇپ، ياؼتا ۋاختىذىٌ باؼىا چاـالردە 
ٌۇرۇؼٍىذەً ۋاختى چىىهايتى. ئۇ بىز تەرەپتىٌ ئىًّىلىشچە ٌۇرظالريى ئېچىپ دەرط ئۇتۇػ 

پتىٌ ئۇسيىڭ ظودا تاپاۋىتى ئۇچۇى پاي پىتەً بۇالتتى. ئۇ بىلەى نەؼفۇل بولعا يەيە بىز تەرە
تۇرٌىيەدىٌ ۋە واساوىعتايذىٌ ئىهپۇرت وىلىًفاى تۇۋارالريى ئېلىپ ظېتىؾ تىجارىتى بىلەى 
ؼۇـۇلاليفاچ، دايىو ـۇلجا بىلەى چىّزا ئېفىشى ئۇتتۇرىذا چىېچىپ يۇرنىعە بولهايتى. ِەرچە 

 ىؾ تەرەپٍە واراپٌۇيذىٌ ٌۇيّە ياخؽىلًتېپىپ، تۇرنۇؼى  باي َىعاپاليهىعىهۇ تاپاۋىتى رۇياه
نېڭىۋاتاتتى. تۇرظۇى ئًّلىش تىلىًى ؼاڭخەيذا خەلىارا ظودا ٌەظپىذە ئالى نەٌتەپ ئۇوۇـۋاتىاى 

ئەنەط، بەلٍى  ئۇچۇى چېفىذا ئۇِەيّەى بۇلۇپ، ئىًّىلشىچە ٌۇرط ئېچىؽى پۇل تېپىؾ
 لاليفاى بىز ئەنىٍى ئىذى. ئۇِەيّەى تىلىًى ئۇيتۇپ والهاظلىي ئۇچۇى وۇ

بىز خىل ا يايچۇـىذىٍى پۇل بىلەى ئالى نەٌتەپ دىپلىهًىڭ تەظىزىذىٌ  خالى ئۇيىڭ جىعهىذ
. ئۇيىڭذىٌ ٌوڭۇل ئاـزىفى تارتىپ وېلىؾ دىّەى پىٍىز نۇاليىهلىي چىىىپ تۇراتتى
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وىالتتىو. خيالىهفىهۇ ٌىزىپ باوهايتى. ؼۇڭا ئۇيىڭفىهۇ ئۇخؽاػ ئادىهىلىَ بىلەى نۇئانىلە 
َىعاپىا ئالهىفايذا ئۇ  چىڭّىشخايذەً َوٌۇنزاى ئىپادىعىًى  ؼاخهات ئويًىفاى ۋاختىذىٍى

 َەم ظاپذىل ئىًعاى ئىذى. ئادەنًىڭ ئەولى َەيزاى والفۇدەً دەرىجىذە ئەدەپلىَ،

بىش ياؼتفا ئۇچزاؼىاى ٌۇيى ٌىزِەى ئاؼىخايىذا ئادەم ؼاالڭ بۇلۇپ، ئىٍٍىهىشدىٌ باؼىا ئۇچ 
اساه بىلەى بالىعفا ئاػ ظويى ئىچىزىۋاتىاى بىز خىتاي ئايالذىٌ باؼاه خېزىذار نەط و

ٌۇرۇيهەيتى. ئۇ ئايال خۇددى وۇچىاچ بالىعىفا ئۇسۇه بەرِەيذەً وۇؼۇه بىلەى بالىعفا ئاػ 
-وۇؼۇوتىٍى ئاػ ظۇيىًىڭ ٌوپىًچىعًى ئۇـلىًىڭ ٌىيو ِەرچە ظۇيى ئىچٍۇسىۋاتاتتى.

ئۇ ئايال خۇددى نۇؼۇ خىل َەرٌەتًىڭ ئۇسى ٌۇپايە دىّەيذەً ّە تۇٌۇلۇپ تۇرظىهۇ، ٌىچىّ
بىز وايچە نىًۇت ئۇتٍەيذىٌ ٌىيىٌ بىز نەط تۇختىهاظتىٌ بالىًىڭ ئاـشىفا ئاػ ظۇيى وۇياتتى. 

واساه يېًىهىشـا ٌىلىپ وول ئېلىؽىپ ٌۇرۇؼۇپ، خىتايچىذا "ٌۇرۇؼٍىًىهّە خۇؼالهەى" دەپ، 
ۇؼىا تەنؽىلىۋىذى، وانالؼتۇرالهاي ئۇڭذىعفا ئۇچۇپ يېًىهىشدىٍى بوػ ئۇرۇيذۇوىا ئولتۇر

ٌەتتى. بۇيى ٌورِەى ئاـىيًىلىزى دەرَال ٌىلىپ ئۇيى يولەپ ئېلىپ ٌىۋىذى تۇرظۇى 
 ئىٍٍىهىش ئۇسىهىشيى تۇتالهاي واوالپ ٌۇلۇپ ٌەتتۇه. 

 "ئۇ نۇظۇل ئەنەط ئۇخؽىهانذۇ" دىۋىذىو تۇرظۇى تېخهۇ واتتىي ٌۇلۇپ ٌەتتى. 

 ىشـۇ؟" دەپ ظۇرىو. "ٌۇلۇپ ٌەتتىڭ

 نۇظۇلهاى چىىارنىٍى"  15"ـۇلجىذا وۇؼۇپ ٌەلعە 

 "نەى تۇيۇيذىفاى نۇظۇلهايالريىڭ ظايى بۇيىڭذىٌ ئېؽىپ چۇؼىذۇ"

"بەلٍىو ؼۇيذاوتۇ، بۇيىڭفا ٌىؽىپ بىز يىهە دىهەً تەط. ظىشِىهۇ نەلۇم بۇ يەر وەؼىەرـە 
نۇنٍىٌ، بۇالريىڭ َەنهىغ ئىعالم  ئۇخؽىهايذۇ. ٌىؽلەر يۇرـۇى يەرظىلەرِە ئىتىىاد وىلىؽى

 دىًىي بىلە نۇياظۋەتلىَ بۇلۇؼى ياتايىٌ." 

 ئۇالريىڭ ئتىىادى نۇظتەٌەنزاوتۇ؟" "يىشىالردىچۇ؟

"ؼۇيذاه، دىىخايالريىڭ ئىتىىادى َەوىىەتەى چىڭ. ئەنام ئۇالر وىلىۋاتىاى وعهەى ئىؽالر 
ۇلۇنذە ٌىيىذىفاى ئاه رەڭلىَ ٌىيو نۇلالنالريىڭ دىّىًى بىلەى بىزدەً ئەنەط. نەظلەى ئۇالر ئ

 نۇلالنالريىڭ دىّىذىٌ پەرولىي".

 "ظىش بۇيىڭفا وايذاه وارايعىش؟"

"ئۇالريىڭ وىلىۋاتىىًى وارىهاوىا نۇلالنالريىڭ دىّەيلىزدىٌ پەرولىىتۇ بەلٍىو، نىًىڭ ئۇچۇى 
 نۇَىو بولفىًى ئۇالريىڭ ئالالـا بولفاى چۇڭىۇر نۇَەببىتىذۇر".
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؟ يۇرـۇيلىزى نېچىتىا بېزىپ ياناس ئۇوۇيذىٍەى، يەي يۇرـۇيلىزى رۇسا "ؼەَەرلىٍلەرچۇ
 تۇتتىذىٍەى، بەسىلىزى ئاؼٍارا بەسىلىزى يۇؼۇرۇى تۇتىذىٍەى، ئۇالر َەوىىى نۇظۇلهايذۇ؟"

"ئەلۋەتتى، يۇرـۇيلىزى ئوسلىزىًى نۇظۇلهاى دەيذۇ، رۇسا تۇتتۇه دەيذۇ، نەيهذۇ ؼۇيذاه دەيهەى، 
نەظلەى، ئاخؽا ئويّە بارظام ئايام ناڭا ئۇِزە  ناه يەيذۇ.ـۇرلۇوچە تائەنها يۇرـۇيلىزى ئۇ

   ئىچٍۇسدى".

 "ياه دىعىڭىش بولهانتى؟"

 "ئايام تۇرظا وايذاه رەت وىالاليهەى".

پېتىز للېهىڭهۇ ئەيًى سانايذا وىعهەى نۇظۇلهايالريىڭ تەوۋىذارلىفىذىٌ ِۇنايلىًپ نۇيذاه 
 ياسـاى ئىذى:

ريىڭ ئارىعذا 'ئۇچ نۇظۇلهاى بىز نۇظۇلهاى، ئىٍٍى جۇڭّۇلۇه نۇظۇلهايال"
نۇظۇلهاى بىز نۇظۇلهاى، يايفۇس نۇظۇلهاى يوه نۇظۇلهاى' دىّەى ِەپ بار، 
دىهەم ئۇالريىڭ يەسىزىذە ئًعايالريىڭ يەسىزى خۇدايىڭ يەسىزىذىٌ ئۇظتۇى تۇرىذۇ 

اخؽى دىّەى ِەپ.  بۇ ئۇالريىڭ ئىعالم ؼەرئىيىتىّە بولفاى پۇسۇتعىيەظىًى ي
 ؼەرَىلەپ بىزىذۇ". 

 

ئىعالم دىهەً ئۇسىًى تەظلىو ئەتهەً دىهەٌتۇر. ئەنها نىًىڭ ٌۇسۇتىؽىهچە بەسى ئويفۇرالر 
تەظلىو بۇلۇؼًى تاسا وۇبۇل ئىتىپ بۇاللهىفايذەً ٌۇرۇيذى. تەظلىو بۇلفايالرنۇ وعهەى ؼەرتلەر 

ىى نۇظۇلهايهۇ دىعەم، بىلەى ؼۇيذاه وىلفايذەً بىلىًذى. ئەنها نەى تۇرظۇيذىٌ ظىش َەوى
 .ئۇيىڭ پۇسۇتعىيەدە وەتتىلىَ پەيذا بۇلذى

"ئەلۋەتتە، نەى نۇظۇلهاى. نەى ئويفۇر، ئۇيفۇرالر نۇظۇلهاى خەلي. بىش خىتايالرـا 
ئوخؽىهايهىش، بىشيىڭ ئىتىىادىهىش بار. ِەرچە وىعهەيلەريى ئىتىىادى چىڭزاه، بەسىلەريىڭ 

 ۇظۇلهاى" دىذى.بوؼزاه ٌۇرۇيعىهۇ، َەنهعى ئۇخؽاؼال ن

 –ئۇيىڭ بۇ وارىؽىًى نۇرات بىلەى ئەرٌىًًىڭ تەوۋىذارلىفى بىلەى ظېلىؽتۇرـايذا ئاظهاى 
سېىهىٌ پەرولىًىپ تۇراتتى. تۇرظۇى ئۇچۇى ئىعالم دىًىي ئۇرپ ئادەت بولعهاظتىٌ، نىللى 
 ٌىهلىَ، ٌوللۇتىپ ظىهىۋۇلى ئىذى. بۇ ٌىؽىلەريىڭ دىًًى يۇرـۇلىفاى ئۇخؽاػ بولهىفاى

ئۇظۇلذا ئىعتىهال وىلىذىفايلىفىًىڭ تىپىَ نىعالى دىعە بۇلۇدۇ. نۇرات يىڭ ئىعالنفا بولفاى 
وارىؽى بىلەى تۇرظۇيًۇيىڭ پەرولىي بۇلعىهۇ، نىًىڭذەً بىز دىًعىشيىڭ ٌىهًىڭ تۇـزا 

 ٌىهىًىڭ خاتا دەپ باَا بىزىؽىىهۇ ظالُىتىو تۇؼهايتى. 
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ٌۇيى لەيلەتۇل وەدر دەپ  – 27ذە نۇَىو بۇلۇپ، راناسايًىڭ ئاخىزوى ئۇچ ٌۇيى ئاالَى
ئاتىلىذىٍەى. چۇيٍى رىيۋايەت وىلىًىؽىچە، نۇَەنهەد پەيفەنبەرِە تۇيجى ۋەَى نۇؼۇ ٌۇيى 
ٌەلّەى ئىٍەى. ؼۇڭالؼىا ئاخىزوى ئۇچ ٌۇيذە تۇتىاى روسىًىڭ ظاۋابى باؼىا چاـذا تۇتىاى نىڭ 

ئېىيذا تۇلۇه رۇسا تۇتۇؼتىٌ يالتايفايالر  ٌۇيلۇه روسىذىًهۇ ئېؽىپ چۇؼىذىٍەى. بۇ راناساى
 ئۇچۇى ياخؽى بىز پۇرظەت يارتىپ بىزەتتى. 

راناسايًىڭ ئاخىزوى ٌۇيى بايزانذەً تەبزىٍلىًىذىٍەى، ئويفۇرالر بۇ ٌۇيًى رۇسا َەيىت دەپ 
ئاتايذىٍەى. يەچچە ٌۇى داۋانالؼىاى رۇسا َەيتتە ئۇيفۇرالر بىز بىزىّە ظۇـا ظاالنالريى تەوتىو 
وىلىپ، ظاخاۋەتلىَ پائاليەتلەر ۋە سىياپەتلەرِە واتًىؽىذىٍەى. ئۇرۇه تۇوىاى يار بۇرادەرلىزىًى 
ئويىّە پەتىّە بېزىپ پىز پىيالە چاي ئېچىپ ياٌى بىزەر يەؼپۇتًى ظۇيۇپ يەپال يېًىپ 

، دىهەً ظاَىپخايالرى ئويذىٌ چىىىذىٍەى. َىيتاليذىفاى نىُهايالرـا تەٌلىپ ٌەتهەيذىٍەى
ىفىفىچە ئارام ئااللهايذۇ دىّەى ِەپ، ئۇيىڭ ئۇظىتّە ئويفۇر ئاياللىزى ٌۇتىذىٍەى چىىه

 نېُهايالريى. 

روسا َەيتًىهۇ رۇسا تۇتۇؼًى چەٌلىّەيذەً چەٌلەنذىٍى دەپ ئويلىعا، َوٌۇنەت ئەٌعىچە 
ؼۇيىڭ بىلەى  يۇنؽاپ َەنهىّە َەيت ئوتٍۇسۇػ ئۇچۇى بىز وايچە ٌۇى تەتىل وۇيىۋىذىٍەى. 

ۇاليعىش َالفا چۇؼۇپ والذىو، چۇيٍى خىتايالريى تاپؽۇرۇه ئؽىلىؽى ئۇچۇى بىز َەپتە، نەى و
  نىللى ئۇوۇـۇچىالرـا ئىٍٍى َەپتە ۋاوىت بىزىؽىهّە تۇـزا ٌەلذى. 

ِەرچە رۇسا َەيتى رانىشاى ئېيًىڭ ئاخىزىفا تۇـزا ٌەلعىهۇ، ئەنها ئۇيىڭ دىًي بايزام ظۇپىتىذە 
ئائىلەر جەم بۇلۇؼۇپ ئوتٍۇسىذىٍەى. يەيە بىز پەروى چاـايذا  ئەنەط خىتاياليىڭ چاـًىذەً

پۇتۇى نەنلىٍەت دەم ئالىذىٍەى، ئەنها رۇسا َەيتتە نۇظۇلهايالرال دەم ئالىذىٍەى، دىهەً، 
نەى بىز واساه ئۇوۇـۇچىهذىٌ بۇيىڭفا خىتاي ئۇالردىٌ ئۇؼۇه دەپ ئالذىٍەى دىّەى ِەپ. 

ظۇرىعام "يۇرـۇيلىزى بۇ ئادىل ئەنەط دەپ وارايذۇ" دەپ  ظاۋاوذاؼلىزىڭىش وايذاه وارايذۇ دەپ
 جاۋاپ بەردى. 

 "ظشىًىڭچىچۇ؟"

 "نىًىڭچە ئادىل، چۇيٍى ئۇالريىڭهۇ چاـىًى بارـۇ؟"

 "ئەنها رۇسا َەيتتىٌ باؼىا، چاـايذا ظىلەرنۇ دەپ ئالىعىلەرـۇ ئۇالرـا ئۇخؽاؼال؟"

ەلۇم، جۇڭّۇدە وىعهەى تەڭعىشلىٍلەر ئۇ ئېفىز بىز ظۇرخًىپ وۇيۇپ بوػ ئاۋاسدا "ظىشِىهۇ ن
 نەۋجۇت" دىذى.
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تۇڭّايالريىڭ چىزاي ؼەٌلى ۋە تىلى خىتايالريذىٌ ئايچە پەرولەيهىّەچ، ئۇالريىڭ نەۋجۇتلىفى 
ئادەنًىڭ ئىعىذىٌ ٌۇتۇرۇلۇپ والىذىٍەى. ئۇالريىڭ خىتايالردىٌ پەروى دىىًي ئىتىادى بۇلۇپ، 

فاى ئاه دۇپپىعىذىٌ باؼىا ئۇالريى خىتايالردىٌ ئۇتتۇرا ياػ ۋە ياؼايفايالر ٌيىۋال
پەرولەيذۇرىذىفاى باؼىا بىؽارەتلەر يوه دىيەرلىَ. ؼۇڭا بىز ٌۇيى ظىًىپذىٍى يېؽى ظەل 
چۇڭزاه، ئۇسۇى بويلۇه، جەلىپٍار ياڭهېي ئعىهلىَ وىش نىًى ئويّە رۇسا َەيتىا تەٌلىپ 

 وىلىۋىذى ظەل َەيزاى والذىو. 

 سا َەيًت ئوتٍۇسنەيذۇ دەپ يۇرۇپتىهەى""نەى تېخى خىتايالر رۇ

 "ئۇالر ئوتٍۇسنەيذۇ"

 "ظىش ئۇتٍۇسۇپعىشـۇ؟"

 "ؼۇيذاه، تۇڭّايالر ئوتٍۇسىذۇ".

 "َە راط"

نەٌتەپتىٍى ئۇوۇـۇچىالريىڭ  جۇڭّۇدا ئۇيىڭ توي وىلفايلىفىذىهۇ بىخەۋەر ئىذىو، چۇيٍى
 دىّۇدەً ريىڭ َەنهىغظىًپتىٍى ئۇوۇـۇچىال فاب. ئۇيذىٌ باؼىاتوي وىلىؽى نەيئى وىلىً

لەرِە تەوعىو وىلىًاتتى، ئەنها ياڭهېي يەظلىّە ئۇتتۇرا نەٌتەپنەٌتەپ پۇتتۇرِەيذىٌ ٌىيٌ 
ئۇوۇتىۇچىلىي وىلىؾ ئۇچۇى تەربىليەلىًىۋاتاتتى. ؼۇڭالؼىا ئۇ وىعهەى ظىياظى 

 ئۇِۇيۇؼلەرِە واتًاؼهىعىهۇ بۇالتتى. 

ىٍتىٌ ٌىزِەيذىٌ ٌىيىٌ ئايىفىهًى نەى ظائەت بىزِە ئۇلّۇرۇپ ئۇيىّە باردىو، ئىؽ
ظېلىپ، ناڭا ئاتاپ بەرِەى يۇنؽاه ظاپها ئاياـًى ٌىيۋالذىو. نېُهايخايىًىڭ ئاظىتفا چىًە 

جاَاسلىزىهۇ بىز  وىؾ ياتىۇسۇلفاى بۇلۇپ، ئۇيىڭذىٌ بىز خىل ظۇـۇولۇه چىىىپ تۇراتتى. ئوي 
ياـاچ تەٌچىذە َىععىش ظۇـاه يايذىٍى تانفا ئۇريۇتىلفاى خىل وىزلىي َەم پاوىزاه ئىذى. 

يالتىزاه ِۇللەر تىشىلفاى ئىذى. تېلىۋىشۇريىڭ بېىىًىذا بىز ٌارا ئۇٌەي ناؼىًىغ وۇيۇلفاى 
بۇلۇپ، بۇ ئويًىڭ بىشەٌلىزى نەى ٌۇرِەى نىڭالرچە خىتايچە ئويلەردىٌ وىلچىهۇ 

 پەرولەيهەيتى. 

ۇيۇيفاى ظاڭشا تىشىلفاى ٌولى چىۋە ۋە بىز تەخعە نايفا ت-ئويًىڭ ئۇتتۇرىعذا ئۇظتىّە نىۋە
ياڭهېيًىڭ يولذىؽى دىۋايًىڭ بىز بۇرجىّىذە وۇرۇيۇپ ئولتۇرۇپتۇ. ئۇنۇ  ئۇظتىلىهۇ بار ئىذى. 

تىلىۋالذىفا ئۇخؽاػ َوٌۇنەت خىشنەتچىعى بۇلۇپ، باؼىا بىز ئىذارىذا ئىؽلەيذىٍەى. رۇسا 
يىڭ ختاي باؼلىفى ئۇيى َەتيًىڭ نۇظۇلهايالريىڭ دىًىي بارىهى ئىٍەيلىّىّە وارىهاي، ئۇ
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تاناوىا ئەچىىىپ تاسا َاراه ئىچٍۇسۇپتۇ. نەى ياڭهېيًىڭ ظاڭشىًعىًى ياخؽى ظاپعىش دەپ 
 ناختاپ وويذۇم. 

 "ياوتۇردىڭىشنۇ؟ ظاڭشا خۇددى بىز ئايلىذەً ٌۆم بۇلۇؼى ٌىزەً ئەظلىذە".

 "ناڭا خۇددى بىز سەيجىزدەً بىلىًذى"

 "ظاڭشا ظالهاه ئاظاى ئەنەط"

ىىعذا يولذىؾ دا نىڭ ئوريىذىٌ تۇردى. ئۇ واساوچە، خىتايچە، رۇظچە ۋە ئويفۇرچە ِەپ ئار
 تىلالريى بىلىذىٍەى.

يىلًىڭ ئالذىذا  300"ئەنها بۇ تىلالريىڭ َىچ وايعىعى نىًىڭ ئەنەط، ئۇسىهىشيىڭ تىلى 
 يۇوۇلۇپ ٌەتٍەى. بۇيى ئويلعىانال ٌوڭلۇم بەً يېزىو بۇلۇدۇ" دىذى دانىڭ خىتايچىذا.   

 "ئۇسۇيالريىڭ تىلى وايذاه ئىذى؟"

 "ئەرەپچىّە يېىىٌ ٌىلەتتى".

 "ئۇ تىلذا ظوسلىؽىذىفايالر يووهۇ؟"

 "نەظچىتتە نۇلالنالر وۇرئايًى ئەرەپچىذە ئۇوۇيذۇ، ئەنها ئۇيى چۇؼۇيىذىفاى بىزنۇ ئادەم يوه".

يۇرـۇيلىفاى ظۇرىعىذە "ظىلەرِە وۇرئايًى ئەرەپچىذە چۇؼۇردۇه" دەيذۇ، ؼۇڭا  -12وۇرئايًىڭ 
ٌىؽىلەر وۇرئايًى ئەرەپچىذىٌ باؼىا تىلذا ئۇوۇظا بولهايذۇ دەپ چۇؼۇيىۋالىفاچ، باؼىا تىلذىٍى 

بۇ واراػ يۇرـۇيلىفاى ئەرەپ بولهىفاى  وۇرئايالريى َەوىىى وۇرئاى ئەنەط دەپ وارايذۇ.
چ ٌىو نۇظۇلهايالريى وايهاوتۇرۇپ وويفاى. دىهەً، وۇرئايًى ئەرەپچىذە ئۇوۇظا ئۇيى َى

چۇؼۇيەلهىّەى، باؼىا تىلالردا ئۇوۇلفاى وۇرئاى َەوىىى وۇرئاى ئەنەط دەپ وارالفاچ، بەسى 
تەوۋىذارالر نۇظۇلهايالردىٌ ئەرەپچە ئۇِۇيۇؼٍە تەۋظىيە وىلىذىٍەى، ئۇالريىڭ بۇ خىل وارؼى 

 تۇـزىذەً وىلعىهۇ ئەنها ئەنەليەتتٍە تاسا ئويفۇى ٌەلهەيتى. 

وۇيۇؼىا تەنؽىلىۋىذى نەى ظاَىپخايًى بۇلۇپ، ئۇچىًچىعىًى  ئىٍٍى پىيالە چاي ئېچىپ
تۇظۇپ، ئۇسرە تىلەپ تۇرىۋىذىو، وۇلۇـۇنفا يەچچە ٌۇيذىٌ بىزى ئاڭالپ ٌىلىۋاتىاى 

 ـۇڭۇلذىفاى ئاۋاس ئاڭاليذى. ئۇالردىٌ بۇ ئاۋاسيىڭ يىهىًىڭ ئاۋاسى ئىٍەيلىّىًى ظۇرۇدۇم. 

الپ خىتايچە بىز يىهە دىۋىذى ئاڭىىزالهيا دانىڭ "وۇؼًىڭ ئاۋاسى" دەپ، ئاروىعىذىٌ ئۇ
 وېلىۋىذىو، ياڭهېي "ٌەپتەريىڭ ئاۋاسى" دەپ تەرجىهە وىلىپ بەردى. 

 "ٌەپتەردىٌ وايذاه بۇلۇپ بۇيذاوچە ئاۋاس چىىىذۇ؟"

 "ئۇالريىڭ وايىتىذا پۇؼتەٌتەً بىز يىهە بار، ؼۇيىڭذىٌ چىىىذۇ".
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ۇ ظادا بىلەى ئۇالريىڭ َەۋىعىًىڭ يۇرـۇيلىفاى ٌەپتەرۋاسالريى ٌورِەى بولعانهۇ ب
نۇياۋىعىتىًى باـالپ ئويلۇيۇپ ٌورۇػ خىيالىهفا ٌىزىپ چىىهاپتۇ. بۇ يەردىٍى ٌەپتەرلەر 
ياۋرۇپا ؼەَەرلىزىذە يانزاپ ٌەتٍەى ٌەپتەرلەردەً ٌىؽىًى ؼۇرٌۇيذۇرىذىفاى ٌۇلزەڭ ئەنەط، 

ۇؼۇلۇپ ٌىؽىّە خۇددى بىز ئاه يا ووڭۇر رەڭلىَ بۇلۇپ، ٌۇٌۇلذىفاى ئاۋاسى بىلەى وبەلٍى 
يەچچە ٌەپتىزى بۇلۇپ،  20وۇپال ئوي ٌەپتىزىذەً ٌۇرۇيەتتى.  نىًىڭ ئويفۇر وۇؼًانًىڭ 

ٌەپتەرلىزىًى ئۇچۇرۇپ بىًايىڭ ئۇدۇلذىٍى تانفا ئۇۋا ياظاپ باواتتى. َاۋا ئۇچۇه ٌۇيلىزى 
رۇپ ٌىلىؽٍە ئتىشلىىتا دايلىتىپ، ياناؼؽام چۇؼۇتىٌ بۇرۇى باللىزى ٌەپتەرلەريى وايتۇ

چاوىزىپ توۋالپ،چاۋاً چېلىپ، پۇتلىزىًى يەرِە ئۇرۇپ، ئونزۇنذە ئاڭالپ باوهىفاى چىىىزىفاه 
 پۇؼتەًٌى چۇوۇرتىذۇ. دانڭىذىٌ ظىشيىڭهۇ ٌەپتىزىڭىش بارنۇ دەپ ظۇرىذۇم. 

"نًىڭ يۇه ئەنها ئاٌانًىڭ يۇرـۇى ٌەپتىزى بار. ئۇ ٌەپتەرلىزىّە ئاؼلىي بېزىپ ئەرٌى 
 "دايلىتىذۇ

 والفاى ِەپلەريى ياڭهېي تەرجىهە وىلىپ بەردى. 

"ئاٌام ٌەپتەرلەريىڭ وايىتىفا پۇؼتەً ئۇرياتهايذۇ، ئۇيىڭ دىيىؽچە ئۇيذاه وىلعا ٌەپتەرلەيىڭ 
جېًى ئاساپلىًىذىٍەى. ٌەپتەرلەريىڭ ظۇ ئۇسِىًى ٌورظىڭىش نەظلىّىڭىش ٌىلىذۇ" دەيذۇ 

 دىذى. 

 يذەً "ظىلەريىڭ دولەتتە ٌەپتەر يەنذۇ؟" دەپ ظۇرىذى. تۇظاتتىٌ ئىعىّە بىز ئىؾ ٌىلىپ والفا

 "ِاَىذا يەيذۇ".

"ٌەپتەر يەپ تۇرۇػ ياخؽى، ئۇيىڭ ِۇؼى ؼىپالىي، بەسى روَى ٌىعىلى بارالرـا داۋا بۇلۇدۇ. 
 ٌەپتەر ِۇؼىذە ۋىتانىٌ ٌۆپ".

 "َەر وايذاه روَى ٌعەلّە داۋانۇ؟"

 "بەً ئېىىز ٌىعەل بولهىعال داۋا بۇلۇدۇ".

ر َەوىىەتەيهۇ ياخؽى بىز جۇپالر ئىٍەى، نەى بىز سانايالردا ئايالىًى ٌەلتزۇۇؼٍە ئۇرۇيفىًىو ئۇال
 ئۇچۇى پۇؼايهەى وىلذىو. 

 

59 

نەٌتەپًىڭ ئىععىؽى ٌۇنۇرخايا بىلەى پار واسىًى بار ئويًىڭ ئوتتىزىعذا واتًاۋاتىاى داتلىؽىپ 
ئەڭ ظۇـاه ٌىچىلىزىذە تهېپۇراتۇرا ٌەتٍەى َارۋىًى ظۇرىتىّە باـلىي ئىذى. وىؾ ٌۇيلىزىًىڭ 
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ظىلعيە ِىزادۇظىا چۇؼۇپ والفايذا َارۋا ٌۇنۇخايا بىلەى ئوى نىًۇتتا بىز وېتىو  35نىًۇط 
 واتًايتى، بىز نۇيچە پار واساى ئؽچىعى تۇختىهاي پار واسايفا ٌۇنۇر تاؼالپ ئۇتىًى ئولفايتاتتى. 

ە بەً ئىتىبارى والهايتى بۇ يەردە. ٌىؽىلەر وىؾ ٌۇيلىزى َاسىزوى ساناى ئوي ئەظۋاپلىزيىڭ ئايچ
تۇڭالتىۇلىزىًى ٌوتىٌ ئېلىۋىتىپ، يىهەٌلىٍلىزىًى تاالدا ئېعىپ ووياتتى، ِىلەنلەريى 
ناؼىًىذا يۇيۇؼًىڭ ئوريىفا تاالـا ئېچىىىپ وار ئۇظتىذە واواتتى، ِىلەنلەردىٌ چىىىاى چاڭ 

فا تىؽاڭ، بولىا ۋە جوتۇ ئېلىۋالفاى وار يۇسىذە واالتتى. َەنهە يەرِە وارظىا وولىتۇساڭ 
ئادەنلەريىڭ ٌۇچا ٌۆيذىٍى وارالريى تاسىالۋاتىايلىفىًى ٌۇرِىًى بۇالتتى. نەٌتەپ 

 َويلىعىذىٍى وارالريى ئۇوۇـۇچىالر چۇؼلۇً دەم ئېلىؾ ۋاختىذىٌ پايذىلىًپ تاسلىۋىتەتتى. 

ۋە تۇى تەڭلەؼٍەيذىٌ  نەى بېىجىڭ ۋاختىًى ئؽىلىتىؽتىٌ ۋاس ٌەچتىو ئاخىزى. وىؽلىي ٌۇى
ٌىيىٌ بېيجىڭ ۋاختىًى ووللۇيۇػ تاسا ئەوىلّە نۇئاپىي ٌەلهەيتى. دىهىعهۇ وۇياػ ئەتىّەى 

يېزىهذىٌ ٌىيىٌ چىىىذۇ دىعە ئادەنًىڭ ئؽەيّۇظى ٌەلهەيتى. ؼۇڭا نەى ؼىًجاڭ  9ظائەت 
ۋاختىًى ووللۇيىذىفاى بولذۇم، بۇيذاه وىلىؽًىڭ سىيىًى ئەتىّەيذە تۇرناوًى 

 ؼٍۇللەؼتۇرظىهۇ، ٌەچلىَ ۋاوتىهىًى ئۇسارتاتتى. نۇ
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ٌۇرەيەتتى، نەٌتەپ بىلەى َەم رۇياه تاپىايذەً ئاۋات  ٌىؽىّە ـۇلجىًىڭ ئاظاظلىي ٌۇچىلىزى
نەيذايًى تۇتاؼتۇرىذىفاى ئاساتلىي يۇلىىًىڭ ئىٍٍى ياوعىذىٍى واتار ٌەتٍەى دۇٌايالردا 

ئاتالهىؾ تاۋارالر ظېتىالتتى. وارىهاوىا  ۋەلىعپىت، تىلىۋىشۇر ۋە ٌىز ئالفۇ واتارلىي
'ظۇتعيالىعتىَ باسار ئىّىلىّى" يىڭ تىپىَ يانايەيذىعى دىيىؽٍە بۇالتتى. يۇل يۇسىّە 
ياتىۇسۇلفاى چىًە وىؽالر بىًاالريىڭ يۇسىّە چاپاليفاى چىًە وىؽالر بىلەى ئۇخؽاػ بۇلۇپ، 

چاڭ تۇساڭ بېعىپ ٌەتٍەى دەرەخلەر يولًىڭ ئىٍٍى ياوعىذا يۇپۇرناولىزىًى وېلىٌ بىز وەۋەت 
يايذاپ تۇراتتى. ٌىعؽهە يول دووىلىزىفا ئۇريىتىلفاى واتًاػ چىزاولىزىذا ظايالر چىىىپ، چىزاؿ 

 ئۇسِىزىؾ ۋاختىًى پىيادىلەرِە بىلذۇرۇپ تۇراتتى. 

ئەنها نەيذايًىڭ وارؼى تەرىپىّە ئۇتٍەيذە نەيشىزە بىزاوال ئۆسِۇرۇپ، چىزايىذىٌ يانزاتلىي 
ېفىپ تۇرـاى بالالر نايالنچىلىي ظايذۇولىزىًى ٌۇتۇرۇؼۇپ نېڭىؽىپ يۇرەتتى. يۇل ياوىعذىٍى ي

چاچ ئىلفۇ، يالتزاه تارـاه ۋە چاوهاوالر  ظېتىچىالريىڭ ئالذىذا ئاياؿ پىتٍى، ئاچىۇچ ئاظىۇچ،
دوۋلىًىپ ٌەتٍەى ئىذى. يول بويىذا بېلىّىّە ؼىپالىي پىالظتىز ئېعىۋالفاى ئەرلەر، چاچ 

ۇيۇػ ظۇيۇولىفىًى ٌۇتۇرىۋىلىپ ظېتىۋاتىاى ٌىچىَ وىشالر، ئىٍٍى بېلىّىّە ئىؽتاى ي
پايپاه ۋە ئايالچە تۇر پايپاه ظېتىۋاتىاى ئۇتتۇرا ياػ ئايالالر يۇللًى واپالپ ٌەتٍەيذى. ئۇيذى 

 . باؼىا يوه ياوعىذا چەنبىزەً تاؼالپ نىۋە واچىاليفاى وۇتىالريى ئۇتۇدىفاى ئۇيۇيالرنۇ بار ئىذى

ظاتىذىفاى َىچ يىهىعى يۇه، بىٍار تەلەپ ئادەنلەرنۇ ئاس ئەنەط ئىذى. يول ياوىعذا پۇتىًىڭ 
َوؼۇوىفا ٌىّىش ياٌى رېشىًٍە پارچىلىزى بىلەى ئۇرۇۋالفاى ئەر ئاياللەر، نوسيىڭ ئۇظتىذە 
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تىشلىًىپ ئولتۇرۇپ، يەسىزىًى يەر يۇسىذىٌ ئۇسنەي ئوتٍەى ٌەچٍەيلەردىٌ تىلەنچىلىَ 
 ى. وىالتت

تىلەنچىلەريىڭ َەنهىعى دىّۇدەً ئۇيفۇرالر ئىذى. ئۇالريىڭ يانزاتلىفىفا روَى ٌىعەللىَ، 
ئائىلەدىٍى بىئارانلىي واتارلىي ئانىلالر ظەۋەپ بولفاى بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، ئەنها نىًىڭ يەسىزىهذە 
ئۇيفۇرالر ئارظىذا ٌەڭ تاروالفاى ئؽىعىشلىي ئاظاظلىي ظەۋەپچى بۇلۇؼى نۇنىٍىٌ. 

ۇرالريىڭ ئارىعىذا ئىؽعىشلىىتىٌ ساراليهايذىفايالر يۇه دىيەرلىَ ئىذى. جۇڭّۇدا ئۇيف
ظەدىىىغ ۋە ياردىهىّە نۇتاج بۇلۇپ  ئىؽعشىلىي يەپىىىعى بولهىفاچ، يانزات ئادەنلەر باؼىىالر

ياؼاؼىا نەجبۇر بۇلۇپ واالتتى. ِۇنايىهچە، ئۇالرـا ئىچ ئاـزىتىذىفايالرنۇ ئايچە ٌوپ ئەنەط 
 ئىذى. 

نەى خىتاي ئۇوۇـۇچىلىزىهذىٌ تىلەنچىلەرِە ظەدىىە بىزەنعىلەر دەپ ظۇرىعام، ئىٍٍىغ وىش 
ئۇوۇـۇچى دايىو ظەدىىە بىزىهىش دەپ جاۋاپ بېزىۋىذى، باؼىىالر ئۇالريىڭ ِىپىّە ئؽەيهەي 
ئۇالريى ساڭلىي وىلىپ ٌۇلۇؼۇپ ٌەتتى، بەسلىزى ئۇالريىڭ ئالذىفا بېزىپ تىلەنچىلىَ وىلفايهۇ 

ذى. والفايلىزى ٌەنذىٌ ٌەم ظەدىىە بىزىذىفايلىفىًى ياٌى پەوەتال بەرنەيذىفايلىفىًى بول
بىلذۇرۇؼتى.  ئۇالريىڭ بەرنەظلىٍتىٍى ظەۋىبى ئالذى بىلەى بىزىذىفاى ئۇيچىلىَ ٌۆپ 
پۇلىًىڭ يۇولىفىًى ئەيتتى، ئايذىٌ يۇرـۇيلىفاى تىلەنچىلەريىڭ ئالذانچى ئىٍەيلىّىًى 

لىزى ئىؽلەػ ئىىتىذارى بولعىهۇ َورۇيلۇه ئىؾ وىلىؽًى خالىهايذىفاى بىلذۇرۇؼتى. يۇرـۇي
 "باي تىلەنچىلەر" دىذى. 

نىللى ظىًپهذىٍى ئۇوۇـۇچىالريىڭهۇ ئۇخؽاػ واراؼتا ئىٍەيلىّى نىًى َەيزاى والذۇردى.  نەى 
ئىچىهذە ئۇالر َىچ بولهىعا َوٌۇنەتًىڭ ٌەنعىتىؾ خاراٌتىزلىَ ئىىتىعادى ظىياظىتى ۋە 

ى ئۇيفۇرالريى بىۋاظتە ٌەنعتىؽىًى بۇ ئىؽالريىڭ تىپىَ ظەۋىبى دەپ ئەيىپلىؽى نۇنٍىٌ ياٌ
دەپ ئويلىفاى ئىذىو. ئەنها ئۇالردا بۇيذاه ئوي باردەً ئەنەط ئىذى. بۇ خىل واراؼًىڭ ٌەيًىذە 
بەلٍىو دىًىي وايذا بۇيىچًە تىلەنچىلەرِە ساٌات بەرنەظلىَ ظەۋەپ بۇلفايذۇ، ۋە ياٌى بۇ 

ٍىلەرنۇ دۇييايىڭ باؼىا يەرلىزىذىٍى ئىًعايالردەً تىلەنچىلەرِە پەرۋا وىلهىعا ٌىزەً دەپ يەردى
 ئويلۇيۇپ والذىو. 

61 

ـۇلجىذا ئويفۇر تىلى ئۇِۇيىۋاتىاى ئانزىٍىلىىالريىڭ بارلىفىذىٌ خەۋىزىو بولعىهۇ، بىز ٌۇيى 
جەنى توت ئانىزىٍىلىي  ئۇالرـا تاظاددىپى ئۇچۇرۇؼۇپ وېلىؾ يەيىال َەجەپلىًەرلىَ بىلىًذى.

بۇلۇپ، ئىٍٍىعى وىش ئىٍٍعى ئۇـۇل ئۇوۇـۇچى ئىذى. ئۇالريىڭ بىزِە ٌەلّەيلىّىًى 
اظاظىو بار. ئۇـۇالريىڭ بىلىهەى، ئەنها ئۇالريىڭ ئىٍٍى جۇپ ئاؼىىالر ئەنەظلىّىّە تۇلۇه ئ

ئەڭ ئىّىش  نىتىز بۇلۇپ، ـۇلجا ٌۇچىعىذىٍى 1.94ديىڭ بويۇى ەد بىلەى جەنىئ، بىزئىعهى بىزە
پاٌار َەم ۋىجىَ  بۇلۇپ، َەنىؽە خۇددى ئەنذىال ئويىىذىٌ بىذار بولفايذەً ٌۇرۇيەتتى.ئادەم 
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چاچلىزى وىشـۇچ ٌەنعۇس يىّىت ئىذى.وىشالريىڭ بىزىًىڭ ئعىهى لىعا،  جەنئى بولعاٌەلّەى 
ىّى يەيە بىزىًىڭ ئعىهى نىؽېل بۇلۇپ، َەر ئىٍٍىعًىڭ ئادەنًى جەلپ وىلفۇدەً ئاالَىذىل

بولهىفاچ، وايعىًىڭ لىعا وايعىًىڭ نىؽېل ئىٍەيلىّىًى نەيهۇ پەرولەيذۇرەلهەيتىو. ئەنها 
 ئۇالر بىلەى ئاالوە وىلهىفاچ، تۇتىلىعى ئاـشىفا ؼاراپ ئالهايذىفاى تەوۋىذار خىزظياياالر ئىذى.

 تۇت ئاي جەريايىذا ئىّەللىّەى ئۇچۇرلىزىو ؼۇيچىلىَ ئىذى. 

ىٍى نەوعىذىو ئېًىي بۇلۇپ، ظاددىچە بۇ يەردە يۇس بەرِەى نىللى نىًىڭ ـۇلجىفا ٌىلىؽىهذ
عىتىؽلەرِە نۇياظىۋەتلىَ ئۇچۇرالريى ئىّەللەػ ئىذى.  ئەنها ِېبى نەٌتۇوۇيۇػ ۋە نىللى 

واتارلىي ئانىزىٍىلىىالريىڭ جۇڭّۇيىڭ چەت ياوىعىذىٍى بۇ ٌىچىٍىًە ؼەَەرِە سايى يىهە 
. وارىهاوىا ئۇالر ئويفۇر تىلى ئۇِۇيىۋاتىايذەً ئۇچۇى ٌەلّەيلىّىًى بىلىؾ تەط ئىذى

ئۇالريىڭ بۇ باياظىهۇ ئادەنًىڭ ِۇنايىًى ووسـايتى، چۇيٍى ېّىّە ٌېزىپ باوعاوىلعهۇ، ت
َىچ ٌىو ئاڭالپ باوهىفاى بىز ئوتتۇرا ئاظىيا تىلىًى َىچٍىو َىچ وايذاه بىز ظەۋەپعىشال 

شسىىىىپ ئۇِۇيىؾ نۇنٍىٌ، ئەنها ئويفۇر ئۇِەيهەيذۇ. ٌىؽلەر لىزايعۇسچە ياٌى يىهىعچًى وى
تىلىذەً بىز ئۇؼؽاه تىلًى ئىتًىّۇراپالر بىلەى تىلؽۇياظالردىٌ باؼىىعى ئۇِەيهەيذۇ، ئەنها بۇ 
ئانىزٌىلىىالريىڭ َىچ وايعىعى بۇ ئىٍٍى ٌاتۇِۇرىيەِە ٌىزنەيذۇ. ئۇيىڭ ئۇظتىّە ئۇالريىڭ 

نەى َەر وىتىو ئۇالر  ۇ ئاس ئەنەط ئىذى.تىل ئۇِۇيۇػ ئۇچۇى نەٌتەپٍە تۇلەيذىفاى پۇللىزىه
ظىٍۇيتتىٌ ئۇؼۇه بىزِە تۇرنىفاچىا ئۇالريىڭ سادى يىهە ئۇچۇى ـۇلجىفا  30بىلەى 

 ٌەلّەيلىّىًىڭ تېّىّە يىتەلهەظلىّىو نۇنٍىٌ. 

وەرىتاى وىؽًىڭ ظۇـاه بىز ٌۇيى بىز ئاؼخايىفا تاناوىا ٌىزظەم بىزەد بىلەى جەنئى تاناه يەپ 
نىًىڭ ٌىزِىًىهًى ٌۇرۇپ، يېيىؽتىٌ تۇختاپ، ئەدەپ يۇسىعىذىٌ نىًى ئۇسىًىڭ ئولتۇرۇپتۇ. 

تۇسۇت وىلهاي وۇبۇل وىلىپ، بىزِە ئولتۇردۇم. نەى تاياه ئۇظتىلىّە تەٌلىپ وىلىۋىذى نەيهۇ 
 بويزىۋدىو ئۇالر َەيزايلىي بىلەى ناڭا واراپ

 "ظىش چۇؼىا ِۇؼى يەنعىش؟" دىذى بىزەد

 عىلەر؟""ئەلۋەتتە، ظىلەر يىهەن

 "ياه بىش يىهەيهىش".

 "يىهىؽىا؟"

 "يۇرـۇى ئويفۇر دوظتلىزىهىش بار، ؼۇڭا يىهەيهىش".

"نىًىڭهۇ يۇرـۇى ئويفۇر دوظتلىزىو بار، ؼۇڭا ئوس ئۇيەنذە چۇؼىا ِۇؼى يىهەيهەى، ئەنها 
خىتاي ئاؼخايىعذا چۇؼىا ِۇؼى يىّەيًىڭ يىهە خاتاظى بار؟ نەييا نۇظۇلهاى ياٌى يەَۇدى 

 ا" دىذىو.بولهىع
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 "تۇـزا دەيعش" دىذى بىزەد، جەنئىهۇ بېؽىًى لىڭؽىتىپ ئۇيىڭ ِىپىًى ناوۇللىذى.

تانىفىو چىىىىچە َاۋا رايى َەوىذە پاراڭالؼتۇه ئايذىٌ نەى ئۇالردىٌ "بۇ يەرِە ٌېلىپ ئۇيفۇر 
 تىلى ئۇِۇيىؽىڭالرـا سادى يىهە ظەۋەپ بولذى، راظال بەً وىشسىىىپ والذىو" دەپ ظۇرىذىو.

ۇالر بىز دەم واچىعىذىٍى ِۇرۇچٍە واراپ ظۇٌۇت وىلفايذىٌ ٌىيىٌ بىزەد جىهلىىًى بۇسۇپ ئ
"يىهە دىعەم بۇالر، نىًىڭچە ئويفۇر نەدەييىتى ئادەنًى بەٌال وىشسىىتۇرىذۇ، ؼۇڭا ٌوپزەً 

 ئۇِۇيەي دەپ ٌەلذىو" دىذى.

ظۇرىۋىذىو "نەى ذىٌ ٌوچىالپ جەنئى َىچ ِەپ وىلىذىفايذەً ئەنەط ئىذى، ؼۇڭا نەى ئۇيىڭ
تىجارەت ٌەظپىذە ئۇوۇـاى، ؼۇڭا بىزەر چەتئەل تىلىًى بىلىؾ ظۇدا ئؽلىزى ئۇچۇى پايذىلىي" 

 دەپ جاۋاپ بەردى.

بۇالريىڭ جاۋابىذىٌ وايائەتلەيهىذىو، دىّەيلىزىًىڭ يېزىهى وۇرۇوّەپ يېزىهى ياظالها پاراڭالر 
لهعىا، ئۇِۇيىهەى دىعە لزايعۇسچە، ئىذى. دىهىعىهۇ، ئويفۇر تىلى يا بىز چوڭ ظودا تىلى بو

ئعىپايچە ياٌى خىتايچە ئۇِەيعە ظودىفا پايذىعى بەٌزەً بولهانذۇ. ئىچ ئىچىذىٌ ئۇالريىڭ 
سادى وايذاه ئادەنلەر ئىٍەيلىّىًى بىلىپ تۇرظانهۇ، يەيىال ئاددىًىفا خۇالظىە چىىىزؼى 

جايفا ٌىلىؽى دىٌ خالهىذىو. خىزظتيايالريىڭ جۇڭّۇيىڭ ياوىعىذىٍى بۇ ٌىچىَ بىز 
 تاروىتىؾ بولهاي يىهە بولعۇى...

62 

 ئەنها بۇالريىڭ َەنهعى بىز ٌۇيى ئاؼٍارىاليذى. 

ّە تەٌلىپ وىلذى. بىش بۇرۇيهۇ بىز وايچە وېتىو بارـاى ىبۇِۇى ٌۆليىٌ بىشيى ئوي
ئۇيىڭ ئۇيىّە. ئالذى بىلەى ٌۆليىٌ بىشيى ٌۆلى، پىچىًە ۋە پىزەيىٍلەر بىلەى نىُهاى 

، ئايذىٌ بىشِە ئەيعا َەوىىذە بىز ٌىًۇ وۇيۇپ بەردى. ئۇ ئەيًى سانايذا بولفاى وىلذى
وىعهەى ۋەوەلەر َەوىىذە چۇؼەيچە بىزىپ، لىلهًى چۇؼۇيىؽهىشِە ياردەم وىلذى. بۇ 
لىلهًى ٌورِەيذىٌ ٌىيىٌ ئىالًَىڭ ئًعايالريى ظويىذىفايلىفىًى بىلذىو. بۇِۇيٍى 

 ٌۇيىهىش بەً ٌۇڭۇللۇً ئوتتى.

ٌۆليىًًىڭ ظىًىپذىٍى بىز ئۇوۇـۇچىًىڭ ئىًّىلىشچە ٌۇيذىلىَ خاتىزىغ بۇلۇپ، بۇيى نەى بۇ 
ئۇرۇيالؼتۇرـاى، ئەنها ٌۆليىًًىڭ خەۋىزى يوه ئىذى. ؼۇ َەوىىەت ئاؼٍارىاليذىٍى ـۇلجىذا 

 نەيذىٌ باؼىا چەتئەللىٍلەريىڭ َەنهعى دىٌ تارواتىۇچىالر ئىذى.  

وىىذىٍى دىّەيلىزى، نەخپى ظاوچىالريىڭ بىشِە بولفاى نېيًىڭ ٌۆليىٌ َەۋؼۇيىڭ بىلەى ؼا
دىىىىتى،  ٌۇتۇپخايىذىٍى ٌىؽىًى بىشار وىلىذىفاى بىز واتار ٌىتاپالر واتاتلىي يۇرـۇى 

 ؽىؽٍە باؼلىذى. نەظلىلەر رۇؼەيلى
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جۇڭّۇ َوٌۇنىتىًىڭ "چەتئەللىٍلەريىڭ جۇڭّۇدىٍى دىًى َەرٌىتىًى ياسارەت وىلىؾ 
 ناددىعىذا ئېًىي وىلىپ نۇيذاه بەلّىلەيّەى -8ڭ َەوىىذىٍى وارار"يى

"جۇڭّۇ چىّزىعى ئىچىذە دىًى پائالىيەتلەر بىلەى ؼۇـۇللىًىذىفاى چەئەللىٍلەر 
جۇڭّۇ وايۇيىلىزى ۋە بەلّىلىهىلىزىّە بوي ظۇيۇؼى ٌىزەً. ئۇالريىڭ جۇڭّۇ سېهىًذا 

ىًىي نەؼفۇالت دىًي ئورِايالريى وورۇؼى، ۋاٌالەتچىلىَ ئىؽخايلىزىًى ئېچىؽى، د
ئورِايلىزىًى ظېلىؽى، دىًىي نەٌتەپلەريى ئېچىؽى، نۇرىت وۇبۇل وىلىؽى، دىًى 
ئەنەلذارالريى بىٍىتىؽى ۋە جۇڭّۇ پۇوزالىزى ئارىعذا دىًىي تەؼۋىىاتى ئېلىپ بېزىؽى 

 واتتي نەيئى وىلىًىذۇ" 

بار بولعىهۇ بۇالريىڭ  ئۇيذىٌ باؼىا بىش بىلەى تۇسۇلّەى خىشنەت تۇختانىذىهۇ نۇؼۇيذاه ناددىالر
َەنهىعّە پەرۋا وىلىؽهىذى. نىًىڭ يەسىزىهذە ئۇالر ٌىؽىلەريىڭ ئۇنۇدظىشلىّىذىٌ 

ِەرچە ئويفۇرالريىڭ دىًي  پايذىلىًىؽىا ئۇرۇيۇپ، ئۇالرـا ظاختا ئۇنۇت بىزؼٍە ئۇرۇيۋاتاتتى.
ىادى بارلىفىفا ئىت  ئىتىىادى ئايچە بەً وېلىپلىؽپ ٌەتهىّەى بولعىهۇ، ئۇالريىڭ ئۇسيىڭ دىًي

بۇالر ظەل وارايتى. ئۇيىڭ ئۇظتىّە ئۇالريىڭ وىلىۋاتىايلىزىذا بىز خىل ظەنىهىيەتعشلىَ چىىىپ 
تۇراتتى. ؼۇيذاوتىهۇ، ئۇالريىڭ ئارىعىذا بىزىذىٌ بولهعىۇ بىز ظەنىهى جاۋاپ چىىار دىّەى 

 ئويذىٌ ۋاس ٌەچهذىو. 

 "ِېبي، ٌەچلىَ تاناوىا بىزِە چىىايلىهۇ؟"

يۇرـۇى ئارتۇچىلىىلىزى بۇلۇپ، ئۇ خىيايچە، ياپۇيچە ۋە ئويفۇرچىفا پولًى ئىذى. ئۇ ِېبىًىڭ 
جىعهىذىٌ خۇؼاللىي يېفىپ تۇرىذىفاى، ٌۆپ ئۇوۇـاى، ئىتياجى چۇؼٍەيال ٌىؽىذىٌ 
يارىذىهىًى ئايىهايذىفاى بىزى بولفاچ، يۇرـۇيلىفاى ٌىؽىلەريىڭ ئالىىؽىفا ظاساۋەر ئىذى. 

تۇرنىفا ٌىزىپ والفاى ئۇتتۇرا ياؼلىي بىز ئويفۇر چۇٌايهۇ ِېبىًىڭ  پۋەلىعپىت ئۇـۇرال بالعى
وولىذىٌ َەر وايذاه بىز ئؽًىڭ ٌىلىذىفايلفىفا ئىؽەيّەچ ٌۇيذە ئۇيىڭ ئەتىزاپىذا پىىىزاپ 
يۇرەتتى. نەى دايىو ئۇ ئايالًى ِېبىًىڭ ئىؽىّىًىڭ ئالذىذا پىچىًە پىزەيىَ ٌۇتۇرۇپ ظاوالپ 

بىشار بۇلۇپ،  ئاللى بۇرۇى بولفاى بولعا ئۇ ئااليذىٌ ىاالتتىو. باؼىا بىزتۇرـاى َالذا ٌۇرۇپ و
ظىلٍىۋەتٍەى بۇالتتى. ئەنها ِېبى ئۇيىڭفا ئىًتايىٌ ظەۋىزچايلىي بىلەى نۇئانىلە وىالتتى. 
ئۇيىڭفا بولفاى چۇؼەيچەم بىز وەدەر ٌوپزەً بولفاچ، ٌوڭلۇنىش يېىىٌ دوظتالردەً بۇلۇپ 

تىهۇ نەى ظۇرىهاوچى بولفاى ظۇئالًىڭ ئۇيى بىئارام وىلىذىفايلىفى نەلۇم ؼۇيذاو والفاى ئىذۇه.
 ئىذى. 

نەى ئاؼخايىفا بارىذىفاى يولذا ۋە تاناه بويزىۋاتىاى ۋاوىتالردا نەى وىشسىىىذىفاى تىهىذا ئېفىش 
   ئاچالهاي، تاـذىٌ باـذىٌ ِەپ وىلىپ، ظۇئال ظۇراؼًى وەظتەى ٌېچىٍتۇردۇم. 

پ تىلالريى ئۇِۇيىپعىش، بۇيىڭ ئاخىزى يەدە چىىار؟ بىزەر ئۇسۇى نۇددەت "ِېبى ؼۇيچىلىَ ٌۆ
 ـايىڭىش بارنۇ؟ دەپ ظۇرىذۇم. 
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ئۇ ناڭا ئىتتىَ وارىۋىذى ئۇدۇلال ظورىفاى ظۇئالىو ئۇچۇى ئۇڭايعىشلىي َىغ وىلىپ والذىو. 
 ئايذىٌ ئۇ جاۋاپ بىزىپ

 "ظىش ئىجىلًى ئۇوۇپ باوىايهۇ؟" دەپ ظۇرىذى. 

 ىًى ئاسراه ئۇوۇـاى"."ېيڭى ئىًجل

"ئۇيذاوتا ئىًجىلذىٍى خۆػ خەۋەردىٌ خەۋىزىڭىش باردۇ؟ دىهەٌچىهەى، ئەيعا پەيفەنبەريىڭ 
ئولّەيذىٌ ٌىيىٌ وايتا تىزىلىؾ َەوىىذىٍى خەۋەرى بىلەنعىش؟ بۇ دىهەً ئەيعايىڭ ئۇسىًىڭ 

 فاى خەۋەر"َەر ٌؽىى بىلىؽٍە تىّىؽلىَ بولئعىپاتاليذىفاى ئىعپات، رىعالە ئٍەيلىّىًى 
 دىذى

بۇ ياخىؽى خەۋەريى َەر بىز ئًعايفا ئوس تىلىذا ئۇوتۇرـاى ياخؽى، ؼۇڭا بۇ تىلالريى ئۇِەيذىو 
 دەپ چۇؼەيذۇرۇپ ئوتتى. 

"ٌىؽلەرِە بىۋاظتە ديىؽىڭىش سۇرۇرنۇ؟ ئۇسىڭىش ئاؼۇ خىل تەوۋىذار يولًى تۇتۇپ، باؼىىالرـا 
 يەنۇيە بۇلۇپ ئوتعڭىش ٌۇپايە ئەنەظهۇ؟"

اه وىلىؾ  نۇَىو ئەلۋەتتە، ئەنها يىتەرلىَ ئەنەط، ياخؽى خەۋەريى َەرٌەتتە "ئۇيذ
 ٌورظەتٍىًى بولهايذۇ، ؼۇڭا ئېفىش بىلەى يەتٍۇسۇػ ٌىزەً".

"ٌىهلەرِە بۇ خەۋەرلەريى يەتٍۇسۇؼًى وايذاه تالاليعىش؟ ظىش ئويفۇرالريى ئاالَىذە تاللىذىڭىشنۇ 
 يا؟"

الاليذۇ، ؼۇيذاوتىهۇ، ئۇيفۇرالرنۇ ئەيعايىڭ ئەتىزاپىذا جەم "نەى ئۇچزاؼىايالريى ئىالَىو ئۇسى ت
ئۇالر ئۇچۇى پايذىلىي دەپ وارايهەى.  نىًىڭ خىزظىتياى دىًىيفا ئتىىاد وىلىذىفاى يۇرـۇى  بولعا

خىتاي دوظتلىزىههۇ بار، ئەنها ئۇالر بىلەى ظوَبەتلەؼٍەيذە ئىًجىلذىٍى ياتالرـىهۇ دوؼهەيلىَ 
 ۇرىلەردىٌ ظۆسلەپ بىزىهەى" دىذى.وىلهاظلىي َەوىىذىٍى ظ

"بەسىلەر ئوسلىزىًىڭ ٌۇچلۇً نەدەييىتى ۋە دىًىي ئىتىىادى بار وۇۋنلەرِە بۇ خىل يەرظىلەريى 
 تەؼۋىي وىلىؾ بىز خىل ئەخالوعىشلىي دەپ وارىؽى نۇنٍىٌ، بۇيىڭفا وايذاه وارايعىش؟"

رنەيذىفاى نەدەييەت يوه، ؼۇڭا "يىَ بىش َەنهىهىش دۇيايًى ئوسِەرتٍۇچىلەرنىش، دۇييادا ئوسِە
 بىز خىل رېتىهذا تۇرىۋىزىؽًىڭ ئۇسى ياخؽى ئەخۋال ئەنەط". 

نەدەييەتًىڭ يىعپىلىٍى َەوىىذىٍى پاراڭًى نۇؼۇ يەردە تۇختىتىپ، ظاوچىالريىڭ ئۇيى ئاۋارە 
وىلفاى وىلهىفايلىفىًى ظۇرىعام، َىچ ٌىو بىز يىهە دىهىذى، ئۇالريىڭ ِىپى بولعا ئۇدۇل 

بۇلۇدۇ، نۇئالىهلىزىهىًى وىيًىفىچە دىذى. بەلٍىو ئۇيىڭ ظەنىهىلىّىًىڭ  ەٌەلع ناڭا
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تەظىزىذىٌ بولعا ٌىزەً، ِەرچە ئۇيىڭ وىلىۋاتىايلىزى ٌالالنذىٌ ئۆتهىعهۇ، دىّەيلىزى نىًى 
 ئەنها باؼىىلىزى ئۇيىڭفا ئوخؽىهايتى.  ئايچە بىئارام وىلىهىذى.

 

63 

اؼالپال جۇڭّۇدا دىٌ تاروىتىؽًى باؼلىفاى. ئەڭ دەظلەپتە خىزظتيايالر يەتتىًچى ئەىعىزدىٌ ب
ٌەلّەيلىزى يوظتارىياى پىزوعى بۇلۇپ، ئۇالر ٌۇيعتايًىپۇلًىڭ پوپى يېعتورئىۇظًىڭ 

 –تەلىهاتىًى ئاظاط وىلىذۇ. ئۇيىڭ تەلىهاتىذا ئەيعايىڭ روَايىيتى بىلەى ئادىهىّى بىز 
يىلى چاڭئەى  -638ىذۇ. ئۇالر نىالدىًىڭ بىزىذىٌ ئايزىو ئىٍٍى َادىعە دەپ ئىلّىزى ظۇر

)بۇِۇيٍى ؼىئەى( ؼەَىزدە تۇيجى چىزٌاۋىفا َول ظالىذۇ، ئۇيىڭفا ئەِىؽىپ خىزظىتياى 
دىًىًىڭ باؼىا پىزوىلىزىىٌ ئەيعاچىالر، نېتۇدىعتچىالر، پزوتېعتايچىالر، باپتىعتچىالر، 

ارواتىۇچىالرـا بولفاى بۇ دىٌ تئەڭّىلٍايچىالر ۋە ٌاتۇلىٍچىالرنۇ جۇڭّۇـا ٌىزىذۇ. 
نۇئانىلىهۇ دايىو ئىّىش پەط بۇلۇپ ٌەلذى. ِەرچە يۇرـۇيلىزى سىياٌەؼلىٍٍە ئۇچزاپ، 
سىًذايالرؿ تاؼلىًىپ َەتتا وەتلى وىلًفاى بولعىهۇ، ئۇالريىڭ ئايىفى تاٌى بۇِۇيّىچە ئۇسۇلۇپ 

 والهىذى.

لۇپ، ئۇالر ئاظاظەى وەؼىەريى دەظلىۋىذە ؼىًجاڭفا ٌېلىپ دىٌ تارواتىايالر ؼىۋىتعيەلىٍلەر بۇ
نەرٌەس وىلىپ َەرٌەت ئېلىپ بارـاى. ئىًجىلًىڭ ئويفۇرچە تەرجىهىعىهۇ تۇلۇوعىش وىعهى 

يىلى دەظلىۋىذە ۋۇجۇتىا چىىىاى بۇلۇپ، ٌىيٌ تۇلۇولىًىپ داۋانالؼىاى.  – 1898
نىڭ  70-60ئەظىزدىٌ تارتىپ تاٌى "ئاساتلىىىىچە"  – 19ؼىۋىتعيەلىٍلەريىڭ پەرەس وىلىؽچە 

دىًى تەؼىۋىىات ناتىزيالى تاروىتىلفايهىؾ. بۇ ظايالرـا تايًىپالر ؼىجاڭذا نەسٌۇر دىًفا بولفاى 
يىلى ئەتىزاپىذا  – 1920وىشسىىىؾ يۇوۇرى بولفاى دەپ يەٌۇى چىىىزػ ئالذىزاڭفۇلۇوتۇر.  

ئەيًى  ؼىجاڭذا دىٌ تاروىتىؾ ئېلىپ بارـاى ؼۇتاليذىيەلىَ جورج خويتىزيىڭ خاتىزلىؽىچە،
سانايذا وىعهەى ئويفۇرالر خىزظىتياى دىًى تەؼۋىىات ناتىزياللىزىًى ظېتىلىۋىپ، ئۇيى ٌىتاپ 

ٌۇچىذا جانائەتچىلىًٍىڭ ئالذىذا ظاتىۇچىالريىڭ ئالذىذا يىزتىپ تاؼاليذىٍەى ياٌى 
نۇؼۇ ئۇچهەيلىٍتىٌ بولعا ٌىزەً، ئۇ ئويفۇرالريى "ئۇالريىڭ َەنهىغ  ٌويذۇرىۋىتىذىٍەى.

 ەً ئىًتايىٌ َاٌاۋۇر ۋە ياداى" دەپ تەظۋىزلىّەى.دىّۇد

بۇ تۇپزاوًىڭ يىزاولىفى ۋە ئوتٍەى بىز ئەظىزدە داۋانالؼىاى ئۇسۇلهەط ئۇرۇػ تۇپىالڭلىزى 
تۇپەيلى چەتئەللىٍلەريىڭ بۇ يەرِە ٌىلىؾ ئاظايفا تۇختىهىفاى. ؼۇڭالؼىا دىٌ تاروىتىؽًى 

ذە ئويفۇرالريى "يىزاولىفىذىٌ يېىىًلىؽىؾ ئاظاط وىلفاى جۆؼئا پزۇجېٍتى دىّەى تور بىتى
 ظايىًى  ئويفۇرالريىڭدۇرۇط يولذىٌ ئاسـاى تەط ٌىىؽلەر" دەپ تەظۋىزلەيذۇ. باؼىا بىز تور بېتى 

 %  دەپ ياسـاى. 99.9
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دىٌ تاروىتىؽتىٍى بۇ نۇؼٍۇللەر ۋە وايۇيى جەَەتتىٍى دۇؼۋارچىلىىالر خىزظتياى دىٌ 
سەلهىذى. بۇيى ـۇلجىذا دىٌ تاروىتىۋاتىايالريىڭ ظايىًىڭ تارواتىۇچىلىزيىڭ ئۇنۇدىًى ئۇ

وايچىلىَ ئىٍەيلىّىذىٌ ٌۇرۇۋىلىؽىا بۇلۇدۇ. ؼىًجاڭًىڭ باؼىا ؼەَەرلىزىذە َەرٌەت 
يەچچعى  30وىلىۋاتىايالريىڭ ظايى تېخهۇ ٌۆپ ئىذى. بەسى نۇئالىهالريىڭ ديىؽىچە وەؼىەردە 

بىز تور بېتىذىٍى "ئىجاتٍارلىي بىلەى يول  بارنىؾ، ئۇرۇنچىذىٍىلەريىڭ ظايى تېخهۇ ٌۆپ.
تېپىؾ ظىتزاتىّيەظىى" بويًچە ئۇالريىڭ ٌۆپىًچىعى "ئۇوۇـۇچى" ياٌى "نۇئالىو"لىي يىىاۋى 

ئويفۇرالرـا  "ئاسـاى"بىلەى جۇڭّۇدا ئۇسۇى نۇددەت تۇرۇػ ۋىشىعىّە ئېزىؽىپ، دۇرۇط يولذىٌ 
 يى يەتٍۇسەتتى.  ەرىعالى ئىالَ

ايلىزىًىڭ وايۇيفا خىالپ َەرٌەت ئىٍەيلىّىذىٌ خەۋەردار بۇلعانهۇ، ئۇيفۇر ئۇالريىڭ وىلىۋاتى
تىلى ئۇِۇيىۋاتىاى بىز نۇيچە چەتئەللىًٍىڭ بۇ يەردە ئاۋىيىپ وىلىؽىذىٌ ِۇناياليفايالر ئايچە 
ٌۆپ بولهعىا ٌىزەً دەپ ئوياليتىو. ئەنها ئۇسۇى ئوتهەي بۇيىڭذىٌ ِۇناياليفايالريىڭ نەيال 

 ەلۇم بولذى. ئەنەظلىّىو ن

نىللى ظىًىپتا ئووۇيذىفاى ئېيىىىا ئوخؽايذىفاى دۇلىۇى ئعىهلىَ بىز ئۇوۇـۇچى بىز وايچە 
َەپتە دەرظٍە واتًاؼهىذى. دولىۇى ٌىچىَ بىز دۇختۇرخايىًىڭ يۇرەً واى تۇنۇرلىزى ٌىعلىًى 

رط داۋااليذىفاى دوختۇر بۇلۇپ، ِاَىذا بالالريىڭ خەتهىعىًىهۇ وىالتتى. بىز ٌۇيى دە
يېزىهلىؽاي دىّەيذە دولىۇى َىجىيىپ ظىًپىا ٌىزدى. دەرظتىٌ ٌىيىٌ ئۇ يًىهفا ٌىلىپ 
دەرظٍە واتًىؽالهىفايلىفى ئۇچۇى ئەپۇ ظۇىزىۋىذى، نەى ئىؽالر ياخؽىذۇ دەپ ٌۇڭۇل بۇلۇپ 

 ظۇرىذىو. 

 "ئىؽالرـۇ ياخؽى، ئەنها دۇختۇرخايا باؼلىفى دەرظٍە واتًىؽىؽىهفا ئۇيۇناي وويذى" دىذى

 يىهىؽٍە وويهايذىٍەى؟ ٌىعەللەر بەً ٌوپهۇيا؟""

"ٌىعەللەريىڭ ئاس ٌوپلىّى نەظلە ئەنەط، باؼلىي بۇ نەٌتەپتە خىزىعتىيايالر بەً ٌۆپ، 
 ظىشيى ئوسِەرتىۋىتەرنىٍى دەپ ئۇيۇنايۋاتىذۇ".

 "باؼلىفىڭىشيىڭ دىّىًى تۇـزىذۇ بەلٍىو".

ىًىڭچە ئۇالر بىٍاردىٌ بىٍار ۋاختىًى سايا "ئۇالر يىهە ئۇچۇى ؼۇيذاه وىلىؽىا ئۇرۇيىذىفايذۇ؟ ن
 وىلىۋاتىذۇ. ئۇيفۇرالر نۇظۇلهاى، ئۇالريىڭ ئۆسِىزىؽى نۇنٍىٌ ئەنەط."

 "نىًىڭچە ئۇالريىڭ وارؼى باؼىىچىزەً بولعا ٌىزەً".

"بەسىلەر بۇالريىڭ بەرِەى پۇلى بىلەى يارىذىهىًى وۇبۇل وىلىؽى نۇنٍىٌ، ئەنها باؼىا 
 ياتايىٌ". تەلەپلىزىّە ئەِىؽىؽى

 "يالفايالدىٌ خىزظتىياى بۇلۇۋالفايالرنۇ بارنىذۇ؟"
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"يوه. ئۇيذاه وىلعا بونايذۇ. نۇنٍىٌ ئەنەط. ئەِەر بىز نۇظۇلهاى نەى خىزظتياى، نۇظۇلهاى 
 ئەنەط دىعە، ئىؾ تانام!".

ئۇ خېلى بىز َاساـىچە جىو تۇرـايذىٌ ٌىيىٌ ٌۇلۇپ تۇرۇپ "بەسى ئىتىىادى ظۇظزاولىزى 
اى بۇلۇۋىلىؽىهۇ نۇنٍىٌ يالفايذىٌ، ئەنها ٌوپچىلىّى بۇيذاه خىزظتيايالردىٌ خىزظىتىي

بىشار. ئوتٍەى ئايذا وەؼىەردە بىز ئاپتۇۋۇسدا ٌىتىۋاتعام تويفىچە ئىچىۋالفاى ئىٍٍى ياػ باال 
چىىتى. ئاپتۇۋۇسدا ئانزىٍىلىىىا ئۇخؽاپ ٌىتىذىفاى بىز چەتئەللىَ ئۇالرـا بىز ٌىچىَ 

. وارىفايذا دىٌ تاروتىىؽىا نۇياظىۋەتلىَ ٌىتاپ بولعا ٌىزەً، بۇ ئىٍٍى ٌىتاپچىًى بەردى
نەط ٌىتاپًى ٌۇرۇپ بېىىپ، بىز چەتٍە تاؼالپ وويۇپ َېلىىى چەتئەللىًٍى ئۇرۇپ ٌەتتى. ئۇ 
 ئەپۇ ظۇرىعىهۇ تۇختىهاي ئۇرىۋدى، ئاخىزدا ئاپتۇۋۇسدىٌ چۇؼۇپ ئاراى جېًىًى وۇتۇلذۇرىۋالذى".

ى دولىۇيذىٌ باؼىىالردىهۇ ٌۆپ ئاڭلىفاى. رىؽات بىلەى تۇرظۇيًىڭ دەپ بۇيذاه َىٍايەلەري
بىزىؽىچە بەسى دىٌ تارواتىۇچىالر يانزات بالالريىڭ دىىىىتىًى جەلپ وىلىؾ ئۇچۇى ئۇالريىڭ 
ئۇوۇػ پۇلىًى تۇلەپ بىزىؽٍە ئۇرۇيفايهىؾ. بۇيذاه ۋاتىىتلىي دىًفا ٌىزِۇچىلەريى "وۇظاه 

پ ئاتىؽىذىٍەى، چۇيٍى ئۇالريىڭ ووظىفى تۇيفايذىال دىٌ يادىفا باالظى خىزظتىيايالر" دە
ٌىلىذىٍەى. تۇرظۇى بىلەى رىؽاتتىٌ باؼىا نەى ئۇچزاؼىاى يۇرـۇيلىفاى ئويفۇرالريىڭ َىچ 
وايعىعى بۇ دىٌ تەؼۋىىاتچىلىزىًىڭ َەرٌەتلىزىًى پەرۋايىفىهۇ ئېلىپ وويهايذىٍەى. ئۇالريىڭ 

خىل ئاخهىىايلىي بۇلۇپ، ئويفۇر دىهەً نۇظۇلهاى دىهەً،  وارىؽىچە بۇالريىڭ َەرٌىتى بىز
 خىزىعتىياى بۇلۇػ نۇنٍىچىٍىّى يوه دىهەً. 

ئۇيفۇرالريىڭ بۇيذاه پەرۋاظىشلىي بىلەى وارىؽىًى تۇـزا چۇؼۇيۇؼٍە بۇلۇدۇ، ئەنها بۇ خىل 
ا ـەلىتە َەرٌەتلەردىٌ خەۋەردار َوٌۇنەتًىڭهۇ يىهە ئۇچۇى بۇالريى تۇظۇؼىا ئۇرۇيهاظلىفى ناڭ

بەلٍىو ئۇالريىڭ بۇيىڭفا يول وۇيۇؼىذىٍى بىز ظەۋىبى، ؼۇيذاه وىلىؾ ئاروىلىي تۇيۇلذى. 
ئويفۇرالريىڭ ئعىالم دىًى ئىتىىادىًى ظۇظالؼتۇرۇپ، ئىًاولىفىًى بۇسۇػ بولعا ٌىزەً. ؼەروى 

 ىلفاى:تۇرٌىعتاى تۇر خەۋەرلىزىذىٍى بىز ئىعهىًى والذۇرنىفاى ياسـۇچى نۇيذاه دەپ تەَلىل و

َوٌۇنەت ؼۇيذاه وىلىؾ ئاروىلىي بىز خىل پاظٍىًا ئۇيۇى ئويًهاوتا. ئۇالريىڭ 
نەخعىذى ؼەروى تۇرٌىعتايلىىالريى بۇ دىٌ تارواتىۇچىالرـا 
دۇؼهەيلەؼتۇرۇؼتۇر.  ئەِەر ؼەروى تۇرٌىعتايلىىالر ئۇالريفا وارؼى َەرىٍەت 

يى لۇيذانىًتالىعتالر ئېلىپ بارظا، َوٌۇنەت نۇؼۇ پۇرظەتتىٌ پايذىلىًپ ئۇالر
دەپ باظتۇرۇؼىا پايذىلىي. جۇڭّۇ َوٌۇنىتى ـەرپ دولەتلىزىًىڭ 
لۇيذانىًتالىشىهذىٌ ئەيىعزەيذىفايلىفىًى بىلىذۇ، ؼۇڭالؼىا بۇ يەردە يۇس 
بەرِەى َەروايذاه بىز يانايىؽًى لۇيذانىًتالىعت والپىفى بىلەى ئەيىپلەپ، 

ۇى وايۇيى ئاظاط ئىشدەيذۇ. يوۋەتتە ئوسلىزىًىڭ خەلىىهىشيى باظتۇرۇؼلىزى ئۇچ
بىش بەً وىيىٌ ئەخۋالذا تۇرۇۋاتىهىش، بۇيىڭذىٌ وۇتۇلىؽهىش ئۇچۇى بىزەر 
تەٌلىۋى پىٍىزىلىزىڭىش بارنۇ؟ ئەِەر بۇ خىزظتىياى دىًذارلىزى پۇل ناتىزيالالر 
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بىلەى بىشيى ظېتىۋىلىپ دىًفا ٌىزِۇسۇؼًىڭ ئوريىفا دۇيياـا بىشيىڭ تارتىۋاتىاى 
. ئەِەر بىز ى سۇلۇنلىزىهىشيى ئاڭالتعا چىٌ ٌۆڭلىهىشدىٌ نىًًەتذار بۇالتتۇجەۋر

وىعو ئادەم ناددى نەيپىيەتًى ووـلىؽىپ ئۇالريىڭ دىًىفا ٌىزظە، بۇيىڭ 
 خىزىعتياى دىًي ئۇچۇى وايچىلىَ پايذىعى بۇلۇدۇ؟

ۇپ والذىو. نەٌتەپ يىهە ئۇچۇى بۇالريى تۇظۇپ والهايذىفايذۇ دەپ ئويلۇي ە ئىچىهذەنەى يەي
بۇيىڭ بىز ظەۋىبى بېيجىڭ ؼاڭخەيذەً چۇڭ ؼەَەرلەردىٍى ياخؽى نۇئاؼًى تاؼالپ بۇيذاه 
يىزاه يۇرتالرـا ٌىلىپ، ٌىچىٍىًە نۇئاػ ئۇچۇى ئىًّىلىش تىلى دەرظى ئۇتۇؼًى خااليذىفاى 

تەط ئىذى. ئىٍٍىًچى ظەۋەپ، نەٌتەپ ئۇچۇى بۇ  چەتئەللىٍلەريى تېپىؾ بىزاس
ئۇوۇـۇچىالردىٌ ٌىزىذىفاى تاپاۋەتهۇ ئاس ئەنەط ئىذى. ئۇيذىٌ باؼىا نەٌتەپ تەرەپًىڭ 
ئۇالريىڭ دىٌ تاروىتىۋاتىايىفىفا ئايىت دەلىل ئىعپاتىهۇ يىتەرلىَ ئەنەط. ئۇالريى ۋەس 

تۇتىۋالهىعا، ئۇالريىڭ وىلهىؽىًى وىلىۋاتىاى ياٌى دىًى ناتىزيالالريى تاروىتىۋاتىايذا 
ئىعپاتالػ تەط. ئۇالر َەنىؽە بۇل خىل پائاليەتلەريى ئوسلىزىًىڭ ئارىعذا، باؼىىالر بولهىفاى 
نۇَىتتا ٌىؽىلەريىڭ ئويلىزىذە ئېلىپ بارـاچ، ئىعپات تېپىؾ نۇنٍىًچىلىّى بەٌال ٌىچىَ. 

َەنهە ٌىؽىًىڭ ر ٌىلىذىفاى ئويىّە چەتئەللىَ نىُهايالبۇالريى ئىعپاتالػ ئۇچۇى ئۇالر 
ئۇريىتىؽىا تۇـزا ٌىلىذۇ، بۇيذاه وىلىذىفايلىفىفا ئويلىزىّە ئۇـۇرلۇوچە تىڭؽاػ ئەظۋاپلىزيى 

نىًىڭهۇ تاسا ئؽەيّۇم ٌەلهەيذۇ. ئەِەر نەى ئۇالريىڭ ئۇظتىذىٌ ؼىٍايەت وىلعانهۇ، 
ئەٌعى بۇ وىلفايلىزىو دىّەيلىزىهىًى ئىعپاتاليذىفاى َىچ وايذاه بىز دەلىل ئىعپاتىو يوه، 

ئۇچۇى نىللى ظىًپتذىٍى وىعهەى پاراڭلىزىو َوٌۇنەتًىڭ دىىىىتىًى تارتىپ ئۇسۇنّە ئىؾ 
 تېپىۋىلىؽىو نۇنٍىٌ. 
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ٌۇتٍۇچى وىش نىًى ئۇظتەلّە ئولتۇرۇؼىا تەٌلىپ وىلىپ "َېىلىال تېخى ئىٍٍى دۇظتۇڭىشنۇ 
 نۇؼۇ يەردە ئىذى" دىذى

 "وايعى دوظتلىزىهًى دەيعش؟"

 "َېلىىى ئىٍٍى ئانىزىٍىلىي ئۇوۇـۇچىًى دەيهەى".

 "ئۇالر نىًىڭ دوظتلزىو ئەنەط"

 "َەنهىڭالر چەتئەللىٍىۇ؟"

 "ؼۇيذاه، ئەنها ئۇالر دىٌ تارواتىۇچىالر"

 "ئۇيذاه ئەنەظتۇ؟"
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 "ؼۇيذاه"

ئۇ بىز َاسا راظتىًال چۇچىٍەيذەً َەجەپلىًىپ تۇرۇپ والفايذىٌ ٌىيىٌ ئاؼخايىفا ٌىزىپ 
 تانىفىهًى بويزىذى.  ئاؼپەسِە

ؼۇيذىٌٍ ٌىيًىٍى َەپتىلەردە نەى ئۇچىزىفايلىٍى ئادەنّە بۇالريىڭ دىٌ تارواتىۇچالر 
ئىٍەيلىّىًى دەپ ٌەلذىو. ئۇوۇـۇچۇنلزىو، ئاؼخايىذىٍى نۇالسىهالر، باوىالالر َەتتا ظەل 

. ِۇنۇػ ئەخلەت ئىؽچىعى واتارلىي ِىپىهًى ئاڭالؼًى خالىفايالريىڭ َەنهىغ دىذىو
ٌىؽىلەريىڭ بۇيىڭىذىٌ خەۋەر تىپىؽى ٌىزەً. نىًىڭ بۇ وىلفايلىزىهًىڭ دىٌ 
تارواتىۇچىالريىڭ وۇلىفىفا ٌىزىپ وېلىؽى تۇرـايال ِەپ، ئۇالريىڭ رئىاٌعىيەيعىًىڭ وايذاه 

 بۇلۇؼىًى ٌۇتۇپ تۇردۇم. 

 بۇيى ئاس دەپ، بىز ٌۇيى ئۇـۇرلۇوچە چىىىپ َىلىىى ٌىتاپخايذىٍى دىًي ٌىتاپالريىڭ
يىفىؽتۇرىۋەتتىو. ئەنها ئۇ ٌىتاپالريى وايذاه بىز تەرەپ وىلىؽًى تاسا بىلەلهەي، َەنهعىًى بىز 
تارتهىفا تىىىپ وويذۇم. ئۇالريىڭ وىلىۋاتىايلىزىًىڭ نەى بىلەى َىچ وايذاه نۇياظىۋىتىًىڭ 

نەط، يوولۇـى ؼۇيذاوال بۇ ئىًعايالريىڭ باؼىىالرـا سەخهىتى يۇولىفى ٌالالنذىٌ ٌەچهىذى ئە
ئەنها ؼۇيذاوتىهۇ ٌىؽىلەريى َوؼياراليذۇرۇؼتىٌ تۇختاپ والهىذىو. نەى يىفؽتۇرۇپ وويفاى 

 ٌىتاپالرنۇ تۇختىهاي دايىو يەيە ٌىتاپخادىٍى ئىؽٍاپالرـا تىشىلىپ تۇراتتى. 
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يىهىال دىّەى بىلەى وارىهاوىا ـۇلجا ؼەَزىًىڭ ۋەسىيتى تىًچ ٌۇرۇيەتتى.  ِەرچە ئويفۇرالر 
خىتايالر ئانالىًىڭ بارىچە ئارالؼهاي ئوس ئالذىفا ياؼاؼىا تىزىؽعىهۇ، وىعهەى نۇَىتالردا بىلەى 

بىزلىٍتە بولهايهۇ بولهايتى. َەر ئىٍٍى نىللەتًىڭ بارىذىفاى ئاؼخايىلىزى، نەَەللە ٌويلىزى 
ذەً ئايزىو، ظۇدا ظېتىي وىلىذىفاى باسارلىزى ئايزىو بولعىهۇ، پۇؼتىخايا ۋە دۇختۇرخايا دىّەي

ئانهىۋى نۇالسىهەت ئۇرۇيلىزىذا يەيە ئۇچزۇپؽۇپ تۇرؼتىٌ ظاواليفىلى بولهايتى. بۇ يەردە 
ئىؽلەيذىفايالريىڭ نىللەت تەۋەلىّىهۇ َەر خىل بۇلۇپ، ئويفۇرالر بىزەر خىتاي ياٌى تۇڭّايفا 

ى نۇالسىهەت وىلؽتىٌ ئۇسيى تارتىؽى نۇنٍىٌ ئەنەط، چۇيٍى بۇ ئۇالريىڭ خىشنەت دائىزىعىذىٍ
 ۋەسىپىعى َىعاپلىًاتتى. 

ئۇيذىٌ باؼىا ئاپتۇۋۇسالردىهۇ ئۇيفۇر خىتاي ئۇچۇرۇؼۇپ تۇراتتى. ـۇلجىذا ئىٍٍى خىل ئانهىۋى 
زى نۇوىو چوڭ ئاپتۇۋۇس ئۇسۇى تاه وەۋەتلىَ بىٍەتلى ىواتًاػ ئاپتۇۋۇسى بار بۇلۇپ، بىز خىل

ى، بۇيىڭ ئۇچۇى پارچە پۇل دايىو بۇلۇپ، بىلەت ئېلؽى ئۇچۇى پۇلًى بىز ظايذۇوىا تاؼلىعا بۇالتت
السىو بۇالتتى. يەيە بىز خىلى ٌىچىَ ئاپتۇۋۇسالر بۇلۇپ، بۇالر وەيەردە تۇختىعا بۇالۋىزەتتى. بۇ 
خىل ٌىچىَ ئاپتۇۋۇسالريى بىلەت ظاتىۇچى بىلەى ؼۇپۇر َوددىّە ئېلىپ بەلّىلەيّەى يولذا 
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ە بەػ نىًۇتتىٌ ئۇؼۇه ظاوالػ تىجارەت وىالتتى. ئاپتۇۋۇس ٌوپ بولفاچ ئادەتتە بىٍەتت
ٌەتهەيتى. ؼۇيذاوتىهۇ، ئاپتۇۋۇسالر َەنىؽە وىعتىىىعتاڭ بۇلۇپ ٌىتەتتى. بۇلۇپهۇ وىؽتا ئادەم 
تېخهۇ ئاۋىپ ٌەتٍەچ، ئۇى ٌىؽىلىَ ٌىچىَ بىز ئاپتۇۋۇسـا َەنىؽە يىّىزنىذىٌ ئۇؼۇه ئادەم 

ئۇخؽاػ بىز بوؼلۇوتا وىعتلىپ  تىىىلىپ چىىاتتى. بۇيذاه چاـالردا ئويفۇرالر بىلەى خىتايالر
تۇرۇؼىا نەجبۇر بۇالتتى. پەوەت بىز وېىتو بىز ئوـزىًىڭ بىزىًىڭ يايمۇيىًى ئۇـۇرالؼىا ئۇرۇيۇپ، 

 تۇتۇلۇپ وېلىپ بۇريىفا بىز نۇػ يىّەيذىٌ باؼىا بىزەر ٌوڭۇلعىشلىَ ٌورنىذىو ئاپتۇۋۇسدا. 

ەره ٌۇردۇم، چۇيٍى ٌوپىًچە ئاپتۇۋۇسالردا نىللەت پەروى يۇه بۇلۇپ، پەوەت جىًعى پ
ئاپتۇۋۇسالردىٍى بىلەتچىلەريىڭ َەنهعى ئايال ٌىؽى بۇلۇپ، ئۇالر تۇختىهاي تۇالپ تۇراتتى. 
ئۇچۇى يىلالردىٌ بىزى نۇؼۇ ٌەظپ بىلەى ؼۇـۇلاليفاى بولفاچ "ئاروىفا نېڭىڭالر، تىش چۇؼۇڭ، 

ۋاتىايذەً ئاڭلىًىپ ٌىتەتتى. چاوىاى چاوىاى بۇلۇپ" دەپ ۋاوىزاؼلىزى ئادەنّە خۇددى ئىت واۋا
ئەنها َەوىىى َورنەتٍە ظاساۋەرلىزى ئوتتۇرا ياؼىلىي ياٌى ياؼىًىپ والفاى ئويفۇر ئاياللىزى 
بۇلۇپ، ئۇالر ئاپتۇۋۇسـا چىىىؽى بىلەى، ئادەنًىڭ ئاس ٌوپلىّىّە باوهاي ئەرلەر ئورۇيلىزىًى 

ٌوسِە چىېلىىهايذىفاى يەرلەردە  بۇؼۇتۇپ بىزەتتى. ئەنها بۇ ئايالالر ئۇس ئويلىزىذە دايىو
يۇرظىهۇ بۇ يەردە َورنەتلىًەتتى. نەى ٌىزِەى ئويفۇر ئويلىزىذە بۇ ئايالالر ئۇظتەللەرِە ـىشا 
تىشىپ بۇلۇپ ٌۆسدىٌ ـايىپ بولۇپ، داظتىخاى بوؼىفايذا واچىالريى يېفىؽتۇرۇؼىا پەيذا 

ئايالى بار يۇولىفى ناڭا يانەلۇم بۇالتتى. يۇرـۇى ئۇيفۇر دوظلىزىو ئويلەيذىو دىّەى بولعىهۇ 
 ئىذى، چۇيٍى ئۇالريىڭ بىزەرظىهۇ ئايالىًى ئېلىپ بىش بار ظۇرۇيالرـا ٌېلىپ باوهايتى. 

چۇنبەل ئارتىۋالفاى ئايالالريىڭ يىعبىتى بىز وەدەر ٌوپ بولعىهۇ،  يۇسىّە جەيۇبى ؼىًجاڭذا
ىٌ ٌەم ئۇچۇرايتى. ئويلەيّەى ـۇلجىذىٍىلەريىڭ ئارىعذا بېؽىفا رۇنال ئارتىذىفايالرنۇ ٌەنذ

ئايالالر، باؼىىالريىڭ ياناى ٌۆس بىلەى وارىؽىذىٌ ظاولىًىؾ ئۇچۇى ظاددىچە ئۇسۇى، ٌەڭ 
ٌۇؼادە ٌىيىو ٌىيىپ يۇرەتتى. ئەنها ئۇالر ٌەيّەى ٌىيهلىزىًىڭ ٌىلەڭعىش ٌەڭ ٌۇؼادە 

هۇ بەٌزەً ئۇسىّە بۇلۇؼىفا وارناي، ئاالنەت رەڭّا رەڭ بۇلفاچ، وارىهايهەى دىّەى ئادەنًى
يېؽىل ياٌى ئاچ -ٌۇچىالردا ئۇظىتى بىېؽىفا ياوۇت رەڭ، تۇه وىشىل، ياپجەلپ وىالتتى. 

يېؽىل رەختلەردىٌ ٌۇيًەً ٌىيىۋالفاى ئايالالر خۇددى جەيًەتتىٍى َەرەم باـذا واياتلىزىًى 
 تۆسالردەً ٌىؽًى ئۇسىّە جەلپ وىالتتى.  يالتىزاپ تۇرـاى ٌېزىپ

ىزىذە ئاالَىذە نۇالَىو َەم ياساٌەت بىلەى َەرٌەت وىلعهۇ، دوظلىزى بىلەى جەم ئەنها ئوس ئويل
بۇلۇؼىايذا ئىؽالر باؼىىچە بۇلۇپ ٌىتەتتى.  يۇرـۇيلىزىٌ دۇظتلىزى ياٌى خىشنەتذاؼلىزى 
بىلەى ئايذە بىز وايچە وېتىو رېعتۇرايالردا چاي ئويًايتى.  بۇ يەرِە جەم بولفاى ئايالالر خۇددى 

ىٌ بىشار بۇلۇپ، بىز بىزى بىلەى وايتىذىٌ يىٍالىًىۋاتىايذەً ئۇظتەللەريى تويفا ئەرلىزىذ
يەتٍۇدەً تائانالر بىلەى دولىۋىتەتتى. چاي دايىو ئىٍٍى ئۇچ ظائەت داۋانلىؽاتتى. ئايالالريى 
چالىزىفا ئەرلەر ٌەلهەيتى.  نەى نىللى ظىًىپتىٍى وىعهەى وىشالردىٌ بۇ چايالردا وايذاه 
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ى وىلىؽىلعىلەر دەپ ظۇرىعام، َەنهىعى ٌۇلۇپ وۇيۇپالر جاۋاپ بەرنىذى. نەى ئىچىهذە پاراڭالري
 ئەرلىزى بۇ چايالرـا وايذاه وارايذىفايذۇ دەپ ئويلۇيۇپ والذىو. 
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تۇرظۇى واساوىعتايذىٌ ٌىزِۇسِەى وارا ئۇصنە ئىچىهلىّىًىڭ ظېتىلىؾ ۋاختى ئۇتۇپ 
تلّىًى ئۇچۇى رەيجىپ والذى. ئۇ خۇددى ئاچچىفىًى ٌەتٍەيلىّى ئۇچۇى تانۇصيىذىٌ وايتۇرۇۋى

تاناوتىٌ چىىىزىۋالهاوچى بولفايذەً وولىذىٍى ٌاۋاپًى تانۇصيا خادىهىًىڭ پاچىفىذىٍى 
 15ِۇؼتىٌ پۇؼۇرلفايذەً ئاچچىي چايًاپ خانۇػ ئولتۇردى خېلى بىز َاساـىچە. ؼۇ ئاچچىفىذا 

شىًى ظۇرتۇپ، پۇخادىٌ چىىىايذەً سىخ ٌاۋاپًى ِەپ وىلهاي ظۇوىۋەتٍەيذىٌ ٌىيىٌ ئاـ
، ئەنها تۇظاتتىٌ يولۇيۇپ ئولتۇردى. وارىهاوىا ئاچچىفى خېلى بېعىىىپ والفايذەً ٌۇريەتتى

 "يىهە دەپ وايتۇرىۋىتىذۇ دەيهەى؟" دىذى. 

 "ظىش ۋاختى ئۇتۇپ ٌەتٍەچٍە وايتۇرىۋەتتى دىذىڭىشـۇ دەيهەى".

ىپ والىذۇ، ئۇيىڭ ئۇظتىّە ۋاختى ئاسراه ئۇتۇپ "ۋاي ئۇيىڭ ئۇظتىذىٍى ۋاوىت دايىو خاتا بېعىل
 ٌەظە يىهە بوپتۇ؟"

 "نولىتى واچاى تۇؼۇپتىٍەى؟"

"1998" 

ئۇيذىٌ باؼىا ئاؼخايا سالىذىٌ ٌىلىۋاتىاى ئايالالريىڭ ظۇرەى چۇوايلىزىهۇ ئۇيىڭ ٌەيپىًى 
ىشدىٌ باؼىا واچۇرىۋاتىايلىفى ئېًىي. بىش ئۇلتۇرـاى ٌىچىَ خايىذا بىز وايچە ئۇظتەل بۇلۇپ، ب

چوڭ سالذا بىز تۇپ ئايال ۋاراڭ چۇرۇڭ  تاناولىًىۋاتىاى يەيە بىز وايچە نىُهايهۇ بار ئىذى.
وىلىؽىپ، چىزوىزىؽى چاي ئويًاۋاتاتتى. تۇرظۇى تۇرۇپ ئۇالر تەرەپٍە وەَزلىَ ٌوسلىزىٌ 

پىًى تىٍىپ ـۇدۇڭؽۇپ وۇياتتى، ناللىزىًىڭ سېيىًىًى ئاس دەپ بۇ ۋاراڭچۇرۇڭالر تاسا ٌەي
 واچۇرۇپ ئاچچىفىذا

"بۇ خەوىًىڭ ئويذە وىلفۇدەً ئىؽى يووهىذۇ؟ وايذاه ئەر بۇالريى خۇتۇى وىلفاى؟" دەپ ٌايىپ، 
 ئۇالپال بىز وايچە جۇنلە ئويفۇرچە بىزيىهلەريى دىۋىذى نەى چۇؼۇيەلهىذىو.

 ى بىلهەيذۇ"."ئۇالريىڭ يىهىلەريى دىيىؽۋاتىايلىفىًى بىلەنعىش؟ ئۇالر ۋات ۋات وىلىؽتىٌ باؼىىً

 "ۋات ۋات دىّىًىڭىش وايذاه ِەپ"

  "وۇرۇه، ئاخهىىايە ِەپ دىّەى ِەپ"

 "ئۇالر ـەيۋەتهۇ وىلىؽانذۇ؟"
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 "ـەيۋەت؟"

"دىهەٌچىهەى، يېىىًذا يۇس بەرِەى ئىؽالر، ئەرلىزى ۋە خۇؼًىلىزى ۋە باؼىىالر َەوىىذە وۇرۇه 
 ِەپ وىلىؽانذۇ؟"

 الر ـەيۋەت وىالنذۇ؟""ئەلۋەتتە. َە راط، ئەيّىليەدىهۇ ئايال

"ئەۋەتتە، ئەرلەرنۇ ـەيۋەت وىلىذۇ بىشدە. بۇ يەردىٍى ئەرٌەلەرنۇ چاي پاي دىّەيذەً ظۇرۇيالردا 
 ئويًىهانذۇ؟"

"ياه، بىش نەؼزەپ ئويًايهىش. نەؼزەپ چايفا ئوخؽىهايذۇ، نەؼزەپتە بىش نۇَىو نەظلىلەر َەوىىذە 
 ظۆسلىؽىهىش."

لىؽىذىفايلىفىًى ظۇرىۋىذىو، تۇرظۇى ظۇٌۇپ وىلىپ جاۋاپ وايذاه نەظلىلەر تۇـزىعذا پاراڭ
بەرنىذى. ٌىيىٌ، نەؼزەپ خۇددى بىز ٌۇلۇپىا ئەسا بولفايذەً ئىؾ، ئەرلەر بىز يەرِە جەم 
بۇلۇپ، يەپ ئىچىپ پاراڭ وىلىؽىذۇ دىذى. ئۇيىڭ ئۇسىًى بۇيچىلىَ ئېلىپ وېچىؽىًىڭ َاجىتى 

 يوه ئىذى. 
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اراٌتىزى بۇلۇپ، بۇيىڭ ئاروىلىي ٌىؽىلەريىڭ ئىجىتهائى نەؼزەپًىڭ ٌۆپ نەۋوەلىَ خ
ئادەتلەريى ئەۋالتالرـا نىزاط -نۇياظىۋەت پۇسۇتعىيەيى ئىذارە وىلىؾ، نىللى ۋە دىًى ئۇرۇپ

والذۇرۇػ واتارلىي نەوعەتلەرِە يەتٍىلى بۇالتتى. ئەڭ نۇَىهى بۇ ئەرلەر جەم بۇلۇدىفاى 
دىّەى ئايتزىپۇلۇُ واتًاؼىاى تۇيجى نەؼزەپ  ئانهىۋى پائاليەت بۇلۇپ، ظىئاى روبېزتغ

 پائاليتىًى نۇيذاه تەظىۋىزلەيذۇ:

پىلىلذاپ تۇرـاى ئىٍٍى تال النپا تەظتە يۇرۇتۇپ تۇرـاى ظۇـاه َەم يۇـاى ئويذە، پۇتلىزىًى 
والهاؼتۇرۇپ، تام بويالپ ئولتۇرـاى بىز تۇپ ئويفۇر ياؼًىڭ ئارىعىذا نەى ٌىؽىًىڭ يەسىزى 

ئۇرۇى ئالذىو... بېؽىفا يۇڭ تۇناه ٌىيىۋالفاى بىز ياػ يىّىت  بۇرجەٌتەچۇؼهەيذىفاى 
 ئۇريىذىٌ تۇرۇپ، "نىًىڭ بىز ئەرسىو بار، باياى وىلىؽىا رۇخعەت بارنۇ؟" دىذى

ئايذىٌ ئۇ دوظتى ئابذۇلًىڭ ئوتٍەى َەپتە بىزيىڭ تۇـۇلفاى ٌۇيىًى وۇتلۇوالػ 
ىفىذىٌ ؼىٍايەت وىلىذى. پائالىيتىذە ۋودٌا ئىچٍەيلىّىًى ٌۇرۇپ والفايل

ظۇرۇيذا ئۇلتۇرـاى دوظتى ئابذۇل دىّەى ياػ يىّىت باؼىىالردىٌ نەدەت 
تىلىّەيذەً خىجالەت بىلەى ئەتزاپىفا واراپ، باؼىىالريىڭ يۇس خاتىزىعى ئۇچۇى 
ئىچٍەيلىّىًى بايا وىلذى.  واسىېەُ بۇ بايايالريى ئاڭلىفايذىٌ ٌىيىٌ ؼاراپ 

ايلىي، پۇل ئىعزاپ وىلفايلىي، بۇ پۇلالر ئوي ئىچىؾ ئادەم جىعهىفا سىي
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تۇتىذىفاى پۇل، بۇسۇپ چاچهاظلىي ٌىزەً. ئۇيذىٌ باؼىا ؼاراپ َارام، ؼاراپ 
 ئىچىؾ ئالالًَىڭ ئىزادىعىّە خىالپلىي وىلفايلىي دىذى.

نەؼزەپ ِەرچە وارىهاوىا جىذدى ٌۇرۇيعىهۇ، ئەنها ئۇيىڭ َىچ وايذاه وايۇيى ٌۇچى يۇه بۇلۇپ، 
ئالذۇلًىڭ َاراه ئىچٍەيلىّى ئۇچۇى ٌىعلّەى جاسادىٌ ٌۇرۇۋىلىؾ نۇنٍىٌ. ئابذۇل بۇيى 

   تۇۋەيذىٍىچە َۇٌۇنّە نەٌۇم وىلىًذى:

واسىبەُ ئابذۇلًى بېلىي تۇتۇػ ظاساظىفا َۇٌۇم وىلىۋىذى، ظاوچى دىّەى بىزى 
تاالـا چىىىپ بىز داط ظۇ، بىز لۇڭّا، ۋە ئۇچ دايە ٌەنپۇت ٌۇتۇرۇپ ٌىزدى. 

ىٌ ٌەنۇتالريى داظتىٍى ظۇـا تاؼالپ ئابۇدلًى بۇ ٌەنپۇتالريى ئاـشى بىلەى ئايذ
ظۇدىٌ ئېلىؽىا نەجبۇر وىلىؽتى. ئابۇدۇل بىز وايچە وېتىو ٌويتۇرۇللىفىًى 
يۇوۇتۇپ، يۇسچىالپ داظىا دۇم چۇؼۋىذى، َەنهەيلەى پاراوىىذە ٌۇلۇؼۇپ 

يەيە ۋۇدٌا ٌەتتى. ظاوچى ئۇيىڭ يۇسىًى لۇڭّە بىلەى ئەيتىپ تۇرۇپ، 
 ئىچەنعەى َاسىز دەپ ناساه وىلذى. 

ئۇيذەػ ئۇچۇى ِۇيايىًى تۇيۇپ تۇۋە وىلىؽىا  ئابذۇلًى بۇيذاه ناساه وىلؽتىٍى نەوعەت ئۇيى
بۇلۇپ، ئابذۇل ئۇالريىڭ دىّىًى بىجا ٌەلتۇردى. ئۇيىڭ يەيە بىز پايذىعى باؼىىالريىڭ ئۇخؽاػ 

نەؼزەپًىڭ خاراٌتىزدىٍى ؼۇخلۇه يەيىال  ِۇيا ئوتٍۇسۇپ وىلىؽتىٌ ظاوالػ ئىذى. ئەنها
ئاظاظلىي بۇلۇپ، ٌىؽىلەر نەؼزەپتە تېپىؽهاه تېپىؾ، چاخچاه وىلىؾ ۋە ياخؽا نۇسىٍادىٌ 

 َوسۇرلىًىؾ واتارلىي پائاليەتلەريىهۇ ئېلىپ باراتتى. 

دىهەً، تېّىذىٌ ئېلىپ ئەيتىايذا نەؼزەپ ئويفۇر ئەرلىزى ئۇچۇى بىز يەرِە تۇپلىؽىپ ئۇرتاه 
وىههەت واراؼلىزىًى تۇرـۇسۇػ ئۇچۇى ظۇرۇى َاسىزالپ بىزىذىفاى بىز ظۇرۇى بۇلۇپ، بۇ 
پائاليەتٍە واتًاؼىۇچىالردا بىز خىل ئونلۇً تۇيفىعى پەيذا وىلىذۇ. ِەرچە نەؼزەپًىڭ ئاظاظى 

 دىًىي واراؼالريى نەرٌەس وىلفاى بولعىهۇ، ئۇيىڭذە رۇؼەى نىللى نەدەييەتًىڭهۇ پۇرىفى بار. 

چە ئۇيفۇرالر نەؼزەپ وەدىهذىٌ تارتىپال بار ئىذى دەپ ئىلّىزى ظۇرظىهۇ، َىچ ٌىو نەؼزەپ ِەر
ئەنها ٌۇنهۇيىعت َوٌۇنتى وۇرۇلفايذىٌ ٌىيىٌ،  تارىخى َەوىىذە بىز يەرظە بىلهەيتى. 

يىلالردىٌ  – 1990نەؼزەپ وااله ئۇرۇپ ئادەت دەپ وارىلىپ بىز نەسِىل تۇختاپ والفاى.  ئەنها 
ئىىتىعادى ئىعلىُات توپەيلى ٌىلىپ چىىىاى يانزاتلىي ۋە ئىؽعىشلىىالريىڭ ئېؽىپ باؼالپ 

ٌتىؽىّە بولفاى ياراسلىىالريىڭ ٌۇچۇيىؽىّە ئەِىؽىپ نەؼزەپ ئويۇيى وايتىذىٌ جايلىًىپ 
 ٌەتتى. 

يىل تۇيجى نەؼزەپ ـۇلجىذا ئويًالفايذىٌ ٌىيىٌ ئۇرۇنچى واتارلىي باؼىا جايالرـا  -1994
دەظلىۋىذە نەؼزەپ ئوتٍۇسۇؼٍە ؼەَەرلىَ َوٌۇنەتهۇ يول وويفاى. يۇرـۇيلىفاى  تاروىلىذۇ.

نەدەييەت بىلەى نۇياظىۋەتلىَ ئۇرِايالر بۇ پائالىيەتًى وۇلالپ وىۋەتلىّەى، ؼۇيذاوال ـۇلجىًىڭ 
ٌىپەٌيۇسى دىّەى يىشىفا ٌىتاپ ئىئايە وىلىپ، ٌۇتۇپخايا وۇرۇپ بەرِەى. بۇ نەسِىلذە 



165 
 

يىلى باَار پەظلىّە ٌەلّەيذە  – 1995الردا ئايالپ نەؼزەپ ئۇرۇيالؼتۇرۇلىذۇ. يۇرـۇيلىفاى يىش
 نىڭذىٌ ئېؽىپ ٌەتٍەيلىّى تەخهىٌ وىلىًفاى.  10نەؼزەپٍە وايتاؼىاى ياؼالريىڭ ظايىًىڭ 

، چۇيٍى نەؼزەپًىڭ بەً ئالىىؽلىًىپ ٌىتىؽى ئۇسىًىڭ بېؽىفا باال بولفاى بولعا ٌىزەً
يىڭ ظايىًىڭ ٌۇپۇيۇپ ٌىتىؽى َوٌۇنەت ئەربابلىزىىًىڭ دىىىىتىًى نەؼزەپٍە واتًاؼىۇچىالر

ياؼلىي ظودىّەر ئابذۇخېلىلًى نەؼزەپ بېؽى وىلىپ  28يىلى نەؼزەپ ئەلى  -1995تارتىاى. 
ظايالپ چىىىايذىٌ ٌىيىٌ َۇٌۇنەت بۇ ئىؽىا ئارلىؽىپ، ئابذاۇخېلىل واتارلىىالريى ظاوچىفا 

ىتىذۇ. ئاۋـۇظتىا ٌەلّەيذە َىچ وايذاه ظەۋەپعىشال ئۇيى چاوىزىپ ظۇئال ظۇراه وىلىپ وۇيىۋ
تۇختىتىپ وۇيىؽفا وارؼى ـۇلجىذىٍى ياؼالر َوٌۇنەتٍە وارؼى يانيىؾ ئېلىپ بارىذۇ. ئۇسۇى 
ئۇتهەي َوٌۇنەت نەؼزەپًى بولّۇيچىلىًٍىڭ بۇؼۇِى دەپ چەٌلەيذۇ. ئەنها يۇؼۇرۇى نەؼزەپ 

ًى وايۇيعىش َەرٌەت دەپ بىٍىتىؾ تېخىهۇ ٌۇپ بۇيىڭلىي بىلەى تۇختاپ والهايذۇ.  نەؼزەپ
ٌىؽىًى بۇ َەرٌەتٍە جەلىپ وىلىذۇ، چۇيٍى نەؼزەپ وارؼىلىي ٌورظۇتۇؼًىڭ ظىهىۋۇلى 
بۇلۇپ والفاى ئىذى. ؼۇڭا نەؼزەپ َەوىىذىٍى پاراڭالريى ئاؼخايادەً ئانهىۋى ظۇرۇيالردا تېىلفا 

 ئېلىؽهۇ ئاوىاليەلىي ئەنەط ئىذى. 
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ىؽؽى بىلەى رىضدىعتىۋا بايزىهىهۇ يېىىًلىؽىپ والذى، وارىعام ئاؼۇ دىٌ ناۋظۇم ئاخىزل
تارواتىۇچىالردىٌ باؼىا بايزانًى بىللە وۇلۇولىفىذەً ئادىهىههۇ يۇوٍەى. ؼۇڭا بايزام ٌۇيى 
دەرط ئۇتۇپ ئىهتىُاى بىزىپ ئوتٍۇسدۇم. ؼۇ تاپتا ـۇلجىىڭ ظۇـىىىذىٌ وۇتۇلۇپ، ئىععىزاه 

نال بايزانًىڭ وايذاه ئۇتۇؼى نىًىڭ ئۇچۇى بەرىبىز ئىذى. راط ِەپًى بىزەر يەرِە ٌىتىۋالعا
وىلعام، پىعئلًىڭ ٌەلّۇظى ساناى بۇلۇؼلۇه ؼەٌلىًى تەٌزارالپ ئۇتۇؼتىٌ بىشار بۇلۇپ 

ڭ يىلى بۇ يەردە يۇس بەرِەى تۇوۇيۇؼًى – 1997ٌەتٍەى ئىذىو. ئەنها ؼۇيىڭ بىلەى بىز ۋاوىتتا 
نذە ئۇ ۋەوەيىڭ َاسىزوى نۇَىتىا بولفاى تەظىزىًىهۇ َىغ تېّىّە يەتٍەيذەً بۇلۇپ، َە

 وىلىؽىا باؼلىذىو.

بۇيىڭ ئۇچۇى نىللى ظىًىپتىٍى ئۇوۇـۇچىلىزىهىًىڭ يۇرـۇيلىفاى ياداى ظۇئاللىزىهفا ئېزىًهاي 
تەنٍىًلىَ بىلەى بەرِەى جاۋاپلىزىفا رەخهەت ئەيتهاي بولهايذۇ. ئۇالريفا بولفاى 

لەػ ئۇچۇى َەنهىعًى ٌاۋاپ ؼاَى دىّەى رېعتۇرايفا تاناوىا تەٌلىپ نىًًەتذارلىفىهىًى ئپادى
وىلذىو. ئەنها ئاؼخايا خۇجايىًى نەيذىٌ تاسا خاتزىجەم بۇاللهىفاچ، ئايزىو خايە ساٌاػ وىلىؾ 

 ئايچە ئاظايفا چۇؼهىذى. 

 ئۇ "بۇ نۇظۇلهايچە ئاؼخايا،ئىچىؾ، چىٍىؽٍە بولهايذۇ" دىذى.

 ۇرۇيهۇ ٌىلىپ تاناه يىّەى، وايذىًى بىلىهەى""ئەلۋەتتە، نەى بۇ يەرِە ب

 "َاراه ئىچىلهەيذۇ! تاناٌا چىٍىلهەيذۇ!"
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 "ئەلۋەتتە ؼۇيذاه بۇلۇدۇ".

 "بىزەرظى بۇيىڭفا خىالپلىي وىلعا ظىلەريى چىىىزىۋىتىهەى".

 "خاتىزجەم بۇلۇڭ، ئۇيذاه ئىؽالر بولهايذۇ".

 ئۇ يەيىال چىٌ پۇتهىّەيذەً ناڭا واراپ تۇردى.

 يلىزىڭىش ٌىهلەر؟""نىُها

 ئۇيفۇرالر""

ِە ساٌاس وىلىپ 7ئۇ ٌۇلۇپ تۇرۇپ وۇللىزىًى وۇالؼتۇرۇپ تۇرۇپ "ئۇيذاوتا چاتاه يۇوٍەى، ظائەت 
 وويعاه بۇالنذۇ؟"

يەتتىّە ئاس والفايذا ئاؼخايا ئالىذىذا جەم بولۇپ، وىعىىچە ظاالم ظائەتلەردىٌ ٌىيىٌ ئاؼخايىفا 
اى يۇنۇاله ئۇظتەل وۇيۇلفاى بىز ئايزىو خايىفا باؼالپ ئالذىزىذۇه. ٌۇتٍۇچى بىشىًى يۇـ

ٌىزدى. چاي پاي ئىچىپ، خېلى ئعىىىپ والفاى بولعاوهۇ َەنهەيلەى خانۇػ ئولتۇرۇپ َىچ 
ٌىو ِەپ وىلىذىفايذەً ئەنەط. تۇظاتتىٌ بۇ ظىًپتىٍى ئۇوۇـۇچىالريىڭ ئىًّىلىش تىلىفا 

لىَ ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو، دىهعىهۇ بولفاى َەۋىعذىٌ باؼىا ئۇرتاولىىلىزى يۇه دىيەر
دۇختۇر بىلەى َويەرۋەى، دىخاى بىلەى ۋىزاچ، دىًذار بىلەى بىذىٌ بىز يەرِە ٌەلعە 

بۇ تىلىًى ئۇِۇيۇػ ئۇچۇى دۇختۇرالر بىلەى نۇئاللىهلەريىڭ ئۇرتاوالؼىۇدەً يىهعى بۇالتتى؟ 
تۇوام ياظاپ -ها ئاتىا ئىّەرٌەظپىى ئىتياجى ظەۋەپ بولذى دەپ تۇـزا چۇؼۇيۇؼٍە بۇلۇدۇ، ئەن

ظاتىذىفاى بىز َويەرۋەيًىڭ ئىًّىلىش تىًىڭ نۇرەٌٍەپ ِىزانهاتىٍىلىي نۇؼٍۇالتلىزى بىلەى 
ئېلىؽىؽىفا يىهە ظەۋەپ بولفايذۇ دەپ ئويلۇيۇپ والذىو. نۇرات ۋە تۇرظۇيالر ئاچىاى ٌەچلىَ 

ۇؼۇيذاه ظۇئال ظۇراؼىا تۇـزا ٌۇرظالرـا واتىًؽىۋاتىاى يۇرـۇيلىفاى باؼىا ئۇوۇـۇچىالردىًهۇ ن
ٌىلەتتى. ـۇلجىذا يا وەؼىەر ۋە تۇرپايفا ئۇخؽاػ وەدىهى يىپەً يۇلى ؼەَەرلىزىذەً 
ظاياَەتچىلىَ رۇياه تاپىاى بولهىعا، چەتئەل تىلى تەرجىهايىفا بولفاى ئتىياجىهۇ چاـلىي 

ّىلىش تىلىًى ئىذى. ئۇيىڭ ئۇظتّە ئىؽعىشلىي ۋە ئۇنۇدظىشلىَ بىلەى تۇلفاى ـۇلجىذا ئىً
ئۇِەيّەيًىڭ ئىؾ تېپىؽىا پايذىعى تىّىًؽىًىڭهۇ ئىتىهالى ئايچە چوڭ ٌۇرۇيهەيتى. ئەنها 

 بىز ئتىهالىي بار ئىذى. 

"يۇظۇپ، ئىًّىلىشچە ظەۋىيىڭىش ئاالَىذە ياخؽى بۇلۇپ ٌەتتى يېىىىًذىٌ بىزى" دىۋىذىو ئۇ 
 نەنًۇيلۇه بىلەى ٌۇلۇپ ٌەتتى. 

 ىش؟""ئەنذى وايذاه وىالي دەيع

 "يىهە دىعەم بۇالر، بەلٍىو چەتئەلّە چىىارنەى".
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 "وەيەرِە چىىاي دەيعش؟"

   "ئانىزىٍىفا ياٌى نىعىزـا"

 "نىعىزـا؟"

 "ؼۇيذاه، نىعىزدا تەلىو ئالعام دەيهەى، چۇيٍى ئۇ يەردە يۇرـۇيلىفاى ياخؽى نەدرەظعەلەر بار".

 ر بارنۇ؟""باؼىىالريىڭ وايذاه پىاليلىزى بار؟ چەتئەلّە بارىذىفايال

دولىۇى بارنىفىًى  َەنهىعى ٌاللىعًى لىڭؽىتىپ ؼۇيذاه پىاليىًىڭ بارلىفىًى بىلذۇردى.
ٌۇتۇرۇپ "ئەنها َاسىز چەتئەلّە چىىهاه ئۇيذاه ئاظاى ئەنەط. بۇلۇپهۇ ئويفۇرالر ئۇچۇى تېخهۇ 

يفايالر ۋە ياؼالر ئۇچۇى بەٌال نۇؼٍۇل، ياؼاتەط. َوٌۇنەت بىشيى تۇظۇپ وېلىؽىا ئۇرۇيىۋاتىذۇ. 
 خىتايالر ئۇچۇى چاتاه يوه" دىذى. 

والفاى ئوى تۇت ئۇوۇـۇچى َەنهىغ ئۇيىڭ دىّەيلىزىًى تەظتىىالپ ئاـىشلىزىًى چاٌىلذاتتى. 
نەى دۇلىۇيذىٌ چىىىپ ٌەتٍەيلەريىڭ وايىتپ ٌەلهىّى تەظهۇ دەپ ظۇرىعام "َوٌۇنەتًىڭ 

ۇخعەتعىش واچىايالر ئۇچۇم نۇنٍىٌ رۇخعىتى بىلەى چىىىايالرـا وايتىپ ٌىلىؾ تەط ئەنەط، ر
ئەنەط". دەپ جاۋاپ بەردى. نەى ئۆسبەٌعىتايذىٌ يىزاوزاه بارالىفايالريى ٌۇرۇپ باوهىفاچىا 
وايتىپ ٌەلّەيلەر ٌۆپهۇ ياٌى تۇرۇپ والفايالرنۇ دەپ ظۇرىعام "ٌۆپىچعى وايتىپ ٌەلهەيذۇ" 

 دىيىؽتى. 

 "ظىش چىىىپ ٌەتعىڭىش وايتىپ ٌىلەنعىش؟"

ئەلۋەتتى دىۋىذى َەنهىعى ئۇيىڭ ِىپىًى ناوۇلالپ پىٍىز بىلذۇرۇۋىذى ئۇ نەنًۇيلۇه دولىۇى 
 بىلەى ئەتىزاپىا وارىذى. 

 "ئەلۋەتتە، بۇ بىشيىڭ ۋەتىًىهىش، چۇوۇم وايتىپ ٌىلىپ، وېزىًذاؼلىزىهىشـا يار يۇلەً بۇلۇنىش"

يذۇ دەپ نەى ئىچىهذە وايتىپ ٌەلهىّەيلەريىڭ وايچىغ نۇؼۇيذاه ۋەدىلەريى بەرِە
 ئويلىًىۋاتااتىو يۇظۇپًىڭ ئاۋاسى خىيالىهًى ئۇسىۋەتتى. 

"بەلٍىو ئارىهىشدىٍىلەردىٌ بەسىلىزى ئەيّىليەِە بېزىپ وېلىؽىهىش نۇنٍىٌ، ئەِەر ؼۇيذاه 
 بولعا ظىشيى سىيارەت وىلىپ بارظاه بۇالرنۇ؟"

 ".دەتتىٍەم"

 "دەتتىٍەم دىّىًىڭىش يىهىعى؟"

 ؼۇيذاوال وىهار ئويًىفايذا دو تىٍٍەيًىهۇ بىلذۇرىذۇ"."بۇ ئەلۋەتتە دىّەى نەيىذە، 

 ئۇ وۇؼۇنىعىًى تۇرۇپ
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 "تەوۋىذار نۇظۇلهاى وىهار ئويًىهايذۇ، ئەنها خىتايالر وىهارـا ئانزاه، دايىو ئويًايذۇ"

 بىزدىٌ خىيالىهفا بىز ئىؾ ٌىلىپ والذى

 "يۇظۇپ، ظىش نۇراتًى تۇيۇنعىش؟"

 ، ظۇراپ والذىڭىشـۇ؟"."ئەلۋەتتە، ئۇ نىًىڭ يېىىٌ دوظتۇم

 ؼۇيذاوچە ظۇراپ وويذۇم. 

يولذىٍى بىز ئاؼخايىذا ٌۆرِەى بىز َادىعە پەيذا بولذى. ئۇرۇنچى دىٌ ـۇلجىفا ٌۆس ئالذىهذا 
واتًايذىفاى يولذا ئاپتۇۋۇس يول ياوىعىذىٍى بىز ئاؼخايا ئالىذا تۇختايذۇ. يول ياوىعذا يەيە باؼىا 

بىلەى ئاپتۇۋۇسالرنۇ تۇختىفاى ئىذى. ئويىۇم وىعتاپ،  يۇرـۇيلىفاى يۇً ئاپتۇنۇبىللىزى
وۇرظۇـۇم ئايچە ئاچىهىفاى بولعىهۇ ئاسراه بىز يەرظە يەرنەى دىّەى خىيالذا واراظالر تۇرـاى 
نۇسالريى دەظعەپ ئاؼخايىفا واراپ ناڭذىو. ئاؼخايىًىڭ ئىؽىّىّە ئېفىز ٌىّىش نەلەڭشىلەر 

چىزاـلىزى يالتىزاپ تۇرـاى ئىچىذە ٌارا ئوٌاي  ئېعىپ وۇيۇلفاى ئىذى. ئاؼخايا رەڭذار
ناؼىًىعىذىٌ جاراڭالپ نۇسىٍا ئاڭلىًىپ تۇراتتى. بۇ يەردە لەـهەيذىٌ باؼىا يەرظە بولهىفاچ، 

. تانىفىو چىىىۋىذى وارىعام ٌۇتٍۇچىًىڭ باػ ٌۇتٍۇچى تاناه ئەٌەلّىچە ظاوالپ تۇردۇم
ئاؼىًى نالتىالپ باوعام، بىز تال وارا ِۇؼتىٌ  بانىفا ئاؼىا چىللىًىپ تۇراتتى، نەى ِۇػ ئىشدەپ

 باؼىىغ َەنهعى ظېهىش ناي بۇلۇپ چىىتى. 

تۇظاتتىٌ بىز ياػ ئويفۇر يىّىت ٌىزىپ ٌەلذى. ئۇ ئاؼىخايىًىڭ ئوتتۇرىعفا بېزىپ ووللزىًى 
بىز بىزىّە ئۇرۇپ َەنهەيلەيًىڭ دىىىىتىًى تارتتى. ئايذىٌ ياوچۇـىذىٌ بىز لۇڭّە چىىىزىپ 

يايذى. نەى ئۇيىڭ دىىىىتىهىًى تانىفىهذىٌ باؼىا ياوىا بۇرىفايلىفىذىٌ خۇؼال بۇلۇپ  يەرِە
وارىذىو. ئۇ يىّىت نەيذە يايچۇـىذىٌ ئۇچ تال وەرت چىىىزىپ لۇڭّە ئۇظتىّە تىشىۋىذى 
وارىعام بىزى تاپايًىڭ ئۇچلىّى والفايلىزى ئىٍٍى ناتٍا ئىٍەى. ئۇ ئۇظتۇلۇه بىلەى 

ۇپ ئويًىفاچ، دۇييايىڭ َەر وايعى بۇرجەٌلىزىذە تۇنەيلەپ وېتىو ئاڭلىفاى وەرتلەريى ئارالؼتۇر
 ظوسلەريى تەٌزارالؼىا باؼلىذى. 

 "واراڭالر، واراڭالر، بەٌال ئاددى، تاپايًىڭ ئۇچلىّىًى تاپعاڭالرال ئۇتىعىلەر"

پ، يۇەى تىٍى 20ئاؼخايا بىزدىٌ جىهىپ ٌەتتى، نۇسىٍىهۇ تۇختىتىلذى. ئايذىٌ بىز ئەرٌىؽى 
وارت ئېچىۋىذى تۇـزا تېپىپ ئۇتۇۋالذى، ئاروىذىٌ يەيە بىزى ئاظايال ئۇتۇۋالذى. ؼۇيىڭ بىلەى 

ٌويالپ تىٍىؽلەر باؼلىًىپ ٌىتىۋىذى، ئىٍٍى ئادەم ئۇتۇۋالفايذىٌ ٌىيىٌ بىز خىتاي  100
 چوٌاى نەى نىڭ يۇەى تىٍىهەى دىذى. 
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"ئەلۋەتتە"  ۇپ "راظهۇ؟" دەپ ظۇرىۋىذىوەرت ئويًىتىۋاتىاى يىّىت بۇيى ئاڭالپ ٌۇلۇنعىزەپ تۇر
دەپ جاۋاپ بەردى خىتاي چۇٌاى. چۇٌايًىڭ ئۇـۇل دۇظتى ئۇيى وولتۇوالپ تۇرۇپ وۇلىفىفا بىز 

 يىهە دەپ پىچىزلىۋىذى، ئۇ چۇٌاى پىعەى وىلها يىّىتىًى ئىتتىزىۋىتىذۇ. 

دىۋىذى ئۇ َىچ  وەرت ئويًىتىۋاتىاى يىّىت ئۇ چوٌايذىٌ ئۇيذاه بولعا پۇلىڭىشيى ٌورظۇتۇڭ
پەرۋا وىهىفايذەً بىز تۇتام پۇل ٌورظتىپ، ئۇ يىّىتتىٌ پۇل ٌورظۇتىؽًى تەلەپ وىلىۋىذى، ئۇ 

 چوٌايذىًهۇ ٌوپزەً بىز تۇتام پۇلًى ٌورظەتتى. 

وەرتلەر وايتىذىٌ لۇڭّە يۇسىّە تىشىلىپ يىّىت ئۇظتىلىي بىلەى ئۇچ وەرتًى ئارالؼتۇردى. ئۇ 
وىلىپ ئارالؼتۇرىۋاتىايذا ئوي بىزدىو تىو تاط بۇلۇپ ٌەتتى. بىز َاسا وەرتلەريى ئاظتىٌ ئۇظتۇى 

 ئارالؼتۇرـايذىٌ ٌىيىٌ، يىّىت بېؽىًى ٌۇتۇرۇپ ئۇ چوٌايفا وارىذى. 

ئۇ چۇٌاى وىلچە ئىٍٍىلەيهەظتىٌ ئوڭ تەرەپتىٍى وەرتًى تالالپ، ئايىفى بىلەى وەرتًى 
ت بېؽىًى لىڭؽىتىپ ئاروىعفا چىٍىًىپ دەظعەپ تۇرۇپ ئالذىفا تارتىپ تۇرىذۇ. وەرتچى يىّى

 تۇرىذۇ. ئايال وەرتًى ئايىفىًىڭ ئاظىتىذىٌ ئېلىپ ئچىۋىذى ناتٍا بۇلۇپ چىىتى. 

ئۇ ئايال پۇلًى تۇلىۋىتىپ وايتىپ بېزىپ تانىفىًى يىيؽىٍە باؼلىۋىذى، َىلىىى يىّىت 
 ـىپپىذە تىٍىۋىتىذۇ.
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ظىزتىذىٍى سېىهىًىًى بىز وەۋەت ئاپپاه وار واپالپ  ئاپتۇۋۇس ئۇرۇنچىّە واراپ يول ئالىذۇ. دەرىشە
ٌەتٍەى ئىذى. نەى وۇلۇنذىٍى ٌىتاپتىٌ لەسسەتلىًەي دەپ ئۇوۇؼىا ئۇرۇيعانهۇ، تېلىۋىشۇردىٌ 
چىىىۋاتىاى ِاصىلذىفاى ئاۋاس دىىىىتىهًى چېچىپ ئۇوۇؼىا وويهىذى. بەػ ظائەتتىٌ بىزى 

  نباؼچى ئايال ياپۇيلۇوالريى نۇؼالپ تۇختىهايتى. بىز چاتەٌزار وويىۋاتىاى بۇ چانباػ لىلىهذا 

َىچ ٌىهًىڭ بۇ ٌىًۇيى ٌۆرِۇظى يووتەً، وىشسىىهاي ئەظًەپ نۇِۇدەپ، ياٌى دەرىشە ظىزتىفا 
واراپ چۇڭىۇر خىيالفا چۇنۇپ ٌىتىؽٍەى ئىذى. خۇددى يانفۇر تانچىلىزىذەً ؼىذدەت بىلەى 

ؽى يېپىؾ ئۇچۇى تىزىؽىۋاتىايذەً ئالزىذاػ چۇؼۇۋاتىاى وار ياپزاولىزى پۇتۇى سېهىًىًى تەٌ
 يېفىپ تۇختىهايتى. 

ئاپتۇۋۇس ئۇچ تەرىپى واتار ٌەتٍەى ئاؼخايىالر بىلەى ئۇرالفاى بىز َويلىذا تۇختىذى، وارىعام بىز 
ئىٍٍى تەرىپىذە تۇڭّاى ئاؼخايىغ بىلەى بىز ياى تەرىپىذە بىز خىتاي ئاؼخايعىفا ٌۇسۇپ 

دەپ خىتاي ئاؼخايىعىفا ٌىزىۋىذىو، ظۇـاتىٌ ئادەنًى واچۇرـىذەً چۇؼتى. نەى ئادەم ئاسراه 
وايتىپ چىىاي دەپ تۇرىؽىهفا بىز ئەر ٌؽى ۋاوىزاپ نًى بىلىًىۋىذى ئەنذى ٌەيًىهّە يېًىپ 

ئۇلتۇرۇؼىا بويزىذى. نەيهۇ نۇاليىهلىي بىلەى دىّەى يەردىٌ ئۇرۇى ئېلىپ لەـهەى بويىزىۋىذىو، 
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پ تانىفىهىًى بويزىۋىذى، بىز ئايال چىزوىزاه ئاۋاسدا خېهىز والهىذى ئۇ يۇِۇرۇپ ئاؼخايىفا ٌىزى
دەپ جاۋاپ بەردى. ؼۇيىڭ بىلەى بىزدىٌ ۋاراڭ چۇرۇڭ ئاۋاسى ٌۇتۇرۇلۇپ، بىزيى دونبالىفاى ئاۋاس 
ئاڭلىًىؽىا باؼلىۋىذى نەى ـىپپىذە تىٍىۋىتىپ، ئۇدۇل تۇڭّاى ئاؼخايىعا واراپ يول ئالذىو. 

اظا باظهاي،  تەيىًپ ئۇڭذانفا چۇؼۇۋۇپ ٌەتتىو. نەى يەردە يتىپ تۇرۇپ بىز وايچە وەدەم ب
ئاظتىهذىٍى نۇسـا وارىعام، نۇس ئاظىتذا وېتىپ والفاى وەرتٍە ٌۇسۇپ چۇؼتى. بىز تاپايًىڭ 
ناتٍىعى، يەيە بىزى يەتتىَ ـىؾ بۇلۇپ، ئۇچلۇً وەرت ٌۇرۇيهىذى. ئايذىٌ بىز ٌؽى ٌىلىپ 

 اؼخايىعفا باؼالپ ٌىزدى. نىًى يۇلەپ تۇرـۇسۇپ ئوس ئ

ئاؼخايىًىڭ َاۋاظى تاناوًىڭ َورى ۋە ٌىؽىلەريىڭ يەپىعى بىلەى وۇؼۇلۇپ ئادەنًى بۇرۇختۇم 
وىلىفۇدەً بىلىًذى. بىز چوٌاى ئالذىهفا بىز پىيالە وارا چاي وويذى. ئادەنًىڭ بۇريىفا ووي 

رتىۋىتىپ، ظىزتىا يەسەر نەى دەرىشدىٍى َوريى ظۇِۇؼى بىلەى تۇتۇى پۇرىفى پۇراپ تۇراتتى. 
 ظالعام، بىز تۇپ ووي ئاپتۇۋۇسيى وورؼاپ، بەسىلىزىًى ناؼىًىًىڭ ٌاربۇراتۇرىفا ئۇسيى ظۇرٌەپ

 وىچىىىًى باظعا، بەسىلىزى چاوًى پۇراپ نېڭىپ يۇرۇپتۇ. 

لەـهىًىو چىىىۋىذى َاپال ؼاپال يىۋەتتىو. ئەنها َەسىو وىلىؽىە ئولّۇرنەي والذىو، چۇيٍى 
 ظىًّالى چېلًىؽى بىلەى َەنهىهىش ئالذىزاپ َاجەتخايىفا يۇِۇردۇه.  ناؼىًىًىڭ

ًىڭ ئولتۇرۇدىفاى يېزىذە ئىٍٍى تال تاختى وۇيۇلفاى بۇلۇپ، ئاظتى يىجاظەت بىلەى َاجەتخاي
تۇؼۇپ ٌەتٍەى ئىذى، ياس ٌويلىزى بولفاى بولعا ظېعىىچىلىىىا چىذىهاه نۇنٍىٌ ئەنەط 

ظۇـاولىزىذا ظارـىيىپ ٌەتٍەى نۇسالر ـۇۋا يۇردا بىز خىل ئىذى، ئەنها وەرىتاى وىؽًىڭ بۇ 
نۇاليىو چاوًاپ تۇراتتى. ئەنها يېًىهذىٍى تۇؼۇٌتە تەرەت وىلىۋاتىاى ئادەنًىڭ ٌۇچەپ 
ئىًجىىالؼلىزى، ئېفىز تېىؽلىزى، ۋە خۇددى بىز ئېفىز يۇٌتىٌ وۇتۇلفايذەً ئۇسۇى تېًىؽلىزى 

 ظەل ٌەيپىهًى واچۇردى. 

وىؾ بۇلهعا ؼەَەر ٌۇنىڭفا پەرۋاس وىلذىو، ئۇ يەردىٌ باڭٍوٌىا ئۇچتۇم.  ئۇ  نەى ئۇرۇنچىذىٌ
يەردە ئۇچزىفايلىٍى چەتئەللىلەريىڭ َەنهىغ نىًى ياالڭئاچ وىشالر ئۇظۇل ئويًايذىفاى 
ٌۇلۇپالرـا تەٌلىپ وىلىپ بىشار وىلذى، ؼۇيىڭ بىلەى ٌانبۇدصاـا واچتىو. ئۇ يەرىذىٍى 

پاؼىخايىالرـا ئاپىزىهىش دەپ بېؽىهىًى ئاـزىتتى. دولالرلىي  3ىًى چەتئەللىٍلەريىڭ َەنهىغ ن
ٌىلۇنىتىز ٌىلىذىفاى بىز جايذىٍى يانزاتلىي  11بىز ٌۇيى ئاخؽىهى پەيۇنپىٌ ؼەَىزىذىٌ 

پۇراپ تۇرىذىفاى ٌۇچىفا بېزىپ والذىو. ٌۇچىذا وولى ٌىعىۋىتىلّەى بالىالر نىيپ ووللىزىًى 
، بىز تەرەپتە بولعا ـالجىزلىؽىپ والفاى ئىتالر َەدەپ ؼىلتىپ تىلەنچىلىَ وىلىۋاتتى

ظۇوۇؼاتتى. ٌۇچىذىٍى ئىٍٍى ظېهىش ئانزىٍىلىي بىز ئۇى يەچچە ياؼلىي وىشـا نارۇصيا 
 يىّىشۇۋاتتا، ٌۇچىًىڭ ئاخىزىذا ٌاتۇلۇً چىزٌاۋىًىڭ نۇيارى ئاظهايفا تاوىؽىپ تۇراتتى. 

، نەى ئۇالريىڭ ظاولىفاچ يول ياوىعىذا وىشالر َەنزالىزىو بىز پاؼىخايىفا ٌىزىپ ـايىپ بولذى
بىلەى بىليارت ئويًاپ ۋاوتى ٌەچۇردۇم. َەر خىل سەَەرلىَ چىٍىهلىٍلەريى ظاتىذىفاى ياػ 
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يىّىتلەر ٌىلىپ ٌىتىپ تۇردى. ِەرچە ٌانبۇدصادا وىلىذىفاى ئىؽالر ئًىتايىٌ ٌوپ بولعىهۇ، 
 اه ئىؽالريى وىلىؾ ئتىهالى يۇه ئىذى. بۇ ئىٍٍى َەپتىذە ظاياَەتچىلىٍتىٌ باؼىا چۇڭىۇرر

نارت ئېيىًىڭ باؼلىزىذا ـۇلجىفا وايتىپ ٌىلىپ، ياتاولىزىهًى رەتلەپ دەرط ئۇتۇؼٍە تەييارلىي 
وىلذىو. دەرط باؼالپ بىز َەپتە ئۇتە ئوتهەي ٌانبۇدصا ۋە ئۇيىڭفا نۇياظىۋەتلىَ ئەظلىهىلەر 

، بىز تەرەپتىٌ دەرط ئۇتۇپ، دەرظتىٌ خاتىزەنذىٌ ئۇچۇپ ٌەتتى.  نەى يەيە بۇرۇيىىذەٌال
ٌىيىٌ ؼاخهات ئويًاپ، ۋەلىعپىت بىلەى َېلىىى واى تانچىاليذىفاى دەرەخًى يۇوالپ يۇردۇم. ئۇ 
دەرەخًىڭ ؼاخلىزىفا ئېعىلفاى لىًتىالر يېڭىلىًىپ ٌوپۇيۇپ والفاى ئىذى. ٌۆپ ٌۆً ئاظهاى 

 ئۇنۇتۋارلىىىا تۇالتتى. ۋە ئىللىي َاۋايىڭ تەظىزىذە ئادەنًىڭ ٌۆڭلى ئاظايال 
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بىز ٌۇيى ئەتىّەى دەرط ئۇتۇؼٍە ئالذىزاپ پەؼتاوتىٌ چۇؼۇۋاتعام تۇظاتتى ٌۇسۇم بىز يەرظىّە 
ئايىفىهًىڭ يېًىذا بىز ئۇٌۇل ؼىپزىعى ۋە واپ وارا واى  چۇؼۇپ جايىهذا توختاپ والذىو.
ه ئۇٌۇل يىڭًىعى تۇراتتى.  نەى ئېڭىؽىپ بۇالريى يەردىٌ داـلىزى بىلەى بۇيالفاى بىز ظۇيۇ

تىزىۋاالي دەپ بۇلۇپ، دەرَال وۇلۇنًى تارتىۋالذىو. دەرَال  ياتىفىهفا وايتىپ ٌىزىپ بىز وېتىي 
وۇتىعىًى ئېلىپ ؼىپىزىغ بىلەى يىڭًىًى ئايىفىو بىلەى ئىتتىزىپ وۇتىفا واچىالپ تۇراتتىو، 

ۇدۇڭؽىپ ظاالپ بەردى. ئۇ وۇلۇنذىٍى يەرظىلەريى ٌۇرۇپ خۇؼًام ئىؽىّىًى ئېچىپ ناڭا ـ
بېؽىًى چايىاپ بىز يىهىلەريى دەپ ئاـشىًى بۇسدى. ئايذىٌ وولى بىلەى ئۇٌۇل ئۇرـاى َەرٌەتًى 

 دۇراپ، "خىزۇيىٌ" دىذى. 
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ـۇلجىذا سەَەرلىَ چېٍىهلىَ تىپىلىذىفايلىفىذىٌ ئايچە بەً َەجەپلىًىپ ٌەتهىذىو،  چۇيٍى 
اساردا بىزاۋالر يېًىهفا ٌىلىپ "َەؼىؾ" دەپ پىچىزالپ، ئايذىٌ خۇددى تاناٌۇ دايىو ب

خۇنارالؼتۇرۇپ، ناڭا يىؽە ظېتىؽىا چەٌٍەيذەً ئىچىّە واتتىي َاۋا ؼۇراپ، ٌوسلىزىًى 
ئۇرۇياتتى. ئەنها باؼىىالريىڭ يىؽە ظېتىؽىا ئۇرۇيىؽى بىلەى ئىؽىَ ئالذىذا يىڭًە بىلەى 

وى سور. دەرَال ؼۇيى َىغ وىلذىهٍى، ئؽعىشلىىتىٌ ٌىلىپ چىىىاى ؼپىزىغ تېپۋىلىؽًىڭ پەر
يارنزاتلىي ٌىؽلەردە چۇؼٍۇيلۇً ۋە ئۇنۇتعىشلىَ پەيذا وىلفاچ، ئۇالر بۇ ئاساپالردىٌ خالى 

 بۇلۇؼًىڭ ٌويىذا نۇؼۇيذاه يولالرـا ٌىزىپ والفاى دىّەى ِەپ. 

لهاظتىٌ باؼىا يەرلەردىهۇ ٌۆپ ئىذى. ئەلۋەتتە بۇيذاه رىئاللىىالر ـۇلجىذىال نەۋجۇت بۇلۇپ وا
چى يىلالريىڭ بېؽىذا پاختچىلىي واتتىي تەظىزِە ئۇچزاپ، يۇرـۇى ٌىؽىلەر ئىىتىعادى  – 1990

جەَەتتىٌ وىيىٌ ئەَۋالفا چۇؼۇپ والىذۇ. بۇيى ئاس دەپ دولەت ئىّىذارچىلىفىذىٍى 
يالؼتۇرىۋىتىذۇ. يەتىجىذە، يۇرـۇيلىفاى ٌارخايىالريىڭ تاوىلىپ وېلىؽى ۋەسىيەتًى تېخهۇ يانا

سەَەرلىَ چېٍىهلىٍٍە خۇنار بۇلۇپ چى يىلالريىڭ ئاخىزىفا ٌەلّەيذە ؼىًجاڭذا  -1990
نىڭذىٌ ئېؽىپ ٌەتٍەى دەپ تەخهىٌ وىلىًفاى. ئەنها نىًى  30والفايالريىڭ ظايى 

ذۇ وىشسىتۇرـىًى بۇ سەَەرلىَ چېٍىهلىٍلەر وەيەردىٌ ٌىلىذۇ، ٌىهلەر بۇيى ئىعتىهال وىلى
 دىّەى نەظلە ئىذى. 
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دەرظى ئۇتۇػ ئايچە وىيىٌ ئىؾ ئەنەط، ئەنها ياخؽى نۇئالىو بۇلۇػ ئۇيچە ئاظاى ئەنەط. 
خىتاي ئۇوۇـۇچىلىزىهًىڭ ئًىّىلىشچە ظەۋىيەظى بىز وەدەر تۇۋەى بولفاچ، ئۇالرـا ئېفىش تىلىًى 

ًىپتا ئانال بار ئاس ظ نەؼي وىلىۋىلىؽى ئۇچۇى ٌوپزەً پۇرظەت يارتىپ بىزىؾ نەوعىذىذە 
ظۆسلەپ ئۇالريى ظۆسلىتەتتىو. نەظلەى ياخؽى وۇؼًىذارچىلىي وايذه بۇلۇدى دىّەيذەً ئاددى بىز 

جۇپالرـا ياٌى ظۇئالهۇ دەرط ۋاختىًىڭ ئۇچتەى بىز وىعهىًى ئېلىپ ٌىتەتتى، ئۇالريى 
ىللى ظىًىپ ِۇرۇپپىالرـا بۇلۇپ ياٌى دۇظٍىفا چىىىزىپ نەػ وىلذۇرۇؼىا تۇـزا ٌىلەتتى. ن

ئۇوۇـۇچى خىتاي  15ئۇچۇى تېىخهۇ ٌوپ ۋاوىت ٌىتەتتى، چۇيٍى نىللى ظىًىپتىٍى 
ئۇوۇـىچىذىًهۇ ِەپذايزاه ئىذى. نەى نەدىًە ئىعهلىَ پاٌار بىز ٌەنعۇس  45ظىًىپتىٍى 

 چوٌايذىٌ ظىًپتىٍىلەرِە خۇؼًىلىزى َەوىىذە ظۆسلەپ بىزىؽًى تەلەپ وىلذىو. 

 هى ياخؽى ٌىؽىلەر" دەپ جاۋاپ بەردى. "نىًىڭ خۇؼًىلىزىو، ظەنى

ئاخىزى بىز بىخەتەر تىهىًى تاپىىًىهذىٌ ئەنىٌ بۇلۇپ، ياچار خۇؼًىلىزى بارالر بارنۇ دەپ 
 ظۇرىۋىذىو دولىۇى وۇلىًى ٌۇتەردى. 

 "ظوسلەپ بېىىڭە دۇلىۇى، خۇؼًىلىزىڭىشيىڭ وەيىزى ظىشِە ياناى تۇيۇلىذۇ؟"

ەنلەر، ئۇالر ـەيۋەتخۇر، جىذەل خۇنار، ياچار بۇلۇپال والهاي، "نىًىڭ خوؼًىلىزىو بەٌال ئۇظال ئاد
 سەَەرلىَ چېٍىهلىَ ظاتىذۇ تېخى".

ئۇيىڭ يېًىذا ئولتۇرـاى ئۇوۇـۇچى ٌۇلۇپ تۇرۇپ "خۇؼًىڭىش تۇڭّاى ئوخؽىهانذۇ؟" دىۋىذى، 
َەنهەيلەى پاراوىىذە ٌۇلۇؼۇپ ٌىتىپ باؼلىزىًى لىڭؽىتىپ ناوۇللۇه بىلذۇردى. بۇ ِەپًى 

 لفاى بالىًىڭ ئىعهى ئابذۇلال بۇلۇپ، ئۇ َوٌۇنەتتە ئىؽەلەيتى. وى

"تۇڭّايالر َەر وايذاه ئىؾ وىلىؽتىٌ يايهايذۇ. ئۇالر وۇـذىلىذىفاى َايۋايالريى ئۇـۇرلۇوچە 
ئۆۋالپ ظاتىذۇ، سەَەرلىَ چىٍىهلىَ ظاتىذۇ، وۇرال ياراه ئەتٍەظچىلىّى وىلىذۇ. ِايىذا 

رلىَ چېٍىهلىَ ظاتىذۇ. وايۇيًى وىلچىهۇ يەسەرِە ئىلهايذۇ. نىچىتالردىٍى ئىهانالرنۇ سەَە
 خىتايالردەً ووروايچاه ئەنەط ئۇالر". 

ئۇيىڭ تەلەپۇسسىذىٌ بىز خىل وايىللىي چىىىپ تۇراتتى. ئۇالر بۇ سەَەرلەريى وەيەردىٌ تاپىذۇ دەپ 
ظۇرىعام "ِۇاڭجۇ ۋە ؼاڭّاڭ ئاروىلىي ۋىتًام بىلەى الۋۇظتىٌ ٌىزِۇسەنذىٍى، 

 الفايىعتايذىًهۇ ئاس نىىتاردا ٌىزِىشىعە ٌىزەً"ئ

ئۇيىڭ خەلىارا باساردە سەَەر چېٍىهلىّى ئېلىپ ظېتىؾ ظودىذىٌ ئاالَىذە خەۋەردار 
ئىٍەيلىّىذىٌ َەيزاى والذىو.  ئەنها ظىًپتىٍىلەريىڭ َەنهعى ئۇيىڭ ِىپًى ناوۇلالپ، 

اظاظلىي جاۋاپٍار دىّەى تۇڭّايالر ـۇلجىفا َەسەرلىَ چېٍىهلىَ ئەٌىلىپ ظاتىذىفاى ئ
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ِەرچە ئۇالريىڭ بۇ دىّەيلىزى بۇ ئىؽًىڭ راظلىفىذىٌ دىزەً بەرنىعهۇ،  واراؼًى تەٌزارالؼتى.
ئۇالريىڭ پىزىذىٍى بىز تەرەپلىهىلىَ واراؼًىڭ يەوەدەر چوڭىۇرلىفىًى دەلىلەپ بىزەتتى. 

ە ظاتىذىفايالريىڭ ئۇالريىڭ دىّەيلىزىًىڭ ئاسراه ئاظاظىهۇ بار ئىذى، چۇيٍى باساردا يىؽ
 ٌۆپىًچىغ تۇڭّايالر ئىذى. 

ِەرچە ئابذۇلال سەَەرلىَ ظېتىؾ ئىؽلىزى تۇـزىعذا ٌۆپًى بىلعىهۇ، ٌىهلەريىڭ بۇ سەَەرلەريى 
ئىعتىهال وىلىذىفايلىفى َەوىىذە ئۇيىڭذىٌ جاۋاپ چىىهىذى. نىًىڭ بۇ ظۇئالىهفا 

 ظىًىپتىٍلەريىڭ َىچ وايعىعىذىٌ جاۋاپ چىىهىذى. 
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دىّەى ئاؼخايا ـۇلجىذا ٌويىلفىذىٌ چېىىۋىتىؽٍە تېّىؽلىَ  ؽىەدەم تۇڭّاى ئاؼپۇسۇلىپې
ِايىذا ئاؼخايا َعاپلىًىذۇ. َەر وېتىو يانفۇر ياـعا ئاؼخايىًىڭ ئوِىشظى  ظاڭّىالپ، 

ئاؼخايًىڭ ئۇتتۇرىعذا يىفىلىپ ٌۆلچەً  يۇچۇوالردىٌ ظاوىپ چۇؼٍەى يانفۇر تانچىلىزى
ٌ ظۇيۇلفاى َاً نىُهايالريىڭ واچىعىفا چۇؼۇپ خېزىذارالريىڭ ئىؽتاظىًى تانذى بۇلۇپ واالتتى،

داۋانلىي ٌىؽىذە ۋەنە ۋە ووروۇػ پەيذا وىلفايلىفىذىهۇ ياٌى تانىفىًىڭ تەنىًىڭ بۇساتتى. 
ياخؽىلىفىذىًهۇ، ئىؽىىلىپ بۇ ئاؼخايىًىڭ خېزىذارى ئۇسۇلهەي، َەنىؽە تۇؼاه تۇراتتى. نەى 

 ۇدۇردا ئەتٍەى چۆپىًى ئاالَىذە ياخؽى ٌۇرەتتىو. ئۇالريىڭ تۇخۇم ۋە پەن

بۇ ئاؼخايىًىڭ خۇجايىًى يۇيۇط ئىعهلىَ بىز ياػ تۇڭّاى يىّىتى بۇلۇپ، ئۇ ئەرەپچە، 
ئويفۇر تىللىزىًى ياخؽى ظۆسلەيتى. وايذاه بۇلۇپ بۇيذاه بىز ۋەيزايە ۋە  خىتايچە، رۇظچە 

ؽٍە خالىهىعهۇ، ئۇيىڭ ِىپى تۇال بىز ئاؼىخىًىًى ئېچىپ والفايلىفى َەوىىذە ظۆسلەپ بىزى
 يىّىت ئىذى. 

بىز ٌۇيى نەى پېتىز لىلېههىڭًىڭ ئەيًى سانايذا بېيجىڭذىٌ يولفا چىىىپ، ؼىًجاڭ ۋە تىبەت 
 تارتارى ئۇچۇرلىزىئاروىلىي َىًذىعتايفا بېزىؾ جەريايىذىٍى ٌەچهىؽلىزى ئاظاظىذا يېشىلفاى 

ط يېًىهفا ٌىلىپ والذى. ئۇ وۇلۇنذىٍى ٌىتاپًى دىّەى ٌىتاۋىًى ۋاراوالپ ئولتۇرظام يۇيۇ
ئېلىپ ۋاراوالپ ٌۇرۇپ، ٌىتاپ ئارىعىذىٍى بىز بەتتە بىز وايچە تۇڭّاى ظۇلذاتًىڭ رەظىهى بار 

 بەتىًى ٌۇرۇپ، بېىؽًى لىڭؽىتىپ ٌىتاۋىهىًى وايتۇرۇپ بەردى. 

وۇنۇلذا يۇرـۇى  يىلى نىًىڭ بۇۋام وۇنۇلفا بېزىپ ئۇرۇؼىا واياؼىاى، ئۇ چاـالردا– 1930"
 يائارانچىلىىالر يۇس بەرِەى" دىذى.

 – 1930ئۇيىڭ بۇ دىّەيلىزى ئەيًى ۋاوىتتىٍى ۋەسىيەتًى ئاددىالؼتۇرۇپ باياى وىلىؽى بۇلۇپ، 
يىللىزى ؼىًجاڭذا تۇختىهاي وۇراللىي تۇوۇيۇؼالر يۇس بېزىپ تۇرـاى. بۇلۇپهۇ جەيۇبى ؼىًجاڭذا 

ئۇخؽاؼهىفاى ئويفۇر ِۇرۇَلىزى بىلەى وۇراللىي  ِونىًذاڭ َوٌۇنەت ئارنىيعى يۇرـۇى
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تۇوۇيۇؼالردا بولفاى بۇلۇپ، َوٌۇنەت ئارنىيەظىًىڭ ٌۆپ وىعهى تۇڭّايالردىٌ 
ئۇالر جەيۇپتىٍى يۇرـۇيلىفاى بۇلّۇيچىلىًٍى نەوعەت وىلفاى تۇپۇالڭالريى  تەؼٍىللەيّەى. 

فاى وارىؽى نۇؼۇ ئىؽالريىڭ بېعىىتۇرـاى بۇلفاچ، بۇرـۇيلىفاى ئويفۇرالريىڭ ئۇالرـا بول
 تەظىزىذىٌ بولفاى بولعا ٌىزەً. 

 يۇيۇط وۇلىى بىلەى نىلتىىًى وارـا ئالفاى َەرٌەتًى دورىذى. 

 "تۇڭّايالر َەوىىەتەيهۇ نەرِەى خەه " دىذى

 "َاسىزچۇ؟ وارىعام ظىشيىڭ يۇرـۇى ئويفۇر خېزىذارلىزىڭىش باردەً وىلىذۇ"

 ر نىًىڭ ئاخؽايانفا ئانزاه""ؼۇيذاه ئويفۇرالر بىلەى واساوال

تۇڭّايالريىڭ ئاؼخاظىًى َاالل بۇلفاچ، چۇؼىا ِۇظى ظېتىلهايذۇ، ؼۇڭا بۇ يەريى بىتەرەپ 
سېهىٌ ديىؽٍە بۇلۇدۇ، ئويفۇرالرنۇ ۋە خىتايالرنۇ بىز ئۇرۇيذا ـىشالىًىذۇ دىّەى ِەپ. بۇيى 

ى وۇۋم ئوتتۇرىعذا بېزىؾ ٌۇرۇپ ٌىؽىذە بىز خىل ئۇنۇت پەيذا بۇالتتى، چۇيٍى ِەرچە بۇ ئىٍٍ
ٌىلىؽلەر بولهىعهۇ، بۇرتىخايا ۋە ئاؼخايا دىّەيذەً يەردە ئۇچىزىؽىپ تۇراتتى، ئەنها يەيىال 
ئايزىو ئايزىو تۇراتتى. نەلۇنٍى، يۇرـۇيلىفاى ئويفۇرالر تۇڭّايالريى سەَزەلىَ چېٍىهلىَ 

اؼخايىلىزىذا ـىشالىًىؽتىٌ ظاتىۇچىالر دەپ ئەيىتپلىعهۇ، بۇ خىل واراػ ئويفۇرالريى تۇڭّاى ئ
 تۇختىتىپ وااللهىفاى. 

تۇڭّايالر سەَەرلىَ چېٍىهلىَ ظاتىذۇ دىّەى ِەپلەريى ئاڭالپ والذىو،  "بەسى ئۇيفۇرالريىڭ
 راط ؼۇيذاوهۇ؟"

ئۇ بىزدەم جىهىپ ظۇئالىهىفا وايذاه جاۋاپ بىزىؾ َەوىىذە ئويالدى بولفاي، ياٌى ظۇئالىهًى 
بۇيىڭذا يۇرـۇى لفاي ئايذىٌ "راط، وىعهەيلىزى ؼۇيذاه وىلىذۇ. دەڭعەپ ٌورنەٌچى بولذى بو

پايذا بار" دەپ ٌۇلۇپ  ٌىتىپ "ـۇلجا بىز يانزات يەر، ئەنها يۇرـۇيلفاى نىليۇيىزالر بار بۇ يەردە" 
 دەپ وېتىپ وويذى. 

 "ظشىًىڭچە ٌىهلەر ظېتىۋالىذىفايذۇ بۇ سەَەرلىَ چىٍىهلىٍلەريى؟"

 پ ٌۇلۇنعىزەپ تۇرۇپ بىلهەيهەى دىذى. ئۇ دولىعىًى ٌۇتۇرۇپ وويۇ
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نەى خىتايچىًىڭ ٌۆپ وعهىًى ٌىزاٌەؼلەردىٌ ئۇِەيذىو، چۇيٍى ٌىزا ناؼىًىعى تىل نەؼىى 
وىلىذىفاى ياخؽى نۇَىت. چۇيٍى ؼۇپۇر بىز يەرِە ٌىتەلهەيذۇ، ؼۇڭا يول ياوىعذىٍى َەر 

ؽىا بۇلۇدۇ. ئەنها بۇيىڭهۇ وىعهەى وايذاه بىز نەيشىزىًى چورىذىّەى َالذا تۇختىهاي پاراڭ وىلى
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وۇاليعىشلىي تەرەپلىزى بار، چۇيٍى ؼۇپۇرالر َەنىؽە وايچە پۇل نائاػ ئالىعش؟ يىهە خىشنەت 
وىلىعىش، وەيەردىٌ ٌەلذىڭىش دىّەدەً وىعهەى ؼەخعيەتلىٍٍە ٌىزىذىفاى ظۇئالالردىٌ باؼىا 

نعىش دىّەيذەً ظۇئالالرـا جاۋاپ يەيە جۇڭّۇـا وايذاه وارايعىش، تائانلىزىهىشيى ياخؽى ٌۇرە
بىزىؽٍە نەجبۇراليتى.  ئەِەر بۇيذاه چەٌلىهىلەردىٌ وۇتۇالي دىعە چۇوۇم جۇدۇڭلۇوًى 
ٌويتۇرۇل وىلىؽىا تۇـزا ٌەلّەچ، نەيهۇ ؼۇپۇرالردىٌ ئۇخؽاؼال ؼەخعىيىتىّە نۇياظىۋەتلىَ 

 ظۇئالالريى ظۇرايتىو.

ى ٌىزا ناؼىًىعىفا چىىىايذا، رېؽىت بىلەى نەى نەٌتەپ دەرۋاسىعىذا خېزىذار ٌۇتۇپ تۇرـا
  نىًۇت ٌىچىٍىپ والفاى ئىذىو. 20ٌۇرۇؼىؽٍە دىيىؽىپ وويفاى ۋاوتتىٌ 

 "وەيەرِە بارىعىش" دىذى بويًى توم خىتاي ؼوپۇر.

 "نەيذايفا"

ئۇ بېىؽًى لىڭؽىتىپ بىز تال ناٌا تۇتاؼتۇرۇپ، يولفا چىىتى، ناؼىًا ئاساتلىي يولىفا 
 " ظىش چەتئەللىٍهۇ؟" دەپ ظۇرىذى. وايزىلىؽىفا ئۇ

 "ؼۇيذاه، نەى ئىًّىلىغ" دىذىو.

 "ئىًّىلىعالر پۇتبۇلفا ئۇظتا ٌىلىذۇ، نەظلەى بېٍخام، ئوۋىٌ..."

"ؼۇيذاه، بۇالر َەوىىەتەى ئۇظتا، ئەنها ئىًّىلعالريىڭ ٌۆپ وىعهى پۇتبۇل ئويًاؼًى 
 بىلهەيذۇ"

بۇ ظوَبەتهۇ ٌۆيا نۇوانذا ٌىتىذىفايذەً  ئۇ ئىؽەيهىّەيذەً ِېلىًى وىزىپ وويذى. وارىعام
 تۇرۇدۇ، ؼۇڭا ِەپ تىهىعىًى بۇراػ ئۇچۇى "ظىش ـۇلجىلىىهۇ؟" دەپ ظۇرىذىو.

"ياه، نەى خېًەى پىڭذىڭؽەيلىي. بۇ يەرِە ئىؽلىّىلى ٌەلّەى، ٌىلەر يىلى وايتىپ 
 ٌىتىهەى".

 "بۇ يەريى ياوتۇرنانعىش؟"

 ەى""ياه، بۇ يەردە ئەظٍى ئادەنلەر بەً ٌوپٍ

 "ٌىهلەريىڭ دىهەٌچىعش؟"

 "ئاس ظايلىي نىللەتلەريى دەيهەى، بۇلۇپهۇ ئويفۇرالريى دىهەٌچىهەى"

 "ئۇالرـا يىهە بوپتۇ؟"

"ئۇالرـا ئىؽەيّىلى بولهايذۇ. تۇيۇِۇى بىزنۇيچىغ ناؼىًانفا چىىتى، نەيشىلّە يېتىپ بارـايذا 
ى بۇ ظائەتتىٍى باَا دىعەنهۇ، ئۇالر ئۇالر وىههەت بۇلۇپ ٌەتتى دەپ باَا تالىؽىپ تۇرۇۋالذى. نە
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ئوى ٌويًىڭ ئوريىفا ظەٌٍىش ٌوي بىزىپ چۇؼۇپ ٌەتتى. ئۇالر دايىو ئىؾ تېزىپ تۇرىذۇ، 
 جىذەل وىلىذۇ، ياٌى سەَەرلىَ چىٍىهلىَ چىٍىذۇ. ئۇالريىڭ َەنهىغ جىًايەتچىلەر" دىذى.

 "يىهە؟"

 ىٍىذۇ. ئۇالردىٌ يەپزەتلىًىهەى"."سەَەر چىٍىذۇ. َەنهىغ چىٍىذۇ. َەتتا ئۇؼؽاه بالالرنۇ چ

 بىلىعىش؟"ايذاه "ظىش و

، دايىو سەَەرلىَ چېٍىهلىَ ظېتىۋىلىؾ ئۇچۇى يولذا ظاوالپ "َەنهە ئادەم بىلىذۇ بۇيى
يىلىذىٍى  – 1997تۇرـايالريى ٌۇرىهەى. ئەِەر ظېتىۋالفۇدەً پۇلى بولهىعا ئۇـۇرلۇه وىلىذۇ. 

 ۋەوەيى ئاڭلىهىفايهۇظىش؟"

 اپتىٍەيهەى، يىهە بولفاى ئۇ چاـذا؟""ئاڭالپ باوه

"يۇرـۇى ئويفۇر جىًايەتچىلەر تەلۋىلىىؽپ، ئۇـۇرلۇه وىلىپ، ئادەم ئولتۇرِەى. ئۇالر بىز 
نونايًى تىزىَ ٌاۋاپ وىلۋىتپتۇ. ٌىيىٌ ظاوچىالر ئۇالريى تۇظىفاى، َاسىز ئۇالريىڭ َەنهىعى 

 ئۇلۇپ تۇِىذى" دىذى.

ًى ئاظاظىش ٌۆپتۇرنىلىَ دەپ پەرۋايهفا ئالهىفاى ئىذىو، ئەيًى چاـذا نەى ئۇيىڭ بۇ ِەپلىزى
ٌىيىٌ ئويالپ باوعام ئەنەيەتتە َوٌۇنەت تەرەپًىڭ ئەيًى چاـذىٍى تۇپالڭفا بەرِەى 
دەظلەپٍى چۇؼەيچىعذە بۇ وېتىهىى َەرٌەتًىڭ َىچىايذاه ظىياظى ياٌى دىًى ئاروا 

بۇ ۋەوەيى ظادىز وىفايالريىڭ لذى. ٌۇرۇيؽىًىڭ يوولىفىًى ئوتتۇرىفا وويفايلىفى ئېعىهّە ٌە
سەَەر چەٌٍۇچى ۋە باؼىا جەنيەتًىڭ چۇپزەيذىلىزى ئىٍەيلىّى ئىلّىزى ظۇرۇلّەى بۇلۇپ، 
بۇيذاه دىيىؾ ئاروىلىي نەسٌۇر ۋەوەيىڭ نەظئۇليىتىًى جەنىيەتتىٍى ئادالەتعىشلىٍتىٌ ٌېلىپ 

 اتًاؼىاى ؼەخعلەرِە ئارتىاى. چىىىايلىفىذىٌ واچۇرۇپ، َەنهە جىًايەتًى بۇ وېتىهىى ۋەوەِە و

 

75 

نىللى ظىًىپىهذا خەنىت ئىعهلىَ بىز ياػ دۇختۇر يىّىت بۇلۇپ، ئۇ بىزىتايىيە تەلەپپۇسىذىٍى 
ئىًّىلىش ؼىۋىعًىڭ يىًچىٍىلىىلىزىذىٍى پەرولەريى ئىًتايىٌ ظەسِۇرلۇً بىلەى بايىىۋاالتتى. 

ٌىلونىتىز  30ىلەى ئايالى ـۇلجىذىٌ خەنىت تۇرنۇػ وۇرـاى بۇلۇپ بىز وىشى بار ئىذى. وىشى ب
ٌىلىذىفاى بىز يىشىذا تۇراتتى، خەنىت َەپتە ئاتلىتىپ ئۇالريى يووالپ ٌىلەتتى. بىز پەيؽەيبە 

 ٌۇيى نىًىهۇ بىزِە بېزىپ ٌېلىؽٍە تەٌلىپ وىلذى. 

 "يۇرتىڭىشيىڭ ئىعهى يىهە؟" دەپ ظۇرىذىو

 دىۋىشيە" -56"



179 
 

 "بىڭتۇەيّە وارانذۇ؟"

ٌىؽلەر يىهە دەپ بىڭتۇەيذە تۇرۇپ والذىڭالر دەپ َەجەپلىًىذۇ، ئەنەليەتتە بىش  "ؼۇيذاه.يۇرـۇى
باؼىىالردىٌ بۇرۇى ئۇ يەردە ناٌايلىؽىپ والفاى. بوۋام رۇظالردىٌ وېچىپ واساوىعتايذىٌ بۇ 

يىللىزى بۇ يىشىذىٍى ئائىلىالريىڭ ٌوپۇيچىعى  – 1960يەرِە ٌېلىپ يەرلىٍلىؽىپ والفاى، 
والر بۇلۇپ، ٌىيٌ بىز ۋەوە چىىىايذىٌ ٌىيىٌ يۇرـۇيلىزى واساوىعتايفا ٌۇچۇپ ئويفۇر ۋە واسا

 ٌەتٍەى. چىّزا تاوالفايذىٌ ٌىيىٌ تۇوىايلىزىهىشدىٌ ئايزىلىپ والذۇه" دىذى.  

 "دادىڭىش وايتىپ ٌەتهىذىهۇ؟"

م بۇرۇى دادا"ياه. ئۇ وايتىپ ٌەتعەً ئاروىفا يايفايذەً بۇلۇپ والىذىٍەيهىش دەپ تۇرۇپ والفاى. 
ئەنها ٌۇنۇيىعتالر ئۇيىڭ يۇرـۇى يەرلىزىًى ۋە ناللىزىًى تارتىۋالذى، ئەنها بەٌال باي ئىذى، 

ئۇيىڭفا جىعهايى سىيايٍەؼلىَ وىلهىذى، خۇداـا ؼۇٌزى. َاسىز دادام واتتىي ئاـزىي ئاساۋىًى 
 تارتىۋاتىذۇ" دەپ ئېفىز خۇرظىًذى.

الىهذا ئۇ يەر چۇوۇم يېزىهى تۇرنا يېزىهى نەى ئىلّىزى بىڭتۇەيّە بېزىپ باوهىفاچ، خىي
دىخايچىلىي وىلىذىفاى باـالر بىلەى تۇؼىاى، ٌەڭزى ٌەتٍەى داال ئېتىشلىي بىز يەر دەپ ئويالپ 
باردىو. ئەنها وارىعام بۇ يەريىڭ باؼىا خىتاي ؼەَەرلىزىذىٌ َىچ وايذاه پەروى يووٍەى. 

ردىٌ ياظالفاى بۇلۇپ، بىز خىل يېىىهعىش يوللىزى ئاه رەڭلىَ ئالتە بۇرجەٌلىَ ظېهۇت وىؽال
ٌۇرۇيەتتى.  ئەنها ٌۇچىلىزى تايٍا پاتىۇدەً ٌەڭ بۇلۇپ، يول ياوىعذىٍى دەرەخلەرىذىٌ بىز 

 خىل ياظالهىلىي چىىىپ تۇراتتى. 

بۇ يەريىڭ يەيە بىز پەروى، ؼەَەرِە ٌىزىؾ ئۇچۇى بىز تەٌؽۇرۇػ پۇيٍىتىذىٌ ئۇتۇؼٍە تۇـزا 
عىلى واراپ ظاوچى ۋاوىتلىي تۇرۇػ ِۇۋايانانفا بەػ نىًۇتتەً تەپ ٌىلەتتى. پۇيٍىتتىٍى

چىىىپهۇ خاتىزجەم بۇاللهاي، باؼلىفىفا تىلىمۇى وىلذى.  ئايذىٌ نەى دىٌ خىتايچە ۋە 
 ئويفۇرچە يېًىڭشدا رەظو ئاپىزاتى بارنۇ دەپ ظۇرىىۋدى، نەى خۇددى بىز ئاخهاه چەتئەللىٍتەً

ئۇيذىٌ باؼىا بۇ يەردىٌ ئۇتۇػ ئۇچۇى ئىٍٍى يۇەى  ويذۇم. بېؽىهىًى چايىىاپ و ٌۇلۇپ تۇرۇپ
يول پۇلى تۇلىذۇه. ئىٍٍى يۇەى ِەرچە َىچ وايچە پۇل َىعاپاليهىعىهۇ، ئۆس ئويىّە بىزىؾ 
ئۇچۇيهۇ پۇل تۇلەػ خەنىتًىڭ ـەسىۋىًى ٌەلتۇردى. بىش يولفا چىىىايذىٌ ٌىيىٌ خەنىت 

 ئاچچىفىًى باظالهاي وايًاپال ٌەتتى. 

ئەڭ ئاس نائاػ ئالىهىش ئەنها تۇرنۇػ لىىالر ۇلال دەيذۇ بۇ بىزيىهىلەر!  بىش ؼىًىجاڭ"پۇل پ
تۇۋارالريى باؼىا ئولٍۇلەردىٌ ظېتىۋالىهىش، پاختا ۋە  ەَەنهە يەردىٌ ئۇظتۇى. َەنه هىشچىىىهى

نىتاللىهىشيى ئىچٍىزىّە ئاپىزىپ پىؽؽىالپ ئىؽلەپ تېخهۇ وىههەت باَادا بىشِە ظاتىذۇ. 
 بۇالريى بىلىپ تۇرظىهۇ ئارالؼهايذۇ" دىذى. َوٌۇنەت
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بونايتى. جۇڭّۇ َوٌۇنىتىًىڭ ـەرپًى  هۇئۇيىڭ دىّەيلىزى ئۇرۇيلۇه ئىذى، وۇبۇل وىلهاي
بۇ بولعىهۇ، ئېچىۋىتىؾ چاوىزىفى ئاظتىذا بۇ رايۇيفا ظېلىۋاتىاى نەبلەؿ َەوىىەتەى ٌۆپ 

يەرِە وايتىپ ٌىلىذىفايلىفىفا بىز  وايچىلىّى وايتىذىٌ بۇًىڭ لەردىٌ ئېلىًفاى پايذىنەبلەـ
 يىهە دىهەً تەط.

خەنىتًىڭ ئۆيى ئالذىذىٌ ئېزىىتا ظۇ ئېىىپ تۇرىذىفاى بىز خالى ٌۇچىذا بۇلۇپ، دادظىًىڭ 
وىشىًى وۇچىىىفا ئېلىپ خەنىت ذى. ئاۋاسىًى ئاڭلىفاى وىشى يۇِۇرۇپ ٌىلىپ دادىعفا ئېعلى

ا يېىىًذا ئۇِەيّەى بىز ئۇظۇلًى ئويًاپ ، وىشى ئۇيىڭفذىۋىچىٍٍىعىّە ظۇيۇپ يەرِە ووي
ظەل ئىٍٍىلىًىپ وېلىۋىذى، نەى  خېجىل بۇلفايذەً نىًى ٌۇرۇپٌىچىَ وىش  .بەردى

 ئۇظۇلًى داۋانالؼتۇردى. وۇيۇپ، ظەٌزەپ ئيًاوالپ وىش ۋىلىىىىذە ٌۇلۇپىذىو، ياخؽىهۇظىش د

ۇپتۇ، چىزايذىٌ خەنىتًىڭ دادىغ ئىچٍىزى ئويذە نەؼًىڭ يېىًذا پۇتًى يېفىپ ئولتۇر
َارـىًلىي چىىىپ تۇراتتى. خەنىت ٌىزىپ دادظى بىلەى ئوى نىًۇتالرچە ظۇلفۇيلۇه جىعهىذىٌ 

  پاراڭلىؽپ چىىتى، نەى ئىؽىَ ئالذىذا ظەل ئۇڭايىعش َىغ وىلفاى پېتى ظاوالپ تۇردۇم. 

سالردىٌ "دادام ئارام ئېلىپ والذى، چىىىپ چۆِىلەپ ٌىلەنذۇه؟" دىذى. بىز بىزِە ئىزىّەى نو
پاتىاولىؽىپ ٌەتٍەى ٌۇچىالردىٌ ئۇتۇپ، بىز وايچە ٌىچىَ ئۆيلەريىڭ ئالذىذى ئۆتتۇه. بەسى 
ئىؽىٍلەردە خىتايچە "باياؼاتلىي" "وۇػ وۇتلۇه" دىّەيذەً لۇسىًٍىالر چاپالپ وويۇلفاى ئىذى. 

تۇرنايذىٍەى دىهەً، بۇ يەردە ئويفۇرالر بىلەى خىتايالر ئارلؽىپ ياؼايذىٍەى، ـۇلجىذەً ئايزىو 
 دەپ پەرەس وىلىپ، خەنىتًىڭ بۇ َەوىىذىٍى وارىؽىًى ظۇرىذىو. 

"بۇ يەردە ئىچٍىزىذىٌ چىىىۋاتىاى خىتايالر بارـايچە ئاۋىپ ٌىتىۋاتىذۇ. ئۇالر بىز يىل ئىؽلەپال 
 وايتىپ ٌىتىهىش دەپ چىىىپ، وايتىپ ٌەتهەي، َاياتىهىشيى نۇؼٍۇللەؼتۇرىۋاتىذۇ" دىذى. 

 يعىش؟""وايذاوعىّە دە

بۇ يەردە وىلفۇدەً ئىؾ ئەظلىهۇ يىتؽىهەيذۇ،  ئۇيىڭ ئۇظتىّە ياخؽى تېزىلفۇ يەر تېخهۇ "
ٌەنچىل. ياخؽى يەرلەريىڭ َەنهىعىًى بىڭتۇەيلىٍلەر تارتىۋالذى، ئۇالريىڭ ٌۆپىچىعى بەٌال 

. وۇپال. نىًىڭ خوؼًىلىزىو خىتاي، ئوتٍەى يىلى بىز خىتاي بىشيىڭ ئويًىڭ تېهىًى ئۆرىۋەتتى
 رەيجىپ ٌەتٍەى ئىذى" دىذى.  ٍام بەٌالبۇيىڭذىٌ ئ

 ڭىش بۇيىڭفا وايذاه تاوابىل تۇردى؟"اٌى"ئ

 "ئۇ خىتايًى واتتىي دۇنبالىذى".

 "ئۇيذاه وىلعا بېؽىفا ئىؾ تېپىۋالهانذۇ؟"

 "ئۇ خىتايًى دەنعىش؟"
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 ڭىشيى دەيهەى".اٌى"ياه، ئ

 سىذە ئىٍەيلّىًى بىلىذۇ"."َىچ ئىؾ بولهىذى، چۇيٍۇ ئۇ خۇؼًىهىش خاتالىىىًىڭ ئۇ

بىز بىز باـفا يېىتپ ٌىلىۋىذۇه، بۇريۇنىفا ِۇللەريىڭ خۇؼپۇرىفى، وۇلىفىهفا دەرەخ ؼاخلىزىذا 
 ظايزاۋاتىاى ظېهىش وۇؼالريىڭ ئاۋاسى ئاڭاليذى.

 خەنىت واتتىي ٌۇلۇپ ٌەتتى. 

 "َەجەپ ٌۇلۇپ ٌەتتىڭىشـۇ؟"

ـۇرالؼىا ٌىزەتتۇه، ئەنذى بۇ ئۇسۇنًىڭ بېفى "ٌىچىَ ۋاوتىهذا ئېًىو بىلەى بۇ باـفا ئالها ئۇ
 " دىذى.ئۇـزىذەً َىغ وىلىهەىخۇددى ئۇسۇنًى  ئەنها َەر وېتىو باـفا ٌىزظەم بۇلۇپ والعىهۇ،

 "ظىشيىڭهۇ بۇ باؿ؟"

ئىٍٍىهىش بۇ باـًى ئۇچ يىللىي َوددىّە ئالذۇه، ٌۆپزەت ئەنّەًٌى ئىًىو وىلىذۇ، نەى  ئاٌام"
ىپ بىزىهەى. ئەنها ظۇ يىتىؽهەيذۇ، چۇيٍى خىتايالر بوـىۋالىذۇ ياردەنلىؽىپ ئالها يىفىؽ

 ئۇظتەڭًى".

 "ئەرس وىلعاڭالر بولهانذۇ؟"

 "ٌىهّە ئەرس وىالاليهىش؟ بۇ يەردە بىڭتۇەيًىڭ دىّىًى َىعاپ".

خەنىتًىڭ ۋايعاؼلىزى خۇددى ئۇالر ٌىلىپ ئىؽلىزىهىشيى تارتىۋالذى دەپ ئاـزىًفايذەً 
ىڭ دىّىًىڭ ئاظاظى بار ئىذى. نەى خىتايچە بىڭتۇەى دىّەى خەتلەريى ئاڭاليعىهۇ، ئەنها ئۇي

ئۇِۇيىۋالفايذىٌ ٌىيىٌ دىىىەت وىلعام، ئۇالريىڭ َەنهە ظاَەيى واپالپ ٌەتٍەيلىّىًى َىغ 
وىلذىو. َەتتا ناي واچىالػ ئۇرۇيلىزىهۇ ئۇالريىڭ ئىلٍىذە ئىٍەى. يۇرـۇيلىفاى ئىؽعىشالر 

ريىڭ يانزاپ ٌىتىؽى َەوىىەتەى يەپزەتلىًىؽىا يىتەرلىَ ظەۋەپ ئۇچۇى ئېلىپ ئەيتىايذا بۇال
 بۇالاليتى. 

بىز دەنذىٌ ٌىيىٌ ؼانال ٌۇتۇرۇپلۇپ دەرەخ ؼاخلىزىًى واراظلىتىىا باؼلىۋىذى، ـەربى ئۇپۇوتا 
ٌۇلزەڭ بۇلۇتالر جۇـلىًىؽىا باؼلىذى. نەى وايتىپ ٌىتەيلىهىٍى دىعەم خەنىت بېىًؽى 

 چايىىذى. 

ۇى تېخى واساوىعتايذا، بۇ يەرِە ئالذىزاپ ٌىلەلهەيذۇ، نۇتۇتعىٍىلىتتا بىزدەم "بۇراى چاپى
 ئايلىًىپ ٌىلەيلى" دىذى. 

بۇرۇت وۇيۇۋالفاى ۋىجىٍٍىًە ٌەلّەى ئاٌىعًىڭ ٌۇلعە ٌۆسلىزى يۇنۇلۇپ واالتتى. خەنىتًىڭ 
يذا ئۇچزاپ ، يولفا چىىتۇه، يولذا ئايذا ظانۇتۇتتعىٍىلىتىًى ئارىيەت ئېلىپئاٌىعىًىڭ بىش 

تۇرـاى تىزەٌتۇرالريذىٌ باؼىا واتًاػ ٌۇرۇيهەيتى. ِۇِۇم وارڭفۇظىذا يولًىڭ ئىٍٍى 
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ياوىعذىٍى تىزەٌلەر وۇيۇه ٌۇرۇيەتتى. نەى ختهىتتىٌ چىزاـىًى يايذۇرنانعىش دىعەم، ئۇ 
 ٌۇلۇپ ٌىتىپ "بۇ نۇتۇتتىعٍىلىتًىڭ چىزىفى يىهە وىلعۇى" دىذى.

ۇلۇپ َاۋا ئۇسِۇرۇپ يانفۇر تانچىالؼىا باؼلىذى. ئاروىذىٌ َاۋا بىزدىٌ ئاظهاى يىلۇپەر رەڭ ب
 ِۇلذۇرلەپ چاوهاه چېىىلىؽىا باؼلىۋىذى بىش ئۆيّە واراپ يول ئالذۇه. 

بىش ئىؽىَ ئالذىفا يېتىپ ٌەلّەيذە يانفۇر ؼاوىزاپ وۇيىۋەتتى. بىش ئايىفهىشيى ظېلىۋىتپ  
پچا بىلەى بىز چۆِۇى ٌۇتۇرۇپ ٌىزىپ، ئويّە ٌىزىذۇه، ئارىلىىتا خەنىت چىىىپ ٌىتىپ چىال

ظۇ وۇيۇپ بەردىو. وۇلۇنىشيى وۇلۇنفا ظو وۇيۇپ بەردى، نەى وۇلۇنًى يۇيۇپ بۇلۇپ، خەنىتٍە 
يۇيۇپ بۇلىؽىهىشـا خەنىتًىڭ ئايالى لەـهەى ٌۇتۇرۇپ ٌىزىپ ئالذىهىشـا وۇيۇپال ـايىپ بولذى. 

اڭالؼىايذىٌ ٌىيىٌ خەنىت ناڭا ظۇپىذا تاناوتىٌ ٌىيىٌ بىزەر ظائەتچە ئەيّىليە َەوىىذە پار
ئۇرۇى راظالپ بەردى. ظۇپىذىٍى وېلىٌ ِىلەم خۇددى وېلىٌ ناتزۇظتەً يۇنؽاه بۇلفاچ، نەى 

 يانفۇريىڭ رېتىهلىي چۇؼىۋاتىاى ئاۋاسىًى ئاڭالپ ئويىىفا ٌەتتىو.

واپتۇ. ئەتىعى ئويفايعام َاۋا ئېچىلىپ، َەنهە يەر خۇددى تاسىالپ وويفايذەً پاٌىشلىؽىپ 
ئەتٍەى چاي بىلەى ياؼتا وىلىپ بولفايذىٌ ٌىيىٌ نەى خۇنار بولفاى وەدىهى ئاظارە 
ئەتىىىلەردەً ٌويا يەرظىلەريى ٌۆپزەً ٌۇرۇػ ئۇچۇى يولفا چىىتۇه. يۇرـۇيلىفاى خىتايالر 

نىڭ يىللىي تارىخهىش بار دەپ پەرخىزلىًىذۇ، دىهعهۇ ئۇيىڭفا وايىل بولهاي بولهايذۇ.  5بىشيىڭ 
ەنها ِاَىذا بۇ وەدىهى تارىخًىڭ يانايەيذىلىزى بولفاى ئىشياالريى تاپهاه ئۇيذاه ئاظاى ئەنەط. ئ

يىللىزدىٍى نەدەييەت ئىًىىالۋى دەۋرىذە وىشىل وۇـذىفۇچىالر جېًىًىڭ بېزىچە  – 1970ۋە -1960
تارىخى ئىشياالريى يابۇت وىلفاى. ئەيًى چاـذا بېيجڭىذىٍى ظەٌٍىش بۇ خىل وىههەتلىَ 

يى ظاوالپ وېلىؽىا ئەرسىيذۇ دەپ واراپ، تانانەى  78نىڭذىٌ ئارتۇى تارخى جايالردىٌ ئاراى 
ۋەيزايچىلىىتىٌ ظاوالپ والفاى بولعىهۇ، ئەنها بۇالرنۇ يۇرـۇى بۇسـۇيچىلىىالرـا ئۇچزىفاى. 
ٌىيًىچە ئاناى والفاى بۇ جاريالريى وايتىذىٌ ئەظلىّە ٌەلتۇرۇػ ئېلىپ بارـاچ، ئۇالردا 

 ىهىلىٍتىٌ پۇراوهۇ والهاي خۇددى تۇيۇِۇى ظالفايذەً ٌۇرۇيەتتى. وەد

نىتىز  12 ئەنها نەى ئۇ ٌۇيى خەنىت بىلەى ٌورِەى وەدىهى وەۋرە باؼىىچە بۇلۇپ، 
ئىّىشلىٍتىٍى بۇ وەۋريىڭ ئىؽىًّىڭ ئەِىهىعىّە ئاياليذۇرۇپ ئەرەپچە ظۆسلەر يېشىلفاچ، 

وەۋرىًىڭ تېؽى ٌۆً، يېؽىل، َاۋارەڭ، ۋە . خۇددى ئىتىىاتًىڭ دەرۋاسىعىذەً ٌۇرۇيەتتى
يەڭّىل ٌۆٌۇؼزەڭ چىًە وىؾ بىلەى ظىپتا سىًًەتلەيّەى ئىذى. ِەرچە ئۇ يەر بو يەردە وىشىل 
ووـذىفۇچىالريىڭ ئاتەؼلىزىًىڭ والذۇولىزى ٌۇرۇيۇپ تۇرظىهۇ، ئالتە يېزىو ئەظىز بولفاى بۇ 

ۇ وەۋرىّە ٌۇنۇلّەى ئادەنًىڭ ئىعهى تۇـلۇه وەۋرە بۇ سېىهىذاى نەسنۇت وەد ٌۇتۇرۇپ تۇراتتى. ب
ئەظىزلەردە ئۇتتۇرا ئاظيا سېهىًىًى ئىذارە وىلفاى نۇڭفۇل  14-13تۇنۇرخاى ئىٍەى. تۇنۇرخاى 

يىلىذىٌ  – 1347وەبىلىزىذىٌ بولفاى چاـاتاي خايذايلىفىًىڭ ئاخىزوى َوٌۇنزايى بۇلۇپ، ئۇ 
ئۇيىڭ توَپىزلىزى ئارظىذا ئەظتە بەٌزەً يىللىزىفىچە َاٌىهيەت يۇرِۇسِەى. ئەنها  – 1363

ظاواليفىًى ئۇيىڭ ئىعالم دىًىًى پۇتۇى رايۇيفا ئۇنۇنالؼتۇرـايلىفى ئىذى. ئۇ تېخى ئاددى بىز 
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، بىز ٌۇيى ئۇ تاؿ تەرەپتىٌ ئۇلىعېز ۋاوتىذىال ئىعالنفا ٌىزِەى ئىٍەى. رىۋايەت وىلىًىؽىچە
ۇه چاوىزىي ظاداظًى ئاڭالپ واپتۇ. ئۇ بۇ خىل ئاڭاليفاى جاَايًى سىل سىلىّە ظالىذىفاى  نۇڭل

ئاۋاسيى ئەسەلذىٌ ئاڭالپ باوهىفاچ، ئەتزىپىذىٍلەردىٌ بۇ وايذاه ئاۋاس دەپ ظۇرىعا َىچ ٌىو 
جاۋاپ بىزەلهەپتىٍەى، ؼۇ يەردىٍى بىز ئۇيفۇر ئۇيىڭفا بۇيىڭ ئەساى چىللىفاى ظادا 

ەيّەى تۇنۇرخاى دەرَال ئىهاى بۇيىڭذىٌ چۇڭىۇر تەظىزل ئىٍەيلىّىًى ئەيتىپ بىزىپتۇ.
 ئەيتىپ نۇظۇلهاى بۇپتۇ، ؼۇيذاوال وول ئاظتىذىٍىلەرنۇ ئىهايفۇ ٌىزىپتۇنىؾ.

وەۋرىًىڭ يىّابايى وېزىپ نۇٌچىيىپ والفاى ئەوىللىي بىز بوۋاي بۇلۇپ، ؼاپاؼالپ بېزىپ 
ەۋالت ئىؽىًٍى ئېچى بەردى.  خەنىتًىڭ دىيىؽچە بۇ بەؼىًچى ئەۋالد يىّاباى بۇلۇپ، بەػ ئ

ئۇـۇل ئاتا ٌەظپىّە ۋارىعلىي وىلىذىفاى  نۇؼۇ وەۋرىًى بېىىپ ٌەلّەيهىؾ، ئەنها بوۋايًىڭ
وەۋرىًىڭ تېؽى ياظىذاه بولفاى بىلەى ئىچى ئاالَىذە بېؽى وېىتۋىتىپتۇ. پەرسەيتى بولهىفاچ، 

ى باؼىا ئاددى بۇلۇپ، تانلىزى ئاپپاه َاً بىلەى ظۇۋالفاى نەوبىزيىڭ ئىچىذە بىز  ئەِهە وەۋرىذ
يەرؼە يۇه ئىذى. نەى وەۋرە ئىچىذىٍى بۇ ئاددى بىشەًٌى بەلىٍى ئالال ئالذىذىٍى تەوۋىذارلىي ۋە 
ٌەنتەرلىًٍىڭ بىؽارىتى دەپ ئويىلىًۋاتعام، خەنىت نەدەييەت ئىًىىالۋىذا وىشىل 

   وۇـذىفۇچىالريىڭ ٌىؽىلەريى وەۋرە ئىچذە چۇؼىا بېىىؽىا نەجبۇرلىفايلىفىًى ظۆسلەپ بەردى. 

بىش بۇۋايفا رەخهەت ئەيتىپ خۇؼلىؽىپ، يەيە بىز وەدىهى نەظچتىًى ٌۇرۇؼٍە يول ئالذۇه. 
نەظىچتٍە بارىذىفاى يول ئۇظتىذە بىز وەۋرىعتايلىىتىٌ ئۇتۇؼٍە تۇـزا ٌەلذى، بىش 

ٌۇپ ٌۇً ِۇللەر واپالپ ۋەلىعپتىًى ئاظتا يىتلەپ نېڭىپ وەۋرىعتايلىىًىڭ ئىچىّە ٌىزىپ، 
ىَ وەۋرىًىڭ يېًىفا ٌىلىۋىذۇه، خەنىت 'بۇ نىًىڭ ئاپانىًىڭ وەۋرىعى' ٌەتٍەى بىز ٌىچ

دىذى. َىلىهۇ ياخؽى يول تار بولفاچ، خەنىت ئالذىذا نەى ٌەيًىذە ئەِىؽىپ خېىل بىز 
  َاساـىچە الم جىو دىهەي ناڭذۇه. 

ٍى چىفىز يولىذىٌ بىزاس نېىڭىپ نۇسلىزى ئېزىپ ٌەتٍەى چۆڭ يولفا چىىتۇه. يولًىڭ ياوعىذى
ٌۇنۇؼزەً تىزەٌلەريىڭ ئاپپاه وار واپالپ تۇرـاى سېهىًفا چۇؼٍەى ٌۇٌۇػ ؼوَلىعى ٌىؽىًى 
ئاالَىذە جەلپ وىالتتى. واـجىزاپ ٌەتٍەى تىزەٌتە چۇؼهەى والفاى بىز تال يۇپۇرناه وىؾ 
ؼانىلىذا ؼىلذىزالپ ظادا چىىىزاتتى، ئاياـىهىش ئاظتىذىٍى واردىٌ چىىىاى ـىچىزلىفاى ئاۋاس 

  وىا بەٌزەً ئاڭلىًاتتى. وۇال

دەرەخ ؼاخلىزى ئارىعذا ٌۇنۇلۇپ والفاى بۇ وەدىهى نەظچىت ۋەيزايە بۇلۇػ بىلەى ئاۋارە 
ٌۇرۇيذى. ئىؽَ ئالذىذا خەتەرلىَ وۇرۇلۇػ، ئىچىّە ٌىزىؽٍە بولهايذۇ دىّەى بىز 

تىّە رەخت بۇيىفا پەرۋا وىلهاي ئىچىّە ٌىزظەً َويلىذا ئۇظئاِااليذۇرۇػ تاختىعى تۇراتتى. 
پاٌىش تاسالپ وۇيولفاى ئىذى، ئۇيىذىٌ باؼىا يەردە -يېىپلفاى ئۇچ وەۋرە بۇلۇپ، يەر يۇسى پاً

ئىعزىىتىٌ ئؽىپ والفاى خۇؼپۇراه تالچىالريىڭ والذۇولىزى تۇراتتى، دىهەً بۇ ئاِااليذۇرۇؼىە 
ىىًىڭ پىعەيت وىلهىفايالر بىشال ئەنەط دىّەى ِەپ. واساوىعتايًىڭ يىًىذىٍى ئۇرنايل
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ئارىعىذىٍى بۇ ٌىچىپ نەظچىتتًىڭ تانلىزى ئۇرۇلۇپ، ئاظتىذا ئۇلۇپ وېلىؽتىٌ ئەيىعزەپ، 
 نەظچىتًى تېخىهۇ چۇڭىۇرالپ تەٌؽۇرؼتىٌ ۋاس ٌەچتىو. 

چۇؼتىٌ ٌىيىٌ ئۇتىذىفاى دەرظىو بولفاچ نەى ـۇلجىفا وايتىؾ ئۇچۇى بىٍەتٍە ناڭذىو. 
وۇيۇپ ئۇتۇپ ٌىتەي دەپ بارظاه، دادظى َىلىي  نېڭىؽًىڭ ئالذىذا خەنىتًىڭ دادىعىًى يۇوالپ

ئۇرۇيذا بۇرۇيىى ؼەٌىلذە ٌۇسلىزيى يۇنۇپ، ئاـشىًى يۇـاى ئېچىپ ئولتۇرۇپتۇ. .ئۇيىڭ ؼۇ 
تۇرىىى نۇيچًىڭ رەظىهىذىٍى بوۋايفا بەٌال ئۇخؽاپ والفاى ئىذى. ئارىذىٌ بىز َەپتە 

 ئۇتٍەيذىٌ ٌىيىٌ بۇۋايًىڭ واسا وىلفايلىفىًى ئاڭلىذىو. 
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فا ىـۇلجىذىٍى ختاي باسىزى ئويفۇر دۇٌايلىزى ۋە ظودىّەرلىزى تۇپالؼىاى جاي بۇلۇپ، ـۇلج
بۇ ٌۇچىفا باؼالپ ٌەلّەى ئىذى. تاٌى بىز   ٌەلّەى تۇيجى ٌۇيى ئىعهائىل بىلەى نۇرات نىًى

لىي ٌۇيى ئۇوۇـۇچىالرـا وايذاه وىلىپ باؼىىالرـا يول ٌۇرظۇتۇػ َەوىىذە دەرط ئۇتۇؼٍە تەييار
وىلىپ، ـۇلجا ؼەَزىًىڭ خەرىتىعىًى دۇظٍىفا ظىشىپ، جاي ئىعهلىزىًى يېشىۋاتىايفا وەدەر بۇ 
ٌۇچىًىڭ ئىعهىًىڭ ئىتىهۇلۇِيەظىّە دىىىەت وىلهاپتىٍەيهەى. بۇ ئىعو ٌۇچىًىڭ 
ئەنەلىتيذىٌ بەٌال يىزاه بۇلۇپ، خىتاي يولى دەپ ئاتالفاى بۇ ٌۇچىذىٌ خىتايالر ئانالىًىڭ 

 اتتى. بېزىچە واچ

دەرظتىٌ بۇرۇى ِېڭ نۇدىزدىٌ بۇ ٌۇچا ئىعهىًىڭ تارىخى َەوىىذە ظۇرىۋىذىو، ئۇ "يۇس 
ئاس ظايذىٍى خىتاي ظودىّەرلىزى نۇؼۇ  يىٌ ئاس بۇلۇپ، الر ئىًتاخىتاييىلىًىڭ ئالذىذا بۇ يەردە 

ٌۇچىذا ناٌايلىؽىپ تاپاۋەت وىلفاى ئىٍەى، ؼۇڭا بۇ ٌۇچا خىتاي ٌۇچىغ دەپ ئاتىلىپ 
 اى" دەپ چۇؼەيچە بەردى. والف

ئۇيىڭ بۇ ئىشَاظى بىز تارىخى ئەظلىهىال بۇلۇپ والهاظتىٌ، بۇ يەريىڭ تەوذىزىذە وايذاه 
ئۇسِۇرۇؼلەريىڭ يۇس بەرِەيلىّىًىهۇ ٌۆرظۇتۇپ بىزەتتى، يەيە خىتايالريىڭ وايذاه بۇلۇپ ئاس 

ى. ئەِەر دەرظٍە ظايلىي نىللەتتىٌ َوٌۇنزاى نىللەتٍە ئۆسِەرِەيلىّىًى ئەظلىتىپ ئۇتت
 ٌىزىؾ ووڭفىزىفى چېلىًهىفاى بولعا ظۇرايذىفاى تېخهۇ ٌۆپ ظۇئاللىزىو بار ئىذى. 

ئوڭفا  يول دۇوىىعذا زىلىپ ئايذىٌ ئۇدۇل نىېڭىڭ، ئايذىٌايدەرظتە ئالذى بىلەى ظۇلفا و
ئايذىٌ ظاۋاوذاؼالريى  . دىّەيذەً يول ٌورظۇتۇؼٍە ئايىت ظۆسلەريى ئۇِەتتىوڭ بۇرۇلۇ
ىذىٌ ِۇرۇپپىفا بۇلۇپ، خەرىتىّە واراپ بىز بىزىذىٌ يول ظۇراؼًى نەؼي وىلذۇردۇم. ئىٍٍ

ظىًپتا بىزدىٌ يېزىو ياتا ئىًّىلىشچە دىئالۇِالر باؼلىًىپ ٌەتتى، بەػ نىهۇتتىٌ ٌىيىٌ بىز 
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ئۇـۇل باال وۇلىًى ٌۇتىزىۋىذى نەى يېًىفا باردىو. ئۇ وۇلىذىٍى خەرىتىذە خىتاي ٌۇچىعىًى 
 تۇرۇپ "يىَ، بۇ يەرِە بېزىپ باوتىڭىشنۇ؟" دەپ ظۇرىذى. ٌۆرظۇتۇپ 

 "باردىو، ظىشچۇ؟"

 "بېزىپ باوهىفاى، ئەنها بارـۇم بار"

 ئۇيىڭ يېًىذىٍى ظاۋاوذىًى ئۇيىڭ رايىىًى يايذۇرۇپ

 "ئۇ يەر نەيًەت، َەم ئۇـزى يايچۇوچى بىلەى تۇؼۇپ ٌەتٍەى" دىذى.

يذۇوتىٍى وىش. ؼۇيىڭ بىلەى َەنهعى ِەپٍە "بەلٍىو خەتەرلىٍتۇ ئۇ يەر" دىذى ئاروا ئۇرۇ
 ئارالؼتى. 

 "بەسى نىللىالر بەٌال تەربىيەظىش"

 "ئۇالر ئۇرۇؼىاه، بۇلۇپهۇ ياػ ئۇـۇلالر"

 وي پۇرايذۇ!""ئۇالر بەٌال ياۋايى، جىعىهىذىٌ و

ئۇالريىڭ يەسىزىذە بۇ ٌۇچىفا بېزىؾ خاتالىي َىعاپلىًاتتى.  ٌىيًچە ئويلۇيۇپ ٌورظەم ئۇالردا 
ۇيذاه واراؼًىڭ ؼەٌىللىًىؽذە باؼىا ئانىلالريىڭهۇ ظەۋەپچى ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو، ب

چۇيٍى ئۇالر ئەسەلذىٌ ئويفۇرالر بىلەى بىۋاظتە ئارلىؽىؾ پۇرظىتىّە ئېزىؽىپ باوهىفاى، َەنذە 
نەٌتەپهۇ ئۇالريىڭ ئارلىؽىؽى ئۇچۇى ؼارائىت َاسىزلەپ بەرنەي، بۇ خىل ئايزىهىچىلىىًىڭ 

ىؽىؽفا تۇرتٍە بۇالتتى. ؼۇڭالؼىا ئۇالريىڭ ئېڭىذا ئۇيفۇرالريىڭ تۇرنىؽى َەوىىذە َىچ داۋانل
وايذاه بىز ئۇچۇى نەۋجۇت ئەنەط بۇلۇپ، ئويفۇرالريىڭ نۇؼٍۇالتلىزى، وايۇيى داۋالىزى َەوىىذە 

ىڭ َىچ يىهە بىلهەيتى. ئۇالر ئۇچۇى ئويفۇرالر تېزرۇرچىالر دىّەيذىًال دىزەً بىزەتتى. ئەنها نً
 ظائەت دەرظىو بار، نۇؼۇيىڭذىٌ پايذىلىًىپ باؼىىچىزاه دەرط ئۇتەيهۇ يا؟ 12َەپتىذە 

77 

ِەرچە بۇ خىل خيال يەسەريەدە ياخؽى ئاڭاليعىهۇ، ئەنىلىلەؼتۇرۇػ ئۇيذاه ئاظاى ئەنەط ئىذى. 
، دەرظتە ئۇوۇـۇچالريىڭ بۇ ِىزانهىتٍا دەرظى ئۇتٍەيذەً ئۇيذاه ئاددى ئىؾ ئەنەط ئىذى

فىًى ٌۆرظۇتۇپ بەرظەم ئۇيى وۇبۇل وىلىپ، ٌەنتۇٌىًى تۇسۇتەتتى، ئەنها بۇ ئۇيذاه خاتلى
چۇيٍى ئۇالرـا ئويفۇرالر َەوىىذىٍى وارىؽىڭالريىڭ َەنهىغ خاتا  .ئاظايفا تۇختىهايتى

دىيىؽٍە َەوىىههۇ يۇه ئىذى، ؼۇيذاوتىهۇ، ئۇالريىڭ وىعهەى واراؼلىزىذىٌ ِۇناى پەيذا 
 ۇسىهۇ چۆڭ ئىؾ بۇالتتى. وىلذۇرالىعام ؼۇيىڭ ئ

بۇ لىلىهذە دىّەى َوللىۋۇد لىلىهىًى ٌۆرظتۇؼتىٌ باؼلىذىو. نەَەللىعى خۇؼال نەى ئىؽًى 
ئۇى يەچچە ياؼلىي ئىٍٍى باال ئەسەلذىٌ يانايلىي يۇس بەرنەيذىفاى بىز يىشىذا ياؼاؼىا نەجۈبۇر 
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ۇ يەرِە روٌىًزول نۇسىٍىغ، بۇلىذۇ. بۇ يەردە ئىجاتٍارلىىهۇ تۇختاپ والفاى بۇلۇپ، بالىالر ب
رەظعانلىي ۋە جىًعى ئەرٌىًلىَ واتارلىي يېڭىلىىالريى تۇيۇؼتۇرۇؼىا ئۇرۇيفاى بولعهۇ، 
يىشىًىڭ ئەخاله ياسارەتچىعىًىڭ تۇظىۇيلىفىفا ئۇچزايذۇ. ئۇسۇى ئۇتهەي بۇ يىشىفا يات ٌىؽىلەر 

ىز بىزدىٌ ِۇناى وىلىؽىپ ، ٌىلىپ والىذۇ، ئۇالر يەرلىٍلەردىٌ پەرولىي بۇلۇپ، ئىٍٍى تەرەپ ب
ئارالؼهاي ئۆس ئالذىفا ئۇتۇدۇ. لىلىهًىڭ نەرٌىشى ئىذىيەظى ٌؽىلەردە ئوسِىلەريى وۇبۇل 

وۇبۇل وىلىؽًى ئۇِۇتىؽًى ئاظاط وىلفاى. بالالر ٌۇلىذىفاى يېزىذە وىلىؾ، ئۇالريىڭ پەروىًى 
ۇپ ٌوردى. ٌىًۇدىٌ ٌۇلۇپ، ئەپعۇظلًىذىفاى يېزىذە ئەپعۇظلىًىپ دىّەيذەً ٌىًۇيى ظۇيۇي

َەوىىذە ناوالە يېشىؽًى  ٌىيىٌ ئۇالرـا ٌىًۇدىٍى جاي بىلەى ـۇلجىًىڭ پەروى ۋە  ئۇخؽاؼلىفى
 تاپؽۇرۇه وىلىپ بەردىو. ئەنها تۇيجى ناواال ئايچە وايائەتلًىەرلىَ ٌۇرۇيهىذى. 

ـۇلجىذىٍى َەنهە ئادەم بىز بىزىًى چىٌ دىلىذىٌ ظويىذۇ، ـۇلجىلىىالر دوظتايە 
وىشـىٌ ٌىلىذۇ. ئەنها ئۇالريىڭ ئىذىيەظى يىتەرلىَ ئاسات ئەنەط، ئۇالريىڭ ۋە 

ئوسِىچە ياؼاػ يولى بار. بۇ يەردە نىللىلەر بىزاس ٌۆپ. بەسى ٌىؽىلەر ئاسات 
 پىٍىز ئەنەط، ؼۇڭا بىز بىزى بىلەى ئايچە ئىًاه ئارلىؽىپ ٌىتەلهەيذۇ. 

سانايىۋىالؼتۇرۇؼًىڭ ئەلچىلىزى ظۇپىتىذە  نەى بۇ ناوالىذىٌ خىتاي ئۇوۇـۇچىالريىڭ ئوسلىزىًى
ٌۇرۇپ، ئويفۇرالريى واالولىىتىٌ وۇتىۇسۇػ ئۇچۇى ٌەلّەيذەً َىغ وىلىذىفايلىفىًى 

 بايىىىذىو. ئەنها بەس بالالريىڭ ناوالىغ ٌىؽىذە ئاسراه ئۇنۇت پەيذا وىالتتى. 

لّەيًى وىاللهايذۇ، بۇ ٌىًۇدىٍى پىزظۇياصالر وايۇيفا بوي ظۇيۇؼى ٌىزەً بولفاچ، خىيالىفا ٌە
بىزيى تۇـزا چۇؼۇيۇؼهەي، –بىشيىڭ بۇ يەرِە ئوخؽايذىٍەى. ٌىًۇدا يۇرـۇيلىفاى ٌىؽىلەر بىز 

 نۇؼٍۇالتالرـا دۇچار بۇلىذىٍەى، ئەنها ئۇالر بۇ نۇؼٍۇالتالريى َەل وىلىذىٍەى. 

ىۋال" دىّەى لىلو ئاخىزىذا نەى ئۇوۇـۇچالردىٌ "وارىفۇيىڭ ؼەَزىّە بارظاڭ بىز ٌۇسۇڭًى وىع
واراؼًىڭ خاتا تۇـزىلىفى َەوىىذە نۇياسىزە ئېلىپ بىزىؽىا ئۇرۇيالؼتۇردۇم. ئۇالرـا بىز وايچە 
نىًۇت ئويلىًىؾ ۋاوتى بەرِەيذىٌ ٌىيىٌ ظىپتىٍى دەرظتە ياخؽى بىزدىٌ نۇياسىزىًى باؼالؼًى 

 ئىلتىهاط وىلىذىو. 

ەلىىًىڭ يولىًى تۇتۇػ ٌىزەً، تۇـىزىعى "ئەلۋەتتە تۇـزا، بىز يۇرتىا بارـايذا چۇوۇم يەرلىَ خ
ؼۇ. وارىفۇيىڭ ؼەَزىذە چۇوۇم بىز ٌۆسىًى وعىۋىلىؾ ٌىزەً" دەپ جاۋاپ بىزىپ نەيهۇييەت 
بىلەى ئولتىزىۋىذى، ۋىجىٍٍىًە بىز وىش ئوريىذىٌ تۇرۇپ "خاتا، نەى ظىشيىڭ وارىؽىڭىشـا 

زەً دەيعشى، ئۇيذاوتا وۇؼۇلهايهەى، ظىش يەرلىٍلەر يىهە وىلعا ؼۇيىڭ دورىؽىهىش ٌى
 ئۇسىهىشيىڭ نەدەييىتىچۇ؟ َەنهىعًى ئۇيتۇپ ٌىتەلەنعىش؟"

ِىپىًىڭ ئاخىزى تۇِىّىچە َېلىىى ئۇوۇـۇچى چاچزاپ ئوريىذىٌ تۇرۇپ "ياه ئۇيتۇپ 
ٌەتهەيعش، ئەنها ئاظاظلىي ئۇرۇيفا وويهايعىش دىّەى ِەپ. يەيى ئىٍٍىًچى ئۇرۇيفا وويعىش، 
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ِەر ظىشيىڭ وىلفايلىزىڭىش يەرلىَ خەلىًى دىتىفا ياوهىعا، ئۇالر بولهىعا چاتاه چىىىذۇ. ئە
 ظىشدىٌ يەپزەتلىًىپ، ظىشِە وارؼى تۇرىؽى نۇنٍىٌ".

ِېپىًىڭ ئايىفى ئەنذىال ئۇسۇلىۋىذى َېلىىى وىش ئۇالپال "ئۇيذاوتا ئويفۇرالر باؼىا يەرِە بارظا، 
ى ٌىزەٌهۇ؟ ئەلۋەتتە بولهايذۇ. چۇؼىا ِۆؼىذىٌ باؼىا ِۆػ بولهىعا، ئۇالر چۇؼىا ِوؼى يىيىؽ

ئادەت" دىۋىذى، يېًىذىٍى باال ئۇيىڭ پىٍىزىًى وۇلالپ  -ئۆرپبۇ ئۇالر ئۇچۇى ئًتايىٌ نۇَىو 
"بۇ ئۆرپ ئادەتال بۇلۇپ والهاظتىٌ، ئۇالريىڭ دىًى ئىتىىادى" دەپ وۇؼۇنچە وىلذى. نۇؼۇيذاه 

 ٌۇيلەردە نۇئالىهلىي وىلفىًىهذىٌ نەنًۇيلىًىپ واالتتى. 

78 

ئەرٌىٌ بىلەى بەػ ئاي ئالذىذا تويىذا ٌۇرۇؼٍەيذىٌ ٌىيىٌ وايتا ئۇچۇرۇؼۇپ باوهاپتۇه. بىز 
 ٌۇيى ٌاۋاپ پادىؽاَى دىّەى ئاؼخايًىڭ ئالذىذا ئىعهائىل بىلەى ئەرٌى ئۇچزاپ والذى. 

"ٌەچۇرۇڭ، ئۇسۇى بولذى ظىشِە تېلىمۇى وىاللهىذىو، بەٌال ئالذىزاػ بۇلۇپ ٌەتتىو" دىۋىذى، 
هائىل وۇؼۇه وېتىپ "بۇلۇپهۇ ٌىچىلىزى بەٌال ئالذىزاػ بۇلۇپ ٌەتتى" دەپ چاخچاه ئىع

وىلىۋىذى، ئەرٌىٌ يالفايذىٌ ئاچچىىاليفايذەً بۇلۇپ، ئۇيىڭفا َونىيىپ وۇيۇپ ٌىيىٌ 
 ٌۇلۇپ تۇرۇپ "راط دەيذۇ، ئايالىو َانىلذار بولذى" دىذى.

 "نۇبارەً بولعۇى".

 رۇصيا يەنذۇه؟""ؼۇيذاه، ئالال رەخهەت وىلذى، نا

ئاؼىخايىًىڭ بىز بۇلۇڭىذا تېلۋىشۇر وۇيۇـلۇه بۇلۇم، ئىٍزايذا يۇسلىزى بولجۇڭ ِۇؼلەر بىلەى 
ظەنىزىپ ٌەتٍەى بىز تۇيۇػ چىزاي تۇراتتى. دەظلىۋىذە بۇ ٌىو بويفىيذى دەپ ئًعىهّە 
ا ئااللهىذىو، ٌىيٌ ئىعهّە ٌەلذى، نەيذە ئۇيىڭ ِارنۇى بىلەى ئىلىٍتىزۇيلۇه چالفۇد

ئۇرۇيلىفاى بىز پىالظتىًٍىغ بارىلىفى ئېعىهّە ٌەلذى. ئەرٌىٌ وۇؼۇه بىلەى تىلىۋىشۇريى 
 ٌورظۇتۇپ تۇرۇپ

 "ئاۋۇيى ٌوردىڭىشنۇ؟ ئۇ سەَەر چىٍىذۇ" دىذى

 ئىعهائىل ئۇيىڭ ِىپىّە تۇسۇتۇػ ٌىزِۇسۇپ "َاسىز چەٌهەيذۇ، تاؼلىۋەتتى" دىذى. 

 "بۇيى وايذاه بىلىعىلەر؟"

 ؼىەردە ئۇيۇى وويفايذا ئۇ ظەَىًىذە يىفالپ، تاناؼابىًالردىٌ ئەپۇ ظۇرىفاى"."ئوتٍەى يىلى وە

نەى ئەرٌىذىٌ ـۇلجىذا سەَەر چىٍىذىفايالر ٌۆپهۇ دەپ ظۇرىعام ئۇ "بەسىلەر چىٍىذۇ، بۇلۇپهۇ 
 ياؼالريىڭ ئارىعذا ٌۆپ" دەپ جاۋاپ بەردى. 

 "خىتايالرنۇ؟"
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 "ياه، ئۇيفۇرالر"

 ، ئەرٌىٌ پەرۋا وىلهاي ِېپىًى داۋانالؼتۇردى. ئىعهائىل بېؽىًى چايىىۋىذى

يۇؼۇرـايعىزى ئىؽالر  "بېؽىڭىشيى چايىايعىشـۇ؟ دىهىعهۇ راظىۇ؟ يىهە دەپ يۇؼۇرـىذەٌهىش؟
 يانايلىؽىذۇ، خۇددى بۇرۇيىىذەً".

 "بۇرۇيىىذەً..."

 "بۇرۇى ئەخۋال تېخهۇ ياچار ئىذى".

 "واچاى؟"

 زەپ ئويًاػ ئەۋجىّە چىىىاى"."يەتتە ظەٌٍىش يىلًىڭ ئالذىذا، ؼۇڭا نەؼ

ئەرٌىًًىڭ دىيؽىچە، ئەيًى سانايذا َوٌۇنەتًىڭ سەَەر چىٍىذىفايالرـا ياردەم وىلىذىفاى 
ئًؽائاتلىزى بولهىفاچ، ئۇالر َاراه ۋە سەَەريىڭ ٌۇپۇيۇپ ٌىتىؽىًىڭ ئالذىًى ئېلؽى ئۇچۇى 

ئاروىلىي سەَەر چىٍىؽًى ئىعالم يولىًى تۇتۇؼًى تەؼەببۇط وىلىؽىا ئۇرۇيفاى ئىٍەى. نەؼزەپ 
تۇظۇػ بىلەى بىزِە سەَەر تاؼالؼىا ئۇرۇيىۋاتىايالرـا ياردەم بىزىؽًى نەوعەت وىلىؽىاى ئىٍەى. 

ئايىالريىڭ وۇلالپ -ئۇيىڭ دىيىؽىچە نەؼزەپ يۇرـۇيلىفاى ئادەنلەرِە نەيپىئەت وىلفاچ، ئاتا
بۇلفاى بۇ پائاليەتًى  . َۇٌۇنەتًىڭ ئويفۇرالر ئۇچۇى پايذىلىيووۋەتلىؽىّە ئىزؼٍەيهىؾ

تۇختۇتۇپ وۇيؽى ؼۇڭالؼىا يۇرـۇيلىفاى ياراسلىىالريى ووسـىفاى ئىٍەى، چۇيٍى َوٌۇنەت 
 بۇيىڭفا وارىتا باؼىا ئۇيۇنلۇً چارە تاپالهاي تۇرۇپ ئۇالريى تۇظۇپ وويفاى ئىذى. 

ولفاى ؼۇيذاوتىهۇ نىًىڭ ٌالالنذىٌ ئوتهىًّى، نەؼزەپ تۇختىتىپ وۇيۇلفىًىفا يەتتە يىل ب
يىهە ئۇچۇى يانزاتلىي ۋە ئىؽعىشلىي ٌۇيذىٌ ٌۇيچە ئېؽىپ بېزىۋاتىاى بىز ۋەسىيەتتە بولىعهۇ، 

سەَەر چىٍىؾ بۇرۇيىىذەً ئەۋجىّە چىىىپ ٌەتهەي تۇۋەى تۇرىذىفايذۇ دەپ ظۇرىعام، ئەرٌىٌ 
 نۇيذاه جاۋاپ بەردى.

 "ئەيًى چاـذىٍى ئۇرۇػ يۇرـۇى ٌىؽىلەريى ئۆسِەرتىۋەتتى".

 ئۇرۇؼًى دەيعىش؟""وايعى 

 لىۋرال ۋەوەظىذىٌ خەۋىزىڭىش بارنۇ؟" 5يىلىذىٍى ئۇرۇؼًى دەيهەى،  -1997"

ظىًتەبىز ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌ بۇ خىل َادىعلەريى نۇؼۇيذاه ئاي ٌۇيى بىلەى ئاتاػ نودا  -11
 بۇلۇپ والفاى ئىذى. 

ۇپ، ياخؽى نۇظۇلهاى "بۇ ٌىؽىلەريى ئويفا ظالذى، ٌىؽىلەر َاياتىا ئەظتائىذىل وارايذىفاى بول
ئاس بولهىفاى ئەرلەر َاراه تاناًٌى ئايالالر باؼلىزىًى يوِەپ، يۇرـۇيلىفاى بۇلۇؼتى. 

 تاؼلىذى.بەلٍىو ؼۇ وېتىهىى ئۇرۇػ ياخؽى يەتىجىّە باؼالپ بارـايذۇ" دىذى.
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ئۇ ـۇلجا ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌ ئىؽالر ياخؽى بولذى دىّەى ِەپًى وىلفاى تۇيجى ٌىؽى بۇلۇپ، 
دىّەيلىزى تىلىۋالذى واتارلىىالريىڭ نەسٌۇر ۋەوەدىٌ ٌىيىٌ ئىتىىادىًىڭ  ئۇيىڭ

چىڭايفايلىفى َەوىىذىٍى بايايلىزى بىلەى بىزدەً چىىتى. ئەِەر نۇظۇلهايذارچىلىي خىتايذىٌ 
پەرولىًىؽتىٍى ئاظاظلىي خاراٌتىز بولعا، خىتايفا چىؾ تىزيىفىفىچە ئۆچ ئويفۇرالريىڭ 

ردىٌ بۇلىؽى تەببى. رۇؼەيٍى نۇرات ، ئەرٌىٌ، ۋە يۇظۇپ واتارلىي تېخهۇ چىڭزاه نۇظۇلهايال
ئۇسلىزىًى تەوۋىذار نۇظۇلهايالر دەپ ئاتىۋالفايالريىڭ خىتايالرـا بولفاى ئۆچهەيلىّى ئۇچۇه 
ئاؼٍارە ئىذى. دىًى ئىتىىاديىڭ ٌۇچىيىؽى بىلەى خىتايالرـا بولفاى ئۆچهەيلىَ ئاؼىايعىزى، 

باؼىۇرۇؼًىڭ  ًى تېىخهۇ ٌۇچلۇً يەسەربەيت وىلىذىفاى بولذى.  َوٌۇنەت دىًى ئەرٌىًلىٍ
ٌۇچىيىؾ ياراسلىىًى ئاؼۇرۇپ، بىز خىل ئاياليها ظىزٌىلفا ئايلًىپ، بېعىهًىڭ ئىؽىؽى بىلەى 
ئاپتۇۋۇسالردىٍى بونبىالريىڭ ئېؽىپ بېزىؽىفا تۇرتٍە بۇلىذىفايذەً بىز خىل نەيتىىىذىٌ 

 بىؽارەت بەرِەيذەً بۇالتتى. 

هائىل ِېلىًى وىزىپ وۇيۇپ "تاـام بۇرۇى سەَەر چىٍەتتى. ئائىلىهىش ئۇيى تاؼالؼىا ؼۇيچە ئىع
تەۋىعيە وىلعاوهۇ ئۇيۇنى بولىهذى. بىز ٌۇيى نەى ئاچچىفىهذا 'تىشراه ئۇلۇپ ٌەتعەڭ 

 بولهانذۇ، بىشيى ؼۇيچە ئاساپ ئاوىبەتٍە ِىزىپتار وىلذىڭ، تىشراه ئولهەنعەى' دىذىو" دىذى. 

 ايذاه بولذى؟""ٌىيىٌ و

"بىز ٌۇيى ئو ئويذىٌ تاالـا چىىهاي ئولتۇرىۋالفايذى، سەَەر خۇنارى تۇتۇپ والذى بولفاي دەپ 
دۇختۇرخايىفا تىلىمۇى وىلعاه، ئۇالر ٌىلىپ ئۇيى ئېلىپ ٌەتتى. ئارىذىٌ ظەٌٍىش ئاي ئاالَىذە 

يىزاه تۇرظۇى  ئوتٍەيذىٌ ٌىيىٌ ئۇيى چىىىزىۋەتٍەيذى، بىش ئەظٍى ئادەنلەريىڭ تەظىزىذىٌ
َانهىعىًىڭٍىّە يولفا ظالذۇه. َاسىز توي وىلىپ بىز وىش پەرسەيتلىَ  دەپ ئۇيى ئۇرۇنچىذىٍى

 بۇلۇپ والذى" دىذى. 

نىًىڭ وارىؽىهچە دىًى ئىتىىاتًىڭ ٌۇچۇيۇؼى سەَەر چەٌٍۇچىلەريىڭ ظايىًىڭ تۇۋەيلىؽىّە 
ئېفىشـا ئالفاى َېلىىى ئاالَىذە  تەظىز ٌورظەتٍەى بىزدىٌ بىز ئانىل بولهىعا ٌىزەً. ئىعهائىل

دۇختۇخايىذەً سەَەر تاؼالؼىا نۇالسىهەت وىلىذىفاى ئۇرۇيالرنۇ ئاس ئەنەط. سەَەر تاؼالؼىا 
ـۇلجا تاؼيولى ياوىعىذىٍى ئىالى –نۇالسىهەت وىلىذىفاى ئۇرۇيالريىڭ ئىاليلىزى ئۇرۇنچى 

ۇرخايىالريىڭ باَاظى وىههەت تاختىلىزىذا دايىو ٌۆسِە چېلىىىپ تۇرىذۇ. ئەنها بۇ خىل دۇخت
بۇلۇپال والهاي َەسەر تاؼلىتىؾ ئۇظۇلىذا باؼىا وۇؼۇنچە دورىعىش نەجبۇرى واناپ وويۇػ 
يۇرـۇيلىفاى سەَەر چەٌٍۇچىلەريى بۇ ئۇرۇيالرـا تىشىهلتىؽىتىٌ رايى يېًىپ واالتتى، چۇيٍى 

ىزىؽٍە باؼلىفاى. ئۇيذىٌ نېتودىٌ واتارلىي ياردەنچى دورىالر تېخى يېىىًذا جۇڭّۇ باسىزىفا ٌ
باؼىا بۇ دۇختۇرخايىالر ٌىعەل تىشىهلىّىًى ظاوچى ئىذارىعفا نەلۇم وىلىذىفاى بولفاچ، سەَەر 
چەٌٍۇچىلەر ئۇالردىٌ ئۇسىًى واچۇراتتى.  ِەرچە ئۇالرـا جىًايى جاسا بىزىلهىعهۇ، َوٌۇنەت 

ئوٌتىچىلەر واتارلىي ئاالَىذە  ٌۆس وۇاله بۇلۇدىفاى جىًايى تارىخى بارالر، پاَىؽە ئايالالر ۋە
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ٌىؽىلەر تىشىهلىّىّە ٌېزىپ وېلىؽىًى َىچ ٌىو خالىهايذۇ. چۇيٍى بۇ تىشىهلىٍٍە ٌىزىپ 
 والفۇچىالريىڭ ئىؾ تاپهىىى، ئوي ئىجارە ئالهىفى ۋە ظىزتىا چىىىؽى ئاظاى ئەنەط. 

نٍىٌ نۇـۇلجىذىٍى سەَەرلىَ چېٍىهلىَ چەٌٍۇچىلەريىڭ ظايىًىڭ ٌۆپلىّى تۇپەيلى، 
ئەنها بۇ َوٌۇنەتتىٌ ظىزت ئۇظۇلالر بىلەى بۇ نەظلىّە تاوابىل تۇرۇؼىا تۇـزا ٌىلەتتى.  بولعا 

يەردە بىز ئانهىۋى تەؼٍىالت وۇرۇػ ئۇيذاه ئاظايفا تۇختىهايذۇ.  چۇيٍى بۇيذاه وىلىؾ خۇددى 
 يەرلىَ َوٌۇنەت وابىليەتعىش، بۇ ئىؽالريى ياخؽى بىز تەرەپ وىاللهىذى دەپ تەيىىذ

 30وىلىۋاتىايذەً ئۇچۇر بىزىپ واالتتى. بۇيذاه بىز ئۇرِايًى تىشىهلىتىؾ ئۇچۇى ئالذى بىلەى 
نىڭ يۇەى تۇراـلىي نەبلىفى، نۇوۇم ئىؾ بىجىزىؾ ئوريى ؼۇيذاوال نۇياظىۋەتلىَ َوٌۇنەت 
ئۇرِايلىزىًىڭ تەظتىى بۇلۇؼى ٌىزەً. بۇ خىل ئانهىۋى ئورِايالريىڭ ظىياظى ياٌى دىًى ئاروا 

ؼۇڭالؼىا ۇرۇيىؽى بولهىعۇ، َوٌۇنەت ئۇرِايلىزىًى ئۇالريى تەظتىىلىؽى ياتايىٌ. ٌ
نەؼزەپتەً تىشىهلىتىلهىفاى )وايۇيعىش( بىز ئانهىۋى ئورِايًىڭ ؼۇيچىلىَ ئۇسۇى 
داۋانلىؽالىؽىهۇ ئەجەپلىًەرلىَ دىيىؽٍە بۇلۇدۇ. نەى ئىعهائىلىذىٌ وايذاه بۇلۇپ نەؼزەپًىڭ 

لذىذا داۋانلىؽالىؽىفا ئىؽەيّەيذىڭالر دەپ ظۇرىعام ئۇ پەخەرلەيّەى بۇيچىلىَ نۇؼٍۇللەر ئا
تەلەپپۇسدا "يۇرـۇيلىفاى ٌىؽىلەر بىشيى ئۇتۇه واسىًالهايذۇ دەپ ِۇناى بىلەى وارىفاى بولعىهۇ، 
بىش ظىًاپ ٌۇرۇؼٍە بەل باـلىذۇه. بىشدە باؼىا چارە بارنىذى؟ ياؼلىزىهىشيىڭ ئۇلۇپ تۇِىؽىّە 

 ٌىزەٌهۇ؟ ئەلۋەتتە بولهايذۇدە" دىذى.  واراپ تۇرىؽىهىش
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پىزوىعى نول، نەدىًيىتى ؼەروتىٌ ـەرپٍە ٌەتٍەى ٌەڭزى تۇپزاوًىڭ جۇڭّۇ سېهىًى ٌەڭ، 
رەڭ چۇڭ بىز دولەت بۇلۇپ، ياداى ياٌى ئاخهاه بولهىعا ئادەم -َەرخىل، تائانلىزى رەڭّا

ئەنها جۇڭّۇيىڭ َەنهە ە چىىارنايذۇ.  ئالذىزاپ بۇ دۇلەت َەوىىذە ئاددىال نۇتلەولەؼتۇرۇپ خۇالظ
 يېزىّە ئۇرتاه بولفىًى ئەخلەت يىفىؾ بىلەى پاَىؽە باسىزى.

بەلّىلىزى  ذە پاَؽىخايىالريىڭلىزىًىڭ َەنهىعؼەَبولفاى جۇڭّۇ  بىيجىڭذىٌ ئۇرۇنچىّىچە
ِۇِۇم چۇؼۇؼى بىلەى وىشـۇچ چىزاـالر يېىىلىپ، وىشالر ياظىًىپ ئىؽىَ  ئوخؽىؽىپ ٌىتىذۇ.

الذىفا چىىىۋالىذۇ، ئەرلەر ئالذىزاپ ئىچىّە يۇِىزەيذۇ.  وارىهاوىا بۇ خىل پاَؽىخايىالرـا چاچ ئ
ياظاػ ظالۇيىًىڭ ۋىۋىعٍىلىزى ئېعىلفاى بۇلۇپ، ٌۇيذۇسلىزى ئۇالريى راط ظەرتەراچخايىالردىٌ 

ىچىذە پەره ئەتٍىلى بولهايذۇ. واراڭفۇ چۇؼۇؼى بىلەى ئىؽالر رۇؼەيلىؽىذۇ، دىهىعىهۇ يېزىو ٌ
 ئالتە وىش بالىًىڭ بىز ظاتزاچخايىذا چاچ ياظىؽى تاسا نەيتىىىّە چۇؼهەيذۇ. 

ـۇلجىذىهۇ بۇيذاه وىشىل چىزاـلىي رايۇيالر خېلىال بار بۇلۇپ، ئۇالرنۇ خۇددى باؼىا ظودا 
ظېتىىچىالرـا ئوخؽاػ بىز يەرِە تۇپلىؽىپ تاپاۋەت وىالتتى. ؼۇڭالؼىا تۇرنۇرچى باسىزى، ئاياؿ 

ٌىچەً باسىزىفا ئۇخؽاػ وىشىل چىزاـلىي پاَىؽە باسىزى بار ئىذى.  –، تويلۇه ٌىيىو باسىزى
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جۇڭّۇدە پاَىؽۋاسلىي وايۇيفا خىالپ بولعىهۇ، بۇيىڭفا َىچ ٌىو پەرۋا وىلهايتى. َەتتا 
ئۇوۇـۇچىلىزىههۇ ئۇيذاه يەرلەردە يىهە ظودىعى بۇلىذىفايلىفىذىٌ خەۋەردار بۇلۇپ، بۇ َەوتە 

ئال ظۇرىعام ِەرچە ِەپ تىهىعىًى ئېلىپ وېچىؽىا ئۇرۇيفاى بولعىهۇ، َىچ ٌىو ئۇالردىٌ ظۇ
 ئۇيذاه ئىؽالريىڭ بارلىفىًى ئىٍار وىلهىذى. 

جۇڭّۇيىڭ ئاظاظلىي ؼەَەرلىزىذە ئەيذىغ ٌىعىلىًىڭ يۇوۇنلىًىؾ يىعپىتى َەوىىذە 
پەره باردەً وىالتتى.  نەلۇناتالر خېلىال ٌۆپ تاروالفاى بۇلۇپ، بۇيىڭ تاروىلىؽتىٍى ئۇظۇلالردە

ئاظاظەى واى ئاروىلىي  ذەخېًەى ئۆلٍىع دىىايچىلىىىًى ئاظاط وىلفاى نەرٌىشى رايۇيذىٍى
جەيۇپىا جايالؼىاى يۇيًەى ئۆلٍىعذە بولعا سەَەر چەٌٍۇچىلەر  –تاروالفاى ئىٍەى، ـەربى 

ۇريذا بىزىًچى ئؼىزىَ وۇلاليفاى ئۇٌۇل يىڭًىعىذىٌ يۇوىاى دەپ ئىلّىزى ظۇرىلىذۇ. 
 يۇيًەيذىٌ والعا ؼىًجاڭ ئەيذىغ بىلەى يۇوۇناليفايالر ئەڭ ٌۆپ رايۇى َىعاپلىًىذۇ. تۇرىذىفاى 

% ئۇيفۇرالر بۇلۇپ، ـۇلجىذا يۇوۇنالياليفاريىڭ 85ؼىًجاڭذا ئەيذىغ بىلەى يۇوۇناليفايالريىڭ 
يىلى  -2000ظايى ئۇرۇنچىذىًهۇ ئۇظتۇى بۇلۇپ، ؼىجاڭذا بىزىًچى ئۇرۇيًى ئىّەللەيذۇ. 

بىزلەؼٍەى دولەتلەر تەؼٍىالتى وارنىفىذىٍى ئەيىذىعّە ياردەم بىزىؾ تەؼٍىالتًىڭ 
% 40%، ئۇرۇنچىذە 85دوٌىالتىفا ئاظاظاليفايذا، ـۇلجىذا ئۇٌۇل ئۇرىذىفاى سەَەر خۇنارالريىڭ 

ئەيذىش ۋىزۇظى بىلەى يۇوۇناليفايلىفى خەۋەر وىلًفاى. نەسٌۇر دۇٌالتتا يەيە، تەٌؽۇرۇلّەى 
ىؽە ئايالالريىڭ تۇتتەى بىز وىعهىًىڭ ئەيذىغ ۋىزۇظى بىلەى يۇوۇناليفايلىفى وەيت پاَ

 وىلىًفاى. 

نىًىڭچە بۇ ئعتاتىعتىٍادا َەوىىەت تۇلۇه ِەۋدىلەيذۇرۇلهىّەى، چۇيٍى پاَىؽەۋاسالريىڭ 
ٌوپىًچىعى ِايذۇم ئىؽلەتهەيذۇ، ئۇيذىٌ باؼىا، پەوەت تۇتۇلۇپ والفاى پاَىؽە ئاياللىزىًىڭال 

ئۇيذىٌ باؼىا، ئەيذىغ  ظاالنەتلىّى تەٌؽۇرۇلىذۇ، ؼۇڭالؼىا بۇ ظايلىي نەلۇنات تۇـزا ئەنەط.
ٌىعىلىّە ِىزىپتار بولفايالريىڭ وايۇى بويىًچە تىشىهلىًىؽى ٌىزەً، ؼۇڭا ئۇالر ؼەَەرلىَ ۋە 
ياٌى ئۆلٍىلىَ َوٌۇنەت ئۇرِايلىزىفا نەلۇم وىلىًىپ، نەظلىعى بار ئادەنلەر واتىزىذا 

  ىهلىًىذۇ.تىش

دىهەً ـۇلجىذا ئىؽعىشلىي، نىللى سىذديەت، سەَەر چىٍىؾ، پاَىؽە وىلىؽتىٌ باؼىا ئەيذىش 
ئاپىتى يۇس بىزىؾ ئىتىهالى بار ئىذى. َوٌۇنەتهۇ بۇيىڭ ئالذىًى ئېلىؾ ئۇچۇى وىعهەى 

پ، تەدبىزلەريى وۇللۇيۇپ، ئانهىۋى ئىاليالردا خەلي ئانهىعىًى بۇيىڭ ئالذىًى ئېلؽىىا چاوىزى
چارىالريى ئۇِەتهەٌتە. نەظلەى تىلىۋىشۇر رىياظەتچىعى چىىىاى بىز يۇـاى ئىاليذا "ئەرلەر 
جاَايًى ئوسِەرتىذۇ" دىّەى تېٍىعت بىلەى ئەيذىعذىٌ ظاولًىًىؾ ئۇظۇللىزى 

 ٌورظۇتۇلّەى. 

ِەرچە بۇ خىل ئىاليالريىڭ تەظىزى يىتەرلىَ بولهىعهۇ، ئاالَىذە تەرەوىى وىلفاى چۇڭ 
ردىٌ باؼىا جايالردا جىًعى تەلىهات بىزىؾ تېخى يولفا وۇيۇلهىفاى بىز دولەت ئۇچۇى ؼەَەرلە
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نەظلەى، ئىلّىزى ِۇيذۇم َەوىىذە ئېلىپ بۇيى بىز ئالفا ئىلّىزلىّەيلىَ دەپ واراؼىا بۇلۇدۇ. 
بېزىلفاى تەؼۋىىاتالريى ئەى ئەيەۋى ئەخالوىا ئويفۇى ئەنەط دەپ ياراسلىي بىلذۇرۇؼىًى ئاظاط 

ئىجتىهائى ٌۇيعىزۋاتىشىو ئاظاظى ظەۋەپ  پ تۇرۇپ، جىًعى تەربىيە ئلېىپ بارناظلىىىاوىلى
بولفاى دەپ تەبىز بەرِەى َوٌۇنەت تەرەپ. خىتاي ئۇوۇـۇچىلىزىو نۇئابەت ۋە ظويّۇ 
َەوىىذىٍى تىهىالردىٌ ئۇسىًى واچۇرۇپ يۇرِەى يەردە جىًعى نۇياظىۋەت َەوىىذە پاراڭ وىلىؾ 

ذى. ئۇالرـا وىش ئۇـۇل نۇياظىۋىتى َەوىىذە ِەپ وىلفاى َاناى يۇسلىزى نۇنٍىًهۇ ئەنەط ئى
وىشىزىپ، خىجىل بۇلۇؼۇپ ٌىتەتتى. َەتتا بەسىلەر َېلىال تىخى بىزيىڭ وۇلىًى تۇتۇپ بىزِە 
پاتزۇؼٍا بۇلۇپ نېڭىۋاتىاى بولىعهۇ، وارؼى تەرەپًىڭ ئوسى بىلەى بولفاى نۇياظىۋتىًىڭ 

ئىٍەيلىّىذىٌ تايىذۇ. نۇؼۇيذاه بىز بېٍىًذى نۇَىتتا رەظىهلىَ ئىؽىى نۇئابەت نۇياظىۋىتى 
 ئىاليالريىڭ ئۇسىهۇ بىز ئۇتۇه َىعاپلىًاتتى. 

نىًىڭ ئۇوۇـۇچىلىزىهى پىۋە ئىچىؽتىًهۇ تەپ تارتىذىفاى بولفاچ، ئۇالريىڭ سەَەرلىَ 
ا چېىٍىهلىَ چىٍىؽى ياٌى پاَىؽخايىالرـا بېزىؽى ئاظاظەى نۇنٍىٌ بولهىفاچ، ئۇالرـ

ؼۇيذاوتىهۇ، ئۇالريىڭ ئەيذىغ َەوىىذىٍى ئەيذىغ يۇوۇػ ئىتىهالى يۇه دىيەتلىَ. 
بىلّىلىزىىًىڭ يىتەرظىلىّى تۇپەيىلى ئۇالرـا بۇ َەوتە ئاسراه ئۇچۇر بىزىؾ سۇرۇر ئىذى. بۇ 
ئىؽًى نەى وىلهىعام باؼىىالريىڭ وىلىؽى يوه ِەپ ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو. ئەنها جىًعى 

 ؾ َەوىىذە نىًىڭهۇ َىچ وايذاه تەجزىبەم يوه ئىذى. تەلىهات بېزى

دەظلىۋىذە تېخهۇ ئۇچۇه چۇؼەيچە بىزىؾ ئۇچۇى، بىز باياى بىلەى ِۇيذۇنذا ئۇلّە ٌۇرظۇتۇپ 
بىزىهەى دەپ پىاليلىفاى ئىذىو، ئەنها رەظهى دەرظٍە ٌەلّەيذە بالالر بەٌال يۇسى تۇۋەى بولفاچ، 

ًىڭ ظۇرىتىًى ظىشىپ ظوسلەؼٍە تۇـزا ٌەلذى. نۇنٍى يائىالج دۇظٍىفا ِۇيذۇم بىلەى باياي
ظىًىپتىٍى بىز وىش ئۇوۇـۇچىذىٌ  بولفاى بولعا تېخىهۇ رۇؼەيزەً ئۇظۇلالرنۇ بار ئىذى. لىٍىٌ

ىىهۇ پېتىًالهاي، بۇيۇى وۇالولىزىفىچە وىشىزىپ يەرِە داظٍىذىٍى رەظىهلەرِە واراؼ باؼىلىزى
ا بىز پارچىذىٌ وەـەس تاروىتىپ بىزىپ دەرظتىٌ وارىؽىۋالذى. دەرط ئاخىزىذا نەى ئۇالرـ

ئۇِەيّەيلىزىًى ياٌى بىلهەٌچى بولفاى ظۇئاللىزىًى يانعىش َالذا ظۇراؼىا تەۋظىيە وىلذىو. 
 بەسىلەريىڭ ظۇئاللىزىذىٌ ظەسِۇرلۇً چىىىپ تۇراتتى. 

تۇيجى وېتىو جىًعى نۇاياظىۋەت ئوتٍۇسِەيذە يىهىلەرِە بەٌزەً دىىىەت 
 لىّى َەوىىذە ٌۆپزەً ظۆسلەپ بىزەنعىش؟وىلىؾ ٌىزەٌى

 جىًعى يۇلالر بىلەى تاروىلىذىفاى باؼىا يۇوۇنلۇه ٌىعەللەرنۇ بارنۇ؟

 بەسىلەريىڭ ظوئاللىزىذىٌ تەؼۋىؽلەيّەيلىّى چىىىپ تۇراتتى. 

نىًىڭچە ٌىؽىلەر يورنال َەم ظاـالم تۇرنۇػ بىلەى ؼۇـۇلاليعا، ئەيذىعذىٌ 
 ا بۇ دۇختۇرالريىڭ ئىؽى، نەى بىلەى ئاالوىغ يوه. يىزاه ظاواليفىلى بۇلىذۇ. ؼۇڭ
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 بەسىلەريىڭ بولعا ئادەنّە ئۇنۇت بىزەتتى:

بىش بۇيذاه دەرظلەريى ئەسەلذىٌ ئاڭالپ باوهىفاى، وىشالر تارتىًچاه ٌىلىذۇ،  
 رەخهەت ظىشِە. 

ِەرچە بۇ دەرط ئادەنًى خېجىل وىلعهۇ، ئەنها ٌۇيذۇلۇً تۇرنۇػ بۇيىڭفا 
 نۇتاه. 

 ريىڭ ظۇئاللىزى ئاالَىذە وىشىىارلىي ئىذى:بەسىلە

ظىشيىڭچە 'چاتتېزلىي خايىهىًىڭ ظويّىًى' دىّەى رۇنايذىٍى ٌويًى َېلىىى 
ئادەم بىلەى َەوىىى ظويّۇ ئۇچۇى نۇ ياٌى جىًعى تەلەپ ئۇچۇى ياخؽى ٌۇرۇپ 

 والفايهۇ؟

بەسىلىزى ئەيذىغ ٌىلىعىلىًىڭ ظۇيۇؼىؾ ياٌى بىز چۇٌىًى ئىؽلىتىؽتىٌ 
ايذىفايلىفىٌ ئۇِەيلىّىًى ياسـاى. نىًىڭ ئۇچۇى تەط تۇختىفىًى بىخەتەر جىًعى يۇوه

نۇياظىۋەت ئوتٍۇسۇػ دىّەى ئۇوۇنًى وايذاه وىلىپ يېپىي َالذا بالالرـا ئۇوتۇرۇػ ئىذى، 
چۇيٍى، بالالريىڭ تارتىًچاولىفى تۇپەيلى نەيهۇ بۇ خىل ئاتالفۇالريى تىلفا ئېلؽىتىٌ وۇرۇيۇپ 

ئەِەر بىزىتايىيەدە بولفاى بولعا، ئۇالر بىلەى تەڭ ياؼتىٍىلەريىڭ  والفاى ئىذىو.
ٌۆپًچىعىًىڭ بۇ جەَەتتە ئاسدۇر ٌۆپتۇر تەجزىىبىغ بار دەپ جەسنلەؼتۇرەلؽىو نۇنٍىٌ، ئەنها 

، بۇلۇپ بۇيذاه چەت ياوا رايۇيالردا تويذىٌ بۇرۇى جىًعى ئاالوە ئوتٍۇسۇػ يەيىال جۇڭّۇدە
   الالر تويذىٌ بۇرۇى چۇوۇم پاً بۇلىؾ تەلەپ وىلىًىذۇ. واتتىي نەيى وىلىًپ، ئاي

وىشالريىڭ پاٌلىفى ئويفۇرالردىهۇ ئاالَىذە ئىتىبارـا ئېلىًىذۇ، وىشالريىڭ توي وىلىؽتىٌ بۇرۇى 
پاٌلىفى بۇسۇلهاظلىي ٌىزەً. ؼىًجاڭًىڭ بەسى رايۇيلىزىذا وىش تەرەپًىڭ ئائىلىغ توي 

ارؼى تەرەپٍە ٌورظۇتۇػ ئادىتىًى تېىخچە ٌىچىعذىٌ ٌىيىٌ وىشيىڭ يوتىىًىًى و
داۋانالؼتۇرۇپ ٌەلهەٌتە. َاسىز وەدىهىىذەً يوتىايًى تاالـا يېيىپ ٌورِەسنە وىلهىعهۇ، وارؼى 
تەرەپ يۇتىايًى ٌۇرۇپ بېىىؽًى تەلەپ وىلىؾ نۇنٍىٌ. ئوتهۇؼتە ئەِەر وىشلىي وېًى چىىهىعا 

ذە ئەرٌىٌ يىٍالىؽىؽًىڭ ٌىېڭىيىؽّە وىش تەرەپ تااله وىلىًىذىٍەى. ئەنها بۇِۇيٍى ٌۇي
ئايىعىذىٌ -ئەِىؽىپ يىّىتلەر ئوسلىزى تاپىاى جۇپلىزى ٌۇتٍەى يەردىٌ چىىهاي والعا ئاتا

 ئاـزىًهايذىفاى بولذى. 

بۇ نەظلە َەوىىذە نىللى ظىًىپتىٍەردىٌ ِەپ ئالعام، ئۇالر ئەِەر وىش باال يۇنۇظچاى بولعا 
شلىي پەردىعىًى ياظاػ ئوپيزاتعيەيىڭ ئۇنۇنلىؽؽى بۇ خىل چاتاه چىىهايذۇ دىيؽىتى. ئەنها وى

يۇەيّە بۇ خىل  500يۇەى دىٌ  200ئادەتًىڭ نەۋجۇتلىففا َىزىغ پەيذا وىلىهاوتا، َاسىز 
ئۇپىزاتعىيەيى وىلذۇرۇػ بىزاس ئاظاى. ؼۇيذاوتىهۇ، بەسىلەر وىشلىي نەظلىعىّە ئاالَىذە 

ىت بۇ نەظلىّە دۇچار بولفاى بىز دۇتعتىًىڭ ِپىًى ئەظتايىذىللىي بىلەى نۇئانىلە وىلىذۇ. خەن
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وىلىپ بەردى. توي ٌۇيىًىڭ ئەتىعى يىّىت يوتىايًى تەٌؽۇرظە وىشلىي وېًى ٌۇرۇلهىّەيذىٌ 
 ٌىيٌ، ئاتا ئايىغ ياٌى ئايالىفا بىز ئېفىشنۇ ِەپ وىلهاي دەرياـا ظەٌزەپ ئۇلىۋالفاى ئىٍەى. 

 

ىي َەوىىذىٍى تەبىزى ئۇخؽاػ بولهىعهۇ، وىشيىڭ ِەرچە خىتايالر بىلەى ئۇيفۇرالريىڭ وىشل
پاٌلىفى َەوىىذىٍى وارىؽى ئۇخؽىؽىپ ٌىتەتتى. ئۇيذىٌ باؼىا َەر ئىٍٍى تەرەپ وىش 

يىڭ ئۇيفۇرالرنەى تۇيۇيذىاى ئۇـۇلالر نەظلىعىّە ٌەلّەيذە ئوخؽاؼال تارتىًچاه بۇلۇپ، 
ًى واچۇراتتى. تاٌى توي وىلىؽىا ىش ئۇـۇلالر َەوىىذە پاراڭ وىلىؽتىٌ ئۇسىلىزىهۇ وٌوپًىچعى

نۇنٍىٌ ئەنەط ئىذى.  وارار وىلفايفا وەدەر ئۇالريىڭ بىزەرظى بىلەى ئارلىؽىۋاتىايلىفىًى بىلىؾ
ئۇالريىڭ بۇ َەوىتە ئېفىش ئېچىؽًى خالىهاظلىفى، بەلٍىو ئوسلىزىًىڭ پاٌلىفىفا ؼەً 

ر ئايىزىلىپ ٌېتىپ باؼىا ٌەلتزۇپ وېلىؽتىٌ ئەيعىزەؼتىٌ بولعا ٌىزەً، چۇيٍى ئەِەر ئۇال
بىزى بىلەى توي وىلىپ والعا، پاٌلىفىفا ِۇناى چۇؼۇؼى نۇنٍىٌ. بۇ ئىٍٍى نىللەت 
ئۇتتۇرىعىذىٍى ئۇخؽاؼلىىالر َەوىىذە نىللى ظىًپتىٍىلەرِە ظۆسلەپ بەرظەم ئىؽەيهىّەيذەً 

رـىهۇ بۇ وىلفاى بولىعهۇ، لىٍىٌ وارؼى چىىهىذى. ئەِەر خىتاي دوظلىزىو بولفاى بولعا ئۇال
 ئۇخؽاؼلىىًى دەپ بىزەتتىو، ئەنها بىزنۇ خىتاي دوظتۇم يوه. 

 

80 

ِەرچە نەى ِېڭ نۇدىز، ظەي خېًىو ۋە چەتئەل تىلى بۇلىهىذىٍى باؼىا خىتاي ئۇوۇتىۇچى 
ئۇوۇـۇچىالريى خېلىال ياخؽى تۇيۇظانهۇ، ئۇالر بىلەى خىشنەت ظىزتىذا َىچ وايذاه ئىجتىهائى 

لۇنذىٍى خىتاي ئۇوۇتىۇچىالر ِايىذا وعهەى ِىزانهاتىٍىفا نۇياظىۋەتلىَ ئاالوەم يوه ئىذى. بۇ
ظۇئالالريى ظۇرىفايذىٌ باؼىا چاـالردا نىًىڭ نەۋجۇتلۇـۇنفا پەرۋانۇ وىلىپ وۇيۇؼهايتى. ِەرچە 
نەى بىز وايچە وېتىو ئاٌتىپلىي بىلەى بەسىلەريى بىزِە تاناه يېيؽىٍە تەٌلىپ وىلعانهۇ، ئۇالر 

بىلەى َىجىيىپ، وانالؼهىفاى باياالر بىلەى بىزِە چىىؽًى رەت وىلىؽتى.  ئۇڭايعىشلىي
ؼۇڭالؼىا خىتايالر ئۇيفۇرالردەً دوظتايە ئەنەط دىّەى واراؼىا ٌەپ والفايلىفىهىًى تۇـزا 

 چۇؼەيّەيعىشلەر. 

ئەنها نىًىڭ بۇ وارىؽىهًىڭ خاتا ئىٍەيلىّىذىٌ وىلچە ِۇناياليهايهەى، چۇيٍى خۇيەيذە ئىؽالر 
باؼىىچە ئىذى. ئۇ يەردە ئۇوۇـۇچىلىزىو دايىو نىًى يۇوالپ تۇراتتى، ياٌى ٌىلىپ بىزِە ٌىًۇ 
ٌۇرەتتى، نًىڭ دوختۇر، ظېعتىزا، نۇئاللىو ۋە ظودىّەر تۇيۇؼلىزىو بار ئىذى. بەسى يۇوتىذىٌ 

ٌ ئېلىپ ئەيتىايذا ـۇلجىذىٍى ئىجتىهائى نۇياظىۋەتلىزىههۇ ئايچە پەروىلًىپ ٌەتهەيتى، بىزدى
 بىز ئۇخؽاؼلهاظلىفى، بۇ يەردە تۇيۇؼلىزىهًىڭ َههىعى ئۇيفۇرالر ئىذى. 
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بۇ يەردىٍىلەريىڭ بۇيذاه ظۇـاه نۇئانىلىذە بۇلۇؼىذىٍى يەيە بىز نەظلە ئۇالريىڭ ئىًّلىش 
تىلىذىٍى ٌەنتۇٌلىتىٌ بۇلۇپ، ئۇالردا ئايا تىلى ئًّىلىش تىلى بولفاى بىزى بىلەى 

ه ئىذى. خۇيەيذە دەظلىۋىذە وىعهەى ئۇوۇتىۇچىالردا نۇؼۇيذاه پاراڭلىؽالىفۇدەً ئىؽەيچ يو
تەؼۋىؽلەر بولفاى، ۋاوىتًىڭ ئۇتىؽىّە ئەِىؽىپ ناڭا بولفاى تۇيۇؼى چۇڭىۇرالؼىايذىٌ 
ٌىيىٌ، بۇ ئوتٍەلذىٌ ئۇتۇپ ٌىتىؽتى. ئەنها ـۇلجىفا ٌەلّىًى ظەٌٍىش ئاي بولفاى 

نەى دەظلەپتە ٌەلّەى ۋاوىتتىٍىذىٌ ئايچە  بولىعهۇ،  پاٌۇلتىتىٍى ئۇوۇتىۇچىالريىڭ ئىًٍاظى
پەرولىًەي دىهىذى. نەى ئۇالردىٌ َەنهە ئۇنۇدۇنًى ئۇسۇپ تۇرـاى بىز پەيتتى پاٌۇلتىت نۇدىزى 

لىٍعىيەِە تەٌلىپ وىلىپ تىلىمۇى وىلذى.  پىزالىعۇريىڭ بىزباؼىا يەردىٌ ٌەلّەى نىًى 
، ئەنها بۇ وېتىو لىٍعىيەدىٌ ٌىيىٌ باؼىا چاـالر بولفاى بولعا بايا ٌورظۇتۇپ بارناظتىو

سىياپەت بىزىلىذىفايلىفىًى ئاڭالپ وۇبۇل وىلذىو. خىيالىهذا، َىچ بولهىفايذا بۇ ظۇرۇى 
ئىؽالريى ئاظايالؼتۇرار، خىشنەتذاؼلىزىو ئىبارىلىَ پىئىلالردىٌ باؼىا ظۇئالالريى ظۇرار دىّەى 

 ئوي بىلەى باردىو. 

بىزىلذى، نىًىڭچە خىتايچىعى ياخؽىزاه ئاڭاليذى،  لىٍعىيە ئىًّىلىشچە ۋە خىتايچىذە
چۇيٍى، ئۇيىڭ ئىًّىلىشچىعىذىٌ ئاڭىىزالهىفاى يۇرـۇيلىفاى يۇوتىالريى خىتايچەظىذىٌ 

يۇتۇه ئاخىزالؼىايذا نًىڭ چاۋىّىو باؼىىالريىڭٍىذىٌ بەٌزەً چىىىاچىا، تۇلۇولىۋالذىو. 
نۇدىز، نەسٌۇر پىزالىعۇريىڭ ئەتە ٌەظپذاؼلىزىهًىڭ ئاالَىذە دىىىىتىًى ووسـىذى. ِېڭ 

ئەتىّەيذە ئۇرۇنچىّە وايتىذىفايلىفىًى، ؼۇڭا ٌەچلىَ تاناه  جۇۋاۋا يەيذىفايلىهىشيى 
ئۇوتۇردى.  خىتياالردا وەدىهىذىٌ ٌەلّەى نىُهايًى خېهىز ئاػ بىلەى، ٌەتٍەى نىُهايًى 

ادەنًى پاياَىذە ظاواليذىٍەى، جۇۋاۋا ئئەيتؽالرـا وارىفايذا جۇۋاۋا بىلەى ٌۇتۇدىفاى ئادەت بار، 
 لەـهەى ٌەلّەيلەريىڭ رىؽتعىًى ؼۇ سېهىًفا باـاليذىٍەى. 

نەى بىزىًچى بۇلۇپ دىيؽٍەى ئاؼىخايىفا ٌەلعەم، ئۇسۇى وىشىل لورنا ٌىيۋالفاى ٌۇتٍۇچى وىش 
نىًۇت يالفۇس ِاسىز چېىىپ  20نىًى نەٌتەپ ساٌاط وىلفاى ئايزىو خايىفا باؼالپ ٌىزىۋىذى 

رـايذىٌ ٌىيىٌ ِېڭ نۇدىز، ئاروىعىذىٌ لىۇ لېڭ دىّەى ياػ نۇئاللىو يىتىپ ٌەلذى. ئولتۇ
لېۇيارد لىهويفا ئۇخؽاپ ٌىتىذىفاى بۇيى ئىّىش، ظاـالم بۇ ياػ نۇئاللىو بىلەى وىشىًى 
ئويًاتىىًى چىىىايذا ياٌى ظودا ظېتىي ئۇچۇى چىىىايذا دايىو ئۇچزىؽىپ واالتتى، ئەنها 

ىا پاراڭلىؽپ باوهىفاى  ئىذى. بۇِۇى ئۇظتەدە يۇرـۇيلىفاى بوػ ئۇرۇيذۇوالر ظاالنالؼىايذىٌ باؼ
بولعىهۇ، ئۇ نىًىڭ يېًىهفا ٌىلىپ ئولتۇردى. نەى بۇِۇيٍى لىٍعىيەِە وايذاه وارايعىش دەپ 

 ظۇرىۋىذىو "بىز يىهە دىهەً تەط، ظىشيىڭچىچۇ؟" دەپ وايتۇرۇپ ظۇرىذى. 

 "لهىّەچ، ظەل سىزىٍىؽلىَ بىلىًذى"دىّەيلىزىًىڭ ٌۆپزەً وىعهىًى چۇؼۇيە

 "ؼۇيذاوهۇ؟ باؼىىالر ظىشيى بەٌزەً چۇؼۇيۇپتۇ دىيؽىۋاتىذۇ"

 "ئۇ بەً ظۆسلەيذىٍەى، نەى َورنەت يۇسىعىذىٌ چاۋاً چېلىپ وويذۇم"
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 "ئۇيذاوتا ظىشيىڭ بەختىڭىش بارٌەى" دەپ ٌۇلۇپ ٌەتتى. 

 "يىهىؽىا ئۇيذاه دەيعش؟"

 ەيذىو، ئەنها ئاالنەت سېزىٍؽىلىَ َىغ وىلذىو"."نەى دىّەيلىزىًىڭ َەنهىعًى چۇؼ

باؼىا نۇئاللىهلەرنۇ يېتىپ ٌەلذى ئاظتا ئاظتا، ئۇالر نەى بىلەى نۇيذاوال ظاالنلىؽپ وۇيۇپ، 
َەنهىغ دىّۇدەً ئالذىذىٍى چاي ئىعتاٌايىفا واراپ خىيالفا چۇنۇپ ٌەتتى. ٌۇتٍۇچىلەر 

لەر ٌەلتۇرۇلذى، ئايذىٌ ئادەنًىڭ ئاـشىًى تاناه تارتىؽىا باؼلىذى، ئالذى بىلەى ظۇـۇه ظەي
يەنلەؼتۇرىفاى پۇروۇراپ َور چىىىپ تۇرـاى جۇۋاۋا ٌەلتۇرۇلذى. بىش ئاچچىىعۇ بىلەى 
وىشىلهۇرچ وىيانىفا نىلەپ يېيؽًى باؼلىۋەتتۇه.  ئالذى بىلەى ِېڭ نۇدىز ئوريىذىٌ تۇرۇپ 

تۇتى. پىزۇلىعۇر رەخهەت ئەيىتىپ پزۇلىعۇرـا رەخهىتىًى ئەيىتىپ سەَەردەً ئاچچىي ئاه َاراه 
َاراوًى ئىچىۋىتىپ، ئاروىذىٌ ئۇ نەنهىشِە َاراه تۇتتى، بىشنۇ ئىچىۋەتتۇه. لىۇ لېڭ ناڭا َاراه 

دىّەيذەً يۇۋەتلىؽىپ ئىچؽىپ ظەل تۇتۇؼىا باؼلىفايذى  تۇتتى، ئاروىذىٌ نەى ئۇيىڭفا تۇتۇپ
الردا َاراه ئىچعە يۇس وىشىزىؾ بىزاس لىۇ لېڭ بىلەى نۇدىزيىڭ يۇسلىزى وىشىزىپ ٌەتتى. خىتاي

ئۇنۇنالؼىايذەً َىغ وىلذىو. نەى ئويّە بېزىپ ئارام ئاالي دەپ تۇرىۋىذىو، لىۇ لېڭ باؼىا 
 يەرِە بېزىپ داۋانلىي ئىچەيلى دەپ تۇرىۋالذى. 

نەيخايعىفا باردۇه.  چوڭ تايفاىبىش ئاساتلىي يولىذىٍى رەڭذار چىزاولىزى يالىلذاپ تۇرـاى 
ٌەيپ بولهىفاى بولعام ئۇيىڭ تۇظاتتىٌ بۇيذه دوظتايە بۇلۇپ ٌىتىؽىذىٌ ِۇناياليفاى ئەِەر 

بۇالتتى، ئەنها بۇِۇى ئۇيذاه وىلىؾ خيالىهفىهۇ ٌەچهەي، يۇـاى بىز وۇنزا پىۋە ئېلىپ 
 ئولتۇردۇه. 

 "چەتئەللىَ دۇظتالر ئۇچۇى" دەپ وەدەٍ ظۇواؼتۇردى ئۇ.

بىز بىزىهىشِە رەخهەت ئەيتتۇه، ئايذىٌ ئۇ نىًىڭ  َەر ئىٍٍىهىش ئعتاٌايىهىشيى وۇرۇـذاپ
ئىعتاٌايىهىٌ وايتىذىٌ لىىالپ، ِېلىًى وىزىپ وۇيۇپ "يىَ َەر ئىٍٍىهىش ئەر ٌىؽى 

 بولفايذىٍىٌ ظىشدىٌ ؼەخعيەتلىٍٍە ٌىزىذىفاى بىز ظۇئال ظۇرىعام بۇالرنۇ؟" دىذى. 

 نەى خۇػ ٌەيپ بېؽىهىًى لىڭؽىتىپ راسىلىي بىلذۇردۇم. 

 وايچە وېتىو وىالاليعىش؟ ...دىهەٌچىهەى جىعًى نۇياظىۋەتًى""ظىش 

 ؼۇ َالىهذا بۇ َىچ ـەلىتە تۇيۇلهىذى، ؼۇڭا ظەنىهى جاۋاپ بىزىؽًى تۇـزا تاپتىو.

 "بىز ٌىچىذە دەنعىش؟ ئۇخؽاؼهايذۇ، بەسىذە ئىٍٍى بەسىذە ئۇچ وېتىو بۇلۇدۇ".

 "تۇـزا، تۇت بەػ وېتىهفا بارنانذۇ؟"

 "...ياه"
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 نەى بەسى ٌىًۇالردا ئەرلەريىڭ يۇرـۇى وېتىو وىلىفايلىفىًى ٌورِەى" "راظهۇ؟

 "ٌىًۇ دىّەى ٌىًۇ، ئۇالر راظتىًال ئۇيذاه وىلهايذۇ، ئۇيۇى ٌورظىتىذۇ"

"َە... نۇيذاه دەڭ" دەپ خاتىزجەم بولفايذەً بولذى، ئەنها چىزايذىٌ بىز خىل يائۇنۇتلۇً 
 چىىىپ والذى. 

 ىؽتۇرااليعىش؟."ظىش وايچىلىَ ئۇسۇى داۋانال

 "بۇيىڭفىهۇ ٌىعىپ بىز يىهە دىهەً تەط".

 "ٌىًودىٍىلەر بەٌال ئۇسۇى داۋانالؼتۇرااليذىٍەى. بەٌال ئۇسۇى"

 "خۇددى َىلى دىّەيذەً، ٌىًۇدىٍىعى راط ئەنەط".

"بەسىذە نەى ئايالىهذىٌ بۇرۇى بۇلۇپ ٌىتىهەى، ٌىًۇدا ئەرلەر بەسىذە ئايالًىڭ نايتىعىًى 
 نىًڭچە خىتايالر ئۇيذاه وىلهايذۇ".ى ئۇيذاه وىلىپ باوهىذىو. يااليذىٍەى، نە

 "ئۇالر ئۇيذاه وىلعا بەلٍىو خۇتۇيلىزىًى بەٌزەً راسى وىلىؽى نۇنٍىٌ" دىذىو.

 "ظىشدە چەتئەلذىٌ ئەٌىزِەى ِۇيذۇم بارنۇ؟ بولعا ناڭا بىزيى ئاريەت بىزەنعىش؟"

، وايتۇرۇپ بىزىؽًىڭ َاجىتى يوه، يىهە "بۇلىذۇ، چاتاه يوه، ئارىيەت ئەنەط ظىشِە بىزىۋىتەي
 دەپ چەتئەلًىڭٍىّە وىشسىىىپ والذىڭىش؟"

"چەتئەلًىڭٍى وېلىًزاه بولعا، نىًىڭ ظەسِۇرلۇِۇم ئېؽىپ ٌەتهەي ئۇسۇيزاه 
داۋانالؼتۇرالىؽىو نۇنٍىٌ، ئۇيذاه بولعا ئايالىو بەٌزەً راسى بولهانذۇ؟ ئەنها ظىلەريىڭٍى 

 ِۇيذۇم بەً چوڭهىذۇيا؟"

الىهفا بىز يەردە ٌورِەى ئۇچۇر ٌەپ والذى، ئاڭالؼالرـا وارىفايذا بىز چاـىالردا جۇڭّۇدە خىي
 ِۇيذۇم ئۇخؽاػ بولهىفاى رەسنىزدە ياظىلىذۇ دەپ ئۇوۇـاى يادىهذىٌ ٌەچتى.

 چوڭذۇ؟ "دىهەٌچىهەى چەتئەللىٍلەريىڭ ظايهىًى ئۇيفۇرالريىڭٍىذەً

 "وايذاوعىّە دەيعىش؟"

ذىًهۇ چوڭذۇ. ئۇيفۇرالريىڭ بەً چوڭ بولفاچ ٌىچىَ ۋاختىذا "ياٌى ئۇيفۇرالريىڭٍى
 ئۇپىزاتعيە وىلىپ ٌىچىٍلىتىذىٍەى".

 وىلىذۇ". خەتًە "ئۇيى خەتًە دەيذۇ، دىًي تەلەپ ظەۋىبىذىٌ

 ئۇ ناڭا ئؽىەيىهىّەيذەً واراپ، يەيە بىز ظۇئال ظۇرىذى.
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 ىعش؟ وۇلىڭىش بىلەيهۇ يا؟""ظىش وىش دۇظتۇم يوه دەيعىش، بۇ ئىتيياجىڭىشيى وايذاه َەل وىل

نىًىڭ جاۋابىهًى ئاڭلىفايذىٌ ٌىيىٌ ئۇ پىۋىذىٌ بىز يۇتۇم ئىچىپ، ٌەيًىّە يۇلۇيۇپ 
ئولتۇرۇپ، يېىڭذىٌ ئىّەللىّەى بۇ ئۇچۇرلىزىًى دەڭعەپ ئۇتۇؼٍە باؼلىۋىذى، نەى بۇيچىلىَ 

" لىۇ لېڭ، دەپ ِەپلەريى ديىؽٍەيذىٍىٌ نەيهۇ يىهە خالىعام ظۇرىعام بۇلىذىفۇ دەپ ئويالپ 
بېىىڭە، نەى بۇرۇيىى نەٌتەپتىٍى خىشنەتذاؼلىزىو بىلەى دايىو ئارلىؽىپ ئۇتەتتىو، ئەنها 
ـۇلجىذىٍى خىشنەتذاؼلىزىو بىلەى بۇِۇى تۇيجى وېتىو ظىزتىا چىىىؽىو، بۇ يىهە ئۇچۇيذۇ 

 ظىشيىڭچە؟" 

 ئۇ ئالذىذىٍى بۇتۇلٍىًى وۇرۇـذاپ يەيە بىز بۇتۇلٍا بويزىذى.

 ۇ نەلۇم، ـۇلجا دىّەى چىّزا رايۇى بۇ يەردە ئاالَىذە تۇسۇنلەر بار."ظىشِىه

"بۇ تۇـزىعذا ظەي خېًىو بىلەيهۇ ظۆسلەؼتىو، لىٍىٌ بۇيىڭ باؼىا ئۇوۇتىۇچىالريىڭ نەيذىٌ 
 ئۇسىًى واچۇرىؽى بىلەى وايذاه نۇياظىۋىتى بار؟"

ئۇيىّە  لەريىڭهى"نەٌتەپًىڭ بەلّىلىهىعّە ئاظاظەى، ئۇوۇـۇچىالر چەتئەللىَ نۇئەللى
بارـايذا تۇت بەػ بىزِە بېزىؽى ٌىزەً، نۇئاللىهلەرنۇ ئىٍٍى ئادەم بىزِە بېزىؽى ٌىزەً، 

 يالفۇس بارظا بولهايذۇ".

 "بۇ چېٍىذىٌ ئاؼىاى ئاخهىىايلىىىۇ؟ يالفۇس ٌەلعە نەى بىز يىهە وىلىۋىتەرنەيهۇ ئۇالريى؟"

ىڭ ئالذىذا يورۋىّىيەلىَ بىز نۇئاللىو "ظىشيىڭ خەۋىزىڭىش بولهعا ٌىزەً، بىز وايًچە يىلىً
دەرظتە ئەيعا َەوىىذە تۇال ظۆسلەپ، ئۇوۇـۇچىالريىڭ خىزظتياى دىًىفا ٌىزِۇسۇؼٍە ئۇرۇيفاى، 
يەتىجىذە ظاوچى تەرەپ ئۇيى دولىتىّە وايتۇرىۋەتٍەى، بۇيىڭ بىشيىڭ نەٌتەپًىڭ ؼەيىّە 

 ٌەلتۇرِەى سىيًى ئاس ئەنەط".

وارىعام بۇ تۇسۇم ئۇيچىهۇ ئاخهىىايىلىي ئەنەظتەً ٌۇرۇيذى، ئۇيىڭ بۇ بايايذىىٌ ٌىيىٌ 
دىهىعهۇ نەيذىٌ باؼىا چەتئەللىٍلەريىڭ َەنهىعى دىّۇدەً دىٌ تارواتىۇچىالر، نەٌتەپًىڭ 
ئۇالريى چىڭ تۇتىؽىهۇ يوللۇه، چۇيٍى بىشيىڭ خىشنەت ِۇۋايايهىهىش بىلەى ۋىشىهىشيى نەٌتەپ 

 تەرەپ ئۇسارتىپ بىزىؽٍە نەظۇل. 

ش جىهىپ وېلىپ، بوتىلٍىذىٍى ۋىۋىعٍىالريى يىزتىپ ئويًىذۇه. بەلٍىو لىۇ لېڭ ظۇرىفاى بى
ظۇئاللىزى ۋە دىّەى ِەپلىزى ئۇچۇى پۇؼايهاى وىلىۋاتىايذۇ. بىش پىۋىهىشيى ئىچىپ بۇلۇپ، پۇل 
تۇلەػ َەوىىذە بىز دەم تارتىؽىايذىٌ ٌىيىٌ، يېزىهذىٌ تۇلەؼٍە ٌىلىؽىپ يېًىپ چىىتۇه. 

ىهعىو يانفۇر تانچىالۋاتتى، يۇسۇنّە ئۇرۇلفاى يانفۇر تانچىلىزى ظەل ظەِىتىپ وويذى. تاالدا ظ
بىش نەٌتەپٍا ظاه ظاالنەت ٌىلىۋالذۇه، نىًىڭ ياتىفىهًىڭ ئۇدۇلىفا ٌەلّەيذە خوؼىلؽاي دەپ 

 تۇرظام ئۇ ِېپىهىًى بۇلۇپ "يىَ بۇِۇى ئاخؽام وۇلىڭىشيى ئىؽلەتهەڭ". دىذى
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 "يىهە دىذىڭىش؟"

...وۇپۇپ ٌەتتىهۇ؟" دەپ وۇلىًى ئۇسىتىپ توۋەى تەرىپهىًى نىجىپ وويذى، نەيذە ئىًٍاط خا خا
 يوه ئىذى. 

ؼۇيذىٌ ٌىيًٍى بىز وايچە ٌۇى ئۇ ئۇوۇتىۇچىالر ئىؽخايىعىذا ٌۇرۇيهىذى، ئارىذىٌ بىز 
نەسِىل ئوتٍەيذىٌ ٌىيىٌ وايتا ئۇچىزىؽىۋىذۇه، ئۇ يەيە بۇرۇيىى َالىتىّە وايتىپ، َىلىىى 

يٍى يېىىًلىىتىٌ دىزەٌهۇ يۇه، خۇددى َىچ ئىؾ بولهىفايذەً ظۇـۇوىىًە ظاالنلىؽىپ ٌۇ
 ۇيۇپ، ئوس ئىؽى بىلەى نەؼفۇل بولذى. و

 

81 

ئانال بولعا ئاپىزىلذا ـۇلجىفا بارناىعا بۇلىذۇ، يىل بۇيى وۇرـاه بۇ سىهىٌ تۇتىًچى ئايفا 
ا وېلىپ، ئادەنًىڭ ٌۆٌٍە واراپ ٌەلّەيذە خۇددى ئاظهاى تېؽىلىپ ٌەتٍەيذەً يانفۇر ئاظىتذ

وارـىفۇظى ٌىلىذۇ. ِەرچە بۇ يانفۇرالريىڭ نول َوظۇل ۋە يېؽىللىىالريىڭ َاياتى ئالەنًى 
ئادەنًى راظال بىشار  تۇختىاني ياوىاى يانفۇر ئۇچۇى ؼىپالىي ئىٍەيلىّىًى بىلىپ تۇرظىهۇ،

 وىلىذۇ. 

اه يارائەت وىلىذۇٌى ئادەنًىڭ تاوىتى ظۇـۇه ۋە يانفۇر بىزلىؽىپ ئادەنًى ئوي ئىچىذىهۇ ؼۇيذ
تاه بۇلۇپ ٌىتىذۇ. ـۇلجىًىڭ چىزايلىي َويلىلىي ئويلىزىًىڭ ئوِشىعى تۇس بولفاچ َەپتىلەپ 
ياوىاى يانفۇرـا پايلىيالهايتى. ؼۇڭا ئۇسۇى ئوتهەي خەۋەردە ئوِىشى ئورۇلۇپ چۇؼٍەى 

ر تاؼىىٌ ظۇيىڭ تەىعىزىذىٌ ئويلەريى ٌورظىتىؽٍە باؼلىذى، بۇلۇپهۇ دەريا بويىذىٍى ئويلە
بەٌزەً ۋەيزايلىىىا ئۇچىزىفاى ئىذى. ظاه والفاى ئويلەريىڭ ئوِىشىلىزنۇ يالتىزاه بىلەى 
يېپىلىپ يانفۇردىٌ نۇداپىيە ٌۇرۇؼٍە نەجبۇر بولذى. يانفۇر تۇپەيلى نىللى ظىًىپًىڭ 

ۇرادەرلىزىًىڭ دەرظىًى تۇختىىؽىا نەجبۇر بولذۇه، چۇيٍى بالالر ئوِشىلىزيى ياٌى دوظت ب
ئەنها رۇط پۇظۇيذىٍى ئويلەريىڭ بىلەى ئالذىزاػ بۇلۇپ ٌەتٍەيذى.  ػئوِىلىزىًى يانا

 ئوِىشىلىزى يايتۇ بولفاچ، يانفۇرـا پەرۋا وىلهاي نەـزۇر وەد ٌۇتۇرۇپ تۇراتتى. 

بەػ ٌۇى واتتىي يانفۇردىٌ ٌىيىٌ َاۋا ئېچىلىپ، يورنال َاياتًىڭ پۇراولىزى پەيجىزىلەريى 
ؽٍە باؼلىۋىذى نەى ئىؽالريىڭ ئوڭؽىلىپ ٌېىتىۋاتىايلىفىفا ئەنىٌ بۇلۇپ، چېٍى

تەيياراليذىو. َاۋا ئۇچۇه بىز ٌۇيى دەرظىو بولهىفاچ، چاڭ بېعىپ ٌەتٍەى ۋەلىعپتىهىًى 
 تاسلىذىو. 

يانفۇردا پاٌىشە بۇلۇپ ٌەتٍەى ٌۇچىالردا ئاظهايًىڭ ؼولىعى ٌۇرۇيۇپ تۇراتتى، ئويلەريىڭ 
ولىزى ئېلىۋىتىلىپ بىز تەرەپٍە وۇيۇپ وۇيۇلفاى ئىذى. يانفۇردا يۇيۇلۇپ تاسلىًىپ يالىزاه واپچۇ

ٌەتٍەى نەظىتًىڭ ئاه ۋە ٌۆٌۇػ چىًە وىؽلىزى ئاپتاپات يالتىزاپ ٌوسيى واناؼتۇراتتى. 
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ناؼىًىالردا ياـاچ ساۋۇتىفا تۇؼۇلىۋاتىاى ئاٌاتعيە دەرەخلىزى يېًىهذى ـۇيۇلذاپ ئۇتۇپ ٌەتتى. 
ئچىۋىتىلّەى جىيًايەتچىلەر ئەنّەً نەيذايفا واراپ يول ئالفاى ئىذى. نەى ٌىؽەيلىزى 

نەبۇظالردەً ياللىًپ ٌېتىلىۋاتىاى نەٌتەپ باللىزدىٌ ئۇتۇپ ٌىتىۋىتىپ "وەيەرِە ناڭذىڭالر" 
 دەپ ظۇرىۋىذىو "دەرەخ تىٍٍىلى" دەپ جاۋاپ بىزىؽتى. 

 "وىشسىىارلىىهۇ؟" دەپ ظۇرىۋىذىو

باال بېؽىًى ؼۇيذاه چىڭ چايىىذىٍى، ۋەلىعپىتىٌ ئورۇلۇپ چۇؼٍىًى  ناڭا جاۋاپ وايتۇرـاى
 تاظال وېلىۋىذى ظاۋاوذاؼلىزى پاراوىىذە ٌۇلۇؼۇپ ٌەتتى. 

يانفۇردا الي پاتىاه بۇلۇپ ٌەتٍەى ياوا يولالردا ناڭفۇچىلىّى والهىفاچ، نەى چوڭ ٌۇچىذا 
ىىارنۇ دەپ واراپ ناڭذىو. خېلى داۋالىي ئالىذىفا واراپ ناڭفاچ، بىزەر تۇسۇٌزەً ٌىچَ يول چ

ناڭفايذىٌ ٌىيىٌ ئاظمالىت ياتىۇسۇلفاى ياوا يولًى ٌۇرۇپ تۇختاپ، يولذا ٌىتىۋاتىاى بىز 
 ئېفىز ئاياه ئايالذىٌ "بۇ يولًىڭ يەِە بارىذىفايلىفىًى بىلەنعىش" دەپ ظۇرىذىو. 

 "بىلىهەى، دوختۇرخايىفا بارىذۇ" دىذى. 

، ؼۇڭا ظەل ؼوَبە ٌۇرۇيهىذى يول ئاخىزىذىٍى تاؿ بارىفىچە وارىعام َىچ بىز ئۇلتۇراه يەر
 بىلەى واراپ "راظال دۇختۇخايا بارنۇ؟ ظىش بېزىپ باوىايهۇ؟" دەپ ظۇرىذىو. 

ئۇ ئايال ٌۇلۇپ ٌىتىپ " ياه نەى تىخى ئۇ يەرِە بارـىچە وېزىپ ٌەتهىذىو" دەپ نىًىڭ ِۇناى 
 پ "بىزىپ ئۇسىڭىش ٌۇرۇپ بېىىڭ" دىذى. بىلەى واراۋاتىايلىفىهًى ظېشىپ وۇؼىهىعىًى تۇرۇ

ئۇسۇيفا ظۇسۇلفاى ئاظپالىت يولًىڭ رەڭّى تەدرىجى ٌۇنۇر تۇؼىيذىفاى ناؼًىالردىٌ ظاوىفاى 
ئۇۋاوچىالريى تەرىپىذىٌ وارىذاپ ٌىتىؽٍە باؼلىذى. تاؿ باـىزىذا ياياالۋاتىاى وويالريى پادىچى 

چىپ ٌەتٍەى وويالريى ۋاوىزاپ وايتۇرۇپ ئىت ئۇريىفا بىز ٌىچىَ باال بېىىۋاتاتتى، ئۇ وې
 ٌىلەتتى. 

ىٌ تاؿ تاؿ يولى تىٍلىؽىؽٍە باؼلىۋىذى نەى ٌۇچەپ پىذالًى تىپؽىىا باؼلىذىو، تۇظاتت
ئىتىّىذە ئۇظىتذە بىز وىشىل ٌىزىغ بەلّىعى بار ئاه بىًا ٌۆس ئالذىهذا يانايەى بۇلىۋىذى، َىچ 

  جايذا دۇختۇرخايا بارلىفىفا چىٌ پۇتتۇم.  بىز يەرِە تۇتاؼهايىفاى، يەسەردىٌ يىزاه بۇ

يۇـاى ئىڭىّى بار دەرۋاسىۋەى تاالـا وۇيۇلفاى ئۇظتەلًىڭ ئاروىعىذا 'وۇػ َەۋەظٍارى' دىّەى 
صۇريالًى ۋاراوالپ ئولۇتۇرۇپتۇ. ئۇ نىًى ٌۇرۇپ تارتهىعىذىٌ بىز باـالم تالۇيًى ئېلىپ ناڭا 

ەى جۇڭّۇدا داۋاالؼًىڭ پۇللۇه ئىٍەيلىّىًى پۇالؼىتىپ تۇرۇپ ظەٌٍىش يۇەى تۇلەڭ دىذى. ن
بىلەتتىو، ئەنها ٌىزىپ چىىىؾ ئۇچۇى پۇل ئالىذۇ دەپ ئاڭلىهىفاى. دەرۋاسىۋەى ِېپىذە چىڭ 
تۇرۇۋىذى نەيهۇ ؼۇيچە يولًى بېعىپ ٌەپتىهەى وۇرۇه وول وايتىپ ٌەتهەي دەپ دىّەى پۇلًى 

 تۇلەپ ٌىزدىو. 
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لىًفاى بىز وايچە تاه وەۋەتلىَ وۇرۇلۇػ وارىهاوىا بىز وېزى وارىفاي دەرىخًى چورىذەپ ظې
ئادەنّە دوختۇرخايىذەً ٌۇرۇيهەيتى. بىز ياوتىٍى دەرەخؽاخلىزى ئارىعذا تۇخۇالر دايالپ 
يۇرەتتى. بىز ياؼىًىپ والفاى ئايال، داتلىؽىپ ٌەتٍەى ظۇ تارتىؾ ياظۇظىًى ٌۇچەپ بېعىپ 

چىلذىفاى ظادا ئۇيىڭ ئۇسىذىٍى وورۇوالريىڭ وۇدۇوتىٌ ظۇ ئېلىۋاتاتتى. ياظۇظتىٌ چىىىاى ـىى
ظادالىي ظىهاظىذەً ئاڭلىًاتتى. نۇناي نىًى ٌۇرۇپ تۇختىۋىذى نەى ياخؽىهۇظىش دەپ ظاالم 
وىلعام، ظاالنىهفا ئېلىَ وايتۇرۇپ يەيە ئىؽىًى داۋانالؼتۇردى. چىلىّى تۇؼىايذىٌ ٌىيىٌ 

تاـذىٌ چۇؼىذىفاى ظىهۇيت پەؼتاوًى بېلىًى رۇظالپ نىًىڭ تېخى واراپ تۇرـىًىهىًى ٌۇرۇپ، 
 ٌورظەتتى. 

نەى ٌۇرظەت يۇلۇيۇؼتە پەؼتاوتىٌ چۇؼۇپ بىز واتار تاػ ٌەپىلەر بار يەرِە ٌەلذىو. َەر بىز 
خەت  ٌەپىًىڭ ئىؽىّىّە نەلەڭشە ئېىعلفاى بۇلۇپ، ئۇظىتىذە "وۇػ خۇؼاللىي" دىّەى وىشىل

تۇخۇنذىٌ چىىىذىفاى ئاچچىي ظۇلمات  چاپاليفاى ئىذى. يېىىًلىؽىۋىذىو، بۇريۇنفا ظېعىي
پۇرىفى ئۇرۇلذى. بىزدىٌ يەىشىزىو ئۇظتىّە واتهۇ وات ٌىيىو ٌىيىۋلىپ، ئۇظىتّە ئەدىيال 
ئارتىۋالفاى بىز ئۇيفۇر بۇۋايفا چۇؼتى. ظاوىلى  ئۇظۇپ ٌەتٍەى بۇۋايًىڭ پىؽايىعىذىٌ تەر 

ٌەلّەيلىّىهًى ظۇرىۋىذى  تانچىلىزى يالتىزاپ تۇراتتى. بۇۋاي يېًىهفا ٌېلىپ وەيەردىٌ
جاۋابىهًى ئاڭالپ نەنۇيۇيەت بىلەى بېؽىًى لىڭؽىتتى. نەى يىهە بولفايلىفىًى ظۇرىۋىذىو 
"پۇتۇم خاپا ظالىذۇ، بۇلۇپهۇ ئەتىياسلىي يانفۇر پەظلىذە بەً يائارام وىلىذۇ. َەر يىلى ٌىلىهەى 

 ى بۇ ؼىاپلىي يەرِە" دىذى.بۇ يەرِە ؼىپالىًىؾ ئۇچۇى. ٌعىلىو بولهىعهۇ ٌىلەتتىو َەر واچا

 "بۇ داڭلىي جايهۇ؟"

"ؼۇيذاه، بەٌال داڭلىي، وەؼىەردىٌ ئۇرۇنچىذىٌ َەتتى بىز ئۇتٍەى يىلى ؼاڭخەيذىٌ بۇ يەردە 
 داۋالىًىؽىا ٌەلذى". 

نەلەڭشىًى ئېچىۋىذىو پاٌار ظېلىًفاى تاػ ٌەپىلەر ئىچىذە تام ياوىالپ ئاـاچ ئۇرۇيذۇوالر 
خۇددى تىزۇپىَ بەلۋاـىذىٍىذەً ئىععي ئىذى. ئايالالر ۋە ئەرلەريىڭ تىشىلفاى بۇلۇپ، َاۋا 

خايىلىزى ئايزىو ئايزىو بۇلۇپ، بىز ٌەپىذە ئاۋاسىذىٌ باؼىا َەنهە يېزىذىٌ َاياتىلىي ئىشيالىزى 
ٌۇرۇيهەيذىفاى بىز ئۇـۇل باال ئاپىعىًىڭ وۇچىفذا ئىڭزاپ يىفالپ ياتاتتى. ئاپىعىًىڭ يىفا 

عىًىڭ يىفىعى وۇؼۇلۇپ ٌەتٍەى بۇلۇپ، ئائىلىًىڭ باؼىا ئەسالىزى ئۇالريى يالىعى بىلەى بالى
وۇرؼاپ ئولتۇراتتى. يېًىذىٍى ٌەپىذە بىز ئەر ٌىؽى والهاوچە پۇتلىزىًى وۇؼتۇرۇپ ئولتۇرۇپ، 

 بىز يىهىلەريى ـۇدۇڭؽۇپ، ٌىچىَ بىز نەؼتە تۇخۇم وورۇپ ئولتۇراتتى. 

بۇلۇپ، ئىععىتا تىېزىلىزى وىشىزىپ ٌەتٍەى بىهارالر ظاۋيادىٌ باؼىا يەيە ؼېىفىل خايىالرنۇ 
ؼېفىلفا ٌۇنۇلۇپ داۋالىًىۋاتاتتى. تانذا ئىععي ٌولّە چۇؼٍەيذە يىهەً ئىچهەً ئعىتهال 

ياى تەرەپتە ئۇؼؽاه ؼېفىلالر بىلەى تۇؼاه  وىلهاظلىىًى ئاِااليذۇرىذىفاى بىز ظۇرەت تۇراتتى.
ردا ٌىؽىلەريىڭ ئىعهى  ۋە يىل ئاي ٌۇى بىز چۇڭىۇرلۇه بۇلۇپ، ئەتىزاپىذىٍى تاؼال
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يېشىلفايذى. وارؼى تەرەپتىٍى ئاه تاػ بىلەى تۇلفاى تۆپىلٍتە بەسىلىزىّە ئەرەپچىذە دۇئاالر 
ياٌى وەظىذىلەر يېشىلفاى، خىتايچىذا يېشىلفايلىزىًى ئۇوۇػ ئۇچۇى تىزنىؽىپ تۇراتتىو 

 يلۇوهۇ؟" ظۇرىذى. ئاوىهذا بىزى ئىًّىلىش تىلىذا "ياخؽىهۇظىش؟ ظىش لويذۇ

، يۇـاى يېؽىل ٌۆسلىزى ئۇسۇى ٌەلّەى نەى وايزىلىپ وارىۋىذىو، ٌۆس ئالذىهذا وۇڭلۇر چاچلىي
ئۇيًاوؽىپ تۇرىذىفاى، ٌىؽىًىڭ َەۋىعىًى ٌەلتۇرِۇدەً چىزايلىي واڭؽىزى بار، يىّىزنىّە 

َىلى ٌورِەى بۇ وىشيىڭ ئىعهى ئەلىپىذىو بۇلۇپ، نەى تۇؼهىفاى بىز ئويفۇر وىشى تۇراتتى. 
پۇتى ئاـزىي بوۋايًىڭ يەۋىزىغ ئىذى. وىش ئۇرۇنچذە ئۇوۇيذىٍەى، ـۇلجىفا بۇۋىغ بىلەى 

 نۇنىعىًى ٌۇرۇػ ئۇچۇى ٌەلّەى ئىٍەى.

 "يىَ يىاليىىشيىڭ وەۋرىعىًى ٌۇرۇپ ٌىلەنذۇه" دىۋىذى ناڭا بەٌال خوػ ياوتى بۇ تەٌلىپ. 

 "ئەلۋەتتە، بەٌال خااليهەى"

ئۇ وىش ناڭا يىالى وىشيىڭ َىٍايىعىًى ظوسلەپ بەردى. وەدىهىى سانايذا بىز  داـذىٌ چۇؼىۋاتىايذا
ئايىعى ؼىپالىي تېپىپ واالر دىّەى ئۇنۇت بىلەى ئۇيى بۇ  –ِاچا وىش ئۇتٍەى بۇلۇپ، ئاتا 

يەردىٍى ئارؼاڭفا ئىۋەتىپتۇ. وىش ئارؼاڭفا ٌىلىپ وارىعا ئؽىًٍى يۇـاى بىز يىالى تۇظۇپ 
رۇپ ووروۇپ ٌەتٍەى وىش تۇظاتتى سۇۋايفا ٌىلىپ، دادا ئايا دەپ يىتىپتۇدەً. بۇيى ٌۇ

ۋاوىزاپتۇنىؾ، وىشيىڭ ۋاوىزىفىًىًى ئاڭلىفاى دادا يۇِۇرۇپ چىىىپ پىچاه بىلەى َېلىىى 
 يىاليًى بوـۇسلىۋىتىپتۇ. وايزىلىپ وارىعا وىشنۇ يىالى بىلەى تەڭ جاى ئۇسِەيهىؾ. 

خەلي ڭ وەۋرىعّە ٌىلپ تاۋاپ وىلفاچ، ئۇ ئاۋام ئېذىپەنًىڭ دىيؽىچە بەسىلەر يىالى وىشيى
ِەرچە يەرلىَ ئەۋلىياالرـا چۇوۇؼًى تەوۋىذار چۇوۇيىذىفاى بىز ئەۋلىيا بۇلۇپ والفايهىؾ. 

نۇظۇلهايالر ٌۇپارلىي دەپ چەتٍە واوىعهۇ، ئەنام بۇيذاه ناسارالر ئۇتتۇرا ئاظيايىڭ َەنهە يېزىّە 
ىَ خەلىلەريىڭ يەسىزىذە ئۇالريىڭ تاۋاپلىزى نۇؼۇيذاه ٌەڭ تاروالفاى بۇلۇپ، يۇرـۇلىفاى يەرل

 ناسارالردىٍى ئەۋلىياالريىڭ ۋاظتىعى بىلەى ئالالـا يېتەرنىؾ. 

 يۇرـۇى وۇروۇيۇچلۇه يەرلەردىٌ ئۇتۇپ ئاخىزى تاؿ باـزىذىٍى تۇس يەرِە چۇؼۇۋالذۇه.

 "ظىش دىّەى وەۋرە وېًى؟"

   "ئەيە، ئاۋۇ يەرِە واراڭ"

لًىڭ ئۇظتىّە تىزەپ وويۇلفاى داتلىؽىپ ٌەتٍەى نىتالفا يەسىزىو چۇؼتى. وارىعام ئاه ؼېفى
ٌۇڭلۇنذە يىالى وىشيىڭ َەوىىى ئەۋليا بۇلهىفى ئۇچۇى خېىلى نۇظاپە باردەً وىلىذۇ دەپ خيال 
ظۇرۇپ تۇرۇپ، ٌۇسۇنًىڭ وويزىذا وارىعا ئېپىذەم وۇلىًى دۇئاـا ٌۇتۇرۇپ بىز يىهىلەريى دەپ 

تتى. نىًىڭ واراۋاتىايلىفىهًى بىلّەيذىٌ ٌىيىٌ، ئۇ "نەى بۇيذاه پىچىزال يۇسىّە تار
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َىٍايىلەرِە ئؽەيهەيهەى، ئەنها راط بۇلۇپ والعا تىلىّىهىًى راۋا وىالر، بولهىعا دۇئا 
 وىلفايًىڭ سىيىًى يوه" دىذى. 

ايالر "ئالال باؼىا بىزاـا تاۋاپ وىلفىًىڭىشدىٌ خاپا بۇلۇپ واالرنۇ؟ نىًىڭ چۇؼۇيىؽىهچە نۇظۇله
 ئۇچۇى ئالال بىزدۇر دەپ وارايتىو"

"بۇيىڭذا چاتاه يوه، ئالال يىيتىهًى چۇؼۇيىذۇ" دىذى ئېپىذەم. بىزدەم ئويلىًىۋالفايذىٌ ٌىيىٌ 
ئۇ ظىشنۇ ئالالـا ئىؽىًەنعىش دەپتى، نەى دىًفا ئىؽەيهەيهەى دىعەم ئايچە بەً پەرۋانۇ وىلىپ 

وتٍۇسىهىش، ئەِەر ئۇ دۇييا بولهعىا بۇ ٌەتهىذى، ئاروىذىٌ "َەنهىهىش َاياتت ِۇيا ئ
 ِۇيالىزىهىشيىڭ جاساظىًى وەيەردە تارتىهىش؟" دەپ وۇؼۇپ وويذى. 

بىش ٌەلّەى يولىهىشدىٌ وايتىپ ٌەتتۇه، ئايزىلىؾ ئالذىذا تېلمۇى يۇنىزلىزىهىشيى 
پ خاتىزلىۋىلىپ، ئېپىذەم بوۋىعىًى يوولىفىلى ٌەتتى، نەى ۋەلىعپىتىهىًى نىًىپ پەظٍە وارا

يول ئالذىو. ٌەچٍى ؼەپەوًىڭ ئارانبەخؾ يۇرىذا ئوى ٌىلۇنىتىز تاؿ يولىذا يۇسۇنّە ئۇرۇلۇپ 
تۇرـاى نەيىٌ ؼانالًىڭ َىذىًى پۇراپ ـۇروىزاپ ئۇچىايذەً تۇۋەيّە واراپ ناڭذىو. بەلٍىو نەى 
ـۇلجا ۋەوەظىّە بەٌزەً ٌۇڭۇل بۇلۇپ ٌەتٍەيذىهەى، ئەظلىذە بۇ وىشسىىارلىي يۇرتًى 

ًىپ چىىىؽًىڭ ئۇسىهۇ ٌۇپايىذۇر دەپ ئويلۇيۇپ، ئەتىهۇ ئەتىّەيذە تۇرۇپ بۇِۇيٍىذەً ئايلى
ظەَزاالريى ٌىشىپ ٌىلىهەى دەپ ئۇس ئۇسۇنّە ۋەدە بەردىو. ئەِەر ٌىيًىٍى َەپتىعى يەيە 

 يانفۇر يېفىؾ داۋانالؼهىفاى بولعا بەلٍىو دىّىًىهًى وىلىؽىو نۇنٍىًذى. 
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ڭ ٌۆپ دولەت َىعاپلىًذۇ. َوٌۇنەت تەرەپًىڭ ظتاتىعىٍىعىفا جۇڭّۇ دۇيادىٍى يۇپۇظى ئە
ئاظاظاليفايذا بۇِۇى يۇپۇظى بىز نىليارت تۇرت يۇس نىليۇيفا يەتٍەى بۇلۇپ، ئەى ئەيىۋى واراػ 
بويىًچە ئائىلىذە يۇپۇط وايچە ٌۆپ بولعا ؼۇيچە ياخؽى بۇلىهىؾ. ئۇيذاه واراؼًىڭ 

ەنّەً ئۇچۇى ئادەم وايچە ٌۆپ بولعا ؼۇيچە ؼەٌىللىًىؽهۇ نەيتىىعىش ئەنەط، چۇيٍى ئ
ياخؽى بۇلىذۇ. بۇلۇپهۇ ئۇـۇل ٌۆپ بولعا تېخهۇ ٌۇڭۇلذىٍىذەً بۇلۇدۇ، چۇيٍى چوڭالردىٌ 

 خەۋەر ئالىذىفايفىهۇ وۇياليلىي بۇلۇدۇ. 

ِەرچە ئادەنًىڭ ٌۆپ بۇلىؽى بىز ئائىلە ئۇچۇى ياخؽىذەً ٌۇرۇيّەى بىلەى، بۇيچىلىَ ٌۆپ 
ى بېىىپ، نائارىپ تەربيىعى بىزىؾ َەى وايذاه بىز دولەت ئۇچۇى ئاالَىذە چوڭ يۇنۇظًىڭ واريىً

نۇؼٍۇللۇٌلەر پەيذا وىلىذۇ. ؼۇڭالؼىا يۇپۇظًىڭ ئۇسلۇٌعىش ئېؽىؽًىڭ ئالذىًى ئېلىؾ 
يىلالريىڭ بېؽىذا بىز پەرسەيتلىَ بۇلۇػ دىّەى پىاليلىي تۇـۇت  -1980ئۇچۇى َوٌۇنەت 

يىشا نها بۇ ظياظەتًىڭهۇ وىعهەى ئىالظتىٍىلفى بۇلۇپ، ظىياظىتىًى يولفا وۇيفاى. ئە
س ئاتۇيجى پەرسەتًى وىش بولعا يەيە بىز پەرسەيتلىَ بۇلۇػ نۇنٍىًىچىلّى بار ئىذى،  يۇپۇظىًىڭ
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ظايلىي نىللەتلەريىڭ ؼەَەردە ئىٍٍى يىشىذا بولعا ئۇچ ِاَىذا ئۇيىڭذىًهۇ ٌوپ پەرسەتًلىَ 
تىذىٍى پەرسەيتلەر ئۇچۇى جىزنايە ئېلىًىذىٍەى، يىشىالردا بۇلۇؼىفا يول وۇيۇالتتى. پىالى ظىز

بولعا يەرلىزى تارتىۋىلىًىذىٍەى، ئاڭلىؽهچە بەسى جايالردا نەجبۇرى تۇـۇت چەٌلەػ 
ئۇپىزاتعىيەظى ئېلىپ بېزىلفايهىؾ. َەتتا بەسىلەر نۇؼۇ ظەۋەپلىَ خىشنىتىذىٌ وۇرۇه 

 والفايهىؾ. 

ەً تۇيۇلعىهۇ، ئەنها جۇڭّۇدا ئادەنًىڭ َەددىذىٌ سىيادە ِەرچە بۇ ئۇظۇلالر ظەل رەَىهعىشلىٍت
ٌوپلىّىًى ئىتىزاپ وىلهاي بولهايذۇ.َەر وايذاه بىزەر ئويىش ۋۇِشالى ياٌى ئاپتۇۋۇس بىٍىتىذە 
بەػ نىًۇت ٌۇسۇتۇپ تۇرظىڭىش ئادەنًىڭ وايچىلىَ ٌۆپ ئىٍەيلىّىًى ئوس ٌۇسىڭىش بىلەى 

ەنىلىلەؼتۇرۇػ ؼەَەرلەردە ئاظاى بۇلفاى بىلەى ٌۇرىعىش. پىاليلىي تۇـۇت ظىياظىتىًى ئ
يىشىالردە ئۇيچە وۇالي ئەنەط. َوٌۇنەتًىڭ ظياظىتىّە تاوابىل تۇرۇػ ئۇچۇى بەسىلەر 
ئەنەلذارالـا پارە بەرظە، بەسىلەر يۇرت ئاتالپ تۇـۇپ ٌىلىذۇ، يەيە بىزاۋالر تۇـۇلفاى پەرسەيتىًى 

 ىپ تۇـۇت چەٌلەؼتىٌ ئۇسىًى واچىزىذۇ. يىزاه يۇرتالردىٍى تۇوىايلىزىفا َاۋالە وىل

ئۇيفۇرالريىڭ َوٌۇنەتتىٌ ئاـزىًىذىفاى يۇرـۇيلىفاى يوللۇه تەلەپلىزى بولىعىهۇ، پىاليلىي 
وۇيۇلهايتى، تۇـۇت نەظلىعىّە ٌەلّەيذە ئۇالرـا خىتايالردەً بىزال پەرسەيتلىي بۇلۇػ ؼەرتى 

نها َوٌۇنەتىًىڭ بۇ خىل ظياظتىذىٌ ؼۇڭا ئىٍٍى ياٌى ئۇچ پەرسەيتلىَ بولعا بۇالتتى. ئە
خىتايالر ئايچە راسى ئەنەط بۇلۇپ، يۇرـۇيلىفاى خىتايالردىٌ ئۇيفۇرالر خالىفايچە باال تاپعا 
بۇلۇدۇ دەپ واخؽىفىًىًى ئاڭلىفاى ئىذىو، ئۇيفۇرالريىڭ بۇ نەظلەِە وارىتا َىچ وايذاه 

 وارؼىلىفى يوه ئىذى. 
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ر ئايالًى نەجبۇرى دوختۇرخايىفا ظورەپ بېزىپ بالىعىًى "ئوتٍەى يىلى ئۇالر بىز َانىلذا
ئولتۇرۇۋەتتى، ئاروىذىٌ ئۇ ئايالهۇ ئۇلۇپ ٌەتتى، ئۇيىهۇ نۇؼۇالر ئولتۇرۇؼتى دەپ ئاڭلىذىو" 
دىذى نەى بىلەى دەريا بويىذىٍى ٌىچىَ بىز رېعتۇرايتتا پاراڭلىؽۋاتىاى نىُزاي ئاتلىي ئايال.ئۇ 

لۇپ ِاَىذا ئۇچىهىش تاناوتا بىزِە بۇلۇپ واالتتى، ئىلّىزى بۇ ئېلېيًۇريىڭ ياخؽى ئادىؽى بۇ
ئىٍٍهىش يالفۇس تاناولىًىپ باوىهىفاى ئىذۇه. ئېلېيًۇر ۋەتىًىّە وايتىپ ٌەتٍەيذىٌ ٌىيىٌ 
بۇ ئىٍٍىهىشيىڭ تۇيجى ئۇچىزىؽى بۇلۇپ، ِەپ ئاۋۇتىپ ئارىهىشدىٍى ئۇڭايعىشلىىتىٌ 

نعىش دەپ ظۇرىعام ياه  دىۋىذى ظەۋىبىًى وۇتۇلۇػ ئۇچۇى، خىشنىتڭىشيى ياخؽى ٌۇرە
 ظۇرىعام، يۇوۇرىذىٍى َانىلذار ئايالًىڭ َىٍاظىىًى ظۆسلەپ بەردى. 

 "ٌىو نەجبۇرالپ چۇؼۇرىۋەتٍۇسدى بالعىًى؟"

 "ظاوچىالر بىلەى بەسى دوختۇرالر"

 "وايچە ئايلىي َالهىلە ئىٍەيذۇه؟"
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 "ظەٌٍىش ئايلىي".

ئۇچۇيچى پەرسەيتىًى نەجبۇرى ئالذۇرىۋەتٍەى ئىٍەى.  ئۇ ئايالًىڭ ئىٍٍى پەرسەيتى بۇلفاچ
نىُزايًىڭ دىيىؽچە بۇيذاه ئەخۋالالر دايىو يۇس بېزىپ تۇرنىعهۇ، ِاَىذا بۇلۇپ تۇرىذىٍەى. 
ئۇيىڭ خىشنىتى پىاليلىي تۇـۇت ظىياظىتىًى تەؼۋىي وىلىپ ٌىؽلەرِە تۇـۇتتىٌ 

ە بىۋاظتە ظەۋەپچى ئەنەط ئىٍەى. ئۇ ظاولىًىؽتىٌ ظاۋات بېزىؾ بۇلۇپ، بالىًىڭ ئېلىۋتىلىؽىّ
ئويفۇر نەَەلە ٌويلىزىذا پىاليلىي تۇـۇتًى ئۇنۇنالؼتۇرۇػ خىشنىتىّە نەظۇل بۇلۇپ، 

 يۇرـۇيلىفاى ٌىؽىلەر ئۇيىڭ بۇ خىشنىتذىًهۇ ئۇخؽاؼال ياراسى ئىٍەى. 

ىهىش "يۇرـۇيلىفاى ٌىؽىلەر پەرستلىَ بۇلۇػ بولهاظلىىىًى ئالال بەلّۇلەيذۇ، بىشيىڭ وارار
 ئەنەط دەپ وارايذىٍەى"دىذى نېُزاي.

 "ظىش بۇيىڭفا وايذاه وارايعىش؟ ظىشنۇ نۇظۇلهايفۇ دەيهەى؟" ظورىذىو نەى.

"ئاخىزوى َىعاپتا بۇ ئالاليىڭ ئىؽى، ئەنها دولتًىڭهۇ وايۇيى بار، ئاس پەرسەيتلىَ بۇلۇؼًىڭهۇ 
بىيلىًىؾ ئۇچۇى ئىىتىعادى ئوس ئالذىفا ئارتۇوچىلىفى بار. پەرسەيت ئاس بولعا بالىًىڭ تەر

 جەَەتتىٌ وىيىًچىلىىالر ئاس بۇلۇدۇ" دەپ جاۋاپ بەردى. 

ٌۆپ پەرسەيتلىَ ئويفۇرالريىڭ باؼىا چىىىهلىزىهۇ ئاس ئەنەط. نىُزايًىڭ ئەيتىؽىچە يالفۇس 
پەرسەيتلىَ ؼەرەپ ِۇۋايانىعىًى تارتتۇرۇپ وويفايالر ئايذا ئالىذىفاى ئوى يۇەى يەپىىە پۇلىذىًهۇ 

 ٍار والىذىٍەى. بى

رىياللىي ۋە دىًىي واراؼالريىڭ تۇوۇيىؽىذىٌ ٌىلپ چىىىاى سىذديەتلەردىٌ باؼىا يەيە 
يۇوۇروىذەً واتتىي ووللۇه ظياظەتلەر تۇپەيلى نىُزايًىڭ خىشنىتى تېخهۇ وىيىًفا تۇختايتى. 

ىپ ئۇيى ئاس دەپ َوٌۇنەتًىڭ يۇپۇظًى ٌويتۇرۇل وىلىؾ ظىياظىتى بىلەى ئىچٍىزىذىٌ چىى
ئىؽلەپچىىىزىؾ دىيۋىشيەلىزىذە ئىؽلەۋاتىاى خىتايالريىڭ ظايىًىڭ ئېؽىپ بېزىؽىذىٍى 
ئىختىالپ ئاالَىذە ٌۆسِە چېلىىاتتى. بۇ خىل رىئاللىىالر ئالذىذا ٌىؽىًىڭ ٌالللىعذا َوٌۇنەت 
ؼىًجاڭًى ئادەم وايًىهى بىلەى ٌۇيتۇرۇل وىلىؽىا ئۇرۇيىۋاتىايذەً وىلىذۇ دىّەى ئوي پەيذا 

 التتى. بۇ

ؼۇيذاوتىهۇ ِەرچە خىتايالر بىلەى ئويفۇرالر ئۇخؽاؼال ٌۆپ پەرسەيتلىَ بۇلۇؼًى ياخؽى 
ٌورظىهۇ، ئۇيفۇرالرؿ رۇخعەت بىزىلىؽىذىٌ ئىبارەت بۇ َەوىىەتٍە ٌۆس يۇنفىلى بولهايتى. 
ئەنها بەسىلەريىڭ ئوسلىزىّە پايذىلىي بۇ خىل ظياظەتلەردىًهۇ ياراس بۇلىؽى، يەرلىَ 

 ظىياظەتًى ئىجزا وىلىؽتا وايچىلىَ الياوەتعىش ئىٍەيلىّىذىٌ دىزەً بىزەتتى.  رالريىڭئەنەلذا
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ِەرچە يۇپۇط چارەً نىلليۇى بولعىهۇ ـۇلجا ئادەنّە ؼەَەردەً بىلىًهەيتى، چۇيٍى ئادەنلەر 
 ئايچە ٌۆپ ۋە ٌىؽىلەر ئايچە يات تۇيۇلهايتى. بۇ يەر خۇددى بىز ٌىچىَ ياَىلەردەً بىلىًەتتى،

پات ئۇچزاپ تۇراتتى.ئەنها ـۇلجىًى  -چۇيٍى ٌۇتۇپخايىالردا ياٌى باسارالردا تۇيۇػ ئادەنلەر پات
خۇددى بىز چەت ياوا ياَىذەً َىغ وىلذۇردىفىًى ئەپ واچتى ٌۇچا پاراڭلىزىًىڭ ئۇنۇنلىفى 
ئىذى. ئويفۇر ـەۋەتچىلىزىًىڭ تىلى خۇددى ئۇسۇم بارىًىڭ ؼاخلىزىذەً ٌۇچىذىٌ ٌۇچىفا 

بىز  لۇپ، خىتايالريىڭ يالفايلىزى َەوىىذىٍى ـەيۋەتلەريى ٌۇچا ٌۇيالرـا تۇؼۇيتى.  ظۇسۇ
ٌۇيى خىتايالر چۇؼاه نېيىًى ظۇـا تۇٌۇپ ظۇيىڭ بولفاپتۇ دىعە، يەيە بىز ٌۇيى خىتايالر 
ٌىچىَ بالىاليىڭ ِۆؼىذە وىيها وىلىپ جۇۋاۋا تۇِۇپتۇ دەپ ِەپ تاروىالتتى. َەتتا وىعهەى 

بىزدەنذىال ـەيۋەتٍە ئايلىًىپ واالتتى. بىز ٌۇيى تۇرظۇى ئانىزىٍا پىزىشىذىًتى چاخچاوالرنۇ 
بۆػ ئۇرۇنچىذە ئۇسۇى چاچلىي ئويفۇر وىشلىزىًى ٌورنىذىو دەپ ياراس بۇلۇپ َوٌۇنەتٍە 
ؼىٍايەت وىپتىٍەى، َوٌۇنەت وارار چىىىزىپ بويذىٌ ٌىيىٌ وىعىا چاچلىي وىشالريى 

بەلّۇلەپتۇ دەپ بىز لەتىپە ظۆسلەپ بىزىۋىذى، ئارىذىٌ ئۇسۇى نەٌتەپٍە وۇبۇل وىلهاظلىىًى 
 ئوتهەي بۇ يۇنۇر خەنىتًىڭ ئاـشىذىٌ رەظهى َادىعە بۇلۇپ چىىتى. 

ئالال تەرپىذىٌ ٌىؽىلەريىڭ ئىؾ َەرٌەتلىزىًى ياسارەت وىلىؽىا ئىۋەتىلّەى  بۇيىڭ ئىچىذىٍى
َىعاپلىًىذۇ. ئەيتىؽالرـا ىًى ظىفهايذىف ەئەڭ ئەوىلف پەرىؽتىلەر َەوىىذىٍى بىز چاخچاه

وارىفايذا بورجىٌ دىّەى پەرىؽتە ئادەم ئاتا بىلەى َاۋا ئايىًىڭ ئىٍٍى ئوـلىًىڭ بىزى بولفاى 
وايىٌ تەرىپىذىٌ ئىۋەتىلّەى بۇلۇپ، ئۇ بېيجڭذا ئۇلۇپ والفايهىؾ، بۇ جاي ئعىهى بىلەى 

وىلىًفاى چاخچاه بۇلۇپ،  پەرىؽتە ئىعهىًىڭ تەلەپۇس ئاَاڭذىٍى يېىىًلىفىذىٌ پايذىلىًىپ
َىچ وايذاه بىزى بۇ خىل چاخچاوىا چىٌ پۇتهەيذۇ. ئەنها َەر وېتىو بۇ پەرىؽتىلەر َەوىىذە 

 پاراڭ بولفايذا بالالر خۇددى راظتەً ظوسلەپ ٌىتىذۇ. 

ٌىؽىلەريىڭ بۇيذاه ئاخهىىايە َالفا ٌىلىپ وېىلىؽفا سادى يىهە ظەۋەپ بولفايذۇ؟ ئەِەر بۇ 
لېڭ بىلەى ظەي خېًىهذىٌ ظۇرىعڭىش ئېًىىٍى ئۇالر بۇيىڭفا ئۇيفۇرالريىڭ ظۇئالًى لىيۇ 

. ئەنها يادايلىفى، ياٌى ـۇلجىًىڭ واالولىفى ظەۋەپ بولفاى دەپ چۇؼەيچە بىزىؽى تۇرـايال ِەپ
بۇيىڭفا بۇيچىلىَ يىّاتىپ چۇؼەيچە بىزىؽًىڭ َاجىتى يوه. بۇيى ٌىؽىلەريىڭ َوٌۇنەتًىڭ 

فاى َەر وايذاه بىز َىٍايىّە ئىؽىًىؽٍە َاسىز ئىٍەيلىّىًى ياچارلىفىًى ٌورظىتىذى
بىلذۇرۇدۇ دەپ وارىعاه بەٌزەً دۇرۇط بۇلۇدۇ. ئۇيذىٌ باؼىا ئۇچۇرـا بولفاى نۇيۇپۇللۇه بۇيذاه 
ئەپىاچتى ِەپلەريىڭ ٌەڭ تاروىلىؽى ئۇچۇى تېخهۇ نۇيبەت تۇپزاه َاسىزالپ بىزىذۇ. جۇڭّۇدا، 

ۇخؽاػ ظەسِۇر رايۇيالردا ئاخبارات ۋاظتىلىزىًىڭ َەنهىعى بۇلۇپهۇ ؼىجاڭ ۋە تىبەتٍە ئ
َوٌۇنەتًىڭ ٌويتۇرۇللىفىذا بۇلۇدۇ، َوٌۇنەتًىڭ رۇخعىتىعش، ِېشىت صۇريال ياٌى 
ٌىتاپالريىڭ چىىىزىلىؽى ئەظال نۇنٍىٌ ئەنەط. تۇـۇت خادىهلىزىفا َۇجۇم، وىلىؾ ياٌى 

وىلىؽتەً ظىياظى ئۇچۇرالريى ئەظال  ئۇالريىڭ سورلۇه بىلەى باال چۇؼۇرىۋتىؽىّە وارؼىلىي
ئەنها ئاڭلىفىلى بولهايذۇ. ِەرچە تور ئۇچۇرلىزىًى ٌويتۇرۇل وىلىؾ بىزاس تەط بولىعهۇ، 
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َوٌۇنەت وايذاه تۇر بەتلىزىّە چىىىؾ، وايذاه ئۇچۇرالردىٌ بەَزىهەى بۇلۇؼًى واتتي ياسارەت 
 وىلىذۇ. 

اظتىلىزىذىٌ وۇبۇل وىلفاى ئۇچۇرالرـا ـەرپتە ٌوپ ظايذىٍى ٌىؽىلەر ئانهىۋى ئاخبارات ۋ
ِۇناى بىلەى وارايذۇ، ؼۇيذاوتىهۇ ٌىؽىلەر ِىشىت صۇريالاليى ظتىۋىلىؽتىٌ، تىلىۋىشۇر 
ٌۇرۇؼتىٌ تۇختاپ والهايذۇ، چۇيٍى بۇ ئۇالر ئۇچۇى ِۇنايلىزى ئۇچۇى ظۇئال ظۇراػ پۇرظىتى 

ەط، ئەنها بۇ خىل بىز بىزىذۇ. ئەلۋەتتە، بىز تەرەپلىهىلىٍتىٌ ظاولىًىؾ نۇنٍىٌ ئەن
تەظەۋۋۇر  تەرەپلىهىلىٍلەريىڭ ئۇخؽاؼهاظلىفى ٌىؽلەريىڭ تالالػ پۇرظىتىًى ئاؼۇرۇدۇ. ئەنذى

تىزيىفىڭىشـىچە ئۇچ ٌۇرىذىفاى بىز َاٌىهيەتًىڭ ظىشِە  ؾئۇسىڭىش چى وىلىپ بېىىڭ، ئەِەر
تەببىٍى بۇلىعىش؟  تالالپ بەرِەى ئۇچۇرىذىٌ باؼىا ئۇچۇرـا ئىزىؽەلهىعىڭىش وايذاه َىعياتتا

بۇيذاه چاـذا دوظت بۇرادەرلىزىڭىشدىٌ ئاڭلىفاى، ِەرچە ئىعپاتالػ نۇنٍىچىلىّى بولهىفاى 
َەر وايذاه بىز ئۇچۇرـا بەٌزەً ئىتىبار بىزىعىش. ئۇيذىٌ باؼىا ـەيۋەت وىلىؾ ئادەنًى ئاالَىذە 

 َوسۇراليذۇرىذۇ.
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 اليذىتېلىمۇيذا ئۇيتۇلۇپ واالي دىّەى بىز ئاۋاس ئاڭ

 "خەللو، خەللۇ"

 "خەللۇ"

"نەى نۇرات، خاتىزلىذىڭىشنۇ؟ واچاى ٌۇرۇؼەلەيهىش؟ َاسىز بۇالنذۇ؟ ظىشِە دەيذىفاى 
 يۇرـۇيلىفاى نۇيىو خەۋەرلىزىو بار".

يېزىو ظاتتىٌ ٌىيىٌ دەريا بويىذىٍى بىز ئاخؽايىذا ٌاۋاپ يىّەچ پاراڭفا چۇؼۇپ ٌەتتۇه. 
والفايًى َىعاپىا ئالهىفايذا نۇراتتا ئۆسِۇرۇػ يوه چاچلىزى وىعىىزاپ ئاراى ٌۇتىّىال 

ٌىيۋالفاى ئىذى.  دىيەرلىَ ئىذى. ئۇ 'ئىعپايىيە' دىّەى خەت بېىعلفاى ياوىعىش يېؽىل نايٍا 
ئۇ نەيذىٌ يىهە ئىؽالر بىلەى نەؼخۇل بۇلۇۋاتىايلىفىهًى ظۇرىۋىذى نەى تاياليذ ۋە ٌانبۇدصاـا 

زىۋاتعام ئۇ ِىپىهىًى بۇلۇپ "بۇ تاياليذلىي ئادىهى ظاياَەتٍە بارـايلىفىهًى ظوسلەپ بى
ؼەيتايالر وايذاوٍەى؟" ظورىذى. وارىهاوىا ئۇتٍەى ٌۇرۇؼٍەيذىٌ ٌىيىٌ ئۇ خېلى ٌوپ يېڭى 

 ظوسلەريى ئۇِۇيىۋالفايذەً وىالتتى. 

"دىهەٌچىهەى، َىلىىى ئەر دىعە ئەر ئەنەط، ئايال دىعە ئايال ئەنەط يىهىلەريى دەيهەى. 
 ىالريىڭ يۇرـۇيلىفايلىزى ؼۇيذاوىۇ"تاياليتلى

 ئەنها ٌۆپ ظايذىٍىلىزى ئۇيذاه ئەنەط"."بەسىلىزى ؼۇيذاه، 
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 "ئۇالريى ئولتۇرىۋىتىؾ ٌىزەً"

 "يىهە دەيعىش؟ يىهىؽىا؟"

 "ئۇالر دايىو ئىؾ تىزىيذۇ، ئۇالر بەٌال ئەظٍى"

ًعە ٌىزەً، ئۇيىڭ نۇرات ئۇچۇى بۇ دۇييا بەٌال ئاددى  ياٌى بەٌال نۇؼٍۇل بىز ناٌايذەً بىلى
يەسىزىذە يۇرـۇيلىفاى ٌىؽىلەر ياخؽى َىعاپاليهايتى ياٌى وىلىۋاتىايلىزى خاتا َىعاپلىًاتتى، 
خىتايالرال ئەنەط، بەسى ئۇيفۇرالرنۇ ئۇيىڭ دىتىفا ياوهايتى، وىعىىعى ئۇيىڭفا 

رنۇ بار ئۇخؽىهىفايالريىڭ َەنهىغ ياناى َىعاپلًاتتى. نەى ئۇيىڭفا ئەيّىليەدە وۇػ جىعلىىال
دىعەم ئۇ بەٌال َەيزاى والذى، ئەنها نەى يۇرـۇيلىفاى ئىًّىلىشالر ئىالَفا ئىؽەيهەيذۇ دەپ 
ظەنىّە ظېلىۋىذىو بۇ خىل َەيزايلىي تىشال ـايىپ بولۇپ، خۇددى بىشيىڭ بۇ دۇييادىال 

 جەَەيًەنّە پااليفايلىفىهىشدىٌ نەنًۇى بولفايذەً َاياجايلىًىپ ٌەتتى. 

 وايذاه ِەپلىزىڭىش باردى؟" "ناڭا دەيذىفاى

 "بىشيىڭ ئوي رىهۇيت وىلىًذى، ئۇِىهىش نەسنۇت بولۇپ، ٌۆپ ياخؽىلىًىپ والذى".

 "ؼۇيذاوهۇ؟ باؼىا خەۋەر بارنۇ؟"

 "ؼۇيذاه، ظىشِە دەيذىفاى ئاالَىذە بىز خەۋىزىو بار".

 "ياخؽى خەۋەرنۇ؟"

 "ئەلۋەتتە، ئاالَىذە ياخؽى خەۋەر"

 ريى؟""واچاى ئاڭاليهەى بۇ خەۋە

 "َاسىز دەپ بىزىهەى"

 "وۇلۇـۇم ظىشدە"

"نەى يېڭى ظىًىپ ئاچتىو، َەنهعى يېڭى ئۇوۇـۇچىالر، ئۇالر ظىش بىلەى ٌۇرۇؼۇؼٍە بەٌال 
 تەوەسسا بۇلۇپ ٌىتىۋاتىذۇ"

دىّەيلىزى راط چىىتى، بۇ  ئۇوۇـۇچىالر ئۇِۇيىؽٍە باؼلىفىلى ئاراى بىز وايچە ئاي بولفاى 
ياخؽى ئىذى. دەظلەپٍى تارتىًىؽالر ئوتٍەيذىٌ ٌىيىٌ ئۇالر نەيذىٌ بولعىهۇ، ظەۋيعى خېلىال 

 ئاجايىپ وىشسىي ظۇئالالريى ظۇراؼىا باؼلىذى. 

 "ٌالىًى ياخؽى ٌۇرەنعىش؟"

 "ئۇظۇل ئۇياؼًى ياخؽى ٌۇرەنعىش؟"
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 "چىزايلىي وىشالريى ياخؽى ٌۇرەنعىش؟"

نۇرات ئاروىذىٍى ئۇرۇيذۇوتا يۇوۇروى ئۇچ ظۇئالًىڭ َەنهىعّە ئەلۋەتتە دەپ جاۋاپ بەردىو. 
ظالهاولىي بىلەى ئۇلتۇرؼىا ئۇرۇيفاى بولعىهۇ، ئەنها ٌوڭلىذە بالالرـا بۇيچىلىَ دەرط 

ئەيتاۋۇر ئۇسىذىٌ بىز ياٌى چەتئەللىٍلەريى باؼالپ ٌىلەلىّەيلىّىذىًهۇ ىذىًهۇ بىزەلىّەيلىّ
 پەخىزلەيّەيلىّى چىىىپ تۇراتتى. خىل 

فىًى تەٌىتلەػ ئۇچۇى بولعا ٌىزەً نۇرات نىًى ئويىّە تەٌلىپ دوظلىفىهىشيىڭ يېڭىاليفايلى
وىلذى. َويلىعفا ٌىزظەً ئىٍٍى يېزىو ياؼلىي وىشى وىشىل پىالظتىَ ئۇرۇيذۇوتا ئولتۇرۇپ، 
َەدەپ بىز تال ظەۋسىًى چىؽلەپ يىيؽى بىلەى َەلەً ٌۇرۇيەتتى. وىشيىڭ يېًىذىٍى داظتا 

ڭ ٌاللعى خۇددى وۇؼۇنىعىًى تۇرىۋالفايذەً وويًىڭ ٌالال پاواچىفى تۇراتتى. وويًى
ٌۇرۇيەتتى، ٌۆسلىزى ئالىفايلىؽپ، تېىلى ظاڭّالپ والفاى بۇ جايعىش ٌالال خۇددى بىزىّە 
ؼۇخلۇه بىلەى ٌۇسىًى وىعىۋاتىايذەً ٌۇرۇيەتتى. واراپ تۇرظام بىز تال چىۋىٌ وويًىڭ ٌۆػ 

 چايىفىذىٌ ـۇڭڭىذە ئۇچۇپ چىىتى. 

خايىذىٌ چىىىپ ئېزىذىٌ يىهە تەييارالػ َەوىىذە تەلىهات ظۇرىۋالفايذىٌ نۇراتًىڭ ئايالى ئاؼ
 ٌىيىٌ تىشال ئاؼخايىفا ٌىزىپ ٌىتىۋىذى، نۇرات ناڭا نىُهايخايىفا ٌىزىؽٍە ؼەرەت وىلذى. 

بۇنۇ ياخؽى بولذى، چۇيٍى ظىشِە ىؽىىچە خېلى ۋاوىت بار، ؼۇڭا ۋاختىهىش ئۇسۇى، پ"تاناه 
دەپ بېزىپ تىلىۋىشۇريى ئېچىپ بىز دظىٍىًى ۋ ط د ناؼىًىعىفا ظېلىپ ٌورظىتىذىفايلىزىو بار" 

وويذى.ئىٍزايذا ئالتۇى رەڭ ئەرەپچە خەت ٌۇرۇيىۋىذى، نۇرات وايزىلىپ ناڭا واراپ تەنٍىًلىَ 
 بىلەى "بۇ َەج" دىذى. 

ئىٍزايًى نەٌٍىًىڭ ظۇرەتلىزى واپالپ، وارا تاؼًى چۇىزدەپ نېىڭىۋاتىاى نىڭلىفاى ٌىؽلەر 
رۇيذى. ِايىذا ئادەنلەر تۇختاپ دۇئا وىلىؽاتتى، ِايىذا ٌىؽىلەر تىَ وىيايىڭ يًىذا ٌۇ

يۇٌۇيۇپ ئولتۇراتتى، ؼەيتايفا ئۇخؽىتىلفاى بىز وايچە يەرظىّە تاػ ئېىتؽاتتى. بىز 
ئەرٌىؽىًىڭ چىچى چۇؼۇرۇلذى، بىز نۇئەسسىٌ نۇيارـا چىىىپ ئەساى تۇۋلىذى )ـۇلجىذا ئەساى 

ًفاى(. ئاروىذىٌ ئىٍزاى ئاظتا ئاتعا واراڭفۇلىؽىۋىذى ئارىهىشدا بىز نەسِىل توۋالػ نەيى وىلى
 َورنەت يۇسىعىذىٌ جىو جىتلىي بىلەى تۇؼىۋىذى، نۇرات ئېفىش ئېچىپ ظۇٌۇتًى بوسدى. 

 "وايتا ٌۇرەنذۇه؟"

 "نەرَەنەت"

 "وايچىٍى ٌۆپ ٌورظىڭىش ؼۇيچىلىَ چۇڭىۇر چۇؼۇيىعىش"

نەى ئۇيىڭ يەيە وايتىالپ ٌۇرۇؼٍە  ۇيىۋاتىايهىذۇ؟ بەلٍىو. ئۇ نىًى نۇظۇلهاى وىلىؽىا ئۇر
سورلىؽىذىٌ ئەيعزەپ ئويذىٌ باؼىا ئۇيۇى چىىارنۇ دەپ ئەتزاپىا وارىعام، ٌۇسۇم ؼاخهات 
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تاختىعىفا چۇؼىۋىذى دىلىو يايزاپ ٌەتتى. ئۇ نىًىڭ ؼاخهاتىا واراۋاتىايلىفىهًى ٌۇرۇپ  
 ئۇيًانذۇه دىذى. 

ايلىؽىپ، ئاتلىزىهىش نارؼىا ئوتتى. ئۇى بەػ وەدەنذىٌ ٌىيىٌ ئۇيىڭ پىچٍا ؼاخلىزىهىش راۋ
ۋەسىزى نىًىڭ توپىو بىلەى ۋەسىزىهًىڭ وۇرؼاۋ َوجۇنذا تەنتىزەؼٍە باؼلىذى. نۇرات بىزدىٌ 
وايهىىىپ، بارلىي وائىذە يۇظۇيالريى ئۇيتۇپ، ؼاٍ دىّەى ئەرٌەً بولفايذىٍىٌ وايذاه ناڭعا 

–باؼلىۋىذى، بەختٍا يارىؽا ئىعهائىلًىڭ يېتىپ ٌىلىؽى بۇ تاالػ  بۇالۋىزىذۇ دەپ تالىؽىؽىا
 تارتىؽالريى تۇختاتتى. 

ئىعهائىل بۇِۇى باؼىىچىال خۇؼال ٌۇرۇيەتتى، ئۇ خۇددى ٌەيپ ظۇرىۋاتىايذەً َەروايذاه 
ِىپىهىشدىٌ خۇؼاللىي تېپىپ ٌۇلۇپ، دولىهىشـا ئۇرۇپ ووياتتى. نۇرات َىچ ئىؾ بولهىفايذەً 

تۇردى. ئىعهائىل وۇلىًى يۇيۇػ ئۇچۇى چىىىپ ٌىتىۋىذى نەى ظۇئال يەسىزىو بىلەى داۋانالؼ
"توي وىلىؾ ئالذىذىٍى ئەرٌەً نۇؼۇيذاه بۇلۇپ والىذۇ، نەيهۇ ؼۇيذاه  نۇراتىا وارىۋىذىو ئۇ

 بولفاى" دىذى. 

 " توي وىالنذۇ؟ نەى تېخى وىش دوظتىًىڭ بارلىفىذىًهۇ بىخەۋەر يۇرۇپتىهەى"

 ار، بىزى بىلەى ئارالؼىىلى بىز يىل بۇلۇپ والذى""وىش دوظتى ب

ئىعهائىل بىلەى تۇيۇؼىىلى ظەٌٍىش ئاي بولفاى بولعىهۇ، َەرِىش وىش دوظتى َەوىىذە ظوسلەپ 
باوهىفاى، تۇيۇؼتۇرۇػ ئۇياوتا تۇرظۇى ِىپىًىهۇ وىلىپ باوهىفاى ئىذى. ئۇ َىجايفاى پېتى 

 دەپ ظۇرىذىو.  ٌىزىپ ٌىلىۋىذى "بو توي ئىؽلىزى وايذاه ِەپ"

يۇسى تېخىهۇ جىلىۋىلىًىپ "ؼۇيذاه پات ئارىذا توي وىلىهەى، ئايذىٌ جىًعى نۇياظىۋەت 
 ئوتٍۇسىهەى" دىۋىذى نۇرات دونبىعىّە ؼاپالوالپ وويذى.

 "ئايذىٌ ؼەيتاى ئاتالپ يۇرنەيذۇ"

 "بۇ يىهە دىّەى ِەپ؟"

 "ٌىچىذە ئادەم چۇؼىذە ؼۇيذاه ئىؽالريى چۇؼەيذىفۇ؟"

 اه دەڭ، وىش دوظتىڭىش ٌىهۇ؟""َە نۇيذ

 "بىز ياخؾ تەوۋىذار وىش"

 "نىًىڭچە ئەرلەريىڭ َەنهىغ تەوۋىذار وىشالريى ياخؽى ٌۇرۇدۇ" دەپ وۇؼۇپ وويذى نۇرات. 

 "ؼۇيذاوهۇ؟"

 "ؼۇيذاه، تەوۋىذار نۇظۇلهاى وىشالر ئەرٌىٌ َەم ٌەنتەر ٌىلىذۇ"
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 "ئەرٌىٌ؟"

 ولتۇرظا بولذى"ؼۇيذاه، ئۇالر ئىؽلىهىعهۇ بۇلۇدۇ، ئويذە ئ

 "بەلٍىو نۇظۇلهاى ئەرلەرال نۇظۇلهاى ئايالالريى ياخؽى ٌورظە ٌىزەً؟"

 "ؼۇيذاه، چۇيٍى ئۇالر بەٌال ياخؽى ٌىلىذۇ"

ئۇيىڭ ئايالالريىڭ ياٌى ئەرلەريى ناختاۋاتىايلىفىًى ئاڭىىزالهىذىو، ئايذىٌ ئىعهائىل 
 ـەرپتىٍى ياالڭئاچ يۇرىذىفايالر َەوىىذە ظوس باؼلىذى. 

 "يىهە دىذىڭىش؟"

ٌىًۇالردىٍىذەً دەيهەى...ياالڭئاچ ئايالالر، ٌوٌعىًى ٌورظتۇپ يۇرِەى وىشالر...ؼۇيچە ٌۆپ 
جىًعى نۇياظىۋەتلەر، تۇختىهاي ظۇيۇؼۇؼلەر". نىًىڭ ٌۆس ئالىذىهفا لۇيذۇيذا چىىىذىفاى 

عى "ظۇى يەيى وۇياػ" دىّەى ِېشىتتىٍى ظۇرەتلەر ٌەلذى، ؼۇيذاوتىهۇ ظۇيۇؼىؽًىڭ جىً
 ئاالوە بىلەى بىز ِەپ ئەنەظلىّىًى ئەظٍەرتىپ ئوتتۇم. 

 "ئەنها ئۇالر توي وىىؽهىفايفۇ؟"

 "ظۇيۇؼۇػ دىّەى ظۇيۇؼۇػ، ظىش بىزەر وىشيى ظۇيۇپ باوهىفايهۇ؟"

 "ياه، توي وىلىؽتىٌ بۇرۇى َەرِىش ئۇيذاه ئىؾ وىلهايهەى، ظىشچۇ؟"

ەر وايچە ٌىچىٍلەتعەنهۇ ئۇالر نەى ظەل ئىٍٍىلًىپ والذىو، ظۇيۇؼٍەيلەريىڭ ظايىًى َ
 ئۇچۇى ئۇؼۇه ٌىلەتتى.

"بىز وايچە وېتىو ظۇيۇؼۇپ باوىاى، ئويفۇر ياؼلىزىچۇ؟ ئۇيذاه وىلىؽهانذۇ، بەسىلەريىڭ بۇيىڭ 
   بىلەى ئايچە ٌارى يووىۇ؟"

 "بەلٍىو ؼۇيذاوتۇ، ئۇالر يادايالر" دىذى نۇرات

 "ؼۇيذاه، ئۇالر ئىتىيات وىلهايذۇ"

 ەت وىلفايذىهۇ؟""جىًعى نۇياظىۋ

ئۇ واپىفىًى تۇرۇپ تۇرۇپ "ياه، ئۇالر يىّەى ئىچٍەيلىزىّە دىىىەت وىلهايذۇ. بەلٍىو 
بىلهىعىڭىش ٌىزەً، خىتايالر يىهەً ئىچهەٌلەرِە خىهىيەلىَ دورىالريى وۇؼىۋىتىذۇ. ئەِەر 
بۇيذاه يىهەٌلىٍلەريى ٌوپزەً ئىعتىهال وىلىۋەتعە پەرسەيت ٌۇرەلهەيذۇ. دۇختۇرـا 

رۇيعىڭىشنۇ ظىشِە تۇـۇت چەٌلەيذىفاى دۇرا بىزىذۇ بەػ يىلفىچە پەرسەيت ٌۇرەلهەيعىش. ٌۇ
ئەنها نەيذىٌ نەظلە چىىهايذۇ، نەى بەٌال ئىتىيات وىلىهەى، نەى ياخؽى دوختۇرالريى 

 تۇيۇيهەى" دىذى. 
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بۇ خىل چېٍىذىٌ ئاؼىاى ِۇنايخۇرلۇه بىلەى نۇياسىزە وىلىؾ َاجەتعى ئىذى، ؼۇيذاوتىهۇ 
 عىهەى ئەپ واچتى ِەپلەريىڭ بۇيىڭفا وارىفايذا چىًلىي دەرىجىعى خېلىال يۇوۇرى ئىذى. و

86 

بۇِۇى َەنهەيلەيّە يىفىٌ ئېچىلذى، بۇ يىفىٌ َەپتلىَ يىفًالردىٌ پەرولىي بۇلۇپ، ئۇ 
يىفىًالردا دايىو جاڭ سېهىًًىڭ يۇتۇولىزى ئۇوۇالتتى. ئەنها بۇ خىل وۇؼۇنچە يىفىًالر دايىو 

 .ً چاوىلىزىپ تۇراتتى، بەسىذە َەتتا َەپتە ئاخىزلىزىذىهۇ ئارام ئالهاي يىفىٌ ئېىچالتتىدىّۇدە
بۇ خىل يىفىًالر ئالى نەٌتەپلەردىال ئەنەط، ئۇتتۇرا باؼاليفۇچ نەٌتەپلەردە، دۇختۇرخايىالردا ۋە 

ىؾ ئانهىۋى ئۇرِايالردىهۇ ئۇسۇلهەيتى. ٌىؽىلەردىٌ ئاٌتىپلىي بىلەى بۇ يىفًالرـا واتًىؽ
تەلەپ وىلىًىپال والهاي، يەيە يېفىٌ خاتىزىعى يېشىؾ، َەتتا يېفىًذا ظوسلەيّەى نەسنۇيالردىٌ 

 ئىهتىُايالر ئېلىًىاتتى. 

بۇِۇيٍى بۇ ئاالَىذە يىفىًًىڭ نەسنۇيى َەوىىذە نىللى ظىًىپتىٍىلەردىٌ ئېًىي بىز نەلۇناتىا 
بولفاي،  ۋىؽتىٌ ئەيعىزەؼتىئىزىؽەلهىذىو، ئۇالر ئۇؼۇه ِەپ وىلىپ بېؽىفا ئىؾ تېپىلى

يېڭى يىل ٌىچىلىّىذە تۇرظۇيجاى ئەنەت دىّەى ئۇرۇنچىذە ئۇتٍۇسۇلّەى ئەپىاچتى جاۋابىذىٌ 
ٌىيىٌ بۇ َادىعىًى ظاوچىالر  ئۇوۇـايلىفىًى نەيىًلەؼتۇردۇم. بىز ؼائىزيىڭ بىز ؼىئز

تاه چىىتىهۇ ياٌى تەٌؽۇرۇپ، تۇرظۇيجاى نەنەتًى وولفا ئاپتۇ. ؼۇيذاوتىهۇ، سادى ؼىئزدىٌ چا
ٌىچلىَ پائاليەتتىًهۇ دىّەيًى ئېًىىلىيالهىذىو. ئەنها ٌۇڭلۇنذە بىزى بار ؼۇيىڭذىٌ 

 ظۇرىعام َەنهەِە ئېًىي بىز جاۋاپ بىزەلىؽىّە ئەنىٌ ئىذىو.

 "ظەي خايىو، ظىشدىٌ بىز ظۇئال ظۇرىعام بۇالنذۇ؟"

 "ئەلۋەتتە بۇلۇدۇ".

 "بىزەر ئىؾ چىىتىهۇ وايذاه؟"

 ؾ دەيعىش؟""وايذاه ئى

 "ئۇرۇنچىذە ئىؾ چىىىپتۇ دەپ ئاڭلىذىو".

 "ٌىهذىٌ ئاڭلىذىڭىش؟"

 "ئۇسىڭىشِە نەلۇم، ِەپ بىز يەردە تۇرنايذۇ، ٌىهذىٌ ئاڭلىفايلىفىو ؼۇيچە نۇَىههۇ؟"

 ئۇيىڭ ناڭا ظۇئال بىلەى وارىؽىذىٌ جاۋابى نەلۇم ئىذى.

چاتاه چىىىزىپ، دولەتًى  "بىزى نەسنۇيى ياناى بىز ؼئىز ئۇوۇپتۇ، ئۇيىڭذا ٌىؽىلەريى
 پارچىالؼىا ٌۇؼٍۇرتۇپتۇ".

 "ظىش ئاڭالپ باوتىڭىشنۇ بۇ ؼىئزيى؟"
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 "ياه، ئەنها ياخؽى ؼىئز ئەنەط ئىٍەى"

، بەسىلەريىڭ دىيىؽىچە ؼىئزىًىڭ سادىٌ وەيىزى ياناى دىّەى نەظلە يەيىال ئېًىىاليهىذى
ىبارەت بۇلۇپ، خىتايچىفا تەرجىهە ؼىئزيىڭ نەسنۇيى ئۇيفۇر نىللى نەدەييىتىًى وۇتلۇوالؼتىٌ ئ

وىلىؽتىٍى خاتالىىالر تۇپەيلى ئىذىلۇِىيەلىَ نەسنۇيالر ٌىزىپ والفاى ديىؽتى. ئەنها 
َوٌۇنەتًىڭ يەسىزىذە ئويفۇر نەدەييتىًىڭ ئوسِۇلۇِىًى پەخىز بىلىپ وۇتلۇوالؼًىڭ ئۇسى 

ەسٌۇر ؼىئز ئۇوۇػ نۇظتەوىللىىە واراپ ئېلىًفاى يۇـاى بىز وەدەم َىعاپاليعا ٌىزەً. ن
ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌ ئۇسۇى ئوتهەي ئاپتۇيۇپ رايۇيًىڭ رەئعى يىفىذا "ئىذىلۇِىيە ظاَەظىذىٍى 
بولّۇيچىلىٍٍە واتتىي سەربە بېزىؾ ٌىزەً" دەپ تەٌىتلىذى. ئۇ بىز ئۇچۇم بولّۇيچى 

ىلىَ ئۇيعۇرالريىڭ ئەدەبىيات ۋە ظەيئەت نۇيبىزىذىٌ پايذىلىًىپ ئوسلىزىًىڭ نىللى بولّۇيچ
 ئىذىيەلىزىًى تاروىتىؽىا ئۇرۇيىۋاتىايلىفىًى ئىلّىزى ظۇردى. 

ِەرچە بۇ خىل پائالىيەتلەر بىلەى ؼۇـۇلاليفايالريىڭ ظايى "ئىًتايىٌ ئاس" بولعىهۇ، َوٌۇنەت 
تەؼۋىىاتچىالر، ۋە تەرەپ خۇددى دىًى ساتالرـا نەجبۇرى ٌۇرط ئۇرۇيالؼتۇرـايفا ئۇخؽاػ 

بۇ وېتىهىى نەجبۇرى ٌۇرظالريى ٌەڭ ٌۇلەنذە ئۇرۇيالؼتۇردى. ئەدەبىيات ظەيئەتچىلەرِە 
ٌۇرظتًىڭ نەوعىذى ئىؽىتزاٌچىالرـا "نىللى بولّۇيچىلىٍٍە وارؼى تۇرۇپ ۋەتەيًىڭ 

 بىزلىّىًى ظاوالػ ئۇچۇى چۇڭىۇر تەلىو تەربيىە ئېلىپ بېزىؾ" ئىٍەى. 

 -2002يال تۇِۇنىذى، ؼىئز ئۇوۇػ ۋەوەظى يىفىٌ ئچىؾ، ۋە ٌۇرظالردا تەربىيەلىًؽى بىلە
يايۋار ٌۇيى ئاپتۇيۇم رايۇيلۇه پارتىٍۇم ئۇرۇنچىذە ئىذىلۇِىيە ظائەظىذە  -31يىلى 

بولّۇيچىلىٍٍە وارؼى تۇرۇػ ظەپەرۋەلىَ َەرٌىتى ئېلىپ باردى. بۇ وېتىهىى يىفىًذا 
ۋاڭلېچۇەى دولەت ئىچى ۋە ظىزتىذىٍى بۆلّۇيچى ٌۇچلەريىڭ ظىڭىپ ٌىزىؾ ۋە بوسـۇيچىلىي 

ىلىؾ ئۇچۇى وولاليفاى ۋاظتىلىزىًى ظاياپ چىىتى. ئۇيىڭ ديىؽىچە بۇ بولّۇيچى ٌۇچلەر و
، يالفاى وايۇيعىش باظهىالر، ئەٌعىل ٌىتاپ صوريالالر، خەت چەً ئاالوىالر، تەؼىۋىىات ناتىزيالالر

ياۋىذاه پىتًە پاظاتالريى تاروىتىؾ ئاروىلىي خەلىًى ئالذاپ، ٌىؽىلەريىڭ ٌاللىعفا 
ئۇ يەيە َەر نىللەت ٌادىزلىزىًى  َەر نىللەت ئانهعى  ىلىًٍىڭ ئۇرۇـىًى چاچىايهىؾ. بولّۇيچ

بىلەى يۇستۇرايە تەؼۋىىات ئېلىپ بېزىؽىا چاوىزىپ، بولّۇيچىلىًٍىڭ ئىذىيەلۇِىيەظًىڭ 
نەٌتەپٍە ٌەلتۇرىذىفاى خەۋپىًى تەٌىتلەپ، تەؼۋىىات ئۇرِايلىزى بىلەى نەدەييەت 

للەت ياػ ئوظهۇرلەرِە وارىتىلفاى تەلىو تەربىيەيى ٌۇچەتيىؽٍە' ئۇرِايلىزىذىٌ ' َەر نى
 چاوىزدى.

ؼئز ئۇوۇػ ۋەوەظىذىٌ ئۇچ ئاي ئوتٍەيذىٌ ٌىيًهۇ بۇ خىل ئۇِۇيۇؼلەر داۋانلىي ئېلىپ 
بىزلىفاچ، چەتئەل تىل لاٌۇلتىتىذىٍى وىعهەى ياػ ئۇوۇتىۇچىالر ناڭا سارالپ بېزىؽٍە 

خىتايالر ۋە ًىڭ ە بولىذۇٌى بۇ خىل نەيىعىش ؼەٌىلۋاسلىىباؼىلىذى. بۇيىڭذىٌ ؼۇيى ٌۇرۇؼٍ
 ٍىّىًى ٌۇرۇۋىلىؽىا بۇالتتى. ئۇيفۇرالريى ئوخؽاؼال بىشار وىلىۋەتٍەي



214 
 

َوٌۇنەت تەرەپًىڭ بۇ وىلىفى ظەل َەددىذىٌ ئىؽپ ٌەتٍەيذەً ٌۇرۇيعىهۇ، ئاظتىذىٌ 
ەى ئەيعىش بۇلىۋاتىايلىفىًى وارىفايذا ئۇالريىڭ بۇ خىل َادىعىلەريىڭ تەٌزارلىًىؽىذىٌ َەوىىەت

ٌۇرۇۋىلىؽىا بۇالتتى. ؼۇيذىٌ ٌىيىًٍى بىز يىلذىٌ ئارتۇه ۋاوىت ئىچذە ؼىًجاڭذا 
"تېزۇررىشىو" َەوىىذە َىچ وايذاه َادىعلەر ئۇتتۇرىفا چىىهىذى، ۋاڭلېچۇەيًىڭ ِېپى بويىًچە 

 –ؼى ئىغ ئېلىپ ئەتىايذا "ئىذىلۇِىيە ظاَەظىذىٍى بولّۇيچىلىٍٍە وارؼى تۇرۇػ ئۇرۇ
 تۇتەٌعىش لىزۇت" َىعاپلىًاتتى. ئەنها ئىغ تۇتەً باؼىا يەردىٌ ٌۇتۇرۇلذى. 

87 

 "ئۇالر ٌىتاپ ٌويذۇرىۋاتىذۇ، يۇرـۇيلىفاى ٌىتاپالر ٌۇيۇپ ٌۇل بولذى"

 "ئۇسىڭىشيى بېعىۋىلىڭ خەنىت، ٌىو وەيەردە ٌىتاپ ٌويذۇرۇپتۇ؟"

فاى تارىخى ٌىتاپالريى ٌويذۇرۇۋەتتى، "وەؼىەردە ظاوچىالر ٌىتاپ ٌويذۇرۇۋاتىذۇ، يۇرـۇيلى
 َىچ نەظلە چىىهىفاى ئەنذى چاتاه چىىتى".ىٌ بۇرۇى بۇ ٌىتاپالرد

 نەدەييەت ظاَەظىًىڭ خەرىتىعىًى يېڭىالپ، بۇيى تۇـزا چۇؼۇيۇؼٍە بۇالتتى، چۇيٍى َوٌۇنەت
ئىلّىزى ئۆسِۇلۇِىًى ئويفۇرالريىڭ ياخؽا ئۇظۇل خۇنارلىفىذىٌ باؼىا َەر وايذاه بىز نىللى 

ظۇرىؽى ئەٌعىيەتچىللىي َىعاپلىًاتتى. ئۇالريىڭ بولّۇيچىلىًٍى بايا وىلىؽى ئويفۇر 
نەدەييىتىذىٍى ئوسلىزىًىڭ دىتىفا ياوهايذىفاى ئىلىهىًتالريى ؼالالپ چىىىزؼىا پايذىلىي ئىذى. 

ەولى نەى خەنىتٍە بۇيىڭ نەدەييەت تاجاۋۇسى، چېٍىذىٌ ئاؼىاى َاٌاۋۇرلۇه ؼۇيذاوال بىز خىل ئ
يانەرتلىَ ئىٍەيلىّىًى ظۆسلىّىًىهذە يەپىعىو وىعلىپ يۇسۇنًىڭ وىشسىپ ٌىتىۋاتىايلىفىًى 
َىغ وىلذىو. بۇ خىل ـەسەپًىڭ ٌۇچىًى خەنىتًىڭ َىعا وىاللىؽىفا ئىؽىًەتتىو. ئەنها ئۇ 

 دولىعىًى وىعىپ وۇيۇپ "بۇ بىز َىعاپتا ياناى خەۋەر، يەيە بىز تەرەپتىٌ ياخؽى خەۋەر" دىذى. 

 "وەيىزى ياخؽى بۇيىڭ؟"

"چۇيٍى ئۇالر بويذاه وىلعا جۇڭّۇ َوٌۇنىتىًىڭ وايذاه بىز َاٌىهيەت ئىٍەيلىّىًى تېخهۇ 
ٌۆپ ئادەنلەر بىلىپ يىتىپ، يەتىجىذە بۇ يەردىٍى ئىؽالر ياخؽىلىًىؽىا واراپ نېڭىؽى 

 " دىذى. نۇنٍىٌ

بۇ خىل ئۇچۇرالريىڭ باؼىا "بەلٍىو ؼۇيذاه بۇالر" دەپ جاۋاپ بەرِەى بولعانهۇ ٌۆڭلۇنذە 
  يەرلەردە خەۋەر وىلىًىؽىفىهۇ ئىؽەيّىو ٌەلهەيتى. 

بىز وايچە ئايذىٌ ٌىيىٌ َوٌۇنەت ؼائىز تۇرظۇيجايًى وۇيۇۋىتىپ، ئۇسۇى ئوتهەي َوٌۇنەت 
 ئۇيى وولفا ئالفايلىفىذىًهۇ تايذى.

 



215 
 

88 

بۇ خىل ئۇرۇيالريى  ئەِەر بىزظى ـۇلجىذا نەدەييەت پائالىيتى ئۇرۇيالؼتۇرۇؼىا ئۇرۇيعا،
وولاليذىفاى ئۇبٍت تاپالهاظلىفى نۇنٍىٌ، چۇيٍى بۇ يەردە يا تىياتىزخايا، نۇسىيخايا، رەظىو 
ٌورِەسنەخايا ۋە َىلىىذەً ٌىًۇ وويىذىفاى بىز ٌىًۇخايىذىٌ باؼىا تۇسۇٌزەً بىزەر 

ىذىٌ َوٌۇنەت ئىّىلىّىذىٍى ؼىًخۇا ٌىتاپخايىعـۇلجا ؼەَزىذە ٌىًۇخايىهۇ يوه ئىذى. 
ٌوسيى واناؼتۇرىذىفاى ظەيئەت ىهۇ يوه. نەٌتەپلەردە ئۇرۇيالؼتۇرۇلفاى باؼىا ٌىتاپخاي

نىللى ئۇوۇـۇچىالر باؼىىالرـا  ئۇيۇيلىزىذىٌ باؼىا ئۇيۇيالرنۇ يوه بۇلۇپ، بۇ خىل پائاليەتلەردە
 ئۇظعۇل ئويًاپ ياخؽا ئەيتىپ بىزەتتى. 

يانزاتلىفى، ٌۇيذىٌ ٌۇيّە ا ؼەَزىًىڭ جنەدەييەت پائاليەتلىزىًىڭ ٌەنچىل بۇلۇؼى ـۇل
ئېؽىپ بېزىۋاتىاى نەتبۇئات ٌويتۇرۇللۇـى ۋە باؼىا نەظلىلەر بىلەى باـلىًىؽلىي بولعا ٌىزەً. 
ؼۇڭالؼىا بەسىذە نەدەييەت پائاليەتلىزى ئۇرۇيالؼتۇرۇلفايذا ئاالَىذە وىشسىپ ٌىتەتتى، ئەنها 

نەدەييەت پائاليًەت ئۇرۇيالؼتۇرىذىفاى ەيتى. بۇيذاه پۇرظەتلەريى تېپىؾ ئۇيذاه ئاظايفا چۇؼه
بەسىلەر بەلّىلەيّەى ئۇرۇيالر بولهىفاچ، ٌىؽىلەر وايذاه يەريى تاپعا ؼۇ يەردە ئۇرۇيالؼتۇراتتى. 

تەيتەربىيە سالىًى ئىؽلەتعە، بەسىلەر توپ نەيذايىًى ۋە ياٌى بوػ والفاى بىًاالردىٌ 
دولىۇى ئۇچى نىًى بىز يەرلىَ لوتوِزالًىڭ رەظىو  پايذىلىًاتتى. بىز ٌۇيى ئابذۇلال، خەنىت ۋە

ٌورِەسنىعىّە تەٌلىپ وىلىۋىذى، ئۇ يەريى تېپىؾ ئۇچۇى ئىٍٍى ظائەت ئىشدەيذۇه. بۇ 
سەرِەرچىلىَ دۇٌىًىڭ ئۇظتىذىٍى َاۋا ئۇتۇؼۇپ تۇرىذىفاى، ظىهۇيت پەَّاظىفا ظۇ ظېپىپ 

ىشىذىّەى يەريىڭ نۇؼۇ يەر ئىٍەيلىًّى وويۇلفاى ئوي بۇلۇپ، تانذىٍى رەڭذار ئىاليالردىٌ بىش ئ
نۇوۇنالؼتۇردۇه. ٌورِەسنىّە وۇيۇلفاى رەظهلەردە جەيۇبى ؼىًجاڭذىٍى ئويفۇرالريىڭ 

وەؼىەر، خوتەى واتارلىي يەرلەردىٍى ٌىؽىلەريىڭ تۇرنۇػ  تۇرنۇؼىًى ئاظاط وىلفاى بۇلۇپ،
ل َەرىعى بېىىؾ واتارلىي نەدەييىتىًى ئەٌغ ئەتتۇرىذىفاى تۇوۇنۇچىلىي، تۇنۇرچىلىي ۋە َەظە

 ظەيئەت َويەرلىزى تەظۋىزلەيّەى ئىذى. 

ناڭا ئەڭ وىشسىىارلىي تۇيۇلفاى رەظهىذە بىز ٌىچىَ باال يېزىو يالىڭئاچ ٌورپىذە بېؽىفا 
ياظتۇه وۇيۇپ ياتىۇسۇلفاى بۇلۇپ، ئەتىزاپىذا بىزنۇيچە چوڭ ئادەم ئۇرۇۋالفاى بۇلۇپ، َەنهىغ 

ىىا واراپ تۇراتتى.  بالًىڭ ٌۆسلىزىذىٌ ووروۇيچ، چوڭالريىڭ ئۇيىڭ يالىڭاچ جىًعى ئەساظ
يەسىزىذىٌ بىز خىل پەخىزلەيّەيلىَ چىىىپ تۇراتتى.بالًىڭ ٌېزىلىپ تۇرـاى چاتزىفىًىڭ 

 ئالذىذا ووىلفا ئۇظتىزە تۇتىاى بىز ئادەم خەتهە وىلىؾ ئۇچۇى َاسىزلىًىپ تۇراتتى. 

 ۇى."بۇيذاه وىلىؾ ياخؽى َە؟" دەپ ظۇرىذى دولى

 "بىلهەيهەى، نىًىڭچە ئاساپلىي بولعا ٌىزەً " دىذىو. 

"بۇيىڭ راً ٌىعىلىذىٌ ظاولىًىؽىا پايذظى بار، نەظلەى ئىعزائل بىلەى نۇظۇلهاى دولەتلەردە 
نۇؼۇيذاه وىلىًفاچىا، يۇرـۇى ٌىؽىلەر بۇ خىل راً ٌىعىلىذىٌ ظاولىًىپ والىذىٍەى" دىۋىذى 
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ئىٍەيلىّىًى وۇـذاپ وېلىؽًى تۇـزا تېپىپ "بەسىلەريىڭ نەى خەتهە وىلىهىفايلىىًىڭ تۇـزا 
دىيىؽچە خەتهە وىلفايالر جىًعى نۇياظىۋەت وىفايذا بەً َوسۇرلىًالهايذىٍەى، ئايالالرنۇ تۇلۇه 

 لەسسەتلىًەلهەيذىٍەى" دىذىو.

 "ئۇيذاه ئەنەط، ئايالالر بەً ياخؽى ٌۇرىذۇ" دىذى دولىۇى.

ىًىڭ خەتهىعىًى وىلىذىفايلىفىًى ئەيتتى َەنذە نۇنٍىٌ ئۇ بەسىذە بىز ٌۇيذە بەػ ئالتە بال
بولعا تېخهۇ ٌۆپ بالىًىڭ خەتهعىًى وىلىؽًى خااليذىفايلىفىًى ئەيتتى. ئىٍٍىًچى بىز 
رەظىهىًىڭ ئالذىفا ٌىلىۋىذۇه "بۇ بۇؼۇً" دىذى دولىۇى. بۇؼۇٌتە بىز باال تاتلىي ئۇخالۋاتاتتى، 

پ تۇراتتى. تەپىعلى وارىعام بالىًى بۇؼۇٌٍە باـاليذىفاى ئۇيىڭ يًىذا بىز خۇراس واراۋۇللۇه وىل
يۇرـۇيلىفاى تايىالريى ٌوردۇم، ئىلّىزىهۇ باساردا َەر خىل وېًىي رەڭلەردە بويالفاى، ئۇتتورىعذا 

 تەرەت وىلىؾ تۇؼۇِى وۇيۇلفاى بۇؼۇً ظاتىايًى ٌورِەى ئىذىو. 

شىالردا ئىتىش ئؽىفا ناڭفايذا بالىالريى "بۇؼۇٌتە باال بېىىؾ ئەيئەيۋى ئۇظۇل بۇلۇپ، بۇلۇپهۇ يى
 بۇؼۇٌٍە بۇلەپ وويعا بىخەتەر بۇلۇدۇ" دىذى. 

 "وايچىلىَ ۋاوىت ئىؽلىتىعىلە بۇؼۇًٌى؟"

 "باال ئالتە ئايلىىتىٌ بىز ياؼىا تۇؼىىچە ئؽىلىتىهىش"

خەنىت رەظىهىّە واراپ بېىىپ تىلىًى چاٌىلذىتىپ "بۇ ٌۆيا ئادەت،ؼەَەرلەردە بۇيى 
يهىش، بەسىلەر بۇيى ياخؽى ئەنەط دىيىؽىذۇ، بىشيىڭ پىٍىزىهىشنۇ ئۆسِۇىزۋاتىذۇ بۇ ئىؽلەتهە

 ٌۇيلەردە" دىذى.  

 "ئەنها يىشىذا يۇرـۇى ٌىؽىلەر بۇؼۇً ئىؽلىتىذۇ َىلىهۇ" دىذى دولىۇى.

ئايذىٌ ئۇالر ئۇيفۇرچىذە بىز يىهىلەريى دەپ نۇياسىزە وىلىؽىپ ٌەتتى. نىًىڭچە بۇۋاوًى 
ردا باـالپ وۇيۇػ ياخؽى نۇ يانايهۇ دىّەيّە بىز يىهە دىهەً تەط، ئەِەر باؼىا دەظلەپٍى ئايال

وىشسىؽىا باؼلىۋىذى چارە بولهىعا ؼۇيذاه وىلهاي يىهە ئانال. ئىٍٍىعىًىڭ نۇياسىزىعى ظەل 
نەى ئارلىؽاي دەپ تۇرۇؼۇنفا خەنىت ٌۇلۇپ ٌىتىپ "نىًىڭچە ٌىچىَ باال ئەرٌىٌ چۆڭ 

 بولفىًى ياخؽى" دىذى. 

 "ظەى َورۇيلۇـۇڭذىٌ بالًى تاسىالؼتىٌ ئۇسۇڭًى واچۇرىعەى خاالط" دىذى دولىۇى. 

89 

 

الر ئوسلىزى ىلەِلەً ئۇچۇرۇػ پەظلى يىتىپ ٌىلىؽى بىلەى ئۇدۇلذىٍى ئويذىٍى بال
ئىجاتٍارلىي بىلەى ٌويا نايٍا بىلەى بىز بانبۇً ؼېخذىٌ ياظالفاى لەِلىٍىًى ئۇپىزاپ 
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يًىڭ دەرىشىذىٌ ئۇچۇرۇپ ئويًاؼىا باؼلىذى. بۇ خىل يېڭى وۇؼالريىڭ ٌەتٍەى يىپىا باـالپ ئو
ئارىعىذا وايهىىىپ والفاى ٌەپتەرلەر ـۇيۇلذاپ ئۇچۇپ، بىز تەرەپتىٌ ؼانال بىلەى ئېلىؽعا بىز 
تەرەپتىٌ لەِلەٌلەردىٌ ئوسلىزىًى واچۇراتتى. نەٌتەپ بىًالىزىذا ئۇچۇه والفاى دەرىشىلەريى 

پارچە بۇلۇپ ٌەتٍەى -پىۋەتٍەيذە وىعهەى دەرسە ئەيًەٌلىزىًڭ پاراىؼانال جاالوؽىتىپ يې
ئاۋاسى ئاڭلىًىپ واالتتى. تۇربىالردا پات پات ظۇ تۇختاپ وېلىپ، ٌىؽىلەر ظو يوه ۋاختىذا ئېچىپ 

ظو ٌەلّەيذە تاؼىىٌ بۇلۇپ َەنهە ِايذا وويفاى تۇربىالريى ئىتىۋىتىؽًى ئۇيتۇپ والفاچ، 
بىز ٌۇيى ئىؽتىٌ يېًىپ ٌىزظەم ئاؼخايا ئويًى ظۇ بېعىپ ى.  يەريى ظو بېىعپ ٌىېتەتت

 ٌىتىپتۇ. 

ئادەتتە بۇيذاه چاـالردا نەى ئاچچىفىهىًى چىىىزىؾ ئۇچۇى ۋەلىعپىت بىلەى ئايلىًىپ 
ٌىلەتتىو. ـۇلجىذا ۋەلىعپىت نىًّەيلەر تاؼپاوىذەً نىعىلذاپ ناڭفاچ، نەى ئۇالريىڭ 

 لەسسەتلىًەتتىو.ئارىعىذىٌ وۇيۇيذەً ئۇتۇپ ٌىتىؽتىٌ 

نەى خۇددى ۋەلىعپىت نۇظابىىىعًىڭ ـالىپلىزىذەً بىز خىيالذا ٌىتىۋاتعام يېًىهىذىٌ بىز 
ۋەلىعپىت ـۇيۇلذاپ ئۇتۇپ، ظەل ناڭفايذىٌ ٌيىٌ ئاظتىالپ نەى بىلەى پارالىل بولىۋىذى 

ى بار وارىعام ۋەلىعپىتتە ئۇظىتّە بىز يۇرۇػ وارا ٌىيىو يىۋالفاى، ٌۇتەٌتەً نەسنۇى ٌۆٌع
بىز ئويفۇر ئادەم ئىذى. ئۇ ئًىّىلىش تىلىذا "َوي يىّىت، والتىغ تىش ناڭىذىٍەيعىش جىهۇ، 

 تىش ناڭفاى ياخؽى، نەيهۇ تىش نېىڭىؽًى ياخؽى ٌۇرۇنەى" دىذى.

 "ؼۇيذاوتەً وىلىعىش" دىذىو.

 ""بوريى ئىت بىلەى بىز ئۇۋىفا ئۇسۇى نۇددەت واناپ وويعا بورىهۇ ئىتىا ئايلىًىپ والىذۇ

 "يىهە دىذىڭىش؟"

 "دىهەٌچىهەى، بەسىلەر بورىًىهۇ ٌويذۇرۇؼٍە بۇلۇدۇ دەپ وارايذىٍەى"

 "ئۇيىفۇ چۇؼەيذىو، بۇيىڭ ۋەلىعپىت نىًىؾ بىلەى يىهە ئاالوىعى بار؟"

 يول تاسالػ ئىؽىچىًىڭ َارۋىعىذىٌ ئەِىپ ئوتتۇه. 

تىؽىا ئۇرۇيىۋاتىذۇ، خۇددى "دىهەٌچىهەيٍى، بۇ يەردە خىتايالر ئاۋىپ ٌەتتى، ئۇالر بىشيى جىهى
 ئىتىا ئۇخؽاػ، ئۆسلىزىّە ئۇخؽاتهاوچى بىشيى".

نەى يولذا ئاظتا ۋەلىعپىت نىًّەيلەريىڭ َەنهىغ خىتاي ئەنەظىۇ دىۋىذىو، ئۇ دولىعىًى 
وىعىپ وويۇپ، يولذا ئاه ئىت يۇتۇلەپ ناڭفاى بىز ئايالذىٌ ئەِىپ ئوتۇپ "ظىش نۇؼلىؽؽىًى 

 ىذى. ياخؽى ٌۇرەنعىش؟ دەپ ظور

 "ياه، ظىشچۇ؟"



218 
 

 "بەسىذە نۇؼلۇؼۇپ وويىهەى، نەى بوٌعيۇرلۇوًى ياخؾ ٌۇرۇنەى، ظىش تايعۇيًى بىلەنعىش؟"

 "بىلىهەى".

 ئادەم" دەً"نىًىڭهۇ تايعۇيذەً بولفۇم بار، ئۇ تۇنۇر

ئۇيىڭ ئىعهى ٌۇرەػ بۇلۇپ، ئۇنۇ ئىًّىلىش ٌورظى ئاچىذىٍەى، بۇ نەى بىلىذىفاى يەتتىًچى 
بۇالريىڭ ظەۋىيەظى ئىّىش پەط، ٌۇپۇيچىعىًىڭ بىز تال دەرظلىَ ٌىتاپ بىلەى ٌىؽى بۇلۇپ، 

چاال بۇال ئىّەللىۋالفاى ئىًّىلىشچە تىل ظاۋاتىذىٌ باؼىا َىچ وايذاه الياوەتًانىغ يوه ئىذى. 
فا وايىل بولهاي ئەنها ئۇالريىڭ تۇظىۇيلۇوالرـا وارىهاي بۇ تىلًى ئىّەللەؼٍە بەل باـلىؽى

 بولهايتى. 

ٌۇرەػ  ىش ئۇتعەڭ بولهايذۇ دىّەى ٌوۋرۇٌتىٌ ئۇتۇپ دەريا بويىذا تۇختاپ ئارام ئالذۇه.ب
نەيذىٌ وىش دوظتۇڭىش بارنۇ دەپ ظوىزىېۋىذى يوه دەپ جاۋاپ بىزىپ ظىشيىڭچۇ دەپ ظۇرىعام 
"وىش دوظتۇم بار، ئۇيىڭ بىلەى تۇي وىلفۇم بار ئەنها بۇ ئاظاى ئەنەط، چۇيٍى ئۇ وىشيىڭ پۇتى 

ئايام ظاـالم ئەنەظٍەى -يىپ بۇلۇپ، يول ناڭااليذۇ، ئەنها يۇِۇرەلهەيذۇ، ؼۇڭا ئاتاظەل نى
 دەپ وۇؼۇلهىذى" دىذى. 

ئۇيىڭ دىيىؽىچە ئاتا ئايعى بۇ وىش ئۇسىّە ئۇخؽاػ نىيىپ باال تۇـىؽى نۇنٍىٌ دەپ 
 وارايذىٍەى، ؼۇيذاوال تۇوىايلىزىهۇ ؼۇ واراؼتا ئىٍەى. 

بۇ وىشـا ئاؼىي، ئۇ نىًىڭ جېًىو" دىذى ٌۇرەػ.  وېلىٌ بۇلۇت  "ئۇالر يىهە دىعە دىعۇى، نەى
واتلىزىًىڭ ئاروىعىذا والفاى وۇياؼًىڭ ٌەچٍى ؼەپىىًى ٌۇرۇػ نۇنٍىٌ ئەنەط ئىذى، 
ٌۇرەػ دەريا بويىذىٍى الي التىىعىًى ياـاچ بىلەى جىجىالپ تۇرۇپ، ٌىؽلەريىڭ ظىزوى 

تەيىىذ وىلىؽىذىٌ بىشار بولفايلىفىًى  ٌۇرۇيۇؼتىٍى پەرولەريى ٌۇرۇپال بىز يەرظىلەريى
 بۇيى وىش دوظتى ظەۋەبىذىًال دەۋاتىايذەً ئەنەط ئىذى.  لىذى. ئۇيىڭ تەلەپپۇسىذىٌۆسظ

"نەى ٌالتا ئىؽتاى ٌىيىپ ۋەلىعپىت نىًعەم ٌىؽىلەر نىًى ناساه وىلىپ ٌۇلۇؼىذۇ، 
 دىذى.  ئاخهىىايىلىي ئەنەظهۇ بۇ؟ ٌىو يىهە ٌەيعە باؼىىالريىڭ يىهە چاتىفى"

ٌۇرەػ نەى ٌورِەى باؼىا ئويفۇرالردىٌ پەروىلىي ئىذى، ئۇيىڭذىٌ بىز خىل رۇؼەى پىٍىزلىَ 
چىىىپ تۇراتتى. ٌوڭلىذە بار ظۆسلەريى ئورتاولىؽىؽىا َاسىز ٌۇرۇيەتتى. بىش تۇيۇؼىىلى ِەرچە 
بىز وايچە نىًۇت بولفاى بولعىهۇ ئۇ ؼەخعى َاياتى تۇـزىعذا ؼۇيذاوال ئەيئەيۋى بىز 
جەنىيەتًىڭ بىٍىًذىچىلىّى َەوىىذە ظۆسلەپال ٌەتتى، بۇ خىل جەنىيەتتە ئۇخؽاػ پەدىذە 

 دەظعىّەيلىَ ياخؽىلىىتىٌ دىزەً بىزەتتى. 
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خۇددى ظاسەيذىًىڭ َويۇرىّە وارؼىلىي وىلىۋاتىايذەً وارؼى تەرەپتىٌ تارىلىي ظاسيىڭ ظاداظى 
ىا تەڭٍەػ ئۇسۇى ياخؽا ظاداظى ئادەنًى لىًىؽىا باؼلىذى، چالفۇ ئەظۋاپئۇسۇلۇپ ئاڭ –ئۇسۇلۇپ 

 ئۇسىّە جەلپ وىلىۋىذى بىش ۋەلعپىتًى نىًىپ تەٌؽۇرۇپ ٌۇرۇؼٍە ناڭذۇه. 

بىش دەريا ياوىعذا ظېلىفاى ِىلەنذە ئولتۇرۇپ پىًٍىڭ وىلىۋاتىاى بىز ئۇيفۇر ئائىلعىًى ٌۇرۇپ، 
ىشىپ، ٌورىذا ؼورپا وايًتىپ پۇرچاوالريى ت-ئۇالرـا يېىىًالؼتۇه، ئۇالر دوظىاى ئۇتتۇرىعا ِاسىز

پارالىؽىپ ئولتۇرۇپتۇ. بىشيىهۇ بىزِە ئولتۇرۇؼىا تەٌلىپ وىلىۋىذى ظەل تۇسۇت وىلىؽىايذىٌ 
ٌىيىٌ بىشنۇ ئۇالرـا وېتىلذۇه. بۇ ئويًىڭ چوڭ ئوـلى ئۇرۇنچىّە ئۇوۇؼىا وايتذىٍەى، ؼۇڭا 

ىًىڭ دادىغ ظاوچى تاـىعى تۇوىايلىزى ئۇيى ئۇسۇتۇػ ئۇچۇى ئۇلتۇرۇػ وىلىۋاتىاى ئىٍەى. بال
ظودىّەر ئىٍەى. ئەتىزاپتا يەيە پەي توپ ئۇيًاۋاتىاى، تايا تارتىپ ئويًاۋاتىاى بەػ ئالتە ٌىچىَ 
بالىهۇ بار ئىذى. ظاسيى َىلىي باال چالفاى بۇلۇپ، ئۇيىڭ ئاپپاه ظاوىلى تىشىفا چۇؼۇپ تۇرـاى 

   نۇسىٍا ئۇظتاسىهۇ بىزچەتتە ئولتۇرۇپتۇ. ۋىجَ 

ى ناڭا بىز پىيالە وىشىل َاراه تۇتتىۋىذى نەى رەخهەت ئەيتىپ ئالذىو، ٌۇرەػ وۇلى ظاَىپخا
بىلەى پىيالىًىڭ ئاـشىًى ئىتىپ وۇيۇؼىا ئۇيىهىۋىذى، ظايىپخاى يالفايذىٌ وۇيفايذەً 
وىلىۋىذى ٌۇرەػ پىيالًىڭ ئاـشىًى چىڭ تۇتۇپ تۇرىۋالذى. ئارىذىٌ بىز وايچە نىًۇت 

ۇ تاوەت وىاللهاي نەيًى وۇبۇل وىلذى، بەلٍىو يىزاوتىٍى ئىالًَى ئوتٍەيذىٌ ٌىيىٌ، ٌۇرەؼه
خوػ وىلفايذىٌ يېًىذىٍى ظاَىپخايًى خۇػ وىلفاى ياخؽى دەپ ئويلىذى بولعا ٌىزەً. 
دۇتتاريى بالًىڭ ئۇظتاسى ئېلىپ ياخؽا ئەيتىۋىذى بىش چاۋاً چېلىپ ؼاۋوۇى ظالذۇه، دادظى 

ئەيتىپ دۇتتاريى يىّىتًىڭ وولىفا بىزىپ وايعى ئۇظۇل ئويًىذى. ئاخىزدا بىشِە رەخهەت 
نۇسىٍىًى چالىعىش دەپ ظورىۋىذى يىّىت بىز ياخىؽىًىڭ ئعىهىًى دىۋىذى، بوۋاي َەيزاى 
والفايذەً ئۇيىڭفا واراپ، بۇ ياخؽىًى ٌىچىَ بالالر بار ظۇرۇيذا ئەيتعا بۇلىذۇ، چۇڭالر بار 

ۇظتاسى بۇ ياخؽىًى ئاڭالؼًى خالىهعا ظۇرۇيفا ناط ٌەلهەيذۇ دەپ پەيذى وىلذى. بەلٍىو ئ
ٌىزەً، ؼۇيذاوتىهۇ، يىّىت دولىعىًى وىعىپ وۇيۇپ َېلىىى ياخؽىًى ئەيتىۋەردى. نەى ياخؽا 
ٌتىعتىًى بىلەلهىذىو، ئەنها ئۇظتاسىًىڭ ئىًٍاظىًى يەسىزىهذىٌ ظاوىت وىلهىذىو. ئۇيىڭ 

اؼىىالر ئالىىؽالپ يىّىتٍە َەجەپلەيّەيلىّى چىىىپ تۇراتتى. ب چىزايذىٌ َەيزايلىي َەتتا
نەدەت بەردى، يىّىت باؼتىٌ ئاخىزى ٌۇسىًى ئۇظتاسىذىٌ ئۇسنەي ياخؽعىًى داۋانالؼتۇردى. 
ئۇيىڭ چىزايذىٌ بىز پەخىز چىىىپ تۇراتتى. ئۇظتاسى ظەل يائارام بولفايذەً بۇلۇپ جىهىپ 

ذىٌ سارى بولفايلىفىًى وېلىپ، بىز تال تاناٌا تۇتاؼتۇرۇپ واتتىي ؼورىۋىتىپ، يىّىتًىڭ َويۇرى
ظۆسلىذى. ئۇالريىڭ ئارىعىذا ٌؽى ظەسنەيذىفاى بىز خىل ياسۇً ظىشىو ئۇتۇؼٍەيذەً بۇلذى، بۇ 

 ظەسِۇدە َەظەتعىش َورنەت تويفۇظى بار ئىذى. 

تۇظاتتىٌ بويۇنفا تاچىلىفاى يانفۇر تانچىعىًى َىغ وىلذىو، ئۇسۇى ئۇتهەى يانفۇر وۇيۇلۇؼىا 
ىهىش نېڭؽىا َاسىزلىًىۋىذۇه، ظايىپخاى يېىىٌ يەرىذىٍى باؼلىۋىذى ٌۇرەػ ئىٍٍ

دەرەخشارلىىتىٍى  بىز ؼپاڭًى ٌورظۇتۇپ، بىشيى تۇظۇپ والذى. بەػ نىًۇتتىٌ ٌىيىٌ ؼىپاڭذا 
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ئولتۇرۇپ ئىععي ؼورپا ئىچٍەى ظۇرۇيًى داۋانالؼتۇردۇه. يانفۇر تۇختىهاي يېىفىپ تۇراتتى، 
بۇ خىل وىشـىًلىي ۋە ۇلۇػ ئۇچۇى ئالذىزاػ ئىذى، دەريايىڭ ئېىىًى ياخؽا بىلەى تەڭٍەػ ب

نىُهايذۇظتلۇوالر، ٌۇلٍە چاخچاوالر ئارىعذا نەيهۇ ئۇسۇنًى خۇددى نۇؼۇ سېىهىفاى تەۋەدەً 
 َىغ وىلىپ والذىو. 
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پاَىؽە وىش وۇلىًى بويًۇنفا ئارتىۋىذى نەى ظەل بىئارانلىي بىلەى نىذىزالپ وۇيۇؼتىٌ باؼىا 
 ، وۇلىفىهفا ِېڭ نۇدىزيىڭ خؽٍەيپ ئاۋاسى ئاڭاليذىئىًٍاط وايتۇرنىذىو

 "وايذاه، خۇؼالهۇ ظىش؟"

 "نەى بەٌال خۇؼال ِېڭ نۇدىز، رەخهەت ظىشِە" دىذىو. 

 "ياخؽى، ئەنهە ئۇسىڭىشيى وۇيىۋىتىپ بەٌزەً خۇؼال ئويًاڭ"

فًى نەى ِېڭ نۇدىز، ليۇ لېڭ واتارلىي چەتئەل پاٌۇتىتىذىٍى نائالىهالر بىلەى بىزِە ئويًى
، دىهەً ئۇالر نىًى ئوس ئارىعىفا ئېلؽىىا باؼلىذى دىّەى ِەپ. وچىىىىًىهذىٌ خۇؼال ئىذى

ٌەلتۇرِەچ ـىشالىًىپ ئايذىٌ ئاه چاخچاوتا ئالذى بىلەى بىز جۇۋاۋاخايفا ٌىزىپ جورج بۆؼًى 
ى. َاراه ٌەلتۇرۇلىۋىذى، َەنهەيلەى نىًى نەط وىلىؽىا ئۇرۇيۇپ ئاروا ئاروىذىٌ َاراوىا سورلىذ

"ئەِەر ئىچهىعىڭىش بىشيى دوظت دەپ وارىهايذىٍەيعىش دەيهىش، دوظالر دىّەى بىزِە ٌەيپ 
ظۇرۇدۇ" دىيؽىپ ناڭا َاراه تۇتۇؼتى. َاراه ئىچىپ يۇسلىزى وىشىزىپ تاسا ۋايىفا ٌەلّەيذە ٌارا 
 ئوٌەيًى ۋاروىتىزىتپ وۇيۇپ ياخؽا باؼالؼتى. ظۇرۇيذىٍىلەريىڭ َەنهىعى يوۋەت بىلەى ياخؽا
ئەيتىؽتى، ئاۋاسىًىڭ ئاڭاڭفا چۇؼهىّەى يەرلىزىًى ۋاروىزاپ يۇؼۇرۇپ ٌىتەتتى. يۇۋەت ناڭا 
ٌىلىۋىذى نەى بېؽىڭ ئاـزىۋاتىذۇ، ِىلىو ياللۇـلىًىپ واپتۇ، َېزىپ ٌەتتىو، ٌوڭلۇم 
ئاييىۋاتىذۇ دەپ بايا ٌورظەتعەنهۇ وۇبۇل وىلىؽهىذى. ِېڭ نۇدىز ۋاروىزاپ نىًى ياخؽا ئەيتىؽىا 

ىۋىذى باؼىا نەظلەرنۇ تەڭ چۇوۇراپ ئۇيىڭ وۇللىذى. نىًىڭ ياخؽا ئەتيىؽًى خالىهاظلىفىو بويز
ئۇالريىڭ پەرۋايىفىهۇ ٌىزىپ چىىهىذى. ئۇالريىڭ ٌوڭلىًى ئاياپ َارىفىًى ئىچٍەيذىٌ 

 ياخؽىعىىًهۇ تەڭ توۋلىذىو ئاخىزىذا. 

ىًىعفا چىىىؽىا ئىجاسەت ئچىپ ئويًاپ خېلى بىز يەرِە بارـايذا ِېڭ نۇدىز بىشِە ٌىزا ناؼ
وىلذى، نەى ؼۇپۇرـا نەٌتەپٍە دەپ بويزىعام نۇدىز نىًى رەت وىلىپ وىشىلّۇل نىُهايخايىعفا 

ناؼًا ئىچى تاناٌا ئىعى دىىۋىذى ناؼىًا ئۇچىايذەً واراڭفۇ ٌۇچىالريى بويالپ يۇرۇپ ٌەتتى. 
بىًايىڭ ئالذىذا  بىلەى تۇؼۇپ ٌەتٍەى ئىذى. بىش وىشىل چىزاـالر بىلەى بىشەلّەى بىز

تۇختىۋىذۇه، خۇجايىٌ ٌىلپ ِېڭ نۇدىز بىلەى وول ئېلىؽىپ ٌۇرۇؼۇپ، بىز تالذىٌ تاناٌا 
 ئالهاؼتۇرۇؼىايذىٌ ٌىيىٌ بىشيى ئىچٍىزىّە باؼالپ ٌىزؼتى. 
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"بۇ يەردە َەر يەردىٌ ٌەلّەى وىشالر بار، ئۇيفۇر، خىتاي، واساه، تۇڭّاى، وىزـىش، ئۆسبەً، 
ٌى ئىًّىلىغ وىشلىزىًىهۇ تاپااليعىش" دىذى ليۇ لېڭ ۋە بۇ چاخچىىىذىٌ َەتتا لىزايعۇس يا

 نەنًۇى بولفايذەً ٌۇلۇپ ٌەتتى. 

بىشيى چورىذەپ دىۋاى تىشىلفاى بىز ٌىچىَ خايىفا باؼالپ ٌىزىپ ئالذى بىلەى َاراه ؼاراپالر، 
يًىڭهذا ٌىيىٌ وىشالريى باؼالپ ٌىزىؽتى. وىشالر ئارىهىشـا وىعلىپ ئولتۇرؼتى، نىًىڭ 

ئولتۇرـىًى وۇڭۇر رەڭلىَ تار خۇرۇم ئىؽتاى بىلەى وارا ئاظها نايٍا ٌىيىۋالفاى ئۇيفۇر وىش 
بۇلۇپ، وېًىي ؼاپتۇل چىچىّى رەڭلىَ لەۋ ظۇرۇوًى تاسا وېلىٌ وۇيۇۋالفاى ئىذى. نۇدىز 
يېًىذىٍى وىشيى تارتىپ ووپىۇسۇپ ئاظتا تايعىفا چۇؼۇپ ٌەتتى. نۇدىزيىڭ وولى ئۇيىڭ 

ليۇ لېڭ واتارلىىالر باؼلىفىًى ئۇلّە وىلىپ، ووللىزىًى عىًى ظىالپ تۇختىهايتى. يۇتى
يېًىذىٍى وىشالريىڭ بويًىفا ئېعىپ تايعا ئويًاۋاتىايالريى تاناؼؽا وىلىؽتى. ناڭا َەنهىذىٌ 
وىشسىي تۇيۇلفىًى توي وىلىفاى بۇ ئەرلەريىڭ ئايالللزىىفا وىلفاى بۇ ظاداوەتعىشلىٍلىزى ئۇچۇى 

ىهۇ خىجالەت َىغ وىلهاۋاتىايلىفى ئىذى. ئۇالر بىز بىزىذىٌ وىلچىهۇ تارتىًهايتى، نىًى وىلچ
بولعا يەسەرِىهۇ ئىلىًىذىفايذەً ئەنەط. نەلۇنٍى بۇ ئۇالريىڭ تۇيجى وېتىو بۇيذاه وىلىؽى 

 ئەنەط ئىذى، ئۇالريىڭ َەرٌىتىذىٌ بىز خىل ٌۇيّەيلىَ چىىىپ تۇراتتى. 

اى وىش ناڭا نەٌٍەپ چاپلىؽىپ ئولتۇردى، بۇ ئاخاؼام بۇ وىشيى ئويّە لەۋلىزىًى وۇيۇه بويىۋالف
باؼالپ ٌەتعەم َىچ ٌىهىًىڭ ئىتىزاس بىلذۇرنەيذىفايلىفىًى َىغ وىلذىو. ِېڭ نۇدۇر 
بۇِۇيٍى َەنهە چىىىو نەيذىٌ دەپ نەيذظىّە ئۇردى، بۇيى نۇؼۇ ظۇرۇيذىٍىلەردىٌ باؼىا َىچ 

ۇيذاه وىلىؽىهًىڭ لىزىو بىجتىهائى خاراٌتىزىهذىٍى ئادەتٌىو بىلهەيذۇ دىذى. ئەنها نىًىڭ ئ
بىز بايا تېىپ وايتىپ چىىتىو. نۇدىز ذىٌ دىزەً بىزىپ تۇرـاچ، ئۇسۇى ئۇلتۇرناي خاتا ئىٍەيلىّى

 بۇيى ئاڭالپ واتتىي خۇرظىًپ وۇيۇپ "َو ٌەپعىش يىّىت" دىذى.  
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ذە وېلىپالؼىاى بۇلۇپ، ياؼتىلىي باسارـا دارىلهۇئاللىهذىٍى ٌۇيلەريىڭ ئۇرۇيالؼتۇرۇلىؽى ئاالَى
ت، ِوػ ۋە ِاس تۇڭلىزىًى ٌۇتۇرۇپ ٌەلّەيذە ئۇرۇيذىٌ ۇتەييارلىي وىلىذىفاى ظتىىچىالر ظ

تۇرىذىفاى ۋاوىت بۇالتتى، ئايذىٌ دەرط ئۇتۇپ، چۇؼلۇً تاناه يەپ، چۇؼتىٌ ٌىيىٌ بىزدەم 
ۇتۇپ ٌىتىذۇ. بۇ خىل رېتىهلىي ٌۆس يۇنۇپ ئارام ئېلىپ دىّەيذەً ئىؽالر بىلەى بىز ٌۇى ئ

َاياتىا ئادەتلىًىپ وېلىؾ راظال ئۇڭاي، بىلە بىلهەي َەپتىلەر، ئايالر نۇؼۇيذاه يۇظۇيذا ئۇتۇپ 
 ٌىتىذۇ. ئەنها ِايىذا بىزەر ئىؾ چىىىپ بۇ خىل رېتىهًى بۇسۇپ وۇياتتى. 

ە"نىللى ٌۇنپيۇتۇر لاٌۇلتىتىذىٍى نەلۇم بىز ئۇوۇـۇچىًىڭ ظىًىپتىٍى دەرط ئۇظتىلىّ
بىلەى ئىؽالر ئۆِەردى. بۇ باال بەلٍىٌ  بۇلّۇيچىلىًٍى يۇوۇرى ٌۇتۇرەيلى" دەپ يېشىپ وۇيۇؼى

چاخچاه وىلىپ يېشىپ وويفاى بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، ئەنها ئۇيىڭ چاوچىىى باؼىىچە يەتىجە بىزىپ 
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ر وويذى، نەٌتەپ تەرەپ بالالريىڭ پۇچۇرٌىعىًى بىزنۇ بىز تەٌؽۇرۇپ، ئاخىزىذا بىز ئويفۇ
بالىًى نەٌتەپتىٌ َەيذىۋەتتى. ئۇ باال ِەرچە بۇ ۋەوە ظەۋىبىذىٌ نەٌتەپتە ئۇسۇى داۋانالؼىاى 

وۇتۇلۇپ والفاى بولعىهۇ، نەٌتەپتىٌ وۇـاليذى وىلىًىؽى  يىفىًالر ۋە ئىپادە بۇلذۇرۇؼلەردىٌ 
 ئۇچۇى بۇيىڭ َىچ وايچىلىَ تەظەللىعى بولهاط.

لتىتىذىٍى ئىٍٍى واساه ئۇوۇـۇچى ئۇتتۇرىعذىٍى وىش ئارىذىٌ ئۇسۇى ئۇتهەي تەيتەربىيە پاٌۇ
تالىؽىپ يۇس بەرِەى جىذەل يەيە ئارانلىىًى بۇسىۋەتتى. بۇ بالالر بىز يۇرتلۇه بۇلۇپ، َەر 

يېزىّە پىچاه تىىىپ  18ئىٍٍىعى بىز وىشـا ئاؼىي بۇلۇپ واپتۇ، يەتجىذە بىزى يەيە بىزىًىڭ 
يەچچە ٌۇى واتتىي وۇتىۇسۇؼتىٌ ٌىيىٌ ئاراى جېًىًى واتتىي ياراليذۇرۇپتۇ، سەخهلەيّەى باال 

يىتەر دىّەيذەً، پەيؽەيبىذىٌ ظاوالپ وااللىذى. َەنهەيالى بۇ بىز َەپتىذە چىىىاى ئىؽالر 
جۇنەِە ئارانخۇدا ٌىزىۋالفايلىفىذىٌ ظۇيۇيۇؼۇپ، يۇرنال تۇرنۇؼًى ئەظلىّە ٌەلتۇرۇؼٍە 

ئۇتتۇرىعذا واتًاپ، ظېتىىچىالر خېزىذار چاوىزىپ  ئۇرۇيىؽتى، ئۇوۇـۇچىالر ظىًىپ، ياتاه ئاؼخايا
 ئىؽلىزىًى داۋانالؼتۇردى. 
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نەٌتەپٍە يېڭىذىٌ وۇبۇل وىلىًفاى خىتايالر ۋە ئۇيفۇر ئۇوۇـۇچىالر تۇيجى ئايًى َەربىلەريى 
دوراپ ئوتٍۇسىذۇ، ئۇالر ظەپٍە تىشىلىپ خۇددى يەنۇيىچى ِىزاصدايالردەً نارؼىا دەظعەپ 

ئېتىؽتىٌ واراڭفۇ چۇؼٍىچە نەٌتەپ ئاظهىًىذا ئۇالريىڭ ۋاروىزاپ ؼۇرئار  نېڭىؽىذۇ. تاڭ
توۋالؼلىزى، پۇتلىزىًى يەرِە ئۇرۇپ نەؼي وىلىؽزىذىٌ چىىىاى ظادالىزى واپالپ ٌىتىذۇ. نەى 
خىتاي ئۇوۇـۇچىلىزىهى چارىعشلىٍتىٌ پاختا تېزىؽٍە واتًاؼىايذەً بۇيىهۇ ئانالعىش 

َەنهىغ دىّەيذەً بۇيىڭذىٌ راسى ۇالريىڭ وارىؽىًى ظۇرىعام، وىلىۋاتىايذۇ دىّەى ئويذا ئ
 ئىٍەيلىّىًى بىلذۇرۇؼتى. 

"تەرتىپ ئۇِۇيۇػ ياخىؽى ئىؾ"..."نەى َەربى نەؼىىذىٌ بۇرۇپ ئاجىش بىز وىش باال ئىذىو، 
َاسىز ٌۇچلًىپ وۇۋەت تاپتىو"..."َاسىز ئۇسەنّە بولفاى ئؽىەيچىو ئاؼتى، ٌەلّۇظىذە ئەظٍەر 

تەى ئۇچۇى ئۇلۇپ ٌەتهەي جەڭ وىلعام دەيهەى" دىّەيذەً جاۋاپالريىڭ بىزىؽتى. بۇلۇپ ۋە
بەسىلەريىڭ بۇ ظۆسلەريى چىٌ دىلىذىٌ دىّەيلىّىّە ئؽەيهەً تەط، چۇيٍى ئۇالر وايذاه جاۋاپ 

يېؽىل ٌىيو ٌىيىۋىلىؽىاى بۇ  بەرظە تۇـزا بۇلۇدىفايلىفىًى ئاللىبۇرۇى ئۇِۇيىۋىلىؽىاى. 
يىڭ ئىًتىشانچايلىفى نەيذە بىز خىل وىشسىىىؾ پەيذا وىلىذى. َەر وىتىو نەؼي يۇنؽاوباػ بالالر

نەيذايىذىٌ ئۇتٍەيذە بىز َاسا ئۇالرـا َاڭۋېىىپ وارىهاي ٌىتەلهەيتىو. ئەيّىليەدە بولفاى 
ياؼالردىٍى بالالريىڭ بۇيذاه نەؼىىە وايذاه پۇسىتعىيەدە بۇلۇؼًى تەظەۋۋۇر وىلىؾ  19بۇلعا 

 تەط ئەنەط. 

ىز ٌۇيى نەى نەؼي نەيذايىًىڭ بىز بۇرجىّىذىٍى وارىفايًىڭ ئاظتىذا ئولتۇرۇپ ِېبيذىٌ ب
ئارىيەت ئالفاى "َەوىىى ئىًعايپەرۋەتلىَ" دىّەى ٌتاپًى ئۇوۇؼىا باؼلىذىو. ٌىتاپ لىبزال 
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عايپەرۋەرلىًٍى تەيىىذ وىلىذىفاى ٌىتاپ بۇلۇپ، ئۇ بەسى وۇرالريىڭ ئاظتىفا ظېشىي ظىشىپ ئىً
 ئىذى، بۇيى نەى ئۇچۇى ياٌى ئۇسى ئۇچۇى ؼۇيذاه وىلفايلىفى ئېًىىعىش.  وويفاى

ًىڭ بىز دۇيًا واراػ ئىٍەيلىّى َەوىىذىٍى پاراڭًىڭ لىٍبۇ خىل ئىًعايپەرۋە
، چۇيٍى بۇيى 'روٍ يارىتىؾ' دىّەى ئالذى بىلەى وايزىپ تۇرايلى ەبىز چەتٍ

ٌۆس واراػ  ئۇوۇم بىلەى تەڭلەؼتۇرۇؼٍىهۇ بولهايذۇ. چۇيٍى بۇ خىل
ئاخىزەتلىَ نۇظاپىهىشيى يۇؼۇرۇپ،  ئىالًَى ٌاللىهىشدىٌ چىىىزىپ، 
نۇـەنبەرلىَ ۋە ئۇسىّە چۇوۇيۇؼًى تەرـىپ وىلىپ، ئۇوۇنذىٍى يىعبىلىٍى ۋە 
بۇؼاڭلىي تەپەيلى ئەخالوى ئولچىهىهىشيى تۇۋەيلىتىپ،  ئىجىتهائى پايذىلىًىؾ 

بولفاى َىعذاؼلىفىهىشيى  وىههىتى بولهفىاى ئاجىشالر ۋە ٌىزەٌعىشلەرِە
تۇظۇپ، خۇددى َايۋايالريى ئىذارە وىلفايذەً ئىجتىهائ تۇسۇنلەريى يولفا وۇيۇؼىا 

لىبزال ئىًعايپەرۋەرلەيىڭ ۋۇجۇدىذا ئۇيذەيذۇ بىشيى...ئەِەر وىعهەى 
يولعىشلىي، َوٌۇنزايلىي، َاٌاۋۇرلۇه ۋە ئىعًايى ظويّۇظىشلىىًىڭ ئىلىهىًتى 

ىڭ ئەوذىعىًىڭ نەظئۇلى دىيىؽٍە بولهايذۇ، بەلٍى ٌۇرۇلهىعە بۇيى ئۇالري
ئەٌعىچە ئۇالريىڭ ئۆس ئەوىذىعّە خىالپلىي وىلفايلىفىذىٌ دەپ واراؼىا بۇلۇدۇ. 
چۇيٍى ئۇالريىڭ ۋۇجۇدىذا ئۆسلىزى ئىٍار وىلىؽىا ئۇرۇيىۋاتىاى خىزظتياى 

 دىًىًىڭ وىههەت وارىؽىًىڭ نەۋجۇتلىفىذىٌ دىزەً بىزىذۇ. 

َىذە ٌۇچلۇً ٌۇرۇيۇدۇ بۇ واراؼالر دەپ ئويلۇيۇپ يەيە ئاظتى ظىشىلفاى يەرلەريى وارىهاوىا ئاال
 ئىشدەپ ئۇوۇؼًى داۋانالؼتۇردۇم. 

 

بۇِۇيٍى دۇييادا خىزظتىياى دىًىًىڭ نەدەييەت ياراتىۇچىلىي رولىًى وايذاه جارى  
وىلىذۇرۇػ ٌىزەً؟ بۇيىڭ وىعىىىچە جاۋابى ؼۇٌى ئىًجىلذىٍى رىعالىالريى خەلي 

نەدەييەتلەرىًى تەيىىذى  ئارىعذا ٌەڭزى تاروىتىپ، ئەتىزاپىهىشدىٍى رەڭّاٍ رەڭ
ئۇظۇلذا ئىذارە وىلىپ، وايتىذىٌ يۇـۇرۇپ چىىىپ....دۇييادا ٌؽىًى َەيزاى والذۇردىفاى 
َاجايىپ يەرلىَ نەدەييەتلەر بار، خىزظتىياى دىًي بۇ خىل يەرلىَ نەدەييەتلەريى يوه 

وىههىتىًى بىلىپ، وەدىزىلىؽى ٌىزەً...ِەچە بۇ خىل  وىلىۋەتهەظتىٌ ئۇالريىڭ
نەدەييەتلەردە ئىًعاييەتًىڭ ئىالًَىڭ ئەنزىّە ئۇٌتى ووپىايلىىًىڭ بىؽارىتى 

 بولعىهۇ، ئۇيىڭذىٌ ئىالًَىڭ ئىجادٌارلىفىًى ئىشيالىزىًى بايىىفىلى بۇلۇدۇ. 

ىتىهىًى تۇظاتتى ٌۇتۇرۇلّەى نەى ئىچىهذە بۇ ئاخهىىايە واراؼالريى تەيىىذ وىلىپ تۇراتتىو دىىى
ۋاروىزىفاى ظادا بۇسىۋەتتى. بېؽىهىًى ٌۇتۇرۇپ وارىعام تاوىزباػ دوـالوىىًە ٌەلّەى تەربىيەچى 
َەدەپ بىز واساه وىشـا ۋاوىزـىلى تۇرۇپتۇ، وىش باال بېؽىًى تۇۋەى وىلىپ ئۇيىڭ تەيىىذىًى 
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ىذىٌ راسى بولفايذىٌ ٌىيىٌ ئۇيى تەربىيەچى وىشيىڭ ئىپادىعياۋاؼلىي بىلەى ئاڭالپ تۇرۇپتۇ. 
 ظەپٍە ٌىزِشىۋىتىپ داۋانالتۇرۇڭالر دەپ ئەنىز بەردى. نەى يەيە ٌىتاۋىهفا وايتىپ ٌەلذىو.

خىزىعتىياى دىًىًى باؼىا نەدەييەتلەريىڭ خىزىعتياى دىًىيذىٌ بۇرۇيىى وەدىهى ِۇسەل 
ذىفاى نەدەييەت ظەيئەت َويەرلىزى ۋە ئەيئەيلىزىًى وەدىزلىهەيذۇ دەپ تەيىىذ وىلى

يىعبىچىلىّى ئېىىهىذىٍىلەر ئۆسلىزىًىڭ ئىتىىادظىشلىّىًى پىٍىزىذە ئەٌغ 
ئەتتۇرۇدۇ. نىللى نەدەييەت بىلەى دىًذىٌ ئىلّىزٌى نەدەييەتلەردە ئًعايالريىڭ 
ِۇياَىًىڭ يالذانىلىزى ئەٌغ ئەتتۇرۇلّەى بۇلۇپ، بۇيى خىزىعتيايالر بىذئەتچىلىَ 

 . دىهەيهۇ ئانالى يوه

 

ۇظاتتىٌ يەيە ۋاروىزىفاى ئاۋاس ئاڭلًىۋىذى بېؽىهىًى ٌۇتۇرۇپ وارىعام َېلىى وىشيىڭ ئايىفى ت
رېتىهفا چۇؼهىّەچ، تاوىزۋاػ تەربىيەچى ئۇيى ئۇتتۇىزىفا چىىىزىپ وۇيۇپ ٌالۋا دەپ َاوارەت 

وىشـا يېىًالؼىايعىزى ئاۋاسى ٌۇتۇرۇلۇپ ٌالۋا دىّەى ظۆسيى تەٌزارالپ، وىلفىًى تۇرۇپتۇ. 
ولّەيلىزى وىشيىڭ يۇسىّە چېچىلىؽىا باؼلىۋىذى، وىش يىفالپ ٌەتتى. وىشيىڭ ظىلٍىًىپ ؼ

تۇرـاى دولىعىًى ٌۇرۇپ تەربىيەچىًىڭ تېخهۇ ـەسىۋى تېؽىپ، باؼىا بىز يىهىلەريى دەپ 
ۋاروىزاؼىا باؼلىۋىذى يىهە دىّەيلىّىًى نەى ئاڭىىزالهىذىو، ئەنها باؼىا ئۇوۇـۇچىالريىڭ 

ئۇرۇه ٌەلّەى  چىزاي ئىپادىعىذىٌ  ياخؽى ِەپ ئەنەظلىّىًى پەرەس وىلذىو.َەيزاى والفاى 
ئىّىش بىز واساه يىّىت ئالذىفا چىىىپ بۇيذاه دىعىڭىش بولهايذۇ دىۋىذى، تەربىيەچى خىتايًىڭ 
تېخهۇ وەرى تېؽىپ، بىزىپ ئۇ يىّىتًى دوؼٍەللىّىًى تۇردى. يىّىت بىز يىهە دەپ 

يۇسىّە ؼاپاله بىلەى بىزيى ظالذى. تۇظاتتى جىعهى چوڭ تۆت  ۋاروىزىۋىذى خىتاي تەربىيەچى
يىّىت َېلىىى تەربىيەچىّە ئېتىلىپ بېزىۋىذى ظًىپتىٍىلەريىڭ َەنهعى ئاروىفا بىز وەدەم 

تەربىيەچى بىزىًچى يىّىتًىڭ يۇسىّە نۇػ بىلەى بىزيى ظېلىۋىذى بۇريى واياپ  چىٍىًؽتى.
ەربىيەچىًىڭ پۇتىفا ئېعىلىۋىذى ئۇيى ٌەيًىّە داجىپ چۇؼتى، ئىٍٍىًچى يىّىت ت

تىپىۋەتتى، والفاى ئىٍٍعى ئۇيىڭفا يانىؽىپ ئۇيى يەرِە يىىىتىؽىا ئۇرۇيذى. وىشالر بىز 
تەرەپٍە ئۇتۇپ ۋاروىزاپ ئۇالرـا نەدەت بەردى، باؼىا بالالر ئۇالريىڭ ئەتىزاپىفا توپلىؽىپ ـەسەپ 

 بىلەى يىهە وىلىؽًى بىلەلهەي تۇرۇؼتى. 

ربىيەچى ئىٍٍى يىّىتًى ئىتتىزىۋىتىپ، باؼىىالرـا تاوابىل تۇرـۇدەً وىياپەتتى َېلىىى تە
َورپىيىپ تۇراتتى، تۇظاتتىٌ خۇددى ٌىًۇالردىٍىذەً بىز نەيشىزە پەيذا بولذى، ئەِەر بىز ٌىًۇ 
ئاپىزاتى بولفاى بولعا بىز ئۇچۇم تېخى ئۇى ئىٍٍىّىهۇ تۇؼهىفاى وىزلىي َەم وانالؼىاى 

ىًى ٌىيۋالفاى ئۇتتۇرا نەٌتەپ ئۇوۇـۇچىلىزىًڭ َېلىىى تەربىيەچىّە ئۇوتەً نەٌتەپ لورنىع
ئېتىلفاى نەيشىزىًىغ تارتىۋالفاى بۇالتتى. َەنهىغ ئۇيفۇر باللىزى بۇلۇپ، َېلىى خىتاي 

بۇيىڭذىٌ ئىؽەيّۇَى  تەربىيەچىًى ياوىعىفا ئېعىلىپ، ئۇيى يەرِە يىىىتىؽىا ئۇرۇيىؽتى.
چوڭ بالالر يەرِە بېىعىۋېلىپ تاسا بولىؽىفىچە تېپىپ، نۇؼالپ ٌەلهەي چۇچىّەى خىتايًى 
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ئەدىۋىًى بىزىؽتى، ئەتىزاپتىٍى وىشالر تېخىهۇ يۇوۇرى ئاۋاسدا چۇواى ظېلىپ ئۇالرـا نەدەت 
بولذى. تاياه سەربىعىذىٌ نۇٌچىيىپ والفاى ختاي تەربىيەچىًىڭ وارؼىلىي وىلفۇدەً ناجالى 

چۇرۇڭًى ئاڭلىفاى ظاوچىالر بىلەى باؼىا ئەظٍەرلەر -اراڭوالهاي يەردە يېتىپ والذى. بۇ ۋ
يۇِۇرۇپ ٌىلىپ، ناجزايى بېعىىتۇردى. بالالر تاروىفايذا يەردە تۇلفلۇيۇپ ياتىاى خىتاي 

  تاياوتىٌ ئۇسىًى نۇدائيە وىلىؾ ئۇچۇى چىڭ تۇِۇلۇپ ياتىاى ئىذى. 

93 

 دەپ ظۇرىذى ليۇ لېڭ. ئىؽخايذا ئولتۇرظام"يىهە بولفايذىٌ خەۋەر تاپتىڭىشنۇ يىَ"

 "يىهە بوپتۇ؟"

 "بەسى ئۇيفۇر باللىزى بىز ئەظٍەريى ئۇرۇپ واتتىي ياراليذۇرۇپ وۇيۇپتۇ"

 "يىهىؽىا؟"

"نىًىڭچە ظەۋەپعىشال ؼۇيذاه وىلفاى. ئۇالريىڭ َەنهىغ ياۋايى، ئۇالر چوڭ بولعىهۇ نۇؼۇ 
الؼتۇرۇپ، بىٍار وويهايذۇ. وىلىىىًى يۇواتهايذۇ، ؼۇڭا نەٌتىۋىهىش دايىو ئۇالرـا ئىؾ ئۇرۇي

ئەِەر ئۇيذاه وىلهىعاه، ئىٍٍى َەپتىّە والهاي بۇ يەردە ئۇالريىڭ ئىشىهۇ والهايذۇ، 
 ٌەتٍەيلىزى ٌىتىپ، تۇرنىفا ٌىزِەيلىزى تۇنىذە ياتىذۇ"

 "راظها؟"

 "ئەلۋەتتە، بۇ دىّەى َەوىىەت"
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ىًىڭ ئەخهەت ئىٍەيلىّىًى ى ئادەنلەريىڭ ۋاراڭچۇرۇڭلىزىذىٌ بۇ يىّىتًىڭ ئعىهٍئەتىزاپتى
بىلىۋالذىو، ئۇيذىٌ باؼىا ئۇيىڭ وولىذىٍى پىچاوتىٌ ئۇيىڭ بىزەرظىّە سەخهەت يەتٍۇسۇػ 

 يىيىتىًىڭ بارلىفىًى نەيىًلەؼتۇردۇم. 

نەى باساردىٌ ظودا ظېتىي وىلىپ وايتىپ ٌىلىۋاتىاى يولذا بۇ ۋاراڭ چۇرۇڭفا ئۇچزاپ والذىو. نەى 
پىچاوًى َاۋاد پۇالڭؽتىپ ئەتىزاپتىٍىلەرِە تەَذىت وىلىۋاتىاى  ٌەلّەيذە ئەخهەت وۇلىذىٍى

ئىٍەى. ئۇيىڭ ئۇسۇً ئۇسۇً جۇنلىلىزىذىٌ سەَەر خۇنارى تۇتۇپ ٌەتٍەيلىّى نەلۇم ئىذى. بىز 
وايچە نىًۇت ۋاروىزاپ جاروىزىفايذىٌ ٌىيىٌ نادارى ئۇسۇلۇپ، ئۇيى پەظىيىپ والذى. وولىذىٍى 

بۇيى ٌورِەى ٌۆً دوپپىلىي بىز يىّىت ىپ تۇختاپ والذى. پىچاوًى تۇۋەيلىتىپ دەلذەڭؽ
ئەخهەتٍە يېىىًلىؽىؽىا تەنؽىلىپ،  وولىًى ئۇسۇتۇپ ئەخهەت تەرەپٍە ئاظتا نىڭىپ ئاس 
والفايذا ئەخهەت يېىىًالؼها دىۋىذى ئۇ تۇختاپ والذى. ئۇ ئەخهەتٍە پىچاوًى تاؼال دىۋىذى 

ىهذى. َېلىىى يىّىت ئەخهەتٍە تەظەللى ئەخهەت بېؽىًى لىڭؽىتتى لىٍىٌ پىچاوًى تاؼل
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بەرِىًى ئۇرۇيۇپ وۇلىًى ئۇيىڭ دولىعا وۇيىۋىذى ئەخهەت پىچاوًى ئۇظىتّە وارىتىپ بىز 
ؼىلتىۋىذى َېلىىى باال ئۇڭذىعىفا يىىلىپ، پىؽايىعذىٌ جىزىلذاپ واى تۇٌۇلۇؼٍە 

 ٌۇپۇيىؽٍە باؼلىذى. ۋىذى تاناؼابىًالريىڭهۇ ظايى باؼلى

چۇرۇڭ وىلىؽًى خېلىفىچە داۋانالؼتۇرـايذىٌ ٌىيىٌ، –ى پۇالڭؽىتىپ ۋاراڭ ئەخهەت پىچاوً
َېلىىى باال يارىعىًى وول ئۇچىذا تاڭذۇرۇپ، يۇـاى بىز بالًى باؼالپ ٌەلذى.  بەظتلىَ ٌەلّەى 
يىّىت ۋاروىزاپ ئەخهەتًى ووروۇتۇؼىا ئۇرۇيفاى بولعىهۇ ٌار وىلىهاي، ئۇ بەٌزەً ٌۇچەپ 

ىذى، ئەنها ئۇسۇى ئوتهەي ئەخهەتًىڭ خۇنارى تۇتۇپ ٌەتٍەيلىٍتىًهۇ ۋاروىزاپ پىچاه ؼىلت
ياٌى َېلىىى يىّىتًىڭ ۋاوىزىفايلىفىذىًهۇ ئىؾ وىلىپ ئەخهەت يۇنؽاؼىا باؼالپ، ئاۋاسى 
پەظىيىپ، ئالذىفا ئېتىلىۋىذى، تاط والذى دۇم چۇؼٍىلى. ئۇ ئەتىزاپتىٍىلەرِە ِۇلىيىپ 

ى، نەى ٌۆسىّە ظەت ٌۇرۇلّەى بۇ ئەصيەبىًىڭ ئەدىۋىًى وارىۋى، ٌوسلىزىهىش ئۇچىزىؽىپ والذ
، ئۇيىڭ ئۇنۇتعىشلىٍٍە تۇؼىاى بىزەي دەپ ناڭا ئېتىلىپ ٌىلىؽذىٌ ئەيعىزەپ تۇراتتىو

ٌۆسلىزى نەيذىٌ ئۇتۇپ ٌەتتى. ئايىذىٌ يەر ئاظىتىذىٍى بىز واۋاوخايىفا يۇِۇرەپ ٌىزىپ 
 ٌەتتى. 

ئىچىذىٌ ئىٍٍى ئۇيفۇر ظاوچى چۇؼۋىذى  ؼۇ ئارىذا بىز ظاوچى ناؼىًىغ ٌىلپ تۇختپ،
ئەتىزاپتىٍىلەر ئۇالرـا يەر ئاظىتى واۋاوخايىًى ٌورظەتتى. بىز وايچە نىًۇتتىٌ ٌىيىٌ ئىٍٍى 
ظاوچى ظولىؽىپ والفاى ئەخهەتًى ئالذىفا ظېلىپ وايتىپ چىىتى، ئۇالرـا ئەِىؽىپ واۋاوخايا 

ئىٍٍىًى ظېلىپ وۇرظىفىفا نۇػ  خۇجايىًهۇ بىزِە چىىتى. خۇجايىٌ ئەخهەتًىڭ ٌاچىتىفا
بىلەى بىزيى ظالذى. ظاوچىالر ئەخهەتًى ناؼىًفا تىىىپ، بىشِە تاروىلىڭالر دەپ ئىؽىًٍى 

 يېپىۋىذى، ِۇپپىذە ئاۋاس ئاڭاليذى. 
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دەپ ئؽىًٍى ئېچىپ چىىعام، پەؼتاوتا تۇرـاى ٌۇرەؼًى تۇٌەي بىز ٌۇيى ئاخؽىهى ئەخلەت 
ٌەلّىًى خېلى ئۇسۇى بولفاى بولعىهۇ ئەنها ئىؽىٍىًى واوهاي وارىفايذا ئۇ ٌۇرۇپ والذىو. 

نەلۇم ئىذى. ئۇ ناڭا ظاالم بېزىپ ئايذىٌ ئويۇنّە واراپ، باؼىا بىزى يووتۇ ايلىفى ظاوالپ تۇرـ
م، ئايىذىٌ ئۇ ئاروىعىفا دىذى. نەى وۇرۇه ئويًى ٌورظۇتۇپ َىچ ٌىو يوولىفىًى بىلذۇردۇ

اسدا بىز يىهىلەريى دىيؽىپ ئايذىٌ "بۇ نىًىڭ وىش دوظتۇم" دىذى. بۇرۇلۇپ بىزاۋ بىلەى يۇنؽاه ئاۋ
واراڭفۇلۇوتىٌ بىز وىش بااليىڭ يۇسى ٌۇرۇيذى، نەى ٌوڭلۇنذە نەى بىلەى تۇيۇؼتۇرـىًى ئېلىپ 
ٌەپتۇ دەپ خۇؼال بۇلۇپ تۇراتتىو، ئۇالر ئويّە ٌىزىپ ئولتۇرـايذىٌ ٌىيىٌ "بۇِۇى ئاخؽام 

دىذى. نەى چۇؼەيهەي ئۇيىڭفا وارىۋىذىو، ئۇ چاپىًىًىڭ يېڭىًى ئويّە وايتىپ بارالهايهەى" 
تۇرۇپ، واى بىلەى نىؽىلذاپ ٌەتٍەى بىلىّذىٍى تېڭىىًى ٌورظەتتى. ؼۇيىڭ بىلەى سەى 
ظېلىپ وارىعام ئۇظتى بېؽى واى تانچىلىزى بىلەى بۇلفايفايلىفىفا دىىىەت وىلذىو. ئۇ 
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ى ٌۇرۇنعىش ئەنها ؼىپالىي تېٍىٍلەريى دۇختۇرخايىفا بارـايلىفىًى ظۆسلەپ بىلىّىذىٍ
بىلّۇم بولعىهۇ ٌۆچىالپ ظۇراؼًى ئەپعىش َىغ وىلىپ، ٌورظەتتى. نەى يىهە بولفايلىفىًى 

وىيىٌ َالذا والذىو. ئۇ بۇيىڭ بىز تاظادىلىي ئىٍەيلىّىًى دىذى، ئەنها نىًىڭ بۇيىڭفا چىڭ 
 پىتىؽىىهۇ ئۇرۇيهىذى. 

 "باؼىا خەتەر يووتۇ؟"

 خەتەر يۆه" "َىچ وايذاه

 "ئەيًەٌهۇ ياٌى نىتالذىٌ بولذى بۇ يارا؟"

 "نىتالذىٌ"

ئايام ئەيعىزەپ واى بېعىهۇ ئورلەپ ٌىتىذۇ، وىش دۇظتۇم نىًى  –ٌۇرەػ بۇيذاه ئۇيّە بارظام ئاتا 
يالفۇس تاؼالپ وويۇؼىا چىذىهاي بىزِە ئەِىؽىپ ٌەلذى. ئاتا ئايام نۇياظىۋتىهىشيى ووللىفاى 

ە ئويّە بېزىپ، بىشيىڭ ئويذە وۇيۇپ وېلىؽىًى َەرِىش تۇـزا تاپهايذۇ دەپ تەوذىزدىهۇ،  بىزِ
 چۇؼەيذۇردى. 

واى تېفى ٌۆيًىّىًى ناڭا يۇيۇؼىا تاؼالپ بېزىۋىذى، وارىعام ٌۇرەػ بەٌال تۇٌلۇً ٌۇرۇيذى. 
ٌۇرەؼٍە دىۋايذا ئۇرۇى راظالپ، وىش دوظتىفا نىُهايخايا ئويذە ئۇرۇى ظېلىپ بەردىو، وىش 

 ىىًا ٌۇلۇپ وۇيۇپ ٌىزىپ يېتىپ والذى. يۇنؽاو

 "يىَ بۇ ئىؽًى باوىالرـا دەپ يۇرنەظعىش َە" 

 "ئەلۋەتتە دىهەيهەى"

 "نىًىڭ تۇظاتتىٌ ـايىپ بولۇپ ٌەتٍىو يۆه"

، ئۇ "تۇال جىذەل وىلفاى ياٌى تۇال ياناس بۇ ِىپىًى ئاڭىىزالهاي ئۇيىڭفا ظۇئال بىلەى وارىۋىذىو
يىپ بۇلۇپ ٌىتىذۇ" دىذى. ٌۇرەػ بەٌال َارـىٌ َەم چۇچۇپ ئۇوۇـاى بالالر تۇظاتتى ـا

نىًى وىشسىىتۇرۇپ وويفاى ظۇئالالريى ظۇراؼتىٌ ئۇيىڭ بۇ ِەپلىزىذىٌ ٌەتٍەيذەً ٌۇرۇيّەچ، 
 ئۇسۇنًى تۇظىۋالذىو. 

96 

ۇردىفاى ت پٌىلۇنىتىز ٌىلىذىفاى خۇايۇەى باسىزى ـۇلجا ؼەَزىًى چۇرىذە 50ـۇلجىذىٌ 
ڭ بىزى بۇلۇپ، بۇيذاه يەرلەردە ئىؽلەپچىىىزىؾ دىۋىشيەلىزىذىٌ باؼىا يەيە ئۇؼؽاه باسارالريى

َەربى ِاسارنىلىزىهۇ بار. بۇ خىل ئۇرۇيالؼتۇرۇؼًىڭ وۇرؼاپ نۇداپيە ٌۇرۇػ ئۇچۇى پايذىلىي دەپ 
ئۇرۇيالؼتۇرلۇؼى ئېًىي ئىذى، نابادا ـۇلجا ؼەَزىذە ياٌى چىّزا رايۇيالردا چاتاه چىىعا دەرَال 

وىلىؽىا پايذىلىي ئىذى. بىز وايچە يۇس يىلًىڭ ئالذىذا ظادىز دىّەى بىزى خۇايۇەى ئىًٍاط 
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بۇ تەرەپٍە دىّەى نۇؼۇ يەردە ئىعياى ٌۇتۇرِەى ئىٍەى، ظىًپىهذىٍى بىز وىش ئۇوۇـۇچى 
 ئوتعڭىش ظىشيى ؼۇ يەرِە باؼالپ بارىهەى دىذى. 

ذەپ ياظالفاى تۇت يولًىڭ ئاپتۇۋۇس نىًى چىڭ ظۇاللىعى دەۋرىذىٌ والفاى نۇياريى چورى
دووهۇؼىفا چۇؼۇرۇپ وويذى. بۇ نۇيار ئاالَىذە َەؼەم بىلەى يېڭىاليفاى ئىذى. ٌۇچىًىڭ 
ياوىعذا دۇٌايالر ۋە يەرلىَ ئۇالر بىلەى تۇؼۇپ ٌەتٍەى بۇلۇپ، ٌۆسِە بەٌزەً ٌۇرۇيىذىفاى 

ىعى ظاولًىپ والفاى ئەڭ چۇڭ وۇرۇلۇػ ئاساتلىىتىٌ بۇرۇيىى تام والذۇولىزى بىلەى ٌۆيا دەرۋاس
َەربى ِاسارنىغ ئىذى. ئۇيذىٌ باؼىا ظىزىلىَ ۋە خىتايچە خەت يەوىؽلەيّەى بىز وايچە رۇظچە 
ئىهارەتلەرنۇ بار ئىذى. َېلىىى وىش ئۇوۇـۇچۇنفا تېلىمۇى وىلعام خۇددى بىلّەيذەً ئويذە يوه 

 چىىتى. 

داالالريىڭ ظورەتلىزى -ؿ، تاتوي رەظىهلىزى وىش يىّىتلەريىڭ نەى يول ياوىعىذىٍى ئىچى
داڭلىي ناؼىًىاالريىڭ ظورەتلىزى بىلەى بىشەلّەى بىز ظۇـاه ئىچىهلىَ  بىلەى لارارىذەً

ۋاوىت ئۇتٍۇسدۇم. بۇتٍىذا وېلىٌ ٌىّىش ئاظتىذا يۇـاى بىز پارچە  ظاتىذىفاى چاولىي بۇتٍىذا
فاى بولىا ۋە بىعلىي نۇس بىلەى بىز داظتا لىي وېتىي، بىز وايچا واچا وۇچا، نۇس چۇوۇالريذى

چايىفۇچ واتارلىي يەرظىلەر بۇلۇپ، خۇجايىٌ بىز وىشىل ئىؽتاى بىلەى يېؽىل پۇپايٍا 
ٌىيۋالفاى تۇڭّاى ئايال ئىذى. نەى ئايال خۇجايىًىًىڭ ئۇچلۇه چايۇـۇچ بىلەى بولىىعا نۇس 

پ، پارچىال، ئۇؼؽاه نۇس پارچىلىزىًى بۇرجىّى ئۇچۇپ ٌەتٍەى بىز واچىفا ظېزىپ ظېلى
ئۇظتىّە وېتىي ئارالؼتۇرىؽىًى تاناؼا وىلىپ ئولتۇردۇم. ئۇ تۇختاپ وۇلىفا بىز بۇتۇلٍىًى 
ئېلىپ ناڭا ٌورظىتىۋىذى، بۇتۇلٍا وۇياؼًى دالذا وىلىۋەتتى، نەى بېؽىهىًى لىڭؽىتىپ 
ناوۇللۇه بىلذۇردۇرۇپ، پۇتۇلٍىذىٌ ظاوىپ چۇؼٍەى ئالتۇيزەً وىيانًىڭ وېتىي بىلەى 

نۇسدەً ظۇـۇه ظاراڭ دۇـًى لەسسەت  راپ ئولتۇردۇم. ئۇ واچىًى ناڭا ظۇيىۋىذى نەىئارلىؽىؽفا وا
    بىلەى ئىچىؽٍە باؼلىذىو. 

يوۋەتتە يىهە وىلىؽًى ئويلۇيۇپ تۇرظام، ئەتىزاپتا تۇڭّايالر بىلەى ئويفۇرالريىڭ خېلىال 
ەظچىت ٌۇرۇپ ٌۆپلىّىّە دىىىەت وىلذىهذە ٌۆڭلۇنذە چۇوۇم نەظچىت بار بۇ يەردە، بېزىپ ن

ٌىلەي دىّەى وارارـا ٌەلذىو. دۇـچى ئايال بىلهەيذىفايلىفىًى دەپ ياۋايذىٌ ظۇراپ بېىىڭ 
دىذى. ياۋايذىٌ ظۇراي دەپ بارظام تۇيۇرـا ياى يېىىؾ بىلەى ئالذىزاػ ياۋاي دەظلىۋىذە نىًىڭ 

ەيزايلىي ٌەلّەيلىّىهًى ٌورنىذى، ٌىيىٌ بېؽىًى ٌۇتۇرۇپ يېًىذا تۇرـاى ئەصيەبىذىٌ ظەل َ
َىغ وىلفايذەً بۇلۇپ، دەرَال ئۇسىًى ئوڭؽىۋېلىپ 'ئاۋۇ يەردە' دەپ ئۇتتۇرىعفا داتالؼىاى تۇنۇر 

 تىعەٌلەر دوۋلەپ وۇيۇلفاى بىز َويلىًى ٌورظەتتى.

 "نۇؼۇ يەرنۇ؟"

 "ؼۇ يەر ؼۇ"

 "بۇ نەظچىتهۇ؟"
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لىپ "َاجەتخايە ئۇ بېؽىًى لىڭؽىتىپ سوڭشىيپ ئولتۇرـايًى دورىذى، نەى چۇؼەيهەي َەيزاى وې
ئەنەط، نەظچىت ئىشدەۋاتىهەى" دىۋىذىو، ياۋاي خۇددى ئەصيەبىًىڭ سۇۋايىًى نەى يەدىٌ بىلەي 

"بۇ نەظچىت  ئۇتۇپ ٌىتىۋاتىاى بىز يولۇچىتەلىيهّە يارىؽا ووللىزىًى ؼىلتىۋىذى،  دىّەيذەً 
 ئىشدەيذىٍەى" دەپ چۇؼەيذۇردى. 

پ، ٌۇچىًىڭ ئاياؿ تەرپىًى ٌۆرظۇتۇپ وۇيۇپ، "يىهە دەپ ئېًىي دىهەيذۇ؟" دەپ ٌۇلۇپ ٌىتى
يەچچە نىًۇت نېڭىپهۇ  20تۇيۇر بېؽىفا وايتىپ ٌەتتى. نەى رەخهەت ئەيتىپ يولفا چۇؼۇپ، 

بىزەر نەظچىتًىڭ وارىعىًى ٌورنەي، بۇ خاتا يەرنىذۇ دەپ ئىٍٍىلًىپ يولذىٌ ئۇتۇۋاتىاى بىز 
ٌەيًىهّە چىىىۋاالنعىش؟" دىذى.  نەى ۋەلىعپىتلىَ ئادەنذەى ظۇرىعام "ئايچە يىزاه ئەنەط، 

ۋەلىعپىتًىڭ ئاروىعىفا وۇيۇۋېلىپ، نەػ نًىۇتتەً ئىّىش پەط ظۇوۇلۇپ ناڭفايذىٌ ٌىيىٌ 
پىؽؽىي وىؾ بىلەى چىًە وىؽتا بىشەلّەى يۇـاى بىز دەرۋاسىًىڭ ئالىذىذا توختىذۇه. ِەرچە بۇ 

ا ؼەَزىذىٍى باؼىا تۇنۇرلەڭًىڭ ناسىزىذەً َەؼەنەتلىَ بولهىعهۇ، ـۇلجئىهارەت 
چۇوتىٌ بىشەٌلەر -نەظچىتلەردىٌ ٌوپ َەيۋەتلىَ ئىذى. وۇنزەڭ تانفا َاۋا رەڭ ۋە وىشىل چاه

ياظالفاى بولۇپ، ئاالَىذە جىلۋىلىًىپ تۇراتتى. ئىٍٍى ياوتا نەـزۇر وەد ٌۇتۇرۇپ تۇرـاى 
خۇددى راظتىًالر  نۇيارالريىڭ ئۇسىذىٌ بىز خىل ياناسـا چاوىزىۋاتىايذەً َىغ چىىىپ تۇراتتى. 

ئاساى چىللىفايذەً ياػ وېزى دىهەي ئادەنلەر نەظچىتٍە يىفىلىؽىا باؼلىذى، ئاپزات 
ٌۇتۇرىۋالفاى نەى خۇددى ياناس ئەلىًىڭ رەظىهىًى ئۇـۇرلۇوچە تارتىؽىا َاسىزاليفاى 
پاپاراتشىالردەً چېىىپ والذۇه. نېًى ۋەلىعپىتٍە چىىىزىۋالفاى ئادەم ناڭا بارنىفى بىلەى 

 ظىش نۇظۇلهاى ئەنەظهۇ؟" دىذى.ئىؽارەت وىلىۋىذى، نەى ظەل ئىٍٍىلًىپ تۇرۇپ والعام "

ِەرچە نەى وىشسىىىپ والذىو، ياناس ئۇوۇؼًى ٌۇرۇؼٍە َەۋەط وىلىهەى، ۋە ياٌى ِۇسەل 
نەظچىتلەردىٌ َوسۇرلىًىهەى دىّەيذەً يۇرـۇى وۇالوىا ياوىذىفاى جاۋاپالردىًى بىزىًى 

ەى بېؽىهىًى لىڭؽىتىپ "ؼۇيذاه، نەى نۇظۇلهاى" دەپ جاۋاپ بەردىو. نەى تالالؼًىڭ ئۇريىفا ن
خيايلىهذا بۇ ئۇيىڭ ئاڭلىهاوچى بولفاى جاۋابى دەپ ئويلۇيۇپ بۇيذاه دىيىؽًىڭ وايذاه ئاوۋەتٍە 

  باؼالپ بېزىؽىًى پەرەس وىلىهىفاى ئىذىو. 

 "ئۇيذاوتا ٌىزىڭ، ياناس ۋاختى بولۇپ والذى" دىذى

ئۇوۇؼًى بىلهىّەچ ٌۆڭلۇنّە ووروۇيچ چۇؼتى، ئېًىىٍى يالفايچىلىفىو وايذاه ياناس 
ئاؼٍارىلىًىپ جاسالًىذىفاى بولذۇم. نەى وۇلۇنى ٌۇتۇرۇپ نەى تېخى بىز وايچە ئايًىڭ ئالذىذا 

 نۇظۇلهاى بولفاى دەپ ئۇسۇنًى واچۇرۇؼىا ئۇرۇيذۇم. 

پ ناڭىۋىذى ٌالالنفا دەرَال "ئەيعىزىهەڭ" دىّىًىچە بېلىّىهىذىٌ يىتىلەپ ئىچٍىزىّە باؼال
بىز ئەوىل ٌىلىپ "بېؽىهذا دوپپا يوه" دەپ ئەنذى وۇتۇلۇپ والىذىفاى بولذۇم دەپ تۇرظام "چاتاه 

 يوه، بىشدە بىز وايچىعى بار" دەپ ئاياؿ ئىؽٍاۋىًىڭ ئۇظتىًى ئىها وىلذى. 
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وېلىٌ  نەى دوپپًى ٌىيىپ، ئايىفىهًى ئىؽَ ئالذىذا ظېلىپ وۇيۇپ ئىچٍىزىّە ٌىزدىو،
بۇِۇى  جۇنە  .فاى تورىعى پەط  سالًىڭ ئۇدىلىذا بىز ٌىچىَ نۇيبەر بار ئىذىًِىلەم ظېلى

يېىىٌ جانائەت سالًى لىي تۇؼىۇسۇپ  جۇنەِە تۇپاليفايالر ئىٍٍى ئۇچ يۇسِەسال ئىچذە بولفاچ، 
ؼاپاه بوػ ئۇرۇى والهىفايذى. ياناسـا ٌەلّەيلەريىڭ بېؽىذا رەڭّا رەڭ باػ ٌىيهلىزى بۇلۇپ، 

دۇپپۇلۇوالر، وىشىل ياٌى يېؽىل دۇپپۇلۇوالر، واتاريىڭ ئالذىذا بىز وايچە ظەللىلىٍلەر ؼۇيذاوال 
يەيە بىز وايچە يايٍى دىّەى نارٌىلىي ؼەپٍىلىٍلەرنۇ بار ئىذى. نەى ئاروىذىزاه تۇراي دەپ 

 نېڭىۋىذىو، َەنزايىو نىًى تاتىپ ئالذىذىٌ تۇرتىًچى واتارـا تۇرـۇسدى. 

سۇنًى باؼىىالردىٌ واچۇرۇپ ئەتىزاپىا وارىعام، تانالر ۋە تۇرۇظتىٍى يەوىؽلەرِە يەسىزىو نەى ٌۇ
چۇؼتى، ئەنها بەٌزەً تىٍىلىپ وارىعام باؼىىالر نەظچىتٍە تۇيجى وېتىو ٌىزىۋاتىايلىفىهًى 
بىلىپ والهىعۇى دەپ ئەيعىزىذىو. ؼۇڭا ٌۇسۇنىًى ئېلىپ وېچىؽىا ئۇرۇى ئىشدىذىو، ئۇدۇلفا 

دىعەم تەبلىي باؼلىفاى نۇيبەردىٍى ئىهام بىلەى ٌۇسۇم ئۇچزىؽىپ والىذىٍەى، يايفا  واراي
وارايعىذەم يېًىهذىٍلەريىڭ ٌۇسى بىلەى ئۇچزىؽىپ والىذىٍەيهەى، ؼۇڭا ئەڭ ياخؽىعى 
بېؽىهىًى ئىّىپ نەيذەنّە واراپ تۇرۇۋالعام، تەوۋىذارٌەى دەپ چۇؼۇيۇپ واالر دەپ نەيذەنّە 

 . واراپ تۇرۇۋالذىو

َەنهىهىش تىشلىًىپ ئولتۇرۇۋىذۇه، ئىهام وېلىٌ بىز ٌىتاپًى ئېچىپ ئۇوۇؼىا باؼلىۋىذى، نەى 
وۇرئاى بولعا ٌىزەً دەپ پەرەس وىلذىو. نەى بېىؽهىٌ تىَ تۇتۇپ، چىزايىهذىٌ وىشـىًلىي 
چىىىپ، ٌوسلىزىهذىٌ روَى دۇييايىهىًڭ جىلۋىلىزى چىىۋاتىايذەً وىياپەتتە يالفايذىٌ 

يفايذەً ئولتۇردۇم. يېًىهذىٍى بىزى ئەظىًىۋىذى، ئاروىذىٌ بىزىًىڭ ٌىٍىزِەى ٌۇڭۇل وۇ
ئاۋاسى ئاڭاليذى. بىز وايچە نىًۇتتىٌ ٌىيىٌ ئىهانًىڭ رۇظعىيە بىلەى ئانىزىٍا دەپ بىز 
يىهىلەريى دەۋاتىايلىفىًى ئاڭىىزـايذەً بولذۇم، دىهەً، بۇ ئۇيىڭ تۇوۇه بېؽى ئىٍەى دەپ 

 ئوياليذىو. 

االـا چىىىپ يەيە بىز وېتىو ئەساى چاوىزىۋىذى، ئۇيىڭ ئاۋاسى َەنهە يەردە ياڭزاپ ٌەتتى، ئىهام ت
ٌىچىٍىپ والفايالر پاالوؽىپ ٌىزىپ، تىشلًىپ ئۇرۇى ئېلىؽتى. ئىهام وايتىپ ٌىزىۋىذى 
َەنهەيلەى ئۇريىذىٌ تۇردى، ئۇ نىًبەرِە چىىىپ ئەرەپچىذە وىزائەت وىلىؽىا باؼلىذى. 

ئەت ئۇيىڭ ئىهانًىڭ وىزائىتىًى جىو ئاڭالؼتى، ئاروىذىٌ ياناسيى رەظهى دەظلىۋىذە جانا
باؼلىذى، بىز يىهىلەريى دەپ پىچىزالؼىايذىٌ ٌىيىٌ خۇددى بىز ِەپًى ئاڭلىيالهاي والفايذەً 
ووللىزىًى وۇالولىزىًى ئاروىعىفا ئاپىزىؽتى، ئايذىٌ وۇلىًى ئالذىفا وۇيۇپ بىز وايچە ظىٍۇيت 

ايذىٌ يەرِە تىشلىًىپ ئۇچ وېتىو باػ ئېّىپ تاسىو وىلىؽتى. ئايذىٌ ؼۇيذاه تۇتۇپ، ئ
 ئوريىذىٌ تۇرۇپ ئۇخؽاػ تەرتىپًى يەيە بىز وتېىو تەٌزارالؼىا باؼلىذى. 

بۇالريىڭ َەنهىغ ئاظاى بولفاچ نەى چايذۇرناي دۇراپ ناڭذىو، بىلىؽىهچە َىچ ٌىو ظەسنىذى. 
ىزاۋالريىڭ ئۆٌعىّەى ئاۋاسى ئاڭاليذى، ئۇالريىڭ بۇ ئايذىٌ ئاروا تەرەپتىٌ ۋە ئالذى تەرەپتىٌ ب

خىل َىعياتىًى ئىًىّىلىشچىذە تەظۋىزلەػ نۇؼٍۇم، ئىؽىىلىپ، ئۇالريىڭ بۇ خىل ئىًٍاظى 



231 
 

نەيذە ئىتىىاد ئەنەط بىز خىل وۇروۇيچ پەيذا وىلذى. ئىهام وۇلىذا بىز تاياه تۇتۇپ تۇختىهاي 
ؼًى داۋانالؼتۇردۇه، نەى ٌۇڭلۇنذە ئىهانًىڭ ئۇوۇۋاتاتتى، بىز دۇختىهاي تىشلىًىپ، وۇپۇ

جىتلىي -ئارىلىىتا بىزاس جىووولىذىٍى تاياى تەِعە وايچىلىَ ئاـزىتار دەپ ئوياليذىو. 
باؼلىًىۋىذى، بەسىلەر نۇؼۇ پۇرظەتتىٌ پايذىلىًىپ وايتىپ چىىىؽتى، ئىچىذە نەى بىلەى باؼىا 

والذۇه. بىز وايچە نىًۇت تەخىز وىلفايذىٌ بەٌزەً تەوۋىذارلىزى داۋانلىي ياناس ئۇوۇػ بىلەى 
 ٌىيىٌ نەيهۇ پۇتۇنًىڭ ئۇچىذا دەظعەپ ـىپپىذە تىٍىۋەتتىو. 
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 "يىَ ئاداػ، وايذاه تۇرىۋاتىهىش؟"

 "َە، ٌۆليىٌ وايذاه ئەخۋالىڭىش؟"

 "تۇيۇِۇى ظىش بىلەى دانٍا ئويًاػ ئۇچۇى ئىشدەپ بارظاه يووٍەيعىش."

 "ظىزتىا چىىىاى"

بىلەى چىىىايهۇ؟ ياخؽى بوپتۇ. بۇ يەرِە ٌىلىؽتىٍى نەوعىذىو، ٌىتاپخايىذا "ئاـيىًىلەر 
 وىعهەى ٌىتاپالر يۇوۇلۇپ ٌىتىپتۇ، ظىشيىڭ ئۇوۇـۇچىلىزىڭىش ئارىيەت ئالهىفايذۇ؟"

 "نۇَىو ٌىتاپالرنۇ؟"

"ئۇيذاوهۇ ئەنەط، ؼۇ بۇ ٌىتاپالريىڭ ٌۆپىًچىعى نىًىڭ بولفاچ، ظۇرۇؼتە وىلهىعام بولهايذۇ. 
ەر ظىشيىڭ ئۇوۇـۇچىلىزىڭىش ئاريىەت ئالفاى بولعا، ئۇالريىڭ ظەنىّە ظېلىپ وويفاى ئەِ

 لتىهاط".بولىعڭىش، ٌىتاپ ئېلؽى تىشىهىلىّە ئىهشا وويۇپ ئالعىٍەى، ئى

 يەتٍۇسۇپ وۇيىهەى". م"چۇوۇ
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ٌۇى ئۇسۇراؼىا باؼالپ، وىؾ پەظلىًىڭ ظۇط وۇياػ رەڭّىهۇ ئۆسِۇرۇؼٍە باؼلىذى. َەر ٌۇيى 
ظائەتٍە يەتٍەيذە ئالتۇى رەڭ ٌۇى يۇرى وىيام رەڭذىٌ ئاوۇػ رەڭّە واراپ  19ۇرۇه ۋاوىت ي

ئۆِەردى. ئۇيفۇر باللىزى ئەتىّەيذىٌ ٌەچٍىچە توپ تېپىپ، ئىعىىزت چېلىپ ؼۇخلۇه وىلىپ 
 ۋاوىت ئۇتٍۇسەتتى. ئەتىّەيلىزى ئاظهاى رۇؼەيلىؽىپ، تاـالر يېىىٌ ٌۇرۇيەتتى. 

ذى بىلەى ئۇوۇـۇچىالريى ظۆسلىتىؾ بىلەى باؼاليتىو، بۇيذاه وىلىؽتىٍى ئەتىّەيلىَ دەرط ئال
ا پايذىلىي ئىذى. ظەۋەپ، ئۇوۇـۇچالريىڭ ظۆسلىزىًىڭ ئاڭلىفاچ ئۇيىۇنذىٌ ئۇيفۇيۇؼىهف

ِەرچە ظەل سىزٌىؽلىَ بولعىهۇ دايىو بالالردىٌ ئۇ يىهە بۇ يىهە دەپ ئەتزاپتىٍى يەرظىلەريىڭ 
تىو.  )بۇ نىًىڭ وەلەنذېًىو،  واراڭ يىهە دىّەى چىزايىلىي بۇ؟ ياٌى ئعىهىًى ئاتىفۇسۇپ باؼالي
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بۇيىڭ يىهە ئىٍەيلىّىًى بىلەنعىش؟ تۇـزا بۇ ئاالَىذە وەلەم" دىّەيذەً ظۇئالالر ئىذى(. بىز 
ٌۇيى بىز ئۇوۇـۇچى بىز تال ئۇه ٌۇتۇرۇپ ٌىزىپ، "بۇ نىًىڭ تۇيجى نىلتىي ئاتىاى ٌۇيۇنًى 

 ٌال خۇؼال بۇلۇپ ٌەتٍەى ئىذىو" دەپ نىًى َەيزاى والذۇردى.ئەظلىتىذۇ، ئۇ ٌۇيى بە

بىز وىش ئۇوۇـۇچى تەتىلذا تارتىاى رەظىهلەريى ئەٌەلذىو دىۋىذى نەى تېخى ـۇلجا دەرايعًىڭ 
ياٌى ئۇرۇنچىًىڭ رەظىهلىزىهىٍى دەپ ئەظًەپ ٌەتٍەيذىو، ئەنها رەظىهذىٍى ئىّىش 

َالىىالريى تاوىۋالفاى ئاياالريى  ٌۆٌۇػ ۇـاىتوپ وۇتاسالر، ۋە وۇلىفىفا ي-چۇوىىالر، توپ
 ٌورِەيذە پەرىشىهىًىڭ خاتالىفى، وىېلىفىهًىڭ ئەدەپعىشلىَ ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو.

 "بۇ رەظىهلەريى تىبەتتە تارتىاى"

ئۇچزىؽىپ، يېهۇ  تىبەت دىّەى ظۆس ٌالالنذا ئۇسۇيذىٌ بىزى ظاوالپ ٌەلّەى يەيە بىز ظۆس بىلەى
هفا ٌەلذى. دەريا بويىذىٍى ئوڭٍۇردە ياؼايذىفاى يېهۇ دىّەى ٌىؽى دىّەى ئعىو يادى

تىبەتلىَ  ئىٍەيلىّىًى خاتىزلەپ، ئاروىذىٌ خىيالىهفا ئالتە ئاي بۇراى چاپىۇى، وار 
  يانفۇرالردىٌ ٌىيىًهۇ يېهۇ تېخى ؼۇ يەردىهىذۇ دىّەى ظۇئال ٌەلذى.

ى ۋە يانفۇر ئېىىتىپ نېڭىؾ چۇؼتىٌ ٌىيٌ نەى دەريا ياوىالپ، ئاۋايالپ نېڭىپ ٌەلٍۇ
وىيىًلىؽپ ٌەتٍەى َېلىى ياريىڭ تۆپىعّە يانىؽىپ چىىتىو.  بىزەر ظائەتچە ئىشدەيّەيذىٌ 
ٌىيىٌ ئۇيىڭ تاالـا وۇيفاى دىۋايىًى ٌۇرۇپ والذىو. ئاظتى تەرەپتىٌ تۇنۇر تۇنۇرِە ظۇوۇلفاى 

ئۇ بىز جۇپ ووي ئاۋاس ئاڭاليذى. نەى ظېزىلىپ چۇؼۇپ، ئەِىپ ئۇتۇپ يېهۇيى تاپتىو.
ظەل نۇٌچىيىپ والفايًى َىعاپىا زىۋىتىپتۇ، يوڭذايذىفاى وايچىًىڭ ئۇظتىذىٍى داتالريى چى
. نەى ظاالم وىلىۋىذىو، ئۇ ظالىهىهًى ئىلىَ ئالهىفايذا يېهۇ ئۇس پېتى تۇرۇپتۇ دىعە بۇلۇدۇ

و، ئۇ يېًىهفا ئېلىپ، ئۇس ئىؽىًى داۋانالؼتۇردى. بەلٍىو نىًى ئۇيتۇپ ٌەتٍەيذە دەپ تۇراتتى
ٌىلىپ َېلىىى ٌەنپۇت بارنۇ يەيە دەپ ظورىۋىذى يايچۇـۇنذىٌ ئېلىپ وېپى بىلەى ئۇيىڭفا 

 ظۇيعام، خۇؼاللىفىذىٌ ٌۇلۇپ ٌېتىۋىذى ئاـشىذا چىؽالريىڭ ئاسالپ والفايلىفىًى ظەسدىو.

 "يىهە بولذى؟"

 ئۇ ئۇظتى تەرەپًى ٌۆرظىتىپ تۇرۇپ "يىىىلىپ ٌەتتىو" دىذى. 

چىؾ ئاس والفاچ، ِەپ وىلفايذا ئاـشىذىٌ َاۋا وېچىپ، ِىپىًى چۇؼۇيۇػ تېخهۇ ئاـىشىذا 
 تەظلىؽىپ ٌەتٍەيذى. ئۇ بىز ٌۆتەًٌى ٌورظىتىۋىذى بېزىپ ئولتۇردۇم.

 "ظىش تىبەتلىٍىۇ؟"

 ؼۇيذاه؟"

 "وايذاه بۇلۇپ بۇ يەرِە ٌېلىپ والفايذىڭىش؟"
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ۇى، نىًى بۇ يەرِە پالىۋەتٍەى. يىلى ئاسراه خاتالىي ئوتٍۇسۇپ وويفايلىفىو ئۇچ – 1970"
يىلىذىٌ باؼالپ نۇؼۇ يەردە ياؼاپ ٌىلىۋاتىهەى،  – 1972دەظلىۋىذە ٌۇنۇر ٌايىذا ئىؽلىذىو، 

ؼەَەردە ياؼاي  دىعەم پۇلۇم يوه. دەظلىۋىذە ئاظايفا چۇؼهىذى، ٌىيىٌ ٌۇيۇپ والذىو، بۇ يەر 
 ئارام بەخؾ" دىذى.

 رنۇ؟"چاوىلىزىڭىش با-"توي وىلفايهۇظىش؟ باال

 "ئالتە پەرسەيتىو بار، وەؼىەردە تۇرۇدۇ"

ئۆڭٍۇرِە ٌىزىپ ٌىتىپ، بىز يەرلەريى نالتىالپ، ظويّۇ بىلەى پۇرلىؽىپ، ئۆڭۇپ ٌەتٍەى 
رەڭعىش بىز رەظىهًى ٌۇتۇرۇپ چىىتى. نۇؼۇً ئېيىي ۋە نۇيارىالر ئاروا ٌۇرۇيۇػ وىلىًفاى 

وىش بىلەى ئۇـۇل باال بار ئىذى رەظىهىذە. دىٍۇراتعىيە ئالذىذا چاسا وۇرۇپ ئۆلتۇرـاى ئۇچ جۇپ 
   دادىعى خۇددى بىز واۋۇل نەؼىاۋۇلذەً چەبذەظلىَ بىلەى باللىزىًىڭ ئاروىعذا تۇراتتى.  

 "ئەڭ ئاخىزوى وېتىو واچاى ٌۇرۇؼتۇڭلەر؟"

 يىلىهۇ ئعىهذە والهاپتۇر" -1991يىلىهۇ  -1990"

 "ظېفىًهىذىڭىشنۇ باللىزىڭىشيى؟"

 نەيذا بۇ رەظىو بار""ظېفىًذىو، ئەنها 

 بارناولىزى بىلەى باللىزىًىڭ چىٍٍىعًى ظىلىذى. 
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 تېلىمۇيذا بىز وىش بالىًىڭ ئاۋاسى ئاڭاليذى 

"خەللۇ يىَ، نەى ئېپىذەم، چۇڭ دادام ئۇپىزاتعىيە وىلىًىپ خېلىال ياخؽى بۇلۇپ والذى، نىًىڭ 
  وۇالنهۇ خېلى بۇؼاپ والذى، بىشيىڭ يىشىفا ٌىلەنعىش؟ "دىذى

 "ئەلۋەتتە، وايذاه بارىهەى؟"

 يولفا چىىىپ ياروېىى تۆـزاه دىّەى يەردە چۇؼۇپ وېلىڭ" – 3"نەيذايذىٌ 

يېشىفا بارىذىفاى يېپ يېڭى ئاپتۇۋۇسيىڭ يالتىزاه ئۇرۇيذۇولىزى بىلەى تۇتىۇچىلىزى يالتىزاپ، 
ەظٍى يىشا خۇددى تۇپا چاڭ ۋە ئاڭّال داڭّال يىشا يولذا ئعىت بۇلۇپ ٌەتٍەيذەً ئىذى.  ئ

يولى خۇددى يېڭى ئاپتۇۋۇسيى يەسەرِە ئىلهىفايذەً ئۇرۇپ، چايىاپ ظىلٍىپ ظائەتلىَ 
، ئاخىز بىز ئووًى ظۇيذۇرۋىتپ، بىشيى يېزىو يولذا تىشلىّىًى ئوى ٌىلۇنىتىزدىٌ ئاؼۇرناي

وويذى. بىش ئاپتۇۋۇسدىٌ چۇؼۇپ، نىجلىپ ٌەتٍەى چاوًى ٌۇرۇپ، يېزىو ظائەتتىٌ ٌىيىٌ 
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ى ٌىيىًٍى يوۋەتتىٍى ناؼًىًى ٌۇتۇپ تۇرـاچ، نەى ئەتىزاپًى ٌۇسەتعەم ٌەڭزى ٌىلىذىفا
وەۋرە  وۇيۇلفاى، ٌىچىَ تاؼالريۇـاى ئۇظتىّە يەر، ٌۆً رەڭلىَ ئويلەر بىلەى ئورۋال ٌەتٍەى 
اليذىٌ وۇپۇرۇلفاى ناسارالر بىلەى تۇؼىاى پاٌىش بىز  نەٌٍىّە واراپ تۇردىفاى تاؼلىزى

يېىىٌ يەردە ئەتىزاپىذا يېؽىل چېًىىىؾ پارچىلىزى چېچىلىپ ياتىاى،  ۇم.ساراتّاَلىىًى ٌۆرد
تورىعى بېعىلىپ والفاى ِۇنبەسِە ئۇخؽاپ ٌىتىذىفاى يۇنۇاله بىز ئوي بار ئىذى. نەى 

يۇـاى بىز بىزسىًًىڭ ئاظتىذا بىز  ئىچىّە وارىعام ِۇڭّا ئويًىڭ يۇچۇوتىٌ ٌۇسۇنًى وىعىپ
 ىهلەر بىلەى ئىؽٍاپالردا تور باـالپ ٌەتٍەى ٌىتاپالر ٌۇرۇيذى. دوۋە يەرظە تۇراتتى، ـۇۋا رەظ

 

بىشيى ئېلىۋالفىًى ٌەلّەى ئاپتۇۋۇس ئادەنلەريى چىىىزىپ ناڭاي دەپ تۇرۇؼىفا ئۇلّۇرۇپ 
يۇِۇۇرۇپ چىىىۋالذىو. ناؼىًا تىشلىؽىپ، ئېتىشالر ـۇۋالىؽىؽىا باؼلىۋىذى، بۇ يولًىڭ َېلىىى 

ر تەرەپٍە بارىذىفاى يول ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو. دەرەخىە واى تانچىاليذىفاى دەرەخ با
يېىىًلىؽىۋىذۇه، يېڭىذىٌ چىىىاى يۇپۇرناولىزى تېخىهۇ يېؽىل، ؼاخلىزىفا ئېعلفاى رەڭذار 

رەڭ چىچەٌلەردەً ٌۇرۇيۇپ، دەرەخًىڭ ـۇلى نەى ئىلّىزى وېىو -لىًتىالر خۇددى رەڭّا
اؼىًىا دەرەخٍە يېىىًالؼىايعىز يولًىڭ نٌۇرِەيذىًهۇ يۇـۇياپ ٌەتٍەيذەً ٌۇرۇيذى. 

ئۇتتۇرىعىذىٍى بۇ دەرەخٍە َىلىال ظۇوۇلۇپ ٌىتىذىفايذەً ئادەنًى ئەيذىؽىّە ظاالتتى. 
ئاپتۇۋۇس دەرەخٍە يېىىًلؽىپ ئاظتىلذى، دەرەخ ؼاخلىزى ئالذى ئەيًەٌٍە تېّىپ ٌىتەيال دەپ 

 م. وېلىۋىذى نەى ظۇوۇلىذىفاى بولذى دەپ ئۇسۇنًى نەٌٍەپ تۇتتۇ

ئەنها دەرەختىٌ بىخەتەر ئۇتۇپ ٌەتتۇه، ئايذى دولىۇيالپ ئېىىۋاتىاى بىز ئېىىًذىٌ ئۇتۇپ، 
 ياروېىى تۇـزاه يىشىعىفا يېتىپ ٌەلذۇه. 

نەى دەرەخ ئاظىتىذا بىز يىهە چايًاپ ئولتۇرـاى ئىپىذەنًى تاپتىو، ئۇيىڭ واڭؽىزى 
ىزىذىٌ ظۇيۇؼتىٌ ئاراى تەظتە ئىلّىزٌىذىًهۇ بەٌزەً ِۇسەل ٌۇرۇيذى. نەى ئۇسۇنًى لەۋل

تۇظۇپ، وول ئېلؽىپ ٌۇرۇؼتۇه. يول ياوىعذىٍى واتار ٌەتٍەى تىزەٌلەر ئوخؽاػ 
بىز توپ ـاسيى َەيذەپ  نەيشىزىلەريى خاتىزلەتتى، يول بويىذا تۇپا ٌوچىالرۋاتىاى تۇخۇالر،

ۇر وايًاپ َويلىفا ٌىزىپ ٌىتىۋاتىاى بەظتلىَ ئايال، بىز چەتتە تۇتۇتالپ تۇرـاى تەرەٌت
 تاؼىىًلىي بىلەى تۇلفاى يىشا َاياتىذىٌ دىزەً بىزەتتى. 

 نەى ئىپىذەنذىٌ ظىلەريىڭ يىشىذا خىتاي يۇوهۇ دەپ ظۇرىعام

 "يوه، بۇ پاٌىش تۇپزاه، ئۇالريىڭ ِەيذە پۇرىفىذىٌ خالى"

 "ئۇالر وايذاه پۇرايذۇ؟"

 "داۇر دەرنەً، يەيى ئاچچىي نۇرچ پۇرايذۇ"
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 پۇرايذۇ دەيذۇ؟" "ئۇالر ظىلەريى يىهە

"ووي ِۇؼى پۇرايذۇ دىيىؽذۇ، بۇ يەرِە يېڭىذىٌ ٌەلّەى خىتايالر بۇريىًى تۇتىۋىلىپ بۇ خىل 
 پۇراوىا چىذالهاي والىذۇ" دەپ ٌوڭلى ئايًفايًى دورىذى. 

ئېپىذەم يولذا ئۇچزىفايالريىڭ َەنهىغ بىلەى ظاالنالؼتى، بەسىلىزى نىًىڭ ٌىهلىًّى 
 نۇ وىلىهذى، بىش باراڭلىي بىز َويلًىڭ ئالذىذا توختىذۇه. ظورىذى، بەسىلىزى پەرۋا

 "بۇ ئويّە ٌىزىپ چىىعاه بۇالنذۇ؟" دىذى

 "بۇ بوۋىڭىشيىڭ ئويىهۇ؟"

 "ياه، تاـانًىڭ ئۇيى".

ئېپىذەم َويلىفا ٌىزىپ تاـىعىًى چاوىزىۋىذى، بىز وايچە نىًۇت ئويهەي، بەظتلىَ ٌەلّەى، 
زۇ چۇؼۇؼٍا باؼلىفاى، ظەل نۇٌچىيىپ والفاى بىزى وارا چاچلىزىًىڭ ئەتىزاپىفا وى-واپ

چىىىپ، ئىپذەم بىلەى وىشـىٌ ظاالنالؼتى. تاـىعى بىشيى ئويّە باؼالپ، وائىذە بويًچە نىۋە 
چىۋىلەر ۋە تاتلىي تۇرۇنلەر بىلەى چاي تۇتۇپ، ئايذىٌ ِۇؼًاى بىلەى نېُىهاى وىلذى. ئىچىّە 

 هىلىي بولٍىفا ئۇخؽاپ ٌىتەتتى. يۇنؽاه پىؽىاى ِۇؼًاى بىشيىڭ يۇتتىٍى وىي

 "بۇيى ياخؽى ٌۇرەنذىٍەيعىش يىَ؟"

 "بەٌال والتىغ ئىٍەى"

"باساردا بۇيذاه ئىعل ِۇؼًايالريى تاپهاه تەط، نەى ئاؼخايانذا ظاتعام باسىزىو ئاالَىذە ئېىىپ 
 ٌىتىذۇ"

 "ئاؼخايا ئاچانعىش؟"

 "ؼۇيذاه، نەيذايذىٍى ٌاۋاپ پادىؽاَىًىڭ يېًىفا ئاچىهىش"

 چىزايىهذىٌ َەيزايلىي چىىىاى بولعا ٌىزەً "ظىشچە بۇ ـەلىتە پىٍىزنۇ؟" دەپ  ظۇرىذى. 

ياؼالردىٍىلەريىڭ ئاؼخايا ئاچىىًىًى ٌورنىّەى، ؼۇڭا َەجەپلەيذىو،  18"ئۇيذاه ئەنەط، نەى 
 پۇلًى وەيەردىٌ تاپتىڭىش؟"

ەى ئىپىذەنًىڭ باؼىىالرـا ئىۋەتىپ بەردى" ن پۇل "نىًىڭ يەيە بىز تاـام بار، ئۇ ئەرەبىعتايذىٌ
ئۇخؽىهايذىفايلىفىًى َىغ وىلىؽىا باؼلىذىو، ئۇيىڭ ئىزادىعال بۇلۇپ والهاي، بۇ ئىزادىًى 

ئۇيىڭ ئىجتىهائى نۇايعىۋىتى ٌەڭ، ۋە ئىًّىلىشچە  ئؽىا ئاؼۇرىذىفاى ئىىىتعادىهۇ بار ئىذى. 
ى نۇنٍىٌ ئىذى، ئەنها ظەۋىيەظىهۇ يۇوۇرى بۇلۇپ، ئەرٌە يايًاه وىش بۇلۇپ وېلىؽى تانانە

چىٌ،  ئۇيىڭ جىعهىذىٌ بىز خىل تارتىًچاولىي ۋە ٌەنتەرلىَ چىىىپ تۇراتتى. ئۇيىڭ ئىهايى
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ئەسەلذىٌ ئۇـۇل دوظت تۇتۇپ باوهىفاى واتلىهذا ئۇرۇى ئالفاى بۇلۇپ، چۇڭىۇر  َەم ٌوڭلىًىڭ 
وڭلى يىهىًى ئىذى، لىٍىٌ ٌىيو ٌىچەٌلىزى نۇدا، تىزياولىزى َەنىؽە بۇيالفاى بۇلۇپ، ٌ

 خالىعا ؼۇيىڭفا ئىزىؽەلىؽىذە وىلچە ؼەً يوه ئىذى. 

تاالدا بىز وايچە باال ئاظهايذىٍى بۇلۇت تۇپى ٌەبى نىذىزالپ تۇرـاى ووي توپىًى َەيذەپ، 
ئېتىشالرـا چۇؼۇۋاتىاى ٌەچٍى ؼەپەوًىڭ يۇرىذا ووي توپىذىٌ چىىىاى پۇراوالر ئەتىزاپىا 

 ڭ ئۇچىۇيذىلىزى لەيلەپ تۇراتتى. يېيىلىپ، َاۋادا ووي يوڭلىزىًى

يىزاوتىٌ بىز ياؼايفاى ٌىؽىًىڭ ئاۋاسى ئاڭاليذى، بۇ ئېپىذەنىًى ئىشدەپ چىىىاى بۇۋىعىًىڭ 
چاوىزـاى ئاۋاسى ئىذى. نەى بوۋايفا خىتايچە ظاالم وىلىپ َال ئەَۋالىًى ظورىعام بۇۋاي 

دى. ئايذى بۇۋايًىڭ جاۋابىًى چۇؼۇيەلهەي وېىلىۋىذى ئېپىذەم ئۇيفۇرچىفا تەرجىهە وىلىپ بەر
"َال ظۇرىفايلىفىڭىشـا نىًًەتذارلىي بىلذۇرىهەى،  ناڭا ئىًّىلىشچە تەرجىهە وىلىپ بەردى

 َاسىز ٌۆپ ياخؽى بۇلۇپ والذىو، ئەنها وېزىلىي يەتتى" دىذى. 

 "وايچە ياؼىا ٌىزدى بوۋىڭىش؟"

 "تۇوعاى بىز ياػ"

ۇم بېعىلفاى پۇلو ظاوالپ تۇراتتى، ئاؼىاسىًىو ئويذە بىشيى يۇـاى بىز تەخعىذە ئۇظتىّە تۇخ
  َىلى تېخى بىز يىهە يىّەيلىّىًى ئۇيتۇپ وېلىپ بىتاوەت بۇلۇپ ٌەتتى. 

-تاناوتىٌ ٌىيىٌ ئېپىذەم دۇئا وىلىۋىتىپ، ئايذىٌ "يىَ تويفا بېزىؽًى خاالنعىش؟ بەٌال ئەى
 ئەيەۋى توي" دىذى. 

 "ٌىهًىڭ تويى ئۇ؟"

ىڭ تۇيى، ئۇ يىّىت بەٌال وانالؼىاى، ئەنها ئايالى ئايچە ئەنەط. "خوؼًىهىشيىڭ چوڭ ئوـلىً
 ئاپال ئۇيذاه دىعەم بولهايتى، چۇوۇم ئۇيىڭذىٌ ئۆسرە تىلىؽىو ٌىزەً" دىذى. 

 "نىًىڭچە ئۇيذاه وىلهىفىًىڭىش ياخؽىهىٍى"

 توي نەرٌىشى بىز نەيذايذا ئوتٍۇسۇلذى، ئەتزاپتا بىز وايچە يۇس ٌىؽى ئېلىٍتىزۇيىَ چالفۇ
ئەظۋاپتىٌ چىىىۋاتىاى نۇسىٍىًى تىڭؽىفاچ وىش بىلەى يىّىتًى ظاوالپ تۇراتتى. ئۇالر ئالذىفا 
نېىڭؽى بىلەى َەنهەيلەى جىو بۇلۇپ وېلىؽتى، وىشيىڭ توي ٌىيهى خۇددى تەتۇرى ئۆرۇلّەى 

ىپ، نەيذىعىّە وىشىل بۇرۇلٍا ٌىي–ئەتىزىّۇلذەً ِۇسەل بۇلۇپ، يىّىت وارا رەڭلىَ ٌاظتۇم 
ئۇالر نەيذايًىڭ ئوتتۇرىعا بېزىپ ئۇظۇلفا چۇؼتى. تۇظاتتىٌ  ئىذى. تاوىۋالفاى ِۇل 

ئەتىزاپتىٍىلەر چۇواى ظېلؽىپ وىش بىلەى يىّىتًىڭ ئۇظتى بېىؽفا رەڭذار چاچىۇالريىڭ 
چېچىپ، ٌىيهلىزىًى وىشـۇچ َەم يېؽىلفا بويۋەتتى. ئاخزىذا َەنهىهىش تەڭ ئاۋاسدا ۋاوىزاپ 

ّىتلەر ئەتىّەيذىٌ بىزى ٌۆسلىزىًى ئۇسەلهەي واراپ تۇرـاى وىشالر تۇپىفا ئالىىؽلىذۇه. ياػ يى
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جۇپ بۇلۇپ –بېزىپ، ئۇالريىڭ ئۇظۇلفا تەٌلىپ وىلىذى، يۇرـۇيلىزى وۇبۇل وىلىپ، جۇپ 
ئادەنلەر ئوس ياؼلىزىفا ناط َەرىٍەتلەر بىلەى ئۇظۇل ئويًاپ، نەيذايذا  ئۇظۇلفا چۇؼتى.

ا تاؼهەنەت ئاتلىي بىز يىّىت َەنهىذىٌ ئۇظتا ئۇظۇلچى بۇلۇپ پىزوىزاؼتى. بۇالريىڭ ئارىعذ
ٌۇرۇيذى، ئەتىزاپتٍىلەر ئۇيىڭ ئعىهىًى چاوىزىپ ئالىىؽلىۋىذى، ئۇ خۇددى ئاڭلىهىفايذەً 

 لەرسەى ئۇظۇلًى داۋانالؼتۇردى. 

َاياجايلىًىپ ٌەتٍەى تاناؼابىًالر نەيذاى ئوتتۇرىعىفا واراپ وىعتاؼىا باؼلىۋىذى، وولىذا 
 ىۋىي تۇتىۋالفاى باؼىۇرـۇچى ئاروىفا چېٍىًهىّەيلەريى چىۋىي بىلەى ظېلىپ چېٍۇيذۇردى. چ

ئۇظۇل يوه، وىش -ئەرٌىًًىڭ تويىذىٌ ئاالَىذە پەرولىًەتتى، ئۇيىڭ تويىذا ياخؽا توي بۇ
ئايزىو ئۇلتۇرۇپ تەبزىٍلىّەى ئىذى. بۇِۇيٍىعى تانانەى باؼىىچە بىز -يىّىتلەر ئايزىو
، ٌؽىلەردە خۇؼاللىىتىٌ باؼىا ئىپادە چىىهايتى. نەيهۇ ؼۇ َاياجايلىي نۇراظىو بۇلۇپ

تۇرتٍىعذە ئېپىذەنًى تايعىفا تەٌلىپ وىلعام، ئۇ وىشىزىپ ٌىتىپ رەت وىلىؽىا ئۇرۇيىۋىذى 
نەى پەرۋا وىلهاي ئۇيى نەيذايًىڭ ئوتتۇرىعفا باؼالپ ٌىزىپ، ٌؽىًى نەظخۇػ وىلىذىفاى 

 اظىتذا تۇختىهاي ظائەتلەپ تايعا ئويًىذۇه. يۇلتۇسالريىڭ چىهىزالؼلىزى ئ

100 

ئارىذا بىز وايچە َەپتە ە بۇلۇپ والذى. يېىىًذىٌ بىزى ئابذۇلًىڭ َەرٌىتىذە بىز خىل ـەلىت
لۇپ، ىڭ دەظلىۋىذىٍى بىز ٌۇيى ئۇيىڭذا يورناظىشلىىالر ٌۆرۇيناي ئايلىز ٌئايذىٌۇرۇيهەي، 

  ىذى.  ئەولىذىٌ ئېشىؽىا باؼل

بىز وايچە  ىئاپىعيذى. تۇوىىًى بىلەى ناڭذۇرىۋاتىاى ناؼىًچىلىي دۇٌٍىًىذا باؼال بۇ َالەت ئۇچ
تۇرلەػ ئۇچۇى َاسىزلىًىپ ناؼىًىًى َەرٌەتٍە ٌەلتۇرؼى بىلەى ڭ پۇچىىفىًى يىلۇڭ ئؽتايًى

ناؼًىًى تېپىؽٍە باؼلىفاى َاناى ئابذۇل عى ئابذۇل ظلٍىًىؽٍە باؼالپتۇ، ئايذىٌ ظىڭلى
ئۇيىڭ بۇ َالىذىٌ ى ئېلىپ، رېتىهفا ٌەلتۇرۇپ ئويذە پىىىزاؼىا باؼالپتۇ. وولىفا بىز وايچىً

الرـا چىزايىًى ـەلىتە وىلىپ، بىز تەرەپتىٌ لووروۇپ ٌەتٍەى دۇٌايذا ئؽىلەيذىفاى ئايا
ئۇالر  پىزوىزاپ، بىز تەرەپتىٌ تىلىًى چىىىزىپ َىجىيىپ ئۇالريى تېخهۇ ئاالوە سادە وىلىۋىتىپتۇ. 

ىزاوالپ ئوسلىزىًى واچۇرىؽى بىلەى ناؼىًىالريىڭ ئاۋاسىًىڭ تۇختىؽى بىلەى ناؼىًلىزىذىٌ ي
 ئابذۇلهۇ ٌوس وارچۇـى ئاظهايفا واراپ، ئاـشى ٌالچىيىپ خۇدىًى يۇوۇتۇپ يەردە يېتىپ واپتۇ. 

ئۇيذىٌ ٌىيًٍى ئىٍٍى ٌۇيذە ئائىلىعىذىٍلەر ئۇيى َالىفا وايتۇرۇػ ئۇچۇى وىلهفايلىزى 
ئەڭ ياخؽى ٌۇرۇدىفاى تاناوالريى ئاـشىفا ظېلىپ بېىىپتۇ، وېزىًذىًؽى  والهاپتۇ، ئاپىعى ئۇ

ٌاچاتالپ بېىىپتۇ، ئايالى لەۋلىزىّە ظۇيۇپ بېىىپتۇ، لىٍىٌ َىچ وايعى ٌارـا ٌەلهەپتۇ. 
ۋېزىًا نۇنايفا ٌورظۇتۇپتۇ، نۇناي ئاۋال ئابذۇلًىڭ وۇلىفى بىلەى ئاـشىًى ئايذىٌ ئۇيى 

لىفا ؼىٍەر ظۇيى ظۇرٌىّەچ ئايالىذىٌ بىز نۇيچە ؼەچىغ تەٌؽۇرۇپ ٌۇرۇپ، ئايىذىٌ وو
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ظۇئالالريى ظۇراپ بىچچارە وىشيى خىجىل وىلىۋىتىپتۇ. ئاخىزىذا وولًى پۇالڭؽىتىپ نەـلۇب 
 بولفايلىفىفا تەى بېزىپ، نۇالسىهىتى ئۇچۇى ئوى يۇەى ئېلىپ وېلىپ ئۇالريى يولفا ظاپتۇ. 

ى وايذاه بىز تەرەپ وىلىؾ َەوىىذە نەظلىُەت ئېلىپ يىشىًىڭ ئاوعاواللىزى يىفىلىپ بۇ نەظلىً
بىزپتۇ، ئۇالرىٌ بىزى خۇؼًا نەَلىذە بىزىًىڭ بۇيذاه ٌىعەللەريى داۋاالؼىا ئېپى بارلىفىًى باياى 
وىلىپ، ئۇ ٌىؽىًى باؼالپ ٌىلىؾ ئۇچۇى بىزىًى ئىۋەتىپتۇ. ئۇ ٌىؽى ئەتىعى ٌىلىذىفاى 

 بوپتۇ. 

ٌۇرۇنعىش ٌەلّەى بۇ ئۇچٍە ظاوال ئادەم يىتىپ ٌەلّەيذا  ئۇسۇى توى ٌىيۋالفاى پاٌار َەم
ئەنها ئۇ ٌىؽىًىڭ ِەپ ظوسلىزىذىٌ ٌەظپىًى  ىذى. َەنهعى ئۇيىڭفا تاسا ئىؽىًىپ ٌىتەله

ياخؽى بىلىذىفايلىفى چىىىپ تۇراتتى. يېڭى تۇناولىزى بىلەى بەوەظەم تۇيلىزىًى ٌەيّەى 
ط ٌويًەٌلىزىًى ٌەيّەى ئاياالر يىشا  نەيذايفا ئەرلەر، تويذىال ٌىيىلىذىفاى چىزايلىي ئەتلە

دۇنباوالريىڭ ظاداظىفا تەڭٍەػ وىلفاى باخؽىًىڭ َەرٌىتىًى ٌۇرۇپ –توپلىؽىپ، داپ 
يۇرِەى ئابذۇللًى نەيذايفاى پاالط وېىىپ ئەولى َوؼى باؼىا يەردە ؼتى. ئۇسۇى ئوتهەي ئولتۇرۇ

  ى. ىزىؽتىباؼالپ ٌ

ه ۋە وىشىل رەڭلىَ رەخ بىلەى ياظالفاى تايىذا باـالپ، ئايذىٌ باخؽى ئالذى بىلەى ئابذۇلًى ئا
يېؽىل بەلۋاؿ بىلەى بېلىًى باـالپ، ٌۇيۇپ ٌۇل بولفاى تاياه بىلەى ٌاظىعفا ئۇچ وېتىو 

باخؽى ئابذۇلًىڭ وېزىًذاىؽلىزىفا ئىؽارەت ىۋىذى داپًىڭ ظاداظىهۇ ٌۇچۇيۇؼٍە باؼل دى.ئۇر
ىذى. ئايذىٌ ئايالى ئىعزىي ظېلىپ ئالذى ىّىشِە ئۇرئۇالر ئۇيى نەٌٍەم وىلىپ ٌۋىذى وىل

بىلەى ئابذۇلًىڭ ئاـشىفا تەٌٍۇسۇپ، تۇـۇلفاى ٌۇيىًىڭ تورتىذەً يايًىڭ چورىعىّە ئۇردى. 
ئىعزىىتىٌ چىىىاى ٌۇلىًى ئۇيىڭ يۇسىّە پۇدەؼتى. ئايذىٌ بىز تۇخۇيى بۇـۇسالپ وېًىًى 

ه بىز ظائەت داۋانالؼتى، َېلىىى باخؽا ئابذۇلًىڭ بەدىًىّە ظۇرتتى. بۇ نۇراظىو نۇؼۇيذا
لىذى بىلىذىفاى بارلىي ئۇظۇلالريى ئىؽلىتىپ باوىتى )بەسىلىزىًى ؼۇ يەريىڭ ئۇسىذە ئىجات وى

ئۇيىڭ خىيالى يەيىال ٌەتٍەى  ىذى، ى ئابذۇلفاى ٌار وىلهع(، ئەنها بۇالريىڭ َىچ وايعبولفاي
 والفايذەً ٌۇرۇيذى.  يەردە

شۇريى ئۇچۇرىۋتىپ ۋىىلىهًىڭ ئاخىزىًى ٌۇرۇؼٍە ۋاوتىو يەتهەي تىلىنىًىڭ دەرظىو بولفاچ ل
  ئالذىزاپ چىىىپ ٌەتتىو. ئابذۇل سادى ظاوايذىهۇ يوه بىلەلهەي والذىو. 
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ِىچە ٌىؽى َوٌۇنەت بىًاظىًىڭ ئالذىذا توپلىؽىپ، َوٌۇنەت  50دىٌ 20َەر ٌۇيى 
وىلىؽتى، ئەنها ئۇالريىڭ توپلىؽىؾ خادىهلىزىًى ٌورِەى َاناى ۋاروىزؼىپ وارؼىلىي باياى 

ئەنەلذارالريى ئايچە چۇچۇتىۋەتهىذى، يانايىؽچىالريىڭ َەرٌىتىهۇ ئايچە بەً ٌەظٍەى ئەنەط 
رولًى تۇلۇه َىغ وىلىپ وايذاه وىلىؽًى بېلىپ ئىذى. وارىفايذا َەر ئىٍٍى تەرەپ ئوسلىزىًىڭ 

 . بولفاى ئىذى
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ۇچۇى ئېلىپ بارـاى ئىىتىعادى تۇسۇلهە بۇ جۇڭّۇيىڭ دوييا ظودا ئۇرِىًفا ٌىزىؾ ئ
ئىعالَاتىًىڭ تەظىزىّە ئۇچزاپ تاوىلىپ والفاى دولەت ئىّىلىّىذىٍى تۇوۇنۇچىلىي 

لابزىٍىعىذىٌ ئىؽعش والفاى ئىؽچىالريىڭ ياراسلىي يانايىؽى ئىذى. نەسٌۇر ٌارخايىًىڭ  
يوه،  ئەنها بۇ ساۋۇتتا باؼىۇرۇؼى ياچار بولفاچ، ئىؽلەپچىىىزىؾ ئۇيۇنىًىڭ تۇۋەيلىّىذە ؼەً 

ئىؽلەيذىفاى ئۇيفۇر ئىؽچىالريىڭ َىچ وايذاه بىز ٌاپالەتعىش ئىؽتىٌ بۇؼۇتۇلىؽى ئۇالريىڭ 
ياراسلىفىًى وۇسـىفاى ئىذى. ئىؽتىٌ بۇؼۇتۇلفاى ئوي ئايذىٌ بىزى پەوەت بىز وېىتو ئاسراوىىًا 

 پۇل ئالفايذىٌ باؼىا َىچ وايذاه ٌىزىهى يوه ئىذى. 

يىڭ ئارىعذا تۇرظۇيًىڭ ئىًىعىهۇ بار بۇلۇپ، ئۇيىڭ ئىٍٍى پەرسەتًىڭ بىزى ئوپٍە يانايىؽچىالر
ٌعىلىّە ِىزىپتار بولفاى بۇلۇپ، ئۇيىڭفا دورا ئېلىؾ ئۇچۇى يۇرـۇى پۇل ٌىتەتتى. ساۋۇت 
تاوالفىذىٌ بىزى ئىؽعىش والفاى ئىًعىًىڭ َالىذىٌ خەۋەر ئېلؽى تۇرظۇيًىڭ سېههىعىّە 

تۇرظۇى بۇيى ئاٌىًىڭ ئۇٌىعفا ئۇتەؼٍە تېّىؽلىَ نەظئۇليىتى دەپ چۇؼۇپ والفاى بۇلۇپ، 
بىلىپ، وىلچە ۋايعىفىًىًى ئاڭالپ باوهىذىو. ئەنها بۇ خىل ئادالەتعىشلىٍتىٌ ئۇيىڭهۇ واتتىي 

 ئۇـۇظى وايًايتى. 

پ "وايذاه ئىًعايالر بۇالر؟ ئۇالر يىهە دەپ باؼىىالرـا نۇؼۇيذاه نۇئانىلە وىلىذۇ؟ ئاـشىذا بىز ِە
وىلهىؽى باؼىىچە، لەۋسىًىڭ َىچ ئىتىبارى يوه. ئىتالر! ئۇالر َەتتا ئىتىىهۇ يەتهەيذۇ! ئىًىو بۇ 
ساۋۇتتا وايچە يىل ئىؽلىذى بىلەنعىش؟ ئالتە يىل، ئالتە يىل نۇؼۇ َايۋايالرـا ئىؽلىذى، بۇالر 

ايتى. َىچ ٌۇڭلۇنًى ئاياليذۇرىۋىتىذۇ. ئەِەر ئۇيفۇر بولهىفاى بولعاه بىشِە بۇيذاه وىلىه
 وايذاه بىزى ئۆس ئادەنلىزىّە بۇيذاه ئىؽًى وىلهايذۇ".

ئۇيىڭ ئاچچىفىًى تۇـزا چۇؼۇيۇؼٍە بولۇدۇ، ئەنها ئۇيىڭ دىّەيلىزى خاتا، چۇيٍى جۇڭّۇيىڭ 
 – 2002ىاى ئىذى. ؼەروى تەرىپىذىهۇ ئوڭ نىڭالپ ٌىؽى ئۇخؽاػ نۇؼٍۇالتالرـا دۇچار بۇلۇؼ

نىڭ پًىعيەِە چىىىاى ئىؽچى  50لذىٍى داچىڭ يىمىتلىّىذە ىؽىها -يىلى نارت ئېيىذا ؼەروى
 30ياراسلىي ياناييىؾ ئوتٍۇسِەى، داچىڭذىٌ ئايچە يىزاه بولهىفاى لىئاۋياڭ دىّەى يەردىهۇ 

نىڭ ٌىؽى يانايىؾ وىلفاى. ئۇالريىڭ تەلىۋىهۇ ـۇلجىذىٍلەردەً ئىؽعىشلىي ۋە نائاػ 
 تۇختۇتۇلۇپ وۇيۇػ بىلەى نۇياظىۋەتلىَ ئىذى.

جۇڭّۇدا ئىجىتهائى پاراۋايلىي تۇسۇلهىعى بولهىفاچ، بۇ خىل نەظئۇليەتلەريى ؼۇ ٌىؽىلەرِە 
نەظئۇل ساۋۇت ٌارخايا ۋە ئىذارە جەنىيەتلەر ئۇظىتّە ئېلىؽى ٌىزەً ئىذى. دىهەً ئىؽتىٌ 
بۇؼۇتۇلفاى ئىؽچىالريىڭ تۇرنۇػ ٌاپالىتىًى ئۇالر ئىلّىزى ئىؽلىّەى ساۋۇتالر ئۇظتىّە 

زەً دىّەى ِەپ، ئەنها يېڭىذىٌ باسار ئىىتىعادىفا ناڭفاى بۇ خىل ٌارخايىالر ئۇچۇى ئېلؽى ٌى
 بۇيى تۇلەػ َەوىىەتەى ئاظايفاى چۇؼهەيتى. 

پارىخۇرلۇوىا وارؼى  ظۇدا ظېتىىتا ظەنىهى بۇلۇػ، ِەرچە َوٌۇنەت يېىىىًىى يىلالردىٌ بىزى
ئېفىز يەيىال  پارىخۇرلۇهلىعهۇ، چۇرۇڭالريى وىلىۋاتىاى بو –تۇرۇػ َەوىىذە يۇرـۇى ۋاراڭ 
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ِىشىت صۇريالالردا بۇ َەوتە ئۇسۇى خەۋەرلەر بىزىلىپ، يۇرـۇى نۇَىو نەظلىلەريىڭ بىزى ئىذى. 
ئەنەلذارالر ئەتٍەظچىلىَ ياٌا ئىىتىعادى نۇياظىۋەتلەر بىلەى ئەيىپلىًىپ، بەسىلىزىّە ئۇلۇم 

هائى َاياتًىڭ َەر وايعى بۇلۇڭ جاساظى بىزىلّەى. پارىخۇرلۇه ۋە خىيايەچىلىًٍىڭ ئىجتى
پۇچىاولىزىفىچە ظىڭىپ ٌەتٍەيلىّى َەوىىذىٍى نەظلىلەريى خەلي بۇرۇيذىٌ بىزى ئەيىپلەپ 
ٌەلّەى بۇلۇپ، َوٌۇنەتًىڭهۇ بۇيى ئىتىزاپ وىلىؽى، ٌىؽلەر يۇوۇرىذىٍى رەخبەرلەردىٌ 

 باؼىىىعًى نۇؼۇ خىل وىلهىؾ بىلەى ئەيىپذار وىلعا بۇلۇدۇ دىهەٌتۇر. 

ۇؼۇ يۇوتىذىٌ ئېلىپ ئەيتىايذا ـۇلجىذىٍى بۇ َادىعە ئاالَىذە َىعاپاليهايتى، يەيى ن
يەيە بىز يۇوتىذىٌ ئەنەط دىهەٌتۇر. ىعى نەظلٌەنعىتىؾ ـۇلجىذىٍى ئىؽعىشلىي نىللى 

دولەت بىلەى نىللەت دىّەى ئۇوۇنفا بولفاى وارىؽى ئۇيفۇرالريىڭ ئېڭىذە ئېلىپ ئەيتىايذا 
ۇيذاوتىهۇ ئاظاظلىي َووۇوذارالريىڭ خىتايالر ئىٍەيلىّىّە ٌۆس يۇنۇؼىا . ؼئارلىؽىپ ٌەتٍەى

بولهايذۇ. ئۇيفۇرالر ئىچٍىزدە تۇسۇً ئادەم تۇيۇنىعا ياٌى بېزىپ ٌىلىؽٍە ئىتياجى بولهىعا، 
ئىچٍىزىذىهۇ ئۇخؽاؼال يانزاتلىىًىڭ دەردىذىٌ وىيًىلىۋاتىايالريىڭ بارلىفىٌ ئۇيفۇرالر يەدىٌ 

ڭ ِىشىت صوريالالردىٌ ئاڭلىفايلىزىًى ئۆسِەرتىذىفاى باؼىا ئۇچۇر نەيبەظى بىلعۇى؟ ئۇالريى
بولهىفاچ، ئۇؼۇ ئاؼۇرنا ئۇچۇرالرـا چىٌ پۇتۇپ ئولتۇرۇدۇ خاالط. ئۇالر ئىٍزايالردا رۇياه 
تېپىۋاتىاى خىتياالريى ٌۆرِەيذىٌ ٌىيىٌ، بۇ خىتاي َاٌىهيىتى بىشِە وارؼى ئىٍەى دىهەي 

 عۇى؟وايذاه خۇالظىّە ٌەل

ئۇالريىڭ بۇ خىل خۇالظىعىًى ئىعپاتاليذىفاى دەلىللەرنۇ ئاس ئەنەط، نەظلەى ئۇيفۇرالريىڭ دىًى 
ئەرٌىًلىًّى باظتۇرۇػ، ئۇالريى بولّۇيچى دەپ جاساالػ، نەجبۇرى باال ئالذۇرۋىتىؾ ۋە ئانهىۋى 

رىؽًى َوٌۇم ئىالى وىلىؾ يىفىًلىزىذە ظاسايى وىلىؽالريىڭ َەنهىغ ئۇالريىڭ بۇ خىل وا
بىزىتى، ؼۇڭا ئۇيفۇرالريىڭ يەسىزىذە نۇؼۇالريىڭ َەنهعى ئۇالرـا دۇؼهەيلىَ  ئىعپاتالپ

 وىلىۋاتىاى خىتايالريىڭ وىلهىؽى بۇلۇپ ٌۇرۇيەتتى. 

102 

بىز ٌۇيى نىللى ظىًىپتىٍى نەدىًە ئعىهلىَ بىز وىش بىلەى َويلىعذىٍى ئالها دەرخىًىڭ 
اي وىشى ٌىزىپ ٌىلىۋىذى، بۇ ناڭا خۇددا يورنال ئاظتىذا چاي ئىچىپ ئولتۇرظاه، بىز خىت

ئەنەظتەً تۇيۇلذى.  ئۇ بويًىفا رەظىو ئاپىزاتى ئېعىۋالفاى بۇلۇپ، خۇددى يولذىٌ ئېشىپ 
 والفاى ظاياَەتچىذەً ئىؽىَ ئالذىذا تۇختاپ والذى. 

ئۇالرـا نەدىًە ئۇيىڭفا ئىًّىلىشچە ظاالم وېلىپ "خەللۇ لۇ خۇڭ" دىۋىذى نەى َەيزايلىي بىلەى 
ئۇ يەيجىڭ وارىذىو. لو خۇڭ ئۇسىًى تۇيۇؼتۇرـايذىٌ ٌىيىٌ نەظلىلەر ئېًىي بولذى. 

ئۇيۇۋىزظىتىتىذىٌ ـۇلجىفا ئاخباراتچىلىىتىٌ ۋاوىتلىي دەرط ئۇتۇػ ئۇچۇى ٌەلّەى 
ناِىعتىزلىىتا ئۇوۇۋاتىاى ئۇوۇـۇچى بۇلۇپ، ـۇلجىذىٍى خىتايالر بىلەى ئويفۇرالر 
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ظلىلەردىٌ بىخەۋەر ئىذى. بىز يۇوتىذىٌ ئېلىپ ئەيتىايذا ئۇ ِەرچە ئوتتۇرىعىٍى تارىخى نە
 خىتاي بولعىهۇ، ناڭا ئۇخؽاؼالر ياوا يۇرتلۇه َىعاپلىًاتتى. 

نەدىًە ئاؼخايىفا ٌىزىپ ٌىتىۋىذى نەى لوخۇڭذىٌ ـۇلجىفا وايذاه وارايعىش دەپ ظۇرىعام، ئۇ 
ئانزاه بۇلۇپ والفايلىفىًى ئەيتىپ،  ـۇلجىًىڭ بەٌال ِۇسەل ئىٍەيلىّىًى، ؼۇيذاوال َاۋاظىفا

ئۇصنە ئۇسۇؼٍا باؼلىذى. ئەِەر نەدىًە چىىىپ تاناه تەييار بولذى يېًىذىٍى ئۇصنە دەرىخذىٌ 
 دىهىّەى بولعا، ئۇ بىز تال ؼاخًى يالىڭئاچالپ وۇياتتى. 

 نەدىًە تاناه ئەٌزىۋىذى، لو خۇڭ ئۇيىڭ راسىلىفىًىهۇ ظۇراپ وويهاظتىٌ ئاپىزاتىًى ئېلىپ
رەظىهّە تارتىؽىا باؼلىذى. بەسى َەرٌەتلەريى ياخؽى تارتالهفىاى بولعا نەدىًەدىٌ وايتىالؼًى 
ظۇراپ، رەظىهّە ئالذى، نەظلەى چايًى تەٌزار وويذۇردى پىيالىفا، نەى وۇلۇنىًى ئۇچ وېتىو 

دىو، تەٌزار يۇيۇؼىا نەجبۇراليذىو. نەى ئۇيىڭ ئۇچۇى رەظىو تارتىذىفاى بىز نەيشىزە بۇلۇپ بەر
وايذاه تارتىؽىا خالىعا ؼۇيذاه تۇرۇپ بەردىو، نەدىًەدىهۇم ؼۇيذاه َىعيات بولفاى بولفىيذى، 
ئەنها ئۇ چايذۇرنىذى. ئەنام پولۇيىڭ ظۇۋۇپ ٌىتىۋاتىايلىفىفا واراپ تاوىتىو تۇؼۇپ، َوٌۇنەت 

هۇ دەپ ئاخباراتچىلىىىا ؼۇيچىلىَ چەٌلىهىلەريى وويفاچ، ئاخباراتچىلىىتىٌ دەرط ئۇتۇػ تەظ
 ظۇرىذىو. 

"ؼۇيذاه" دەپ ئاپىزاتىًى تۇختاتتى لو خۇڭ "نىًىڭ ئۇوۇـۇچىلىزىو دايىو يەسىزيە بىلەى 
ئەنەليەتًىڭ بىز بىزىّە ناط ٌەلهەيذىفايلىفى َەوىىذە ؼىٍايەت وىلىذۇ، ئەنها بۇيىڭفا باؼىا 

 چارە يوه" دىذى.

يًى َاسىزالػ پۇرظىتى يارتىپ ئۇيىڭ بۇ جاۋابى نەيتىىىلىي بۇلۇپ، بۇ نەدىًە ئۇچۇى دۇظىا
پۇرظەتتىٌ بەردى. بىش واريىهىشيى تۇوالپ ئاروىهىشـا يۇلۇيۇپ ئولتۇرىۋىذۇه، نەدىًە بۇ 

 پايذىلىًىپ  "ظىش خىزىعتيايهۇ؟" دەپ ظۇرىذى. 

 "ياه" دىذىو نەى تەٌزار تەٌزار. 

 "ئۇيذاوتا يىهىّە ئىتىاوات وىلىعش؟"

 ى""َىچ يىهە ئىتىىات وىلهايهەيفۇ دەيهە

ئۇ ئۇ بەٌال َەيزايلىي بىلەى ناڭا واراپ والفاى بولعىهۇ، يىهە ئۇچۇى ئىٍەيلىّىًى ظورىهىذى. 
لو خۇڭذىٌ ظورىۋىذى ئۇ "نارٌىعىشىهفا ئىتىىاد وىلىهەى" دىۋىذە نەى دەرَال ئۇيىڭ ئەدىۋىًى 

 بىزىپ وۇيۇؼًىڭ پۇرظتىًى ٌۇرۇپ "ظىشدىٌ بىز ظۇئال ظۇرىعام بۇالنذۇ؟" دىذىو.

 ۇ" دىذى لو خۇڭ"بۇلۇد

 "ظىشيىڭچە جۇڭّۇيىڭ ئىىتىعادى ظۇتعيالىعتىَ ئىىتىعاتهۇ ٌاپتالىعتىٍهۇ؟"
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"بۇيىڭفا يىهە دىعەً بۇالر، ظىېعتىها يوه ئەنەط، ئەنها بۇ خىل ېىعتىها پەوەت بىز 
پايذىلىًىؾ وۇرالى بۇلۇپ َىعاپلىًىذۇ. خۇددى دىڭؽاۋپىڭ دىّەيذەً ئاه نۇؼۇً بۇالنذۇ، وارا 

 النذۇ، چاؼىاى تۇتىاى نۇؼۇه ياخؽى نۇؼۇً" دىذى. نۇؼۇً بۇ

"دىّىًىڭىشـۇ تۇـزا، ئەنها نىًىڭ دىهەٌچى بولفىًىو بۇ ظۇتعيالعىتىَ ئىىتىعاتهۇ ياٌى 
 ٌاپتالىعتىَ ئىىتىعاتهۇ؟"

 "ئەرٌى باسار ئىىتىعادى"

 "دىهەً ٌاپتالىعتىَ ئىىتىعات دىّەى ِەپ؟"

 "تۇـزا"

تىپىَ خاراٌتىزىًى ئۇيىڭ ئىىتىعات ؼەٌلى بەلّۇلەيذۇ "ئۇيذاوتا نارٌىغ بىز جەنيەتًىڭ 
 دىهىّەيهۇ؟" 

 "ئىذىلۇِيە نۇَىو، ئىىتىعات نۇؼۇيىڭ ئۇچۇى خىشنەت وىلىذۇ"

"ئەِەر ئىىتىعادى ظىېعتىو ٌاپىتالىشىو بولعا، ئۇ نۇالسىهەت وىلىذىفاى ظىياظى تۇسۇلهىهۇ 
 ٌاپىتالىشىو دىهەٌتۇر؟"

ى خۇددى بىز سالىهذەً َىغ وىلىپ والذىو. ئايذىٌ ئۇ "تۇـزا بىز جىهىپ وېلىۋىذى نەى ئۇسۇنىً
دەيعىش، بىشيىڭ ـايىهىش بىلەى َەرٌىتىهىش ئۇتتۇرىعذا بىز يۇچۇه بارلىفىًى ٌۇرۇۋېلىؽىا 
بۇلۇدۇ. بۇ خىل ئىختىالپالر َەوىىذە دايىو ئۇوۇـۇچىلىزىو بىلەى نۇياسىزە ئېلىپ بارىهىش. 

ىىذە تەلىهاتالر ئالذۇه، ٌىيىٌ ئىؽالر باؼىىچە بۇلۇپ ٌىچىَ ۋاختىهىشدا ظوتعيالىشىو َەو
ٌەتتى، بەسىذە ئۇسىهىشنۇ ظەل ِاڭّىزاپ والىهىش.  ئەنها نۇَىهى ؼۇٌى وايذاوال بولهىعۇى بىش 

 ۋەتىًىهشيىڭ تەرەوىىياتى ئۇچۇى ٌۇچ چىىىزىهىش، بۇ بىزىًچى َالىىلىي نەظلە" دىذى. 

ئىشدىًىؽٍە ئۇرۇيهىفايلىفىذىٌ خۇؼالاليذىو،  نەى ئۇيىڭ ظىياظى دۇِهىًىڭ ئاروىعذا پايا
لوخۇڭ ئىؽىو بار دەپ نېڭىؽىا تەنؽىلىۋىذى نەى تېخى نىًىڭ ِەپلىزىهذىٌ بىشار بولۇپ 

 ٌەتهەٌچى بولفاى ئۇخؽايذۇ دەپ تۇرظام واتًىؽىذىفاى يىفىًىو بار دىذى. 

ذۇ، ئەِەر "بۇ خىل يىفىًالر چۇوۇم بەٌال سىزىٍىؽلىَ، باؼلىىالر تۇختىهاي ظۆسلەي
 واتًاؼهىعام تەيىىتٍە ئۇچزايهەى" دىذى

نەدىًە ئۇيىڭ ِىپًى وۇۋەتلەپ ٌۇلۇپ ٌەتتى ئايذىٌ ئۇيىڭ وەدەم تەؼزىپ وىلفىًىفا رەخهەت 
دىذى. لو خۇڭ وايتا ئۆسرە تىلەپ بىش بىلەى خوؼلىؽىپ چىىىپ ٌەتتى، ئەيتتىپ، وايتا ٌىلىڭ 

بولهانذىفايذۇ دەپ ئويلىذىو، بەلٍىو بۇ خىل نەى ٌۇڭلۇنذە ئىؽلەر َەنىؽە نۇؼۇيذاه بولعا 
 وارىؽىو بەٌال ظاددىچە بولعا ٌىزەً. 
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بىز َاسا جىو ئولتۇرـايذىٌ ٌىيىٌ نەى نەدىًەدىٌ بۇ تۇيجى وېتىو خىتايذىٌ بىزىًى ئويّە 
 تەٌلىپ وىلىؽىڭىشنۇ دەپ ظۇرىذىو. 

ٍى خىتايالر ئۇيچە ياخؽى "ؼۇيذاه، بۇ ظەل ـەلىتە تۇرىذىٍەى، ئەنها ئۇ ياخؽى وىش، بۇ يەردى
 ئەنەط، بۇ يەردە يۇرـۇى نەظلىلەر بار"

"ظىشيىڭچە بۇ نەظلىلەريىڭ تۇِۇيى ئىىتىعات بىلەى باـلىًىؽلىىهىذۇ؟ ئەِەر يۇرـۇى 
 ٌىؽىلەر ئىؽعىش والهىعا، ئىؽالر باؼىىچە بۇلۇپ ٌىتەرنىذى؟"

ۇرىذۇ لىٍىٌ نەظلە "ياه نىًىڭچە ئۇيذاه ئەنەط، َوٌۇنەت دايىو ؼۇيذاه دەپ ئىلّىزى ظ
ئۇيىڭذا ئەنەط. نىًىڭ خىشنىتىو ۋە ئۇيۇم بار، لىٍىٌ بۇيىڭ ئۇسى ٌۇپايە ئەنەط، خىتايالر 
بىشيى َورنەت وىلهايذۇ، بىشيى ئۇسىذىٌ تۇۋەى ٌۇرۇدۇ. بۇالريىڭ َەنهىعىًى ئۇالردىٌ 

ال خۇراپى، ٌۇرۇؼٍىهۇ بولهايذۇ، ئۇالرال ِۇياٌار ئەنەط، بىشيىڭ وىعهەى نوللىلىزىهىشنۇ بەٌ
ئۇالر ٌۆيىلىىىا ئېلعىۋىلىپ، ئالفا ناڭهايذۇ، ؼۇڭا بىش تەرەوىى وىالالنايهىش. بەسى نۇلالنالر 

 اه بۇلۇدىفايلىفىًىهۇ چۇؼەيهەيذۇ".َەوىىى ئىعالنًىڭ وايذ

 "ظەۋۇدى ئەرەبىعتايذىٍىذەً ئىعالنًى دەنعىش؟"

 "تۇـزا، َەوىىى ئىعالم ؼۇيذاه بۇلۇدۇ"

 وا ٌىيًؽًى خاالنعىش؟""ئۇيذاوتا ظىشنۇ بۇر

ئۇ ٌۇلۇپ ٌىتىپ "ياه، نىًىڭ ئۇيذاه ٌىيًىؽىهًىڭ َاجىتى يوه، ئۇيىڭ ئىعالم بىلەى 
ئادىتى، ئۇالريىڭ يۇرتى بەً ئىععىي بولفاچ ؼۇيذاه  –نۇياظىۋىتى يوه، ئەرەپلەريىڭ ئۆرپ 

 ٌىيىًىذۇ" 

 نەى ظەل ٌەيًىهّە يېًىپ 

 لىًىڭ تۇِۇيىهىذۇ؟""ئۇيذاوتا ظىشيىڭچە ئىؽعىشلىي بۇ خىل نەظ

"نەظلە ئۇيىڭذا ئەنەط، نەظلە خىتايالردا، ئۇالر دايىو ئۆسلىزىًى بەٌال يۇوۇرى ٌۇرۇدۇ، بۇ 
 ئۇالريىڭ خاراٌتىزى".

 "َەنهىغ ؼۇيذاوهۇ؟"

 "َەنهعى"

 "لو خۇڭچۇ؟"
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"ئۇ بۇلۇپ والىذۇ، بەلٍىو وىعهەى خىتايالردا ئاسراه تۇـزا چۇؼەيچە باردۇر. نەيهۇ دەظلىۋىذە 
شدەٌال  ئىؽعىش بەلٍىو بۇالريىڭ ئاظاظلىي ظەۋەپچىعىذۇر دەپ ئوياليتىو. ئەنذى ئۇيذاه ظى

 ئويلىهايذىفاى بولذۇم، ظىشنۇ بۇ يەردە ئۇسۇيزاه تۇرظىڭىش پىٍىزىڭىش ئوسِۇرۇپ ٌىتىذۇ"

"نىًىڭچە نەظلە خىتايالردا ئەنەط، ۋاوىتًىڭ ئۇتۇؼى بىلەى ئۇالرنۇ ئويفۇرالريى َورنەت 
ۇيەر، نىًىڭچە نەظلە َاٌىهيەتتە، بۇ َاٌىهيەتًى ئوسِەرتىؾ ٌىزەً. ئەنها وىلىؽًى ئۇِ

 بۇيىڭ ئۇچۇى ئۇسۇيزاه ۋاوىت ٌىتىپ وېلىؽى نۇنٍىٌ، بەلٍىو ئەللىَ يىل ٌىتەر"

 "ئەللىَ يىل، بىش ئەللىَ يىل ظاولىيالهايهىش، ئۇ چاـذا بەٌال ئاسالپ وېلىؽىهىش نۇنٍىٌ".

103 

پ ئىؽلىزى ئوڭفا واراپ نېڭىؽىا بالؽىذى، ئۇ يېڭى بىز ٌۇرط ؽىلىڭٌۇرەؼًىڭ يارىعى ئو  
ئېچىپال والهاي، ئاتا ئايىعى ئۇيىڭ توي ئىؽىفا وۇؼۇلفاى ئىذى. بىش دەريا وايىعذا ظۇٌۇت 

 بىلەى ئولتۇرۇپ وۇياػ ئولتزۇۇپ، ٌەچٍى ؼەپەوًىڭ تاروىلىؽىًى تاناؼى وىلىذۇه. 

 و بار" دىذى"ظىشيىڭ ياخؽىلىفىڭىش ئۇچۇى واتتىي رەخهىتى

 "َىچىىعى يوه"

"ياه چىڭ ٌوڭلۇنذىٌ دەۋاتىهەى. ئەِەر نەى وىالاليذىفاى ئىؽالر بولعا چۇوۇم ظىش ئۇچۇى بىجا 
 ٌەلتۇرىهەى"

َاڭزىفاى  ًىڭوالىفاچالر پەط ئۇچۇپ، دەريا يۇسىذىٌ ؼۇڭفۇپ ئۇتەتتى، يىزاوتىٌ بىز ئىؽەٌ
ِەرچە ٌۇرەػ بىلەى تۇيۇؼىىًىهفا  .باؼلىذى دەريا ياوىعذا چىزاـالر يېىىلىؽىا ،ئاۋاس ئاڭاليذى

ئايچە ئۇسۇى بولهىفاى بولىهعۇ، ئۇ نۇرات بىلەى تۇرظۇيفا وارىفايذا ناڭا بەٌزەً ئؽىذىفايذەً 
ٌۆڭلۇنذە ظاوالپ ٌىلىۋاتىاى بىز وايچە ئۇسۇيذىٌ بىزى ظۇراػ پۇرظىتى بولهىفاى بىلىًذى. 

ٌ ئەيىعزەپ ظۇرىهاي ٌەلّەى ئىذىو، بۇ ظۇئالالريىڭ ٌىؽىذە ئۇڭايعشلىي پەيذا وىلىؽىذى
ظۇئالالريىڭ بەسىلىزيى بەٌال ئۇدۇل ظۇراؼىا تۇـزا ٌىلەتتى. بەلٍىو ٌۇرەػ بۇ ظۇئاللىزىها 

 ئەِىتهەي جاۋاپ بىزىؽى نۇنٍىٌ. 

نەى دەرياـا ظۇ يۇسىىًى بويالپ بىز تال تاػ ئېتىۋىذىو تىشال چۇٌۇپ ٌەتتى، ٌۇرەػ ئاتىاى تاػ 
واڭىىپ واڭىىپ ئۇتتۇرىفىچە باردى. "ئۇتٍەيذە ظىش وىعهەى ياؼالر ـايىپ  بولعا ظۇي يۇسىذە

 بۇلۇپ ٌىتىۋاتىذۇ دىّەيذەً بىز ِەپًى وىلفايذىڭىش، بۇ وايذاه ئەَۋال؟"

ئۇ خۇددى ِېپىهًى ئاڭلىهفايذەً خېلى ئۇسۇيفىچە يىزاوالرـا يەسەر ظېلىپ جىو تۇرـايذىٌ 
 جاۋاپ بەردى.  ٌىيىٌ، ِۇِۇم چۇؼۇؼٍە باؼلىفايذا ئايذىٌ
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"ئۇالر نەؼزەپًى چەٌلىۋەتٍەيذىٌ ٌىيىٌ يۇرـۇى ٌىؽىلەر ياراسى بۇلۇؼتى، بەسى نولالنالر ئۆس 
ئىتىىادىهىشيى وۇـذاؼًىڭ سۇرۇرلىّىًى ئىلّىزى ظۇرۇپ، ياؼالرـا سۇرۇر تېپىلعا جىٌ تىٍىپ 

ٌۇچلۇً ئېلىؽىؾ ٌېزەً دىّەيذەً ِەپلەريى وىلذى. يۇرـۇى ياؼالريىڭ ئىتىادى بەٌال 
بولفاچ، بەسىلەر ئاچچىفىذا بىزەر ئېفىش دەپ وىلىپ وويعا چېىىهچىالر چېىىپ وويذى. وىلفاى 
ِەپ ظۆسلىزىڭىش ظاوچىالريىڭ وولىفىفا ياوهىعا، يېزىو ٌىچىذە ٌىلىپ تۇتۇپ ٌىتىذۇ. 

ًى يۇرـۇيلىفاى بالىالر وايتىپ ٌېلەلهىذى، بەسىلەريىڭ جەظەتلىزى يىشىالردا تېپىلذى، بەسىلىزى
 جەظىذىهۇ تېپىلهىذى"

 "ظىشيىڭچە تۇتۇلۇپ ٌەتٍەيلەر وايچىلىٍتۇ؟"

 "نەيهۇ ئېًىي بىلهەيهەى، بەلٍىو بىزەر يۇس ياٌى ئۇيىڭذىًهۇ ٌۆپزەٌتۇ".

واراڭفۇ ئاظهايذا ئاي تېخى جىلۋىعىًى ٌۆرظەتهىّەى بۇلۇپ، وىزـاوتا بىز وۇؼًىڭ ظايزىفاى 
 ئاۋاسى ئاڭاليذى. 

 ش دىزەٌعىش يۇوۇلۇپ ٌىتىؽىّە ٌىؽلەر وايذاه ئىًٍاظتا بولذى؟""ياؼالريىڭ نۇؼۇيذاه ئى

"ئۇالر بىز تەرەپتىٌ ـەسەپلەيەط يەيە بىز تەرەپتىٌ وۇروۇيچىا چۇؼۇپ والذى، بەسى جىّىزى 
 بارلىزى ياراسلىي ئەرسى ظۇيۇؼتى"

 "ٌىهّە؟"

َىچ ئىؽىا پەرۋا  "ئۇرۇنچى ظاوچى دائىزلىزىفا، َەتتا بېيخىڭفىچە ئەرس وىلفايالرنۇ بار، ئەنها
   وىلهىذى"

 "ٌىيًچۇ؟"

"بەسى ئىش دىزەٌعىش يۇوۇلۇپ ٌەتٍەى بالالريىڭ دادىلىزى نەيذايفا توپلىؽىپ، ٌىيىهلىزىًى 
يىزتىپ ؼۇئار توۋالپ، باللىزىًىڭ وەيەردە ئىٍەيلىّىًى بىلهەٌچى ئىٍەيلىّىًى بىلذۇرِەيذە 

 ئۇالريىڭ ظاوچىالر تۇتۇپ ٌىتىؽتى"

 بۇ؟""واچايىى ئىؽالر 

 "يايۋاردا، يايۋاريىڭ ئاخىزىذا"

بۇ ظۇئالالريىڭ دەل ۋاختىذا ظۇرىفايلىفىهًى َىغ وىلذىو، خاتا ئادەنذىٌ ظۇراپ والهىفايذىهەى 
 َەر َالذا.

 "لېۋرالذىٍى يانايىؽىا نۇؼۇ ئىؽالر ظەۋەپچى بولفايهۇ؟ دىهەٌچىهەى نۇؼۇ يانايىؽالر؟" 
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الرنۇ خۇددى باللىزـا ئۇخؽاػ ئىش دىزەٌعىش ـايىپ "يۇرـۇيلىفاى ٌىؽىلەر وولفا ئېلىفاى دادى
، تۇوىايلىزى ئۇالر بىلەى ٌۇرۇؼۇؼًى تەلەپ وىلىپ بارظا، ظاوچىالر بۇلۇپ ٌىتىذۇ دەپ ئەيعىزەپ

رەت وىلىپتۇ ئۇالريىڭ ٌۇرۇؼۇػ تەلىۋىًى. ؼۇيىڭ بىلەى تېخىهۇ ٌۆپ ئادەم توپلىؽىپتۇ ظاوچى 
بىز ئەظٍەر ئوه چىىىزىپ بىز ئايالًى ئولتۇرۇپ ئىذارىعى ئالذىفا، جىذدىلىؽىپ ٌەتٍەى 

وۇيۇپتۇ. بۇيىڭذىٌ خەۋەر تاپىاى نىڭالرچە ـەسەپلەيّەى خەلي ظاوچى ئىذارىعى ئالذىفا ٌىلىپ 
داۋا وىلذى. بۇالريىڭ َەنهىغ ئاؼۇ ئايال ئۇچۇيالر ٌەلّەيلەر ئەنەط، بەسىلەر خىتايالر بىلەى 

ئىؽعىشلىىتىٌ واتتىي ـەسىۋى ٌىلىپ ٌەلذى، َوٌۇنەتٍە ئۆچ بولفاچىا ٌەلذى، بەسىلەر 
 بەسىلەر نۇلالنالريىڭ ِىپىّە ٌىزىپ ٌەلذى، بەسىلىزى ئۇرۇػ جىذەلّە ئانزاه بولفاچ ٌەلذى".

 "ظىشچۇ؟"

"نەى باؼىىالريىڭ يول ٌورظىتىؽىًى ياخؽى ٌورنەيهەى، لىٍىٌ ئۇرۇػ جىذەل وىلىؽهۇ خاتا، 
 بۇ بىشِە ناط ٌەلهەيذۇ".

َەنهىعًىڭ راط بۇلۇؼى ئېًىىعىش بولىعهۇ، ئاخىزدا ئاسراه نەيتىىىّە ناط ِەرچە بۇالريىڭ 
ٌىلىذىفاى جاۋاپىا ئىزىؽتىو. بەلٍىو بۇنۇ ئاوها پاراڭالريىڭ بىزىذۇر، ۋاوىتًى ٌەيًىّە 

ئەنها نەى تۇيۇيذىفاى ئەولى َوؼى  يايذۇرناي ئىؽًىڭ تېّىًى بىلىؾ راظال نۇنٍىٌ ئەنەط. 
نهعى ئۇيىڭفا ئۇخؽاػ واراؼتا ئىذى.  خەنىت بىلەى ئىعهائىلهۇ جايىذا ئۇيفۇرالريىڭ َە

ٌىيهلىزىًى ظېلىۋەتٍەى يانايىؽچىالريى ٌورِەيلىّىًى ئىلّىزى ظۇردى. ئىعهائىل ظىزلىي 
تەلەپپۇسدا "ئەيًى چاـذا ئۇالر ئىؽالريى تۇلۇه ئاڭىىزالهىفاى ئىذى، ئەنذى َەنهە ئىؾ 

ى وايهاوتۇرۇپ. ـۇلجا ؼەَەرلىَ ظاوچى ئىذارىعىًىڭ ئايذىڭالؼتى " دەپ وۇؼۇپ وويذى ئادەنً
نەَهۇرى باؼلىفى نا ؼىچاڭًىڭ دەظلەپٍى يانايىؽچىالريىڭ ٌىيهلىزىًى ظېلىۋىتىپ 
"ئۇخلىهاڭالر! ـىشااليهاڭالر! ئؽىلىهەڭالر!" دەپ ؼۇئارالريى توۋلىفايلىفىًى باياى وىلىؽى 

روىالريىڭ بايايىفا ئەڭ يېىىٌ ٌىلىذىفاى َوٌۇنەت تەرەپ ئاـشىذىٌ ئاڭلىفاى ئۇچۇرالردىٌ يۇوۇ
 ئۇچۇر َىعاپلىًىذۇ.

رەَىهىعىش ًى باظتۇرۇػ، ئىؽعىشلىي، دىًى ئەرٌىًلىٍ ـۇلجا ۋەوەظى ؼۇيىڭذىٌ وارىفايذا
لىٍلەرِە شئادالەتعىى واتارلىي ًى سالىهلىي بىلەى ئجزا وىلىؽپىاليلىي تۇـۇت ظىياظىت

زىؽىؾ خىيالىذا ئېلىپ بارـاى ياناؼىًىڭ ، َەوىىى ئاپتۇيۇنيەِە ئېچىذىهىفاى خەلي
ئارىذىٌ بەػ يىل ئۇتۇپ ٌەتٍەيذىٌ ٌىيىًهۇ يۇوۇروى  خۇالظىعى بۈلعا ٌىزەً.

ئادالەتعىشلىٍلەردە َىچ بىز ئۆسِۇرۇػ بولفايذەً ئەنەط، ئەنەليەتتە ئۇيفۇرالريىڭ دىًى 
 اوتا. ئەرٌىًلىّى تېخهۇ چىڭ ٌويتۇرۇللۇوىا ئۇچىزاپ، ٌۇيذىٌ ٌۇيّە ياچارالؼه
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ئاس ظايلىي نىللەتلەريىڭ ٌۇيى َەر وايذاه ياخؽى ياناى ۋەسىيەتتىهۇ بىز خىل 
 وۇاليعىشلىي ئىچىذە ئۇتۇدۇ.

 ئالبزت خۇرايىًىڭ 'ئەرەپ خەلىىًىڭ تارىخى' دىّەى ئەظىزىذىٌ ئېلىًذى

، چۇيٍى ياراسلىىالر تۇظاتتىٌ ـۇلجىذا بۇ خىل يانايىؽالر داۋانلىؽارنۇ؟ بۇيذاه بۇلۇؼى نۇنٍىٌ
يىلىذىٍى ۋەوەِە ئۇخؽاػ  -1997ـايىپ بولهايذۇ. ئەنها ئەيًى چاـذىٍى ئەۋالذىٌ وارىفايذا 

نۇنٍىٌ ئەنەظتەً بىلىًذى. چۇيٍى ئەيًى چاـذا ٌەڭ ٌۇلەنلىَ َەرٌەتًىڭ يۇس بىزىؽى تاسا 
ٌەلّەى، ئەنها َاسىز  َوٌۇنەت بۇ خىل چوڭ ٌۇلەنلىَ تانايؽالرـا َاسىزلىىعىش بىلەى دۇچ

ئەتىزاپًى َەربى ِاسارنىلىزى بىلەى وۇراللىي ظاوچى ٌۇچلىزى واپالپ ٌەتتى.  ـۇلجا ؼەَىزيىڭ 
نەرٌىشىذە ئۇچ َەربى ِاسارنىعى بار بۇلۇپال والهاي، خۇييۇەى واتارلىي ؼەَەر ئەتىزاپىذىهۇ 

لەپچىىىزػ دىۋىشيەلىزى بار. وۇراللىي ٌۇچلەر تارواه ئۇرۇيالؼتۇرۇلفاى، ئۇيذىٌ باؼىا يەيە ئىؽ
 بۇ َالەتتە َەر وايذاه بىز ياناػ تىشال بېعىىتۇرۇۋىتلىذۇ.

بۇ خىل ۋەسىيەت ؼىًجاڭًىڭ َەنهە يەرلىزىّىچە ئۇنۇنلىؽىپ ٌەتٍەى، ئىچٍىزىذىٌ 
چىىىۋاتىاى خىتايالريىڭ ظايىًىڭ ئېؽىپ بېزىؽفا ئەِىؽىپ ئويفۇرالر ئۇس يۇرتىذا ئاس ظايلىىالر 

ى. خىتايالريىڭ ظايى ئارتىپ بارناي، َەربى ٌۇچى ئاؼهىفاى تەوذىزدىهۇ ئۇيفۇرالريى بۇلۇپ والفا
بۇيىڭذىٌ ئاظاط ظەۋەپلەر بىزلىٍٍە ٌەلتۇرەلىّۇدەً بىزەر يىتەٌچىعىهۇ يوه ئىذى. 

َوٌۇنەت بىز تەرەپتىٌ 'بولّۇيچىلىَ' پۇرىفى چىىىايالريى باظتۇرۇپ يوه وىلعا، ئۇيفۇرالريىڭ 
ئىتىپاوعىشلىىالرنۇ خەلىًى بىز يەرِە جەم بۇلۇؼىفا تۇظىۇيلۇه وىالتتى.  ئىچٍى وىعهىذىٍى

دىهەً ئۇيفۇرالريىڭ نۇظتەوىللىفى ئۇچۇى بىزدىٌ بىز ئۇنۇت خىىتاي َوٌۇنىتىًىڭ ئىچىذىٌ 
پارچىلىًىؾ بۇلۇپ والفاى، بۇ خىل ئىتىهاللىي تاسا رىئاللىىىا ناط ٌەلهىعهۇ، ئەنها ئۇيذاه 

ولهايذۇ. ئۇيفۇرالر خىتايالريىڭ ئۇالريىڭ سېهىًىذىٌ ئايزىلهايذىفايلفىذىٌ بولهايذۇ دىّىًىهۇ ب
 ئىبارەت بۇ رىئاللىىًى وۇبۇل وىلىؽى ٌىزەً. 

، بىز نۇؼۇ خىل بىچچارىلىي ذەً وىلىذۇئۇيفۇرالر ئۇچۇى ئىٍٍى خىل يول والفاييوۋەتتە 
بۇرۇختۇم لىّى ئىچىذە َالىتىًى وۇبۇل وىلىپ، خىتايالرـا بولفاى ئۇچهەيلىّى ۋە ئۇنۇتعىش

بۇلۇپ تۇڭّايالردەً ئاظعىهىالتعىيە بۇلۇپ تۇِەػ، ۋە ياٌى خىتايالر بىلەى وۇيۇه بىزىؾ 
وىلىؾ ئاظاظىذا ئۆس نىللى ٌىهلىّىًى ظاوالپ وىلىؾ ئۇچۇى تىزىؽچايلىي ٌورظىتىؽتۇر. 

الرـا ئەنها بۇ ئىٍٍىًچى تالالؼًىڭ وايذاه يەتىجىّە ئېلىپ بېزىؽى َوٌۇنەتًىڭ ئۇيفۇر
 َەوىىى ئاپتۇيۇنىيە پۇرظىتى بىزىؾ بەرنەظلىّى بىلەى نۇياظىۋەتلىَ. 
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يۇوۇرىذىٌ چۇؼۇرۇلّەى بويزۇوىا ئاظاظەى ئويفۇر تىلىًىڭ خىشنەت تىلى ئەتىبارى يوه 
وىلىۋىتىلّەى ئىذى. ِەرچە بۇ واراػ ئۇچۇه ئاؼٍارە دىيىلهىّەى بولىعهۇ، ِەپًىڭ 

يىلى ظًتەبىزدىٌ باؼالپ ؼىًجاڭ  – 2003تەط ئەنەط. نەسنۇيىذىٌ ؼۇيىڭ َىغ وىلىؾ 
ئۇيىۋىزظىتىتىذا ئۇيفۇر تىل ئەدەبياتىذىٌ باؼىا دەرظلەريىڭ َەنهىعى خىتايچىذە ئۇتۇلىذى دەپ 
ئۇختۇرۇػ وىلىًذى. ئىلّىزى ئۇوۇـۇچىالردا ئۇيفۇرچە ياٌى خىتايچىذە ئۇوۇؼًى تالالػ 

يفۇچتىٌ باؼالپ َەنهە دەرظلەر خىتايچىذە پۇرظىتى بار ئىذى، ئەنها بۇيذىٌ ٌيىٌ باؼال
ئۇتۇلىذىفاى بولفاى. َوٌۇنەتًىڭ بۇيىڭفا بەرِەى تەبىزى ؼۇيذاه بولفايذا ئاروىذا والفاى 

ئۇيذاه بولفايذا ئۇالريىڭ ئىؽىا ئۇيفۇر نارىپى خىتاي نائارىپًىڭ ظەۋىيىعّە يىتەلەيذىٍەى. 
 ئۇرۇيلىؽىؾ پۇرظىتى ياخؽى بۇلىذىٍەى. 

ؽىًى تانانەى خاتا دىيىؽٍىهۇ بولهايذۇ، چۇيٍى نائارىپ تەربىيەظى ئاظاظەى بۇيذاه دىي
خىتايچە ئۇوۇـايالر ئۇچۇى پايذىلىي بۇلهاوتا. يۇرـۇى ئىهتىُايالر خىتاي تىلىذا ئېلىًهاوتا، 
بۇلۇپهۇ ٌونپۇرتىېز ئىلهى واتارلىي نۇَىو ظاَەلەريىڭ َەنهىعذا ٌىتاپ صۇريالالر ئاظاظەى 

ىىىذۇ. ؼۇڭا يەسىزيە جەَەتتىٌ ئېلىپ ئەيتىايذا خىتايچە ئۇوۇـاى نىللىالر خىتاي تىلىذا چ
 خىتايالر بىلەى تەڭ رىىابەت وىالاليذۇ دىهەٌتۇر. 

خىتايالر ئۇچۇى پايذىلىي بۇلفاى نائارىپ تۇسۇنىًى تېخهۇ ئۇالر تەرەپٍە ئىتتىزؼًىڭ َىچ وايذاه 
ذىفاى ٌۆپ ظايذىٍى يانزاتالريىڭ ٌۇيى ئاظاظى يۇه، چۇيٍى بويذاه بولفايذا خىتايچە بىلهەي

تېخهۇ تەظلەؼهەنذۇ؟ ئۇيذىٌ باؼىا ئۇالريىڭ ئېڭىذە خىتايچە ئۇيفۇرچىذىٌ ياخؽى دىّەى 
ئۇوۇم يۇؼۇرۇيفاى. بىز يۇوتىذىٌ ئېلىپ ئەيتىايذا ئاس ظايلىي نىللەتلەريىڭ خىتاي 'ئاـىعى' 

ىلىي ئۇالريىڭ نىللى نەدەييىتى ۋە الرـا يىهىًىڭ ياخؽى ئىٍەيلىًّى ئۇِۇتۇػ ئارولىوااله نىل
 بىۋاظتە َۇجۇم وىلىۋاتىذۇ دىّەى ِەپ. ٌىهلىّىّە 

دەپ خىيال  بۇ يېڭى وايۇيفا ٌىؽلەريىڭ وايذاه واراؼتا ئىٍەيلىّىًى ظۇراؼًىڭهۇ َاجىتى يوه
ئىچىذىٌ وارؼى -خىتايالر بۇيى وۇلاليذۇ، ئويفۇرالر بولعا ئىچنىًىڭ وارىؽىهچە ، وىلذىو

ەى خىيالىهذا ـۇلجىفا ٌەلّىًى بىز يىل بۇلۇپ والذى، يەرلىَ خەلىًىڭ وايذاه ئويذا تۇرىذۇ. ن
ئىٍەيلّىًى، وايذاه نەظلىلەرِە دۇچار بۇلۇۋاتىايلىفىًى چۇؼۇپ يەتتىو دەپ واراپ، خەنىتتىٌ 
بۇ وايۇيفا وايذاه وارايىفايلىفىًى ظۇرىفىًىهذا ٌۆڭلۇنذە ئۇيىڭذىٌ وايذاه جاۋاپ 

 ېلىال ئىؽەيچىو ٌانىل ئىذى. چىىىذىفايلىفا خ

 "بۇ بەٌال ياخؽى ئىؾ، بۇيىڭ بىش ئۇچۇى ٌۆپ پايذىعى بار" دىذى. 

 وۇلۇـۇنفا ئىؽەيّۇم ٌەلهەي ئۇيىڭفا َاڭۋېىىپ واراپ والذىو
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"باللىزنىشيىڭ ئىعتىىبالى ياخؽى بۇلۇدى، ياخؽى خىشنەت تېپىؾ ئۇچۇى چۇوۇم خىتاي تىلىفا 
 اخؽى ئىؾ"پۇختا بۇلۇػ ٌىزەً، ؼۇڭا بۇ ي

 "ئۇالر ئايا تىلىًى ئۇيتۇپ ٌىتىؽتىٌ ئەيعىزىهەنعىش؟"

 "بالالر ئۇيفۇرچىًى ئۇِۇيىۋالىذۇ".

 "وەيەردە؟ نەٌتەپتىهۇ؟"

 "ياه، ئۇسۇى والهاي نەٌتەپتە ئۇيفۇر تىلى ئەنەلذىٌ والذۇرۇلىذۇ"

 "واچاى؟"

 "ئىٍٍى ئۇچ يىل ئىچىذە نىًىڭچە"

 ًى ئۇِۇيۇػ پۇرظىتى يۇه دىّەى ِەپهۇ؟""دىهەً ئۇيفۇرالر ئۇچۇى ئۇس ئايا تىلى

 "ؼۇيذاه"

ئۇيذاوتا بالالر وەيەردە بۇيىڭذىٌ ئايچە پەرۋا وىلىپ ٌەتهىّەيذەً ٌۇرۇيذى خەنىت، نەى 
 ئۇِۇيىذۇ ئۇيفۇرچىًى دىعەم "ئويذە ئۇِۇيىذۇ، بىش ئۇِۇتىهىش" دەپ جاۋاپ بەردى. 

ەى خىتاي تىلىذا ئۇوۇـاى ئۇيفۇر ئۇيىڭ بۇ جاۋابى نەيذىٍى ِۇنايًى يۇوىتالهىذى، چۇيٍى ن
باللىزىًىڭ دەرظتىٌ ٌىيىًهۇ بىز بىزى بىلەى خىتايچىذە پاراڭلىؽىذىفايلىفا دىىىەت وىلىپ 
والذىو، ئۇالريىڭ بەسىلىزى ئۇيفۇرچە يېشىىتىٌ تانانەى ظاۋاتعىش. دىهەً يۇرـۇى ئاتا ئايىالردە 

 بولهىعا ٌىزەً. خەنىتتەً ئايا تىلىًى پەرسەيتلىزىّە ئۇِۇتىؾ ئىعتىّى 

نائارىپىًى خىتايچىالؼتۇرۇؼًى وۇلاليذىفايالر خەنىت بىلەى چەٌلىًىپ والهىذى، نەى 
نەى ئەيّىليەيىڭ   .ظوسلەؼٍەى يۇرـۇى ئۇيفۇر ئاتا ئايىالر بۇيى وۇلاليذىفايلىفىًى بىلذۇرۇؼتى

ئۇالرـا ئاسراه  ۋېلىغ رايۇيىذا ِەيلىَ تىلىذا ظۆسلىؽىذىفاى يەرلىَ خەلىًىڭ ئاوىۋىتى َەوىىذە
نەلۇنات بىزىؽىا ئۇرۇيعام، ِىپىهّە تۇلۇه دىىىەت بىزىذىفايذەً وىلىؽهىذى. ئۇالر بۇيىڭذىٌ 
ئايچە ـەم يەپ ٌەتٍەيذەً وىلهايتى، ياٌى بۇيذاه ـەنلەريى وىلىؾ ئۇچۇى ئۇالريىڭ ناجالى 

ادى ئىعتىىابلى چۇيٍى ئۇالريىڭ پۇتۇى دەردى خىيالى پەرسەيتلىزىًىڭ ئىىتىعيەتهىعە ٌىزەً،  
ئۇچۇى ـەم يەػ بۇلۇپ والفاى ئىذى. وارىفايذا نەيذىٌ باؼىىعى بۇ نەظلىّە ٌۇڭۇل بۇلهىعە 

  ٌىزەً. 
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"ٌىؽىلەرِە ئۆس تىلىًى ئۇِۇيۇػ پۇرظىتى بىزىؾ ٌىزەً، بۇ ياخؽى ئىؾ، چۇيٍى بۇ دىّەى 
بۇيىڭفا راسى بۇالنعىش؟ ئايا تىل. ئەِەر بىزەرظى ظىشيى خىتاي تىلى ئۇِۇيۇؼتىٌ تۇظۇپ وويعا 

نىًىڭچە َەرِىش ئۇيذاه بۇلۇؼًى خالىهايعىش" دەپ يۇتۇوىًى ئاخىزالؼتۇرۇپ، ئۇريىذا 
. چاۋاً چالهىفايلىزىًىڭ بەسىلىزى ئۇلتزىۋىذى ۋاڭ دوڭ  بەسىلەر ئۇيى وۇۋەتلەپ چاۋاً چېلىؽتى

وًى خيال وىلىؽىپ، باؼلىزىًى چايىاپ ئىتىزاس بىلذۇرۇؼتى، بەسىلىزى  ئەيتاۋۇر چۇؼلۇً تانا
وۇڭفىزاه چېلىًىؽًى ٌۇتۇپ َاڭبېىىپ ئولتۇرۇؼتى. نەى ئانىزىٍا نارىپ ظېعتىهىعذا ئايا 
تىلى نائارىپى َەوىىذە ئېلىپ بىزىلىۋاتىاى نۇياسىزىّە نۇياظىۋەتلىَ بىز ناوالىًى 

ۇئالًى ئۇوۇـۇچىلىزىهىفا بېزىپ، ئۇالردىٌ ئايا تىلى نائارىپىفا وايذاه وارايعىلەر دىّەى ظ
ئاس ظايلىي بۇيذاه وىلىؾ ئاروىلىي نەى ئۇالردىٌ ئۇس دولىتىًىڭ يوۋەتتىٍى  . وظۇرىفاى ئىذى

واراپ بېىىؾ نەوعىذىّە يېتىؽًى ئارسۇ وىلىپ نائارىپ ظىياظىتّە نىللەتلەرِە يۇرِۇسىۋاتىاى 
زاى والذىو، ؼۇيذاه وىلفاى ئىذىو. ئەنذى ئويالپ باوعام ئۇسۇنًىڭ بۇ باتۇرلۇـىذىٌ ئۇسۇنهۇ َەي

بەلٍىو ـۇلجىذىٍى ۋاوتىهًىڭ ئاس وېلىؽىفا ئەِىؽىپ، يۇرـۇيلىفاى جاۋاپعىش والفاى 
ظۇئاللىزىهفا جاۋاپ ئىشدەپ بۇاللهاي تاوىتىو تاه بۇلۇپ ٌەتٍىًى ئۇچۇى ؼۇيذاه وىلذىو بولفاي 

 دەپ يەٌۇيلىذىو. 

ا تىل نائارىپىًى ووللىؽى ناڭا ياؼلىي بۇ خىتاي بالىعىًىڭ ئۇيفۇرالرنۇ پەرۋا وىلهاۋاتىاى ئاي 18
راظال ـەلىتە تۇيۇلذى. ئەنها بەسىلەر ئۇيىڭ وارىؽىفا وۇؼۇلهىذى، بىز وىش باال، دولەت ئۇوۇنى 
بىلەى نىللەت ئۇوۇنىًى ئارالؼتۇرۇپ، 'َەنهىهىش خىتاي پۇوزاظى بولفايذىٍىٌ َەنههىش خىتايچە 

 'بىشيىڭ ظايىهىش ئۇالريىڭٍىذىٌ ٌۆپ' ظۆسلىىؽهىش ٌىزەً' دىذى. ئۇيىڭ يېًىذىٍى بىز وىش باال
 دەپ وۇؼۇپ وويذى.

 ۇيىڭ بىلەى تاالػ تارتىؾ باؼلىًىپ ۋاڭ دۇڭ وايتا َۇجۇنفا ئۇتتىؼ

 "ظىشيىڭچە بۇيذاه وىلىؾ تۇـزىهۇ؟ ئۇالر ئۆس تىلىذا ظۆسلەؼعە يىهە بوپتۇ؟"

بىز وىش  ئۇظتىّە ٌىچىَ ئېيىىًىڭ ظۇرىتى بېعىلفاى ياوىعىش نايٍا ٌىيىۋالفاى ۋىجىَ
ئوريىذىٌ تۇرۇپ "نىللىالر بىز يەرِە ٌېلىۋىلىپ ئۇس تىلىذا ظوسلەؼٍەيًى ياخؽى ٌورنەيهەى، 

 بەٌال ـەلىتە تۇيۇلىذۇ ناڭا" دىذى. 

ئۇيىڭ بۇ خىل َىعياتىًىڭ وايذاه بۇلۇدىفايلىفىًى نەيهۇ چۇؼۇيەلەيهەى، چۇيٍى نەيهۇ تۇيجى 
ِەپًى چۇؼۇيەلهىّەچ، ٌىؽىلەريىڭ ناڭا  وېىتىو خىتايفا ٌەلّەيذە َىچ وايذاه خىتايچە

  واراپ وىلىفاى ظوس ياٌى ٌۇلٍىلىزىًى نىًى بىز يىهە دەۋاتىذۇ دەپ بىئارام بۇلفايذىو. 

ۋاڭذۇڭًىڭ يېًىذا ئۇلتۇرـاى ٌوپتۇرنە چاچلىي پاٌار وىش )بەلٍىو ۋاڭذۇڭًىڭ وىش دۇظتى 
هىشيى ئۇِۇيىؾ ؼەرت، بىشنۇ بولعا ٌىزەً( ئۇريىذىٌ تۇرۇپ "ئۇالر يىهە دەپ بىشيىڭ تىلى

 دىذى. ئۇالريىڭ تىلىًى بىلهەيهىشـۇ؟"
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ئىًّىلىشچە دەرظىذە بۇ خىل ظىياظى نۇياسىزلەردىٌ يائارام بۇلۇؼىايالريىڭ ئاياـلىزىًىڭ 
تىپىزالپ ٌەتٍەى تاۋۇؼى ئاڭاليذى. تەيتەربىيە ٌىيىهى ٌىيۋالفاى بىز ئاۋاه ئۇـۇل باال 

ەِەر ۋەتىًىهىشيى وۇدرەت تاپىۇسايلى دىعەً چۇوۇم َەنهىهىش "َەنهىىش خىتاي ِىزاصدايىفۇ؟ ئ
َەم يىيەت بۇلۇپ َەنٍارلىؽىهىش ٌىزەً. بۇيذاه وىلىؾ ئۇچۇى بىز بىزىهىش بىلەى ئاالوە 
وىالاليذىفاى بۇلۇؼىهىش ٌىزەً، ئەِەر بىز بىزىهىشيىڭ تىلىًى چۇؼەيهىعەً بۇيذاه وىلىؾ 

. خۇددى بابىل نۇيارىذەً ئارىهىشدا 1ً بولهانذۇ نۇنٍىٌ ئەنەط. بۇ خۇددى بابىل نۇيارىذە
ئىتىپاولىي بۇسۇلۇپ ٌىتىذۇ. ئاس ظايلىي نىللەتلەر ئۇس تىلىًى ظاوالپ والعا بۇلۇدۇ، ئەنها 

 دىذى.  خىتايچىفىهۇ پۇختا بۇلىؽى ٌىزەً"

ئۇيىڭ ِىپى ئاظاظىش ئەنەط ئىذى، ئەِەر خىتايچەِە پۇختا ئۇيفۇرالريىڭ ظايى ئاؼعا، 
ر بىلەى بولفاى ئوس ئارا چۇؼەيچىعى چۇڭىۇرلىؽىؽى نۇنٍىٌ، ئەنها بۇ خىل بۇؼلۇوًى خىتايال

تۇؼىۇسۇػ بىلەى ئاظعىهىالتعىيە بۇلۇپ ٌىتىؽًىڭ پەروى بەٌال ياسۇً. يەيە بىز وايچە ئەۋالتىا 
والهاي ئۇيفۇرالرنۇ خۇددۇ تۇڭّايالردەً خىتاي ئىچّە ظىڭىپ ٌىتىپ، يۇوۇلۇپ ٌىتىؽى 

زاه ئەنەط. خىتايالر بۇ خىل نىللەتلەر ئارىعىذىٍى ئۇس ئارا چۇؼۇيۇؼتىٍى ئىتىهالذىٌ يى
بوؼلۇوًى تۇؼىۇسۇػ ئۇچۇى وايذاه ئىًٍاظتا بۇالر؟ ئۇيفۇرچە ئۇِۇيىؽًى خااليذىفاى 

 خىتايالريىڭ ظايى وايچىلىَ بۇالر؟

ايعى خىل دەرط ئاخىزىذا نەى ئۇوۇـۇچىالريىڭ واراؼلىزىًى خۇالظىالپ، بالالريى وول ٌۇتۇرپ و
واراؼًى وولاليذىفايلىفىًى ظىًىذىو. بۇ باظىۇچهۇ تىشال ئاخىزالؼتى، ظىًىپتىٍىلەر ئۇچ خىل 
واراؼىا بۇلۇيذى، ئۇچتەى بىز وىعهى ئايا تىلًى ظاوالپ وېلؽىًى ووللىذى، ئۇچتەى بىزى وارؼى 

فىًى چىىتى، والفايلىزى بۇيىڭفا بىز يىهە ديەلهەيذىفايىلىفى ياٌى وىشسىىهايذىفايلى
بىلذۇرۇؼتى.  ِەرچە چۆڭ ئىؾ وىاللهفىاى بولعاوهۇ، بۇ بىز ياخؽى باؼلىًىؾ دىيىؽٍە بۇلۇدۇ. 

 نىًىڭ وۇلۇنذىٌ يەيە يىهەلەر ٌىلەر دىّەى خىيال ٌالالنفاى ٌىزىۋالذى. 
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 "ئەتىّىًىڭالرـا خەيزىلىَ بولعۇى ظاۋاوذاؼالر؟"

 "ئەتىّىًىڭىشِە خەيزلىَ بولعۇى نۇئاللىو"

ٍى دەرظًى ظىلەردىٌ بىز ظۇئال ظۇراػ بىلەى باؼاليهەى، ئاراڭالردا ئەيّىليەِە بارـايالر "بۇِۇي
 بارنۇ؟"

 َەنهىغ بىچچارىالرچە بېؽىًى چايىاؼتى.

                                                           
1
 بابىل مۇنارى ئىنجىلدە ھىكايە قىلىنغان مۇنار )تەرجىماندىن( 
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ئاس تۇال  بارنىفاى بولعاڭالرنۇ ئۇ يەر َەوىىذە "چاتاه يوه، ِەرچە َىچ وايعىڭالر ئەيّىليەِە 
اپ صۇريالالردىٌ ياٌى ٌىًۇالردىٌ ئالفاى ئۇچۇرالر ياٌى نەلۇناتىڭالر باردۇر بەلٍىو، نەظلەى ٌىت

باؼىىالردىٌ ئاڭلىفاى ِەپ ظۆسلەر دىّەيذەً ئۇچۇرالردىٌ خەۋەرىڭالر باردۇ. ظىلەرِە ئۇخؽاؼال 
يۇرۇـۇى ئەيّىليەلىٍەرنۇ خىتايفا ٌېلىپ باوهىفاى ئەنها ئۇالريىڭهۇ ظىلەرِە ئايىت 

 ريىڭ يەسىزىذىٍى خىتايالريىڭ ئۇبزاسى وايذاوتۇر؟"بىلىذىفايلىزى ئاس ئەنەط. ظىلەرچە ئۇال

 "دوظتايە خەلي" دىذى بىز وىش

 "ئەنّەٌچاى" دىذى يەيە بىزى.

"بەلٍىو ؼۇيذاوتۇ، ئەنها باؼىىچە واراؼالرنۇ ئاس ئەنەط، نەظلەى بەسى ئەيّىليەلىٍلەر خىتايالر 
 بەً پاٌار دەپ وارايذۇ" دىۋىذىو َەنهىغ ٌۇلۇؼۇپ ٌەتتى. 

 خىتايالريى چۇؼۇيۇػ تەط" دىۋىذىو َەنهىغ وۇؼۇنىعىًى تۇرۇؼتى.  "بەسىلەر

ەسىلەر خىتايالر نۇظتەوىل پىٍىز وىاللهايذۇ، ئۇالر بويزۇوىا بوي ظۇيۇپ ٌۇيۇپ والفاى" "ب
 دىۋىذىو َەنهىغ يەرِە وارىۋالذى.

 تى. "ئەنها بۇ خىل واراؼًىڭ خاتا ئىٍەيلىّى ناڭا نەلۇم" دىۋىذىو َەنهىغ بېىؽًى ٌۇتۇرۇؼ

"بەسىلەر ؼۇيذاه بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، ئەنها خىتايالريىڭ َەنهىعى ؼۇيذاوهۇ؟ ئەلۋەتتە ئۇيذاه 
ئەنەط. دىهەً بىشيىڭ باؼىىالر َەوىىذىٍى واراؼلىزىهىشيىڭ َەنهىغ تۇـزا بۇلۇؼى ياتايىٌ، بۇ 

بىلەى خىل واراؼالريى بىش وېلىپالؼتۇرۇۋىلىؾ دەيهىش" دەپ بۇ ئاخىزوى ظۆسيى ٌۆً رەڭلىَ بور 
 داظٍىفا ياسدىو.

"َەنهىڭالرـا نەلۇم نەى ئىلّىزى خۇيەيذە ئۇوۇتىۇچىلىي وىلفاى، ظىلەريىڭ وارىؽىڭالرچە 
 نىًىڭ ئۇ يەردىٍى ئۇوۇـۇچىلىزىهىذىٌ بۇ يەرِە ٌېلىپ باوىايلىزى بارنىذۇ؟"

 َەنهىعى "ياه" دىيؽىتى. 

ر ئۇيفۇرالريى ٌۇرۇپ باوهىفاى ئەنها "تۇـزا دەيعىلەر، ئۇالر بۇ يەرِە ٌېلىپ باوهىفاى، ؼۇڭا ئۇال
ئۇالريىڭ َەنهىعذە ئۇيفۇرالرـا ئايىت وېلىپالؼها واراؼالر بار، ظىلەرچە ئۇالر ئۇيفۇرالريى وايذاه 

 دەپ وارايذۇ؟"

 "ٌىّىش ئويذە ياؼاپ، ئات نىًىپ يۇرۇدۇ"

 "خىتايچە ظۆسلىؽەلهەيذۇ"

 ئۇظعۇلفا نايىز"-"ئۇالر چىزايلىي، ياخؽا

 ىذائىي يەر""بۇ بىز ئىپت
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ئۇالريىڭ بۇ خىل ئوسلىزىّىهۇ يات بىلىًىذىفاى وىعهەى واراؼالريى تاپالىؽفا بارىٍالال دىهەي 
 بولهايذۇ، ؼۇڭا نەى َەوىىەتتىٌ ظەل يىزاوالپ ٌەتٍەيلىزىًى ئاڭالؼىا َاسىزاليذىو.

 "دىهەً نىًىڭ خۇيەيلىي ئۇوۇـۇچىلىزىهًىڭ ئۇيفۇرالر َەوىىذە بىلىذىفايلىزى چەٌلىَ،
ئەنهعا ظىلەر بۇ يەردە ياؼايعىلەر، ؼۇڭا ئۇالرـا وارىفايذا ٌۆپزەً نەلۇناتىڭالر بار. ئەنذى 
ظىلەردىٌ ٌۇتۇدىفىًىو ظىلەر خىايلىڭالردا خۇيەيذىٍى ؼۇ ئۇوۇـۇچىالريىڭ بىزىًىڭ دوظتى 
ظۇپىتىذە بىز پارچە خەت يېشىپ، ئۇالرـا ئۇيفۇرالريى چۇؼەيذۇرۇڭالر. ئەنها خېتىڭالردا 

رـۇيلىفاى" "ٌۆپ ظايذىٍى" "بەسىلىزى" دىّەيذەً ظۆسلەريى ئىؽلەتٍەيذە ئاالَىذە دىىىەت "يۇ
وىلهىعاڭالر ئۇخؽاؼال خاتا واراؼالريى تەٌزاراليعىلەر. ؼۇڭا ئېعىڭالردا بولعۇيٍى بۇ 
خېتىڭالردا ظىلەريىڭ نەوعىذىڭالر ئۇالرـا ئويفۇرالريى تۇيۇؼتۇرۇػ، ئۇالريىڭ ئويفۇرالريى 

 ّە ياردەم بېزىؽتۇر".چۇؼۇيىؽى

ِەرچە بۇ  دىّەيلىزىهًى تۇلۇه چۇؼۇيۇپ ٌىتەلهىّەيلىّىًى بېلىپ تۇرظانهۇ تاپؽۇرۇوًى 
 20وەـەس ظۇراپ داۋانالؼتۇردۇم. وەلىهى چىىهىفايلىزى وەلەم ئارىيەت ئېلىپ، وەـەس يوولىزى 

 نىًۇت تۇختىهاي يېشىپ چىىىؽتى، تۇۋەيذە وىعهەيلىزىّە واراپ باوايلى. 

رچە ئۇيفۇرالر ۋە واساوالريىڭ َەنهىغ ياخؽا ئۇظۇلفا ئۇظتا دەپ وارىعاوهۇ، ِە
لىٍىٌ ئەنەليەتتە ؼىًجاڭلىىالريىڭ َەنهىغ ئۇيذاه بۇلۇؼى ياتايىٌ. بىش 
خىتايالريى ِەرچە ناختىعاڭالرنۇ ئەنها بىش ئۇالردەً وانالؼتۇرالهايهىش، َىچ 

چە ٌۆپ ئەنەط. تىلىۋىشۇردا بولهىفايذا ئۇيذاه وىالاليذىفايالريىڭ ظايى ئاي
ٌورِەى ئۇظۇلچىالريىڭ َەنهىغ ٌەظپى ئارتىعتالر، ئۇالر ئۇسۇى يىل ئۇظۇل 

 نەؼىى وىلفايالر. 

ئوتهۇؼتە ئويفۇرالر ئات بىلەى ظەپەر وىالتتى، َاسىز ناؼىٌ بىلەى ۋەلىعپىت بار 
ۇؼتا بولذى. ئات ۋە تۇِىلەرِە نىًىؾ ظاياَەتچىلەر ئۇچۇيالر َاسىزاليفاى، تۇرن

 يوه بولذى. 

ئۇيفۇرالر ؼىًجاڭفا ظىهىۋۇللۇه وىلىذۇ. ئۇالر بۇ سېهىًًىڭ ئاظاظلىي 
ئىّىلىزى. ِەرچە وىعهەى ئۇيفۇرالر َاراوىا ئانزاه بولعىهۇ، يۇرـۇيلفايلىزى 
دۇظتايە ٌىلىذۇ. ظىش ئۇيفۇرالريى وۇپال تەربىيەظىش دەپ وارىؽىڭىش نۇنٍىٌ، 

ېىعو ياناى ٌىؽىلەريىڭ تەظىزى تۇپەيلىذىٌ ئۇيذاه واراػ تۇـزا ئەنەط. بىز و
 َەنهەظىًى ياناى دەپ واراػ خاتا.

بۇالريى ٌۇرۇپ نەدىًەيىڭ َورنەت َەوىىذە وىلفاى ظۆسى يادىهفا ٌىلىپ والذى، ِەرچە 
ئۇوۇـۇچىلىزىو تېخى بۇ نەظلىًى تۇلۇپ چۇؼۇيۇپ بۇاللهىفاى بولعىهۇ، بەسىلىزى َاناى بىز 

 ٍىٌ دىّەى ئۇنۇتۋارلىىىا چۇنذۇم. ٌۇيى چۇؼۇيۇپ يىتىؽى نۇن
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نەى نىللى ظىًپتىهۇ ئۇخؽاػ بىز ظًاه ئېلىپ بېزىؽىا ئۇرۇيفاى بۇلعانهۇ، ئۇالردىٌ  
خۇيەيذىٍى ئۇوۇـۇچىلىزىهفا خەت يېشىىا ئۇرۇيالؼتۇرظام بولهايتى. نەى بىلىذىفاى 

، ئۇالر ٌىچىَ باال ؼىًجاڭذىٌ باؼىا يەرلەردە توپلىؽىپ ياؼايذىفاى ئۇيفۇرالرنۇ بولهىفاچ
بولهىفايذىٍىٌ، ئوس واراؼلىزىًى ئايالىش وىالاليذۇ دەپ واراپ ئۇدۇل دەۋىزەي دىّەى وارارـا 
ٌەلذىو. نەى باؼىىالر َەوىىذە وېلىپلىؽىپ والفاى خاتا واراؼًىڭ وايذاه بۇلۇدىفايلىفى 

شىڭالر دىذىو. خۇددى َەوىىذە ئۇالرـا چۇؼەيچە بېزىپ، ئۇسەڭلەريىڭ ؼۇيذاه واراؼلىزىڭالريى يې
ىجىغ نەى ياخؾ بولهىذى.  ئەڭ ياخؾ ِۇناى وىلفىًىهذەً بۇ خىل ئۇدۇل تەلەپًىڭ يەت

 يېشىلفايلىزىذىهۇ بىز تىل تەيە پۇرىفى چىىىپ تۇراتتى. 

يۇرـۇيلىفاى ئويفۇرالريىڭ يەسىزىذە يۇرـۇيلىفاى خىتايالر ظەنىهى ٌىلىذۇ، 
ەئەتىًى ئاظاط وىلفاى. ئەِەر ئۇالريىڭ ئەنها ئۇالريىڭ ظەنىهى بۇلۇؼى ئوس نەيپ

نەيپەتىّە ياوهىعا ِىپىذە تۇرنايذۇ دەپ وارايذۇ، ئەنها نەى ئۇيذاه واراؼالرـا 
وۇؼۇلهايهەى. نىًىڭ خىتايالر بىلەى بىزِە ئىؽلەػ ۋە ئۇوۇػ جەريايذا َىغ 

ه وىلفايلىزىو، ئۇالريىڭ ئارىعذا يۇوۇروىذەً ئادەنلەرنۇ بار، ئەنها َەنهىغ ئۇيذا
دىيؽىٍە بولهايذۇ. بۇ بىشيىڭ ئۇالرـا بولفاى خاتا چۇؼەيچىهىشيىڭ يەتىجىعى. 
بۇ خىل واراؼالريى يوه وىلىؾ ئۇچۇى ئۇالر بىلەى بولفاى ئاالوىًى ٌۇچەيتىپ، 
بىزلىٍتە تىچ ئۇتۇؼٍە تىزىؽىؽىهىش ٌىزەً. ئەِەر ئۇالر بىش خىيال وىلفايذەً 

ۇلۇپ ؼۇيچە ئۇلۇؿ يەتىجىلەرِە ظەنىهىيەتىعش بۇلۇدىفاى بولعا، وايذاه ب
ئىزىؽەلەيذۇ؟ َەنهىهىشِە نەلۇنٍى خىتايالر باؼىا ئەللەر بىلەى َەنٍارلىي 
وىلىؾ ئاروىلىي بۇ يەتىجەلەرِە ئېزىؽتى، بۇيىڭ ئۇچۇى ئۇالريىڭ َەنىهىيتىهۇ 

 ئاالَىذە سور رول ئويًىفاى.

 ىباؼىىلىزىًىڭ وارىؽىهۇ بۇيىڭذىٌ ئايچە بەً پەرولىًىپ ٌەتهەيت

خىتايالريىڭ يهەيذىفاى يەرظىعى يۆه. بۇ خىل واراػ  بىزىًچى تۇرلۇً واراػ:
خاتا، ئۇالريىڭ َەنهە يەرىعىًى يىيەلىؽى نۇنٍىٌ ئەنەط، ئەنها يىهىلەريى 

 يىهەيذىفايلىفىًى نەيهۇ بىلهەيهەى. 

ئىٍٍىًچى خىل واراػ: خىتايالريىڭ َەنهىعًىڭ ٌۇسى يۇنۇه، بۇريى پاياه 
ىزايلىىلىزى يوه. بۇ خىل واراػ خاتا. َەنهىعال ئۇيذاه ئەنەط، ٌىلىذۇ، ؼۇڭا چ

ئەنها ئۇيذاوالريىڭ يىعبىتى بىز وەدەر ٌۆپ ظايًى ئىّەللەيذۇ. خىتايالريىڭ 
ئارىعىهذىهۇ چىزايلىىالر چىىىذۇ، ئەنها ئۇيذاوالريى تېپىؾ ئۇچۇى ئاالَىذە 

 دىىىەت وىلىؾ ٌىزەً. 
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ئاروىلىي ٌىؽلەريىڭ ئۇسۇيذىٌ بىزى وېلىپلىؽىپ والفاى  َاسىز ئويالپ باوعام بۇ خىل نەؼىلەر
واراؼلىزىذىٌ ۋاس ٌەچۇرۇؼٍە ئۇرۇيۇؼًىڭ ئۇسى ئاخهاولىي ئىذى. ئۇسلىزىًىڭ واراؼلىزىذىٍى 
ياتۇـزا تەرەپلىزى َەوىىذە پىٍىز وىلىؾ ئۇالريىڭ خىتايالرـا بولفاى ئاظاظلىي ياراسلىىلىزيىڭ 

. نەى خىيالىهذا بۇ بىز ياخؽى باؼلىًىؾ ىفًى َىغ وىلذىوذىفايلباؼالپ بارناي ّەئۇسِىزىؽى
بۇلۇپ واالر دىّەى ئۇنۇتتە بولعانهۇ بۇيىڭ يەتىجىّە ئىزىؽىؽًىڭ بەٌال نۇؼٍۇل 
ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو. َەوىىەتەيهۇ بۇ بوؼلۇوًى تۇؼىۇسۇؼًىڭ ئۇسى نۇنٍىٌ بولهىفاى 

 ئىؽالريىڭ بىزى ئىذى. 
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وويالر ظايىذا پىچىزلىؽىپ ئارام ئاالتتى، تاؿ باـزىذىٌ ئېىىپ  يۇڭلىزى وىزوىۋىتىلّەى
چۇؼٍەى ئېىىٌ ظۇالر ؼىلذىزلىؽىپ توۋەيّە واراپ ئاواتتى، ئېتىشالردىٍى تۇلفاى نايعىالر 
ٌۇچلۇً ئاپتاپ ئاظىتىذا خانۇػ بۇلۇپ وېلىؽىاى ئىذى. ۋەلىعپىتىو يۇنؽاه تۇپزاوتا وېًىي ئىش 

يەِە بېزىؽىو ئېًىي بولهىعهۇ بۇِۇى تاالـا چىىىذىفاى ٌۇپ  والذۇرۇپ ئىلّىزلىذى. ِەرچە
بولۇپتۇ دەپ َىغ وىلىپ، ۋەلىعپىتىهًى ئېلىپ، خۇؼاللىي بىلەى ئاپتاپتا واـجىزاپ ٌەتٍەى 

 ظەَزا يۇلىذا چاڭ يەپ يولفا چىىتى. 

يىزاه واراناي يول ئاخىزلىؽىپ ؼېفىللۇه يولذا ناڭفىلى بىز ظائەتچە بولذى، ئۇالريىڭ ئارلىفى 
بۇلۇپ، بىز ئويذىٌ يەيە بىز ئويّە بېزىؾ ئۇچۇى ئۇى نىًۇتلۇه ۋەلىعپت ظەپىزى ٌىتەتتى، 

ئاظاظلىي واتًاػ وۇرالى َعاپلىًاتتى. ظەل َاردۇـۇنًى چىىىزاي دەپ  ؼۇڭا بۇ يەردە تىزەٌتۇر
يول ياوىعىذا تۇختىۋىذىو دەرَال ئەتزاپىهًى بىز خىل جىهجىتلىي وورؼاپ، چىٍەتٍىلەريىڭ 

 ئۇياى بۇياى تاوىالؼلىزىذىٌ باؼىا ظادا يۇوتەً بىلىًذى. 

ظاوىلى  يىزاوىتىٌ بىز ۋەلىعپىتلىَ ئادەنًىڭ ـۇۋا وارىعى ٌۇرۇيۇپ، يېىىًالؼىايذا وارىعام
ئۇظۇپ ٌەتٍەى، ئوڭ ٌۆسىًى يىزىڭ واپلىفاى ئۇتتۇرا ياػ بىز ئۇيفۇر ئىٍەى. نەى ئۇيىڭ 

ەيذىٌ ٌىيىٌ ئۇ باػ ئايىفىهفا بىز وور يەسەر بىلەم ظاالنلىؽىپ، وول ئېلىؽىپ ٌۇرۇؼٍ
ظالفايذىٌ ٌىيىٌ خۇددى وىياپىتىهذىٌ راسى بولفايذەً ئىپادە بىلەى يېًىذىٌ بىز تال تاؼتەه 

وىشىل ئالهىذىٌ بىزيى ئېلىپ ناڭا ظۇيذى. ئۇيىڭفا ئويفۇرچە رەخهەت -واتتىي وىپ
  ئەيتىايذىٌ ٌىيىٌ خىتايچە داۋانالؼتۇردۇه ظۆَبىتىهىشيى.

 "َەجەپ ئىععىپ ٌەتتى جاَاى"

"ئايچە ئەنەظىۇ" دەپ وېلىٌ پۇپايٍعى بىلەى چاپىًىًى ئۇرۇپ وويۇپ "وەيەردە يول ئالذىڭىش؟" 
 دەپ ظۇرىذى.

 "يەِە بېزىؽىهىًى ئۇسۇنهۇ بىلهەيهەى راظال"
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ئۇيىڭ يەسىزىذىٌ بۇ خىل بىز جاۋاپًىڭ ئىهٍايعىش بىز ِەپ دىّەى نەيە چىىپ، ٌوڭلىذىٍى 
ئۇچۇى بىز خىل تەظەللى ئىشدەپ، ئەولى َوؼى جايذا ئادەم بۇيذاه ئىععىتا تاالدا  ِۇنايى

 وااليهىىاى الـايالپ يۇرنەط دەپ ئويلىذى بولفاي "ظۇوۇؼۇػ ٌۇرۇؼٍە ناڭذىڭىشنۇ يا؟" دىذى. 

 دىذىو.  "ظۇوۇؼۇؼًى دەنعىش؟ تۇـزا ؼۇيى ٌورِىلى ناڭفاى"

ى لىڭؽىتىپ، يولًىڭ ئاياؿ تەرىپىًى يىؽايالر بىز ئۇ بۇ جاۋابىهذىٌ وايائەتلەيّەيذەً بېىؽىً
يىهلەريى دىۋىذى چۇؼۇيەلهىذىو، ئايذىٌ وولًى ؼىلتىپ نەى بىلەى خۇؼلىؽىپ ۋەلىعپىتىّە 

 نىًىپ ٌىتىپ والذى. ئۇسۇى ئوتهەي نەيهۇ ئاروىعىذىٌ ئەِىؽىپ ناڭذىو. 

ىز نەَەللىّە تۇتاؼتى. تاػ يول ظۇظۇى ئوتالوًى ٌىعىپ ئوتۇپ، يىشىفا ئۇخؽاپ واللىذىفاى ب
تىزەً واپلىفاى يول بويىذا نۇيارلىزى ٌۆٌٍە تاواؼاوٌ بىز ئەظٍىزەپ ٌەتٍەى نەظچىت 
ٌۇرۇيذى. ظۇيۇه دەرىشىلىزىًىڭ ئەتىزاپىذا بۇرۇيىى بىشەٌلەريىڭ ئاسراه ئىشيالىزى ظاولىًىپ 

ز بۇلۇڭذا ٌۇسۇيى ظۇرتى ـۇۋا ٌۇرۇيۇپ تۇراتتى. بىوالفاى بۇلۇپ، ئالتۇى َەل بىزىلّەى ئۇسۇم 
يۇنۇپ ئارام ئېلىۋاتىاى ئىت، نىًى ٌۇرۇپ ٌۆسىًى ئېچىپ واۋاؼىا باؼلىۋىذى، ئىچىٍىزىذىٌ 
ئۇسۇى ظاوال وويۇپ، بېىؽفا يېؽىل دوپپا ٌىيۋالفاى بىزى چىىىپ، ئىؽتىًى بېعىىتۇردى، 

ى. نەى ِەرچە ئىتًىڭ ٌۇسىذىٌ دۇؼهەيلىَ چىىىپ تۇرىعهۇ سەيجىزلەيّەى بولفاچ جىهىپ  والذ
ئۇ ٌىؽىذىٌ ظىش نۇؼۇ نەظچىتىًىڭ ئىهانىهۇ دەپ ظۇرىعام ؼۇيذاه دەپ جاۋاپ بىزىپ نىًى 
ئىچىٍىزىّە تەٌلىپ وىلىۋىذى، نەى ئەدەپ بىلەى رەخهەت ئەيتىپ نەى بىز ئۇرۇؼۇؼًى 

 ٌورِىلى ناڭفاى دەپ يولفا چۇؼتۇم. 

ۇتۇلفاى، ئىچىذىٌ ۋاراڭ نەى خېلى ناڭفايذىٌ ٌىيىٌ، ئەتىزاپىذا يۇرـۇى ۋەلىعپتلەر تۇخت
چۇرۇڭ ئاۋاسى ئاڭلىًىۋاتىاى بىز َويلىًىڭ يېىًفا ٌىلىپ والذىو. بويًۇنى ظۇسۇپ وارىعام 
يۇرـۇى ئەر ٌىؽىًىڭ بىز يەرظىًى چۇرىذەپ تاناؼا وىلىۋاتىايلىفىًى ٌورۇپ، چىزايىذىٌ 

ٍىًە ٌىچٌىزدىو.  ىظۇلفۇيلىي چىىىپ تۇرـاى دەرۋاسىۋەيّە توت يۇەى تۇلەپ ئىچٍىز
نەيذايًىڭ ئۇچ تەرىپذە ۋاوىتلىي ياـاچ ئۇرۇيذۇوالر وۇيۇلفاى بۇلۇپ، بەسىلىزى ئۇظتذە ئورە تۇرظا 
يەيە بىزاۋلىزى ئولتۇرۇؼىاى بۇلۇپ، نەيذايًىڭ ئۇتتۇرىعذىٍى ئىٍٍى ئاۋاه وارا خۇراسيىڭ 

بىز وېتىو ظۇوۇؼؽىًى ٌۆرِەچ ووللىزىذا بىز ظېىىىو پۇلًى پۇالڭؽىپ ۋاروىزىؽاتتى. بۇ ئايذا 
 ئۇتٍۇسىلىذىفاى تۇخۇ ظۇواؼتۇرۇػ ئۇيۇيى ئىٍەى.

نەى بىز تال دەرەخ ؼېخًى چايًاپ ئولتۇرـاى بىز ٌىچىَ بالًىڭ يېًذىٌ ئۇرۇى ئېلىپ، َاۋايىڭ 
بېؽىو يالىڭئاچ بىز ظائەتًى نۇؼۇ تۇنۇس ئاپتىۋىًىڭ ئاظتىذا تۇخۇ ئىععىىلىفىفا وارىهاي، 

سدۇم. ِەرچە باػ ٌۇسى واى بۇلۇپ ٌەتٍەى تۇخۇالريى ظۇواؼتۇرۇؼًى تاناؼا وىلىپ ئوتٍۇ
ٌۇرۇػ ئادەنًىڭ ئىچىًى ئاـزىتعىهۇ، ئەنها بەختٍە يارىؽا بۇ وېتىو بىزەر تۇخۇنۇ ئولهىذى 
ظۇوۇؼۇػ جەريايىذا. َەر وېتىهىى ظۇوۇؼتىٌ ٌىيىٌ ئىّىلىزى ئۆس تۇخىعًى پاٌىش تاسىلىپ، 

 ى وىالتتى. وۇلىىىفا يۇرـۇى رىفبەتلەيذۇرىذىفاى ظۆسلەري
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ئۇسۇى تۇرۇپ وېلىؽىهفا تۇخۇ ظۇوىؽى ئەنەط، ٌۆس ئالذىهذىٍى بۇ نۇجىشدەً ذا ىبۇ َويلنًىڭ 
ە ظەۋەپ بولذى. نەيذايًىڭ ئالذىذا بىز خىتاي ئوڭ تەرىپىذە تۇرـاى بىز ئويفۇر نەيشىزٌۇرۇيّەى 

بوۋايًىڭ بوۋايفا بىز يىهىلەريى دىۋىذى بوۋاي ٌۇلۇپ ٌەتتى. ئايذىٌ ئۇ خىتاي َېلىىى 
بىز يىهىلەريى دىۋىذى، بوۋاي واواواالپ ئۇسىًى تۇتالهاي ٌۇلۇپ  يەيە دۇنبىعّە ؼاپىالوالپ تۇرۇپ

ٌەتتى. نىًىڭ ظول تەرىپىهذە ئىٍٍى ئۇچ واساه ياػ  بىز خىتاي ۋە ئىٍٍى تۇڭّاى بىلەى 
ى بىلەى بىزيىهەلەريى دەپ چاخچاه وىلىؽىۋاتاتتى. ئوڭ تەرىپىهذە بولعا بىز تۇڭّاى َاياجا

يېًىذىٍى خىتايفا بىز يىهىلەريى دەپ ظۆسلەپال ٌىتىپتۇ، ئۇ بىز خۇراسيى ٌورظۇتۇپ تۇرۇپ 
"وارىڭا، بەً ئاظتىٍەى" دىۋىذى، خىتاي بېؽىًى لىڭؽىتىپ ِىپىًى ناوۇللىذى. بۇ خىل 

نۇَىتتا سىذدىيەتتىٌ دىزەٌهۇ يوه بۇلۇپ، َەنهىغ بۇ يەرِە بىز  يلىي بىلەى تۇلفاىجاَايا
 وىعىىىچەًى واى وىلفاى تۇخۇ ظۇوۇؼىًى ٌۇرۇػ ئۇچۇى جەم بۇلۇؼىاى ئىذى. ِەرچە بىزى

خىتايالر، ئويفۇرالر، تۇڭّايالر ۋە واساوالريىڭهۇ خۇددى بىز واى وېزىًذاؼتەً ئاخىزىذا بولعىهۇ 
 بىز يەرِە جەم بۇلۇپ ئۇرتاولىؽىذىفاى ۋاوتىًىڭ بارلىفىًى ٌۇرۇؼٍەى نۇيەظعەر بولذۇم. 

110 

 – 2002ئەنەظلىّى چى بۇ خىل ظىپۇرت ظۇرۇيلىزىًىڭهۇ نىللى ئونلۇً يارتىؽًىڭ ئاچىۇ ئەنها
يىلى ئوتٍۇسۇلّەى دۇييا لۇڭىىعىًى تالىؽىؾ پۇتبۇل نۇظابىىىعى ئوتٍۇسِەيذە 
ئاؼٍارىاليذى. ؼۇ يىلى خىتاي ٌانايذىعىهۇ تارىختا تۇيجى وېتىو دۇييا لۇڭىۇظىًى تالىؽىؾ 

ۇپ، بەسىلەر بۇيى خىتايالريىڭ توپ ٌويتۇرۇل وىلىؾ ظەۋىيەظىًىڭ ظاالَىتىّە ئىزىؽٍەى بۇل
ظايىپخاى دولەت  ئاؼىايلىفىًىڭ يەتىجىعى دىعە، يەيە بەسىلەر جەيۇبى ٌورىيە بىلەى ياپۇيىيە

بولفاچ ئاپتۇناتىَ َالذا تالىؽىؾ ظاالَىتىّە ئىزىؽٍەچ، بۇ ئەسەلذىٌ ئاظاظى ئاجىش خىتاي 
ابەتچىلەر ئاسىيپ، ئۇتۇه واسىًىؾ ؼارائتى يارتىپ بەرِەى دەپ ٌانايذىعى ئۇچۇى ٌۇچلۇً رىى

  ئىلّىزى ظۇرىذۇ. 

يىهىال بولهىعۇى ئۇالريىڭ ٌۇظتارىٍا ٌانايذىعفا وارؼى تۇيجى نۇظابىىىعًى َەنهە توت ٌۆس 
بىلەى ٌۇتۇؼتى. خىتايالريىڭ بۇ نۇظابىىّە بولفاى تەلۋىلەرچە ئۇنۇتۋارلىفىفا َەيزاى والذىو، 

وېتىهىى نۇظابىىىًى ئۇتۇپال والهاي، دۇييا لوڭىىعىًىهۇ ئۇتۇۋالىذىفايلىفىفا  ئۇالر بۇ
ئىؽىًەتتى. ئەنها ئۇيفۇرالريىڭ وارىؽى باؼىىچىزەً ئىذى، َەتتا وىعهەى پۇتبۇلفا ئايچە 

 وىشسىىهايذىفايلىزىهۇ بۇ وېتىهىا نۇظابىىىّە ئاالَىذە وىشـىٌ ٌۇرۇيذى. 

 نعىش؟""نۇرات ظىشنۇ بۇ نۇظابىىىًى ٌۇرە

 "ئەلۋەتتە، بەلٍىو وىشسىپ ٌىتەر"

 "وايذاوعىّە دەيعىش؟"
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"چۇيٍى خىتايالر ظەت ئۇتتۇرىۋىتىذۇ، ئۇالريىڭ بەدەى ظاپاظى ئاجىش، ئۇيفۇرالريىڭ بەدەى 
ئەِەر خىتاي ٌانايذىعذىهۇ ئويفۇرالر بولفاى بولعا ئۇتۇپ وېلىؽى  ظاپاظى ٌۆپ واۋۇل ٌىلىذۇ.

ويًاتهايذۇ. ٌانايذىذىٍىلەريىڭ َەنهىغ خىتاي، ئۇالريىڭ ئەڭ نۇنٍىٌ، ئەنها ئۇالر بىشيى ئ
 چۇڭ خاتالىفى دەل نۇؼۇ يەردە".

ئۇيىڭ چىزايىذىٌ خىتايالريىڭ ئۇتتۇرىۋتىپ تارتىاى ؼەرنەيذىچىلىّىذىٌ َوسۇرلىًىذىفايذەً 
 ئىپادە چىىاتتى.

 "ئۇيذاوتا وايعى ٌانادىًى وولاليعىش؟"

ئۇالر بىشِە ئۇخؽايذۇ، ٌانايذىعى ٌۇچلۇً. بۇلۇپهۇ "تۇرٌىيە ٌانايذىعىًى وولاليهەى، 
 َەظەى، ئۇ بەٌال چاوىاى".

نۇظابىىە ٌۇيى چۇؼتىٌ ٌىيىًلىَ دەرظلەريىڭ َەنهىغ والذۇرۇلذى، ئېًىٍى دولەت 
نەظئۇليىتى دەپ وارالفاى. نۇظابىىىًى ٌانايذىعىًى وولالػ ئۇوۇـۇچىالريىڭ ۋەتەيپەرۋەرلىَ 

ظىًپتا وعىتلىپ ئولتۇرۇپ، تىلىۋىشۇريىڭ ئاۋاسىًى بارىچە وۇيۇپ  نەى ئۇوۇـۇچىالر بىلەى بىز
ٌوردۇه. نۇظابىىىًىڭ دەظلىۋىذە خىتايالر خېلى ياخؽى ئويًىفايذەً ٌۇرۇيذى، ئوتتۇرا نەيذاى 
ٌويتۇرلى ياخؽى پاظلىزى جايىذا، ئاروا نەيذاى نۇداپىيەظىهۇ ٌۇچلۇً ٌۇرۇيذى. تۇظاتتىٌ 

وارؼى َ لورنا ٌەيّەيلەر ٌوسيى بىزال واناؼتۇرۇپ ئۇتىۋىذى، نەيذايذا ٌۆً ۋە وىشىل رەڭلى
تەرەپ بىز توپ ئۇردى. ئۇوۇـچىالر ئۇنۇتلىزى يەٌعاى بۇلفاى َالذا واخؽاپ خانۇػ بۇلۇپ 
وىلىؽتى. نۇظابىىە داۋانلىؽىۋىذى، َەر وېتىو توپ خىتاي ٌانايذىعىًىڭ پۇتىفا ئۇتعە 

 لىؽىپ ۋاوىزاؼتى. ئۇوۇـچىالر ئۇالرـا نەدەت بېزىپ چاۋاً چې

خىتاي تەرەپٍە ئىٍٍىًچى توپ ٌىزِەيذە ئۇالر ئايچە بەً ئېفىز ئالهىذى، پەوەت يائۇنۇتتە 
باؼلىزىًى چايىاپ وۇيۇؼتى خاالط. نۇظابىىە ئاخىزالؼىايذا ئۇوۇـۇچىالريىڭ بىزى يۇِۇرۇپ 

ٍەيفۇ!" دەپ بېزىپ تانفا ئېعىفلىي خەرىتذىٌ ٌۇظتارىٍايى تېپىپ "ۋاي ٌىچىٍٍىًە بىز دولەت
 ۋايعىذى. 

َەنهە ٌۇرۇپ تۇردى، ِەرچە تۇرٌيىەنۇ ئۇيفۇرالريىڭ چىزايذىٌ چىىىاى خۇؼاللىي ٌۇلٍىعىًى 
بىزاسىلىيەِە ئۇتتىزۋەتٍەى بولعىهۇ، ئەنها ئۇالرنۇ وارؼى تەرەپٍە بىز توپ ئۇرـاى ئىذى. تۇپ 

 ەپلىَ يېڭىلىؾ ئىذى. ئۇرـاى َەظەى وەَزىهاى دەپ ئالىىؽاليذى، ئۇالريىڭ يەسىزىذە بۇ ؼەر
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 ئېپىذەم نىًى ئۇيفۇر تارىخىذىٍى يەيە بىز وەَزىهاى بىلەى تۇيۇؼتۇردى.

 "يىَ َاسىز ۋاختىڭىش بارنۇ؟"
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 "بار"

 بۇ يەٌؽەيبە ٌۇيى ئەتتىّەيذە بولفاى ئىؾ. 

 "ظادىزيىڭ وەۋرىعىًى ٌۇرۇپ ٌىلىؽًى خاالنعىش؟"

 "ئەلۋەتتە".

ۇه وىشسىپ ئالەنًى ئىععتىؽتىٌ بۇرۇى ٌۇرۇؼۇپ، ئىٍٍى بىش ئەنذى چىىىاى وۇياػ تېخى تۇل
ئاپتۇۋۇس ئالهىؽىپ، ئايذىٌ يەيە بىز وايچە ٌىلۇنىتىز پىيادە نېڭىپ، ئايذىٌ يېتىپ باردۇه 
وەۋرىعتايلىىىا، بۇ جەريايذا ئېپىذەم بۇ ئۇلۇؿ سات َەوىىذە ظۆسلەپ بەردى، بۇيىڭ ئۇچۇى ئايچە 

 ئۇسۇى ۋاوىت ٌەتهىذى. 

يىلى ئىلى ۋادىعذا دۇيياـا ٌەلّەى بۇلۇپ، ئۇنزىًىڭ دەظلەپٍى وىعهى  – 1798اى ظادىز پالۋ
ئاظاظەى دىخايچىلىي وىلىؾ، بالىلىي بۇلۇػ دىّەيذەً ئاددى ئىؽالر بىلەى ئوتٍەى ئىٍەى. 
ئۇتتۇس ياؼالريىڭ وارىعىًى ئالفايذىٌ ٌىيىٌ، ئۇ چىڭ ظۇاللىعًىڭ تاجاۋۇسىفا وارؼى 

ۇى ئوتهەي تۇپىالڭچىالريىڭ ئارىعذا ؼەرەپ واسىًىپ يۇوۇرى ئۇيۋايفا َەرىٍەتٍە واتًىؽپ، ئۇس
ئىزىؽٍەى. ئۇ ِەرچە يۇرـۇى وېتىو وولفا ئېلىًفاى بولعىهۇ َەر وېتىو وۇتۇلۇپ وېلىپ، خەتەر 

يىلى واسا وىلفاى. ئېپىذەنًىڭ بىلىذىفايلىزى ؼۇيچىلىَ  – 1871يىل ئۇنۇر ٌۇرۇپ  73ئىچىذە 
رالر ئارىعىذىٌ چىىىاى خىتايفا وارىؾ وەَزىهام بولفاچ، ئېپىذەم ئۇچۇى بۇلۇپ، ئەنها ئۇ ئۇيفۇ

ئاالَىذە ئەتىۋارلىي ٌىؽى بۇلۇپ َىعاپلىًاتتى. ِەرچە ئۇيىڭ وارؼى ٌۇرەػ ئېلىپ بارـىًى 
 خىتايالر ئەنەط نايجۇالر بولعىهۇ، بۇيىڭ ئېپىذەم ئۇچۇى پەروى يوه ئىذى. 

 "ٌېلىپ والذۇه"

تۇوعايذىٌ ئاؼىذىفاى بىز ئادەنًىڭ پۇرتىزىتى تۇراتتى. وارا ظاواللىي، وارا  يۆل ياوىعىذا بىز نتىز
ٌۆس، ٌۇلزەڭ تۇى بىلەى تۇناه ٌەيّەى بىز ئەرٌؽى، ـىالپتىٌ يېزىو چىىارـاى خەيجىزىًى 
تۇتۇپ يىزاوىا يەسەر تاؼالپ تۇراتتى. ئۇيىڭ ئاروىعىذا بىز تۇپ ئايچە باتۇر ٌۇرۇيهەيذىفاى 

ِىلى بۇالتتى. دىهەً بۇ بىز ئارتىعتًىڭ يەسىزىذىٍى ظادىز پالۋايًىڭ ئوبزاسى ئادەنلەريىهۇ ٌۆر
 ئىذى. 

واظهاولىؽىپ ٌەتٍەى بىز ئالتۇى َەل بىزىلّەى پىالٌاتتا "تارىخى ئەنىيەتٍە ئىّە نۇَىو 
تاختىًىڭ ئاظتىذا ئۇظتىّە تەيتەربىيە ٌىيىهى جاي" دىّەى خەتلەر ئۇيۇلفاى ئىذى. 

 يەردە ئۇلتۇراتتى، بىشيىڭ ٌەلّىًىهىشيى ٌۇرۇپ بىلەت ئېلىپ ٌىزىڭالر ٌىيىۋالفاى بىز باال
دىذى. بالًىڭ ئوڭ ٌۆسىًىڭ ئاظتىذا ٌۆٌۇرۇپ والفاى بىز يارايىڭ ئىشى رۇؼەى ٌۇرۇيۇپ، 
چىزايىذىٌ بۇ خەلي وەرَزىهايىًىڭ وەۋرىعىًى ووـذايذىفاى بىزىّە ئۇخؽىهايتى، 

هۇ بار ئىذى. ئۇ پۇلىهىشىًى ئېلىپ يايچۇوىفا ظېلىپ، يالفايچىهىٍى دەي دىعەم، وۇلىذا بىلەت
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ئىٍٍى تال بىلەتًى ئىتىيات بىلەى يىزتىپ بىشِە بېزىپ، ئايذىٌ ؼەَەر تەرەپٍا واراپ ٌىتىپ 
 والذى. 

بىش ئىٍٍى تەرىپىذە وىشـۇچ ئەتىزِۇللەر ئېچىلىپ تۇرـاى يولًى بويالپ، ئاه ِەص بىلەى 
. ئەنها ٌۆڭلۇنذە بىز خىل يائارانلىي َىعى نىًى ئويفا ظۇۋالفاى ٌىچىٍىًە نۇسىيفا ٌەلذۇه

ظالذى، َوٌۇنەت ِەرچە بۇِۇى وارؼىلىي وىلفايالريى تۇتۇپ واناپ، ياٌى ئۇلۇنّە َوٌۇم 
وىلىپ تۇرۇـلۇه، وايذاه بۇلۇپ تۇپىالڭچىلىىًىڭ ظىهىۋۇلى بولفاى بىزىًىڭ خاتىزىغ ئۇچۇى 

ىڭ ئۇچهەط يالذانا بۇلۇپ وېلىؽى ئۇچۇى تاوەت ئاسراه بولعىهۇ پۇل خەجلەپ، ئۇيىڭ ئوبزاسىً
 وىلىپ ٌەلّەيذۇ؟

نۇسىي ئىچىذىٍى وىعهەى ظۇرەتلەردىٌ بۇيىڭ ئۇچۇى ئاسراه جاۋاپ چىىتى. تانفا ئعىلفاى 
ظادىز خەيجەر بىلەى چۇؼىا وويزىفىذەً  بىزىذە يىڭظادىزيىڭ َاياتىفا نۇياظۋەتلىَ ظۇرەتلەر

ى ٌېىعۋاتىاى ٌۇرۇيۇػ ظىشىلفاى، يەيە بىزىذە ئۇيى چۇچۇلە وويۇۋالفاى نايجۇيىڭ بېؽىً
وەپەسِە ظوالپ يالالپ ئېلىپ نېىڭۋاتىاى، يول ياوىعىذا وىشى بىلەى بىز وايچە چارچىۋىچى ۋە 

تۇراتتى، ئۇچًچى ظۇرەتتە، ئۇظتى بېىؾ واى  ئۇالريىڭ وويلىزى ئۇتۇپ ٌىتىۋاتىاى َارۋىفا واراپ 
. بۇ تى، ئاروىعىذىٌ لەؼٍەرلەر وۇـالپ ٌىلىۋاتاتتىظادىز ئۇرنايلىىتا وېچىپ ٌىتىۋاتات

ظۇرەتلەريىڭ ئۇظىتىذىٍى ئۇسۇى بىز لۆسىًٍىذا خىتايچە ۋە ئويفۇرچىذا "وەَزىهايذىٌ ۋەتەى 
ظويۇؼًى ئۇِۇيەيلى" دەپ يۇـاى خەتلەر يېشىلفاى ئىذى. رەظىهلەريىڭ ئاظتىذىٍى 

ظادىزيىڭ چىڭ ظۇاللىعى چۇؼەيذۇرۇؼتە "ظادىزيىڭ لېۇدالىشىهفا وارؼى ٌۇرىؽى" "
َۇٌۇنزايلىزىفا واؼى وەرىهايلىي ٌۇرەؼلىزى" دىّەى خەتلەر يېشىلفاى ئىذى. بۇيىڭذىٍى 

لېًىًىشىهلىي تارىخى واراػ بىلەى تەظۋىزلەػ ئاروىلىي ئۇيىڭ -نەوعەتًىڭ ظادىزيى نارٌىشىو
و بولفىًى ئۇ نىللى وەَزىهاى بۇلۇػ ئوبزاسىًى ظۇظالؼتۇرۇؼى ئىٍەيلىّى رۇؼەى ئىذى. نۇَى

ظىًپًىڭ ۋەٌىلى ظۇپتىذە لېۇدال ٌۇچلەرِە وارؼى ٌۇرەػ ئېشىلّەى بېعىو ئاظتىذا والفاى 
ئېلىپ بېزىؽى ئىذى. خۇددى ئەخهەتجاى واظىهالردەً ئۇنۇ ئولّەيذىٌ ٌىيىٌ ئۇلۇؿ 

 ئىًىىالپًىڭ ظېپىّە ٌىزِۇسىۋېلىًفاى ئىذى. 

ظۇرەتتە ظاوال بۇرۇتى پاٌىش  ئېپىذەم ئۇدۇل تانذىٍى بىز رەظىهًى ٌورظەتتى، بۇ
چۇؼۇرىۋىتىلّەى ظادىز تۇرنىذىٍى بىز ياـاچ ئۇظتەلذە ئولتۇراتتى، ئايىفىًىڭ ئاظىتا تاۋۇس 
پارچىلىزى چېچىلىپ ياتاتتى، يېًىذا بولعا ئۇچ دايە دايىيە پىزەيىٍىّە ئۇخؽاپ ٌىتىذىفاى ياى 

 وۇيۇلفاى بۇلۇپ ظادىز باؼىىچە ٌۇرۇيەتتى. 

 بىلەى تاۋۇسيىڭ َىٍايعًى ئاڭالپ باوىايهۇ؟ "يىَ ظىش ظادىز

 "ئاڭالپ باوهاپتىٍەيهەى، لىٍىٌ بەٌال ئاڭلىفۇم بار"
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"بىز وېتىو ظادىز تۇتۇلۇپ والفايذا ٌىؽىلەر ئۇيىڭفا بىز تاۋۇس ئىۋەتىپ بىزىپتۇ، ئەنها تاۋۇسيىڭ 
ٌەتٍەى ئارىعا پىچاه يۇؼۇرۇپ وويفاى ئىٍەى، ظادىز ؼۇ پىچاه بىلەى تۇرنىذىٌ وېىچىپ 

 ئىٍەى"

 "يېًىذىٍى ئاۋۇ يەرظىلەر يىهە؟"

 "ئۇيى نەيهۇ بىلهەيذىٍەيهەى، نىۋىهىٍى دەيهەى".

بەٌال ئىععپ ٌەتٍەچ، ظايە بار يەرِە بىش نۇسىيذىٌ چىىىپ وەۋرىعتايلىىىا يول ئالذۇه. َاۋا 
 تىشراه بېزىۋالىلى دەپ وەدەنلىزىهىشيى تىشلەتتۇه. ظادىزيىڭ وەۋرىعىّە يىتىپ ٌىلىپال

وەۋرىًىڭ بىزەر نۇئاپىشەت وىلىذىفاى وۇرۇلىزىًىڭهۇ يوولىفىًى َىغ وىلذىو، خۇددى 
ظۇظۇيزەڭ نارۇصيىذەً يەر يۇسىّە چۇوچىيىپ چىىىاى وەۋرىًىڭ ئۇظتىذىٍى يىلًانە ئۇؼؽاه ئاه 

 بىش وەۋرە ئالذىذا ظۇٌۇتتە تۇرۇپ ٌۇسەتتۇه. تاؼالردا ياظالفاى ئىذى.

يىلى دىّەى ظايالر يېشىىلىي  -1999ۇپ وارىعام ئاه تاؼتا وەۋرىًىڭ واؼى تەرىپىّە ئۇت
ئىٍەيلىّىًى ٌۇرۇپ، بۇ يىهە دەپ ظۇرىعام، وەۋىزىًى وايتا رېهۇيت وىلفاى ۋاوتى دىذى 

 ئېپىذەم. 

"بۇرۇى بۇ يەردە َىچ يىهە يۇه ئىذى، يۇرـۇى ٌىؽىلەر ظادرىًىڭ ئۇتٍەيلىّىًىهۇ ئۇيتۇپ 
ٌىؽلەريىڭ خاتىزىغ  بەسى ذىٍى ـۇلجا ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌيىلى -1997وېلىؽىاى ئىذى، ئەنها 

 "ئەظلىّە ٌىلىؽٍە باؼىلىذى.

بەلٍىو َوٌۇنەتهۇ ؼۇ واتاردا خاتىزلىّەيذۇ دەپ ئويلىذىو ئىچىهذە. دىهەً بۇ يەردىٍى وەۋرىذە 
ئىٍٍى ظادىز ٌۇنۇلّەى ئىذى، بىزى ظۇتيعالىعتىَ ـايە ئۇچۇى ٌۇرەػ وىلفاى ظادىز، يەيە 

ەلىىًىڭ سۇلۇنفا واؼى ٌۇرەؼچىعى نىللى وەَزىهاى ظادىز ئىذى. بەلٍىو َەوىىەت بىزى ئۆس خ
بۇ ئىٍٍى خىل پەرەسيىڭ ئۇتتۇرىذىذۇر، ئەنها بۇيىڭفا َىچ ٌىو ٌىعىپ بىز يىهە دىيەلهەيذۇ 

 َاسىز. 

ـۇلجىذا تۇرـاى ۋاوتىهًىڭ ئۇسۇرىؽىفا ئەِىؽىپ يۇرـۇى نەظلىلەرِە ئېًىي بىز يىهە دىيؽًىڭ 
تەى تەط ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلىؽىا باؼلىذىو. ِەرچە جۇـزاپىيەلىَ يەر ئىعهلىزىذە َەوىىە

ئۇخؽاؼلىىالر بولعىهۇ ئۇالرـا بۇلفاى چۇؼەيچىلەردە ئاظهاى سېهىٌ پەرولەر بار بۇلۇپ، جايالريىڭ 
ؼۇڭا بىزەر يەريىڭ  واراؼالر دايىو پەرولىًەتتى.ئۇتهۇؼى، َاسىزى ۋە ٌەلّۇظى َەوىىذە 

ى وىياط وىلىؾ ئۇچۇى َوٌۇنەتًىڭ نەيذايىذىٌ واراػ ٌىزەٌهۇ ياٌى ٌەلّۇظىً
ئۇيفۇرالريىڭهۇ دىّەيّە بىز يىهە دىيؽى راظال تەػ بۇلۇپ، بۇ خىل َالەت َىچ 

 ئۇسِۇرۇدىفايذەً ئەنەط ئىذى. 

  ئېپىذەنذىهۇ نۇؼۇ خىل ئۇنۇتعىشلىي چىىىپ تۇراتتى.



263 
 

تى تېخهۇ يانايلىؽىذۇ، بەلٍىو ٌۇيلەريىڭ "ئىؽالر نۇؼۇيذاوال نېڭىۋىزىذىفاى بولعا ئاوىۋى
بىزىذە ئۇيفۇرالرنۇ يوه بۇلۇپ ٌىتىؽى نۇنٍىٌ. َوٌۇنەتال ئەنەط، خەلىىهىشنۇ ٌەلّۇظى 
ئۇچۇى باػ واتۇرۇؼًى خالىهايذۇ، ئۇالر بەٌال َورۇى. َىچ ٌىهًى ٌارى يوه. ئەڭ چۆڭ نەظلە 

ىزدەً يۇرىّى بارالريىڭ َەنهىغ بىشيى يىتەٌلىّۇدەً بىزەر رەَبىزىهىشيىڭ يوولىفىذا. ظاد
 تۇرنىذە ياتىذۇ".

بىش ظۇ ئىچىٍەچ ظايذاپ ئولتۇردۇه.  خىيالهىفا ئەِەر ئۇيفۇرالريىڭ ٌەلّۇظى ئۇچۇى بىزەر 
ئۇنۇت بار دىيؽٍە تۇـزا ٌەلعە بۇ خىل ئۇنۇتًى ئىپىذەنذەً تەربىيە ٌورِەى، نىللىتىًىڭ 

لىي ۋە ئۇچهەيلىَ بىلەى ٌوڭلى ئاسنىفاى ٌەلّۇظى ئۇچۇى ٌۇڭۇل بۇلىذىفاى، ئەنها خۇراپات
ئاسراه بىز يەرظە چىىار دەپ ئويلۇيۇپ والذىو. ئەلۋەتتە، بۇ خىل ئۇنۇتلەريىڭ بالالردىٌ 

ئەنەلىؽؽى ئۇچۇى ئۇالرـا ئۇخؽاؼالر ۋەتىًىذىٌ ئايزىلهاي ئولتۇرـايذىال ئايذىٌ ئۆسِۇرۇؼتىٌ 
اتارلىي نىللى ظىًپتىٍىلەريىڭ ِەپ ئاسراه ئۇنۇت بار دىيعە بۇلۇدۇ. ئەنها تىلىۋالذى و

 – 1990ظۆسلىزىذىٌ ئىؽالريىڭ تانانەى بۇيىڭ ئەٌعىە بۇلۇپ وېلىۋاتىايلىفىًى َىغ وىلذىو. 
يىلالريىڭ باؼلىزىذا ؼىًجاڭذىٍى ئىختىعاط ئىّىلىزى ؼەروى رايۇيالرـا ٌۇچۇپ، بىز ئادەم 

ئىجتىعاط ئىّىلىزى ٌەلعى ئالتىعى ظىزتىا ٌۇچۇپ ٌىتەتتى، ئەنها بۇِۇيٍى ٌۇيذە 
ئاظاظەى ٌايادا بىلەى ياۋرۇپاـا ٌۇچىذىفاى بۇلۇپ وېلىؽىايذى.  ئېپىذەنذىٌ ٌەلّۇظى 

 پىاليىًى ظورىۋىذىو

، ئەنها ـۇلجىذە نىًى جەلپ "دادام بىلەى تاـام ئانزىٍىفا ٌېتىؽىهًى تەۋظىيە وىلىۋاتىذۇ
ذىٌ باؼىا يەيە يوتىزَاجىهىًىڭ وىلىذىفاى يۇرـۇيلفاى ياخؽى ئؽالر بار. ئىًّلىشچە ٌۇرظلىزىه

 نەٌتىۋى بار"

 "ئۇ وايذاه نەٌتەپ؟"

 "ئۇ يېتىو يېعىزالر ئۇچۇى ئېچىلفاى نەٌتەپ، ظىش بېزىپ باوىايهۇ؟"

 "بېزىپ باوهىفاى، ئەنها بەٌال بارـۇم بار، ظىشيىڭچە بۇ نۇنٍىًهىذۇ؟"

 ۇؼال بۇلۇپ ٌىتىذۇ"."يوتىزَاجىهذىٌ ظۇراپ باواي، پەرىشىهچە بالالر چۇوۇم ظىشيى ٌۇرۇپ خ

 "ئۇالر ناڭا ئۇخؽاػ ئەصيەبىلەريى ٌۇرۇپ باوهىفايذۇ بەلٍىو".

"ٌورِەى، چۇيٍى بەسى ياػ ئانىزٌىلىىالر ئايذا بىز وېتىو يووالپ تۇرۇدۇ ئۇ يەريى. ئۇالر 
 ظىشيىڭ دوظتلىزىڭىشنۇ؟"

 "دوظت دەپٍەتٍىلى بولهايذۇ".

112 
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ڭا پۇتبۇل نۇظابىىىعى بىلەى ئاخؽام ئىچٍەى بىز ٌۇسۇنىًى ئېچىۋىذىو ئاـزىپ ٌەتتى، ؼۇ
پىۋىلەر ئېىعهّە ٌەلذى. ٌۆس ئالذىهفا نايٍىل ئوۋىًًىڭ ئۇبزاسى ٌەلذى، تۇـزا ئاخؽام 
ئەيّىليە ٌانايذىعى ئارِىًتىًا ٌانايذىعىًى بىزِە وارؼى يول يەتىجە بىلەى ئۇتۇۋالفايذى، 

چىۋالفاى بىز واساه "دولىتىڭىش يىهە نەى ٌۆپ ئېچىۋاپتىهەى. يېًىهذا ناڭا ئۇخؽاؼال ٌۆپ ئى
دىّەى ِۇسەل" دەپ ۋاوىزاپ وولىًى دوالنفا وويۇپ وۇچاوالپ ٌەتتى نىًى. ئاخؽام ياناى ئەنەط 
ئوتتى دىعە بۇلۇدۇ، ئەنذى بۇِۇى يوۋەتتە وىلىذىفىًىو ئويذىٌ تاالـا چىىهاي، تۇختىهاي ظۇ 

 ئىچىپ، بولعا يايذۇرۇپ ئارام ئېلىؾ ئىذى. 

تېلمۇى وۇالوًى يارـۇدەً جىزىڭالپ ٌىتىۋىذى ئېلىؽىهفا تۇرظۇيًىڭ ئاۋاس  بۇلۇڭذىٍى
 ئاڭاليذى تۇرۇپٍىذىٌ. 

 "خەللۇ يىَ، يىهە ئىؽالريى وىلىپ؟"

 "َىچ ئىؾ" دىذىو نەى سەيىپ ئاۋاسدا

 "ياخؽى ِەپٍەى ئۇيذاوتا، بۇِۇى نىًىڭهۇ ئىؽىو يوه، ئاٌانًىڭ بېفىفا بېزىپ ٌىلىلى؟"

خ ؼاخلىزى ئارىعىذىٌ ئۇتۇپ پىلذىزالپ تۇرـاى وۇياػ يۇرى ئاظىتىذا نىۋە ٌۆس ئالذىهفا دەرە
يەپ، ؼاخهاتتا نات بۇلۇپ ئولتۇرـاى نەيشىزە ٌىلىۋىذى، بۇيىڭفا تاوەت وىاللىفۇدەٌهەى دەپ 

 ئويالپ، ئىؽالر ئۇچۇه بولعۇى ئۇچۇى "نەى وىلىذىفاى بىزەر ئىؽالر بارنۇ؟" دەپ ظۇرىذىو.

 ، ئىؽالر َەنهىعى جايىذا، ئاـزىپ والهىفايعىش؟""يۆه، خاتىزجەم بۇلۇڭ

 "ئاـزىىهۇ ئەنەط، َالىو بوػ ؼۇ"

 "چۇؼۇيەلهىذىو"

دەرۋاسىفا يۇلۇيۇپ، بىزى بىلەى پاراڭلىؽىپ باـًىڭ دىيىؽٍەى يەرِە يېتىپ بارظام تۇرظۇيًىڭ 
ەت نەن تۇرـاى ئىٍەى، ئۇ ظۆسلىؽىۋاتىاى ٌىؽى نەى ٌۆرِەى ئەڭ ئىّىش بوي ئۇيفۇر بۇلۇپ،

نەنەت ئۇظتىّە يېؽىل رەڭ   تۇرظۇيًىڭ ئىٍٍىًچى ئاٌىعى ئىٍەى.  ئعىهلىَ بۇ ٌىؽى
ياوىعش نايٍا بىلەى ٌۆً رەڭلىَ تەيتەربىيە ٌىيىهى ٌىيۋالفاى بۇلۇپ، َايات ۋە ياٌى باؼىا 
ئۇيىڭفا ؼىپا بولفاى يەرظىلەريىڭ َەنهىعى ئۇيى يۇوۇرىفا ظوسـايذەً ٌۇرۇيذى. ئۇيىڭ بىلەى 

ؽىپ ٌۇرۇؼۇپ تۇراتتۇه ئىٍٍى ئاـيًىعى يىتىپ ٌەلذى، ئۇالر بىلەيهۇ ٌۇرۇؼتۇه. وول ئېلى
ئايذىٌ خەنىت ئەظٍى سانايذىٌ نىزاط والفاى ٌۆيا ۋەلىعپىتىًى نىًىپ يېتىپ ٌەلذى، ئۇيىڭ 
بىلەيهۇ وول ئېلىؽپ ٌۇرەؼتۇه. ئاخىزى َەنهىغ جەم بۇلفايذىٌ ٌىيىٌ باـفا ٌىزىپ، 

نېڭىپ، ئۇرۇٌلەر ئارىعذا ظايىذاپ  ڭئالتۇيزەدەً ظاڭّالپ تۇرـاى ؼاخالردىٌ خۇددى پەردىلەر
 بىز تال ئۇرۇً دەرىخًىڭ ئاظىتذا ئارام خۇدا ئۇرۇى ئالذىو.
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 300نەخهۇت بىلەى دوظلىزى بۇ باـًى بەػ يىللىي ئىجارىّە ئېلىؽىاى بۇلۇپ، يىلىفا ئاراى 
باوىالالرـا ظاتىذىٍەى، ِايىذا  يۇەى ئىجارە َەوىى تۇلەيذىٍەى. باـًىڭ نىۋىلىزلىًى ئاظاظەى

ئۇرۇنچىّىهۇ ئىۋەتىذىٍەى. بۇ يىل ؼانال نىۋىلەريى وېىىۋەتٍچ، َوظۇل ياخؽى بولهىفاى 
ئىذى. نەنەت واتارلىىالر خىهىيەۋى دورىالريىڭ ئىؽلەتهىّەچ، ئۇالريىڭ نىۋىلىزى تالال 

راظال تەظٍە تۇختايتى.  باسارلىزىفا اليىي چىهايتى، يەيى بىزەر تال يۇوعايعىش نىۋىًى تېپىؾ
ئەنها بۇ نىۋىلەريىڭ ئادەنًىڭ ئاـىشىًى ۋايجاى دىّۇسۇۋەتٍۇدەً تاتلىي ؼىزيىغ بار بۇلۇپ، 
چىؽلەپ بولفىچە ئېفىش بوؼلىفىًى لىي تۇؼىۇسۇپ، ئىڭەٌلىزىّىچە ئېىىپ ٌىتەتتى. بىش 

ؼاخهات . ئايذىٌ تۇرظۇى نەى ياخؽى ٌۇرىذىفاى َېلىىى پۇخادىٌ چىىىىچە ئۇرۇً يىذۇه
تاختىعىًى چىىىزىپ پىچٍىالريى تىشدى تاسا ئەدىۋىهىًى بېزىؽًى باؼلىۋەتتى. نەيهۇ خېلىال 
نەؼي وىلىپ نائارتىو ئۇظۇپ والفاى بولفاچ، َەر وېتىهىى ئۇيۇى بىزەر ظائەتچە داۋانالؼتى. 

ڭىپ ئەنها نەى ئاظاظەى نۇدائپىيە وىلىؾ بىلەى َەلەً بۇلۇپ، ئۇيىڭ بىزەر وەدەنًى خاتا نې
والعا ئەدىۋىًى بىزەرنەى دىّەى ئۇنۇتتە بولفاى بولعانهۇ ئۇيذاه پۇرظەت يىعىپ 
بولهىذى.ِەرچە تۇرظۇى َەر وېتو بىز تەرەپتىٌ ظۆسلەپ تۇرۇپ بىز تەرەپتىٌ ئويلۇيۇپ ظەل 

 ۋاوىت ظەرپ وىلعهۇ دايىو نىًى ئۇتۇۋالذى ؼاخهاتتا. 

اظتا چىىىپ ٌىتىؽتى. ئارىلىىتىٌ ئوى ٌۇى ئولتۇرۇؼىا باؼلىۋىذى، تۇرظۇيًىڭ دوظتلىزى ئ
نىًۇت ئۇتٍەيذىٌ ٌىيىٌ تۇرظۇيذىٌ باؼىىلىزىًىڭ ياناس ئۇوۇػ ئۇچۇه چىىىپ ٌەتٍەيلىّىًى 

 َىغ وىلذىو.

 "ظىشچۇ؟"

 "َاسىز ئۇوۇنايهەى"

 "جۇنە ٌۇيلىزىچۇ؟"

عام "ِاَىذا بېزىپ وۇيۇنەى، ئەنها ئىتيات وىلهىعام بولهايذۇ، ئەِەر ياناسـا بېؽىًى باؼلى
 ٌىؽىلەر ظۆسلەيذۇ، ؼۇڭا پاظپۇرتىهىًى ئېلىۋالفۇچە تاوەت وىلىؽىو ٌىزەً"

خەنىت بىزىًچى بۇلۇپ وايتىپ ٌىلىۋىذە نەى يىهە ئۇچۇى بەسىلەر ئۇسۇى ئۇوۇيذىٍەى بەىلەر 
 وىعىا دەپ ظۇرىذىو.

ياناس "بەلٍىو بەسىلەر ئالذىزاؼتۇ، نۇَىو ئىؽلىزى باردۇ. ئالالدىٌ وۇروىذىفايالر ئۇسۇيزاه 
 ئۇوۇيذۇ، ئىتياتچاى بۇلۇدۇ".

 "ظىشچۇ؟"

 "نەى ئاظتىهۇ ئەنەط، تىشنۇ ئەنەط يۇرنال ئۇوۇيهەى".

 ئاروىذىٌ دايىو ظۇرىلىذىفاى ظۇئالفا دۇچار بولذۇم.
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 "ظىشچۇ؟ ئىتىىادىڭىش بارنۇ؟"

 "يوه"

 "يىهە ئۇچۇى؟"

 "ظىش يىهە ئۇچۇى دىًفا ئىتىىاد وىلىعىش" وايتۇرۇپ ظۇرىذۇم

 ال ئالەنًى ئاپىزىذە وىلفاى، ئىًعايالريى ياراتىاى"."چۇيٍى ئال

 "ئۇـۇ ؼۇ، ظىش يىهە دەپ بۇيىڭفا ئىؽىًىعىش؟"

ئۇ خۇددى تاالػ تەلەپ وىلهايذىفاى بىز نەظلىًى ئاڭىىزالهىفايلىفىهفا َەيزاى والفايذەً ناڭا 
 وارىذى.

 "چۇيٍى بۇالريىڭ َەنهىغ وۇرئايذا يېشىلفاى. يۇرـۇيلىفاى ئاظاظى بار".

 "نەظلەى؟"

"نۇَەنهەت پەيفەنبەر تاـالريىڭ يىلتىشى باردىّەى ئەنها ٌىؽلەر بۇيىڭفا ئىؽەيهىّەى، 
 بۇِۇيٍى ٌۇيذە پەى ئۇيىڭ ِېپًىڭ راظلىفىًى ئعپاتلىذى" 

 تۇرظۇى ِەپ وىعتۇرۇپ

 "تۇـزا، تاـالرال ئەنەط، ئىًعايالريىڭهۇ يىلتىشى بار، ئۇالريىڭ يىلتىشى ئالال دۇر" دىذى.

بىلەى خەنىت ناڭا َەنزا بۇلۇپ ؼەَەرِە وايتىپ ٌەلذۇه، يولذا خىتايالريىڭ  تۇرظۇى
ىلىزى ئۇچۇى ياخؽى ە تەينەظخىز بۇ ئۇالريىڭتوپ يىّەيلىّىذىٌ خەۋەر تاپتۇه.  4بىزاسىليەدىٌ 

 پۇرظەت يارتىپ بەردى.

 "ئەسەلذىٌ بۇيذاه ۋەتەيپەرۋەر بۇلۇپ باوهىفاى نەى!"

 ئىؾ بوپتۇ""يىهە دىّەى ئەپعۇظلىًارلىي 

 "ٌۆڭلۇم بەٌال يېزىو بۇلۇپ ٌەتتى، ئايلىًىپ ٌىتىذىفايذەً تۇرىهەى".

 "راظال بەً ياناى بوپتۇ".

113 

يېتىو يېعىزالر نەٌتىۋى دەرياـا بارىذىفاى يولذا بۇلۇپ،  َەيۋەتلىَ بۇ بىًايىڭ ئۇظتىذىٍى 
ىزى بولعا ناؼىًا بىشەٌلىزىذە رۇط وۇرۇلۇؼىًىڭ پۇرىفى چىىىپ تۇراتتى، ئاظتىًىى وەۋەتل

تۇختىتىؾ ئۇريىفا ئۇخؽىؽىپ ٌىتەتتى. ئېپىذەم نەٌتەپ دەرۋاسىًىڭ ئالذىذا نۇؼۇ يەريىڭ 
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ٌۇرۇيّەى بىزى بىلەى ظۆسلىؽىپ تۇرۇپتۇ، چىزايىذىٌ ٌۆڭلىًىڭ يېزىو  ًوارىفۇچىعذە
 بولۇۋاتىايلىفى چىىىپ تۇراتتى. 

 "ياخؽىهۇظىش ئېپىذەم؟ بىزەر ئىؾ بولهىفايذۇ؟"

وىلهاڭ يىَ، بۇِۇى بەٌال ٌۆڭۇلعىش بىز ٌۇى بولذى، ئاخؽام ئىٍٍى وىش باال  "ِىپىًى
 وېچىپ ٌىتىپتۇ، يوتىزَاجىو ئۇالريىڭ بىز ٌۇى ئىشدەپتۇ".

 "تاپاالپتىهۇ؟"

 "ئالالـا ؼۇٌزى، تېپىلىپتۇ"

 "ئۇالر يىهە دەپ واچىذىٍەى؟"

 "ئايىعىًى ظېفىًىپ ٌىتىپتۇ"

ئايىعىش يېتىو  -ئويالپتىهەى تېخى، يېتىهخايا دىّەيذە ئاتا"ئايىعىًى؟ بۇ يەريى يېتىهخايا دەپ 
 يېعىزالر بۇلۇدۇ".

"بۇ يەردىٍى بالالريىڭ ٌوپۇيچىعىًىڭ ئاتا ئايىعى َايات، ئەنها باللىزىًىڭ َالىذىٌ خەۋەر 
ئالفىذەً ناجالى يوه، چۇيٍى بەسىلىزى سەَەر چىٍىذۇ، بەسىلىزى َاراوٍەػ بەسىلىزى تۇرنىفا 

 "چۇؼۇپ والفاى

 "ئۇ ئىٍٍى وىشيى وايذاه بىز تەرەپ وىلىذىٍەى؟"

"يوتېزَاجىو يەيە ؼۇيذاه وىلىذىفاى بولعا نەٌتەپتىٌ وايتۇرىۋىتىهەى دەپ ئاِاَاليذۇردى، 
ئەنها ئۇ وىشالريىڭ َالىًى بىز ٌورِەى بولعىڭىش بىلەتتىڭىش، بىزى ئايىعىًى ٌورنىّىلى 

بىچچارىّە تەظەللى بېزىپ وۇلًى تۇتۇپ  ئىٍٍى يىل بوپتۇ، تۇختىهاي يىفالپ ٌەتتى، نەى
 يىفىعى بېعىىىىچە ئولتۇدۇم يېًىذا".

يوتېزَاجىو تاالدىٍى پەؼتاوتا يۇـاى وۇظىفىًى دۇنبايتىپ تۇراتتى. وېلىٌ ؼاپ بۇرۇتى ئۇظتى 
ٌالپۇِۇيى يېپىۋالفاى بۇلۇپ، چىزايىذىٌ بىز خىل ئۇس ئىؽىفا پۇختا ئادەنلىّى چىىىپ 

نّە ئۇيىڭ بۇ تۇروى ظادىز پالۋايفا ئۇخؽاپهۇ والفايذەً ٌۇرۇيّەى نىًىڭ ٌۇسۇتۇراتتى. 
وىلىۋىذى، بۇ خيالىهىًى ئېپىذەنّە دەپ بەرظەم واواوالپ ٌۇلۇپ ٌىتىپ، "ۋاي ئۇيذاه 
بۇالنذىفاى، يوتېزَاجىو بەٌال ظېهىش" دىذى. يوتېزَاجىو نەى بىلەى وول ئېلىؽپ ٌۇرۇؼۇپ 

يىىذ وىلىۋاتىايذەً ووللىزىًى َاۋاـا ؼىلتىپ، وارؼى ئالفايذىٌ ٌىيٌ، ئېپىذەنًى تە
بارناولىزىًى تەڭلەپ ئۇيلۇً بىز يىهلەريى دەپ واخؽاپال ٌەتتى. ئاخىزدا واواوالپ ٌۇلۇپ ٌىتىپ 

 نېُزىباى ئاتىالردەً وولىًى ئېپىذەنًىڭ دولىعفا وويذى. 
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ىي جايالردا ظودا يوتېزَاجىهًىڭ تىّى ـۇلجىلىي بۇلۇپ، ئۇسۇى يىلالردىٌ بىزى وەؼىەر واتارل
ظېتىي وىلىپ بېيىفاى ئىٍەى. ئۇ ـۇلجا ٌۇچىلىزىذا ٌۇيعايىٌ ئېؽىپ بېزىۋاتىاى  ئىّە 
چاوىعىش بالالريىڭ، بۇلۇپهۇ ٌۆسِە بەٌزەً چېلىىىذىفاى نايالنچى بالالريىڭ ٌۇپيؽّە بىز 

ۇرۇؼىفا ئانال وىلىؾ ئۇچۇى بۇ يېىتهخايىًى ئاچىاى بۇلۇپ، يىتىهخايىًىڭ ئىىتىعادى ۋە باؼى
ئەتىزاپىذا بۇلۇپ،  200ئۇسى نەظۇل ئىذى. يوۋەتتە يېتىهخايىذا پايالىًىۋاتىاى بالالريىڭ ظايى 

يېؽىذا يىتىهخايىذىٌ ئايزىلفايذا ئىؽعىش  16ئۇالريىڭ تۇرنۇػ ٌاپالىتىذىٌ باؼىا يەيە بالالر 
ئىٍەى.  والهاظلىفى ئۇچۇى ئۇالريىڭ ئاظاظلىي نائارىپ تەربىيەظىًىهۇ ئۇظىتّە ئالفاى

َوٌۇنەت پەوەت يىتىهخايىًىڭ نائارىو تەربىيەظىّە وىشسىىىپ، بۇ يەردىهۇ َوٌۇنەت 
نەٌتەپلىزىذەً وائىذە تۇسۇنلەرِە رايە وىلىپ، "دىًىي تەلىهاتالر بىلەى ئىجتىهائى نۇيىت ۋە 
 نىللەتلەر ئىتتىپاوىفا سىت ٌىلىذىفاى" نەسنۇيذىٍى دەرظلەريىڭ ئۇتىؽى واتتىي نەيى وىلىفاى

 ئىٍەى. 

ئەنها َوٌۇنەتًىڭ وىشسىىىؽى ؼۇ يەردىال چەٌلىًىپ ئىىتىعادى جەَەتتىٌ يار يۇلەً بۇلۇػ 
خىيالىفىهۇ ٌىزىپ چىىهىفاى. بۇ يەردە ئۇوۇتىۇچىلىي وىلىذىفايالريىڭ نۇئاؼى بەٌال تۇۋەى 

ڭ فا دىّۇدەً ئىؽلەيتى. ٌارىذۇرـا ئېعىفلىي ئؽچى خىشنەتچىلەريىبۇلۇپ، ئاظاظەى بىٍارلىى
ظۇرەتلىزىذىٌ بۇ يەردە ئىؽلەيذىفاى ئۇوۇتىۇچىالريىڭ َەنهىعًىڭ ئۇيفۇرالر ئىٍەيلىًّى 

 نۇوىهالؼتۇرۇؼىا بۇالتتى. 

دەرظىتىٌ چۇؼۇػ ووڭفىزىفى چېلىًىۋىذى ٌاررىذۇر ئويفۇر باللىزىًىڭ ۋاراڭ چۇرۇڭلىزى 
پ ظۇرىعام يوه دەپ بىلەى جايلًىپ ٌەتتى. ئېپىذەنذىٌ واساه ياٌى تۇڭّاى باللىزىهۇ بارنۇ دە

بېىؽًى چايىىذى، ئەِەر بولعا وۇبۇل وىالنذۇ دەپ ظۇرىعام وۇبۇل وىلهعالىفى نۇنٍىٌ دەپ 
 جاۋاپ بەردى. 

 "ئۇالر ئۇچۇى بۇ خىل نۇَىتىًى وۇبۇل وىلؾ نۇؼٍۇل چۇؼۇؼى نۇنٍىٌ"

پ باوهىعا "بەلٍىو دەظلىۋىذە ؼۇيذاه بۇالر، ئەنها بۇيىڭلىي بىلەى ئۇالريى وۇبۇل وىلؽىا ئۇرۇيۇ
 بۇلهاط؟"

"بەلٍىو ئۇالريىڭ بۇيىڭفا ئىتياجى چۇؼهەط، دىهىعىهۇ ٌۇچىالردا نايالنچىلىي وىلىۋاتىاى 
 واساه ياٌى تۇڭّاى باللىزىذىٌ وايچىعىًى ٌۆردىڭىش؟"

ئۇيىڭ ِېپىًىڭ ئاظاظى بار ئىذى. بالالر دولىۇيذەً بىشيى ئۇرۇۋېلىؽىپ َاياجاى بىلەى 
ئەصيەبىًى ٌورِۇيىذىٌ نۇؼۇيذاه َاياجايلىًىپ ٌەتٍەيذىهۇ دەپ ۋىچىزلىؽىپال ٌەتتى. بىز 

تۇراتتىو، ئۇالريىڭ ئېپىذەنّە وىشـىًلىي بىلەى چاپلىؽىپ وۇچاوالپ ٌۇرۇؼۇپ ٌىتىؽلىزىذىٌ 
َاياجايًىڭ نەيبەظى نەى ئەنەظلىّىهًى َىغ وىلذىو. ئېپىذەنّە يېىىًلىؽالهىفايلىزى ناڭا 

ېپىؽتى. دەرط باؼالػ ووڭفىزى چېلىًىۋىذى بالالر پەرۋا واراپ بولعىهۇ ٌوڭلىّە تەظەللى ت
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وىلىؽهاي ئېپىذەنًى ئۇرىۋىلىپ ِەپلىزىًى داۋانالؼتۇرىۋىذى يوتېزَاجىو ٌىلىپ بىز َەيۋە 
 وىلىۋىذى َەنهىغ تارواپ ظېىًپلىزىفا ٌىزىپ ٌىتىؽتى. 

ياخؽىهۇظىش؟" دەپ  بىش ئېپىذەنىًىڭ ظىًىپىفا ٌىزدۇه، بالالر چاۋاً چېلىؽىپ تەٌؽى ئاۋاسدا "
تۇۋالؼتى. ئالذى واتاردىٍى بىز ئۇـۇل باال ئوريىذىٌ تۇرۇپ " ياخؽىهۇظىش؟ نىًىڭ ئىعهىو 

نەى ظۇئاللىزـا جاۋاپ بېزىپ  ووظىن، ظىشيىڭچۇ؟ يىهە خىشنەت وىلىعىش؟" دەپ ظۇرىذى نەيذىٌ.
 ئۇيىڭ بىلەى وول ئېلىؽىپ ٌۇرۇؼتۇم، بالالر چاۋاً چېلىپ ئالىىؽلىذى. 

 رـا ئىًّىشچە دەرط ئۇتىذىفاى ئۇخؽىهانعىش؟""بالال

 "ؼۇيذاه، َەپتىذە ئىٍٍى وېتىو دەرط بىزىهەى، بالالريىڭ ٌۇپچىلىٍى ياوتۇرۇپ ئۇِۇيىذۇ"

ـۇلجىذىٍى ئەڭ باػ پاياظىش والفاى بۇ بالالريىڭ ئىًّىلىشچە ئۇِۇيۇػ پۇرظىتّە ئىزىؽەلىؽى 
ًىڭ ئىًّىلىشچە ظەۋىيىعى خېلىال ياخؽى ئادەنّە بىز خىل نەظخىزىذەً بىلىًەتتى. بەسىلىزى

ظىش وەيەرەلىَ دەپ ظۇرىۋىذى  "نەى ئەيّىليەلىَ  ئىذى، بالالريىڭ بىزى ئۇريىذىٌ وۇپۇپ 
ظىشچۇ؟" دەپ وايتۇرۇپ ظۇىعام ٌۇرۇپ تۇرۇپ "نەى ؼەروى تۇرٌىعتايلىي" دەپ جاۋاپ بېزىۋىذى 

خاپا بولفايذەً بۇلۇپ، بالالريىڭ بالالر ئالىىؽالپ ۋاوزىؽىپ ٌىتىۋىذى ئېپىذەم يالفايذىٌ 
َەوىىذىٍى بۇ تىهىذا داۋانلىؽىًىًى تۇظۇپ، بىزِە ياخؽا ئەيتىلى دەپ پىٍىز بولّۇيچىلىَ 

 بېزىۋىذى بالالر وۇبۇل وىلىؽپ ياخؽىًى باؼلىۋەتتى.

 "بۇ بىز ـاس، ئۇ بىز ئودەً، ؼۇيذاه نەى بىلىهەى، بۇ بىز ـاس ئۇ بىز ئودەً"

يى ياخؽىعى، رېضدىعتۇۋا ياخؽىعى ۋە نەى ئەڭ ياخؽى ٌۇرۇدىفاى "بۇ ئاروىذىٌ تۇـۇلفاى ٌۇ
بېؽىو بۇ نۇرەم، بۇ تىشىو بۇ ئايفىو" دىّەى ياخؽىالريى ئەيتتۇه. ئاروىذىٌ ئېپىذەم بالالرـا 
نەيذىٌ ظۇرايذىفاى ظۇئاللىزىًىڭ بار يوولىفىًى ظۇرىۋىذى ـۇلجىًى ياخؽى ٌۇرەنعىش، 

يېيؽىًى ياخؽى ٌۇرەنعىش، دەۋىذ بېٍانًى تۇيۇنعىش دىّەيذەً  ئويفۇرچە ظوسلىيەلەنعىش، پولو
بىز واتار ظۇئالالريى ظۇرىذى. دەۋىذ بېٍانًى تۇيۇنايذىفايلىفىهًى ئەيتىۋىذىو َەنهىغ 

بالالر  يائۇنۇتتە خۇرظىًىۋىذى نەى دەرَال پۇتبۇلًى ياخؽى ٌۇرۇنەى دەپ وېتىپ وويذۇم.
ذى، ئېپىذەم بالالر پۇتبۇل ئۇيًالىهۇ دەيذۇ دىذى، نەى ئېپىذەنّە ئۇيفۇرچە بىز يىهىلەريى دىۋى

وۇؼۇلۇؼىو بىلەى بالالر يۇِۇۇرۇپ بېزىپ پۇتبۇل نەيذايىًىڭ وارؼى تەرپىذىٌ چىلەٌلەر ۋە 
چەيًەٌلەردە ظۇ ٌۇتۇرۇپ ٌېلىؽتى. نەى تىشىهفچە ٌەلّۇدەً تۇپا ئاظتىذا والفاى نەيذايًى 

ىو ئىٍەيلىّىًى چۇؼەيذىو. بىش نەيذايًىڭ ياوىعذا ٌورِەيذىٌ ٌىيىٌ بۇ ظۇالريىڭ يىهىّە الس
بالالريىڭ تۇپا واپالپ ٌەتٍەى نەيذايفا ظۇ چېچىپ ئەظلىّە ٌەلتۇرۇؼًى ظاولىفاچ ئوى نىًۇت 
پاراڭلىؽپ ئولتۇردۇه. نەى ئېپىذەنّە ظىش ئادەنًىڭ ئەوىل يەتهىّۇدەً ياخؽى بىز ئىًعاى 

ـلىزىههۇ بولفاى دىذى. نەى ئەنذى وىعهەى ئىٍەيعىش دىۋىذىو، ئۇ ظەل وىشىزىپ، ئەظٍى چا
ياػ ۋاختىذا وايذاه  12ياؼاياى ظىزالريى ئاڭاليذىفاى بولذۇم دەپ خىيال ظۇرۇپ تۇراتتىو ئۇ 

بىز ظوۋەت  وىلىپ بىز خىتاي ئايالفا تاػ ئاتىايلىفىًى ظۆسلەپ بەردى. بىز ٌۇيى ۋەلىعپىتٍە
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لىعىذىٌ ئۇتۇپ ٌتىۋاتىايذا ئېپىذەم بىز تاػ تۇخۇم وۇيۇۋالفاى بىز خىتاي ئايال ئۇالريىڭ نەَى
ىي بىلەى ٌاللىعا ظۇوۇپ ئۇ خىتايًى يىىىتىۋىتىپ تۇخۇنلىزىًى چېىىۋىتىپتۇ، بۇيىڭذىٌ واتت

خاپا بولفاى ئايىعى ئېپىذەنىًى ٌاچات بىلەى بىزيى ئۇرۇپ ئۇ خىتاي ئايالذىٌ ئەپۇ 
  ظۇراتىۇسۇپتۇ.  

ايلىفىًى خەۋەر وىلىؽىتى، نۇظابىىىًى باؼلىۋەتتۇه. بۇ بالالر ئىعىىزتىؽىپ نەيذاى َاسىز بولف
ياؼلىي بالالريىڭ بەسىلىزىًىڭ ناَارىتى ئاالَىذە ياخؽى بۇلۇپ، نًىڭ يائۇظتىلىىىو  12 -11

 چېًىپال والذى.

يېزىو ظائەتىا والهاي يەپىعو وىيًىلىپ، يۇتۇلۇپ ٌەتتىو، ئايذىٌ بىز دەم ئارام ئاالي دەپ 
 م ناڭا َەيزايلىي بىلەى واراپ ئولتۇرىۋىذىو ئېپىذە

 "يىَ ئىؽتىًىڭىشـا واراڭ!" دىذى

 "يىهە بوپتۇ؟"

 "بەٌال نەيًەت بۇلۇپ ٌىتىپتۇ"

 "َە، َىچىىعى يۆه، يۇيىۋەتعەم پاٌىش بۇلۇدۇ"

 "ـۇلجىلىي يىّىتلەرِە ئۇخؽىهايذىٍەيعىش جىهۇ" 

 "تۇـزا دەيعىش".

ٌىلىذۇ، يايچۇـىذىٌ چاچ تارايذىفاى  "دىهەٌچى بولفىًىو، ـۇلجىلىي يىّىتلەر بەٌال پاٌىش
 تارـىىىًى ئالهاي تاالـا چىىىذىفاى يىّىت يۇوىۇ دەيهەى ـۇلجىذا".

ِەرچە ئۇيفۇر ياؼلىزىًىڭ ٌوپۇيچىعى خۇددى دادىلىزىفا ئۇخؽاؼال ئۇيىڭ ِىپى تۇـزا ئىذى، 
اٌى وېلىٌ چاپاى، ِۇللۇً نايٍا ٌىيپ، باؼىا يەرلىَ ياؼالرـا ئۇخؽاػ يەڭعىش نايٍا ي

ظپۇرت ئايىفى ٌىيؽهىعهۇ، ئەنها ٌىيو ٌىچەٌٍە بەٌال ئىتيات وىالتتى. ئۇالريىڭ بۇيذاه 
ٌىيًىؽىذىٍى ظەۋەپ ئۆسلىزىًىڭ تاللىؽًىڭ يەتىجىعهۇ ياٌى باؼىا خىل ٌىيو ئېلىؽىا 
ناجالى يەتهەي دادىلىزىذىٌ والفاى ٌىيهلەريى ٌىيؽى تۇپەيلى ؼۇيذاه بۇلۇپ والفايهۇ، بۇيىفا 

 ىزيىهە دىيؽٍە بولهايتى. ئېًىي ب
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ًًىڭ اليەوەتلىَ، يۇوۇردىٌ ئادەم ٌىلىپ تەٌؽۇرىذىٍەى دىّەيًى ئاڭالپ، ـۇلجا دارىلهۇئەللىه
نەٌتەپ وۇرۇظًىڭ َەنهە بوػ ئادىل َەم َەه نەٌتەپ ئىٍەيلىّىًى يانايەى وىلىؾ ئۇچۇى، 

فاى ئۇـۇتالر يەپەط چېچىل ئۇـۇت چېچىۋەتٍەى ئىذى. چۇپلۇً ئوظتۇرۇػ ئۇچۇى يەرلىزىّە
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ئالعىال ئادەنًىڭ ئوپٍىعّە ئۇـۇتًىڭ پۇرىفى بىلەى تۇؼذىفاى َاۋا ٌىزىپ بىشار وىلىذىفاى 
خىيالىهفا  بۇ پۇراوالرئىذى.   خىيالىو باؼىا يەردە ئىععي ياس ٌۇيلىزىًىڭ بىز ئەتىّىًى

يزىلىؽتىٌ ٌىزنەيتى، چۇيٍى بىز َەپتىذىٌ ٌىيىٌ نەى بۇ يەردىٌ ئايزىالتتىو، ئەنها ئا
بۇرۇى، ٌۆليٌ بىلەى ئۇسۇيذىٌ بىزى ئېلىپ بىزؼىا تىّىؽلىَ بىز ئىٍٍى ئېفىش ِېپىهىٌ 

 دىيۋىلىؽٍە وارار وىلذىو. 

ئۇيىڭ بۇ يەردە دىٌ تاروىتىؾ َەرٌىتى بىلەى ؼۇـۇللىًىۋاتىايلىفى َەوىىذە ئۇيىڭ بىلەى خېلى 
فاى نۇياظىۋتىو وايتىپ چۇيٍى ئۇيىڭ بىلەى بولبۇرۇيال ظۆسلىؽىؾ ئۇيۇم بار ئىذى. 

ٌەتٍىًىّە ئۇسۇى بولفاى ِېبي بىلەى بولفاى دۇظتلۇـۇنذەً بولهىفاچ، ئۇيىڭ بىلەى ئۇچۇه 
ئاؼٍارە دۇظتايە پاراڭلىؽىؽىا ٌۇسۇم يەتهەيتى. ئۇيىڭفا يىعپەتەى نەيذە بىز خىل يەپزەت 

ەػ ئۇچۇى ٌۇڭلۇنذىٍى يەپزىتىهىًى ئىپادىل تۇيفۇظى پەيذا بۇلۇؼىا باؼلىفاى بۇلۇپ، 
 .ئۇيىڭفا بىز پارچە خەت ياسـايذىو

ظًىڭ يىيىتىڭًىڭ وايذاولىفىًى بىلىهەى، دىٌ تاروىتىؾ ئىؽى بىلەى 
ؼۇـۇلاليهىذىو دەپ ئۇس وابىليىتىڭًى بەٌال يۇوۇرى نۇلچەرلەپ نىًىڭ ئەولىهّە 
َاوارەت ٌەلتۇرۇؼٍە ئۇرۇيها. نىًىڭ يەپزىتىو يىهىّە بەٌزەً ٌىلىذۇ؟ 

فىهۇ؟ ئۇيذاه ئەنەط، بەلٍى ظەيذەٌلەريىڭ َاٌاۋۇرلۇه بىلەى خىزظتىياى دىًى
ئەيىعىذىٌ بارى -بىز نەدەييىتى بار خەلىًىڭ ئارىعىفا بېزىپ،  ئۇالريىڭ ئەى

ئېلؽىًىڭ ئوريىفا ئۇالرـا بىز يەرظىلەردىٌ تەلىو بىزىؽٍە ئۇرۇيۇؼلىزىذىٌ 
ىپ، ئۇالريى بىشارنەى.  ئۇيذىٌ باؼىا ئۆسِىلەريىڭ بىچچارىلىفىذىٌ پايذىلىً

ئالذىو، ئۇالردا ظاختا ئۇنۇت پەيذا وىلىپ، ئۇالريىڭ روَى ئاجىشلىفىذىٌ 
 پايذىلىًىؽىا ئۇرۇيۇؼلىزدىٌ يەپزەتلىًىهەى. 

ئۇيىڭفا وارىتىلفاى بۇ ئەيىپلەؼلىزىهًى وايتا تەٌؽۇرۇپ ٌۇرۇپ، ٌۇڭلۇم ظەل ئەنىٌ 
 تاپىايذەً بولذى. 

ظىّە ئىؽىًىپ والىذۇ دەپ خام نىًى ئاـشىڭذىٌ چىىىاى ظۆسلىزىًىڭ بىزەر
خىيال وىلها، چۇيٍى ظىًىڭ ئاجىش ظەسِۇلىزىڭ تەَذىتٍە ئۇچزىفايذا يالفاى 
ياۋىذاه ظۆسلەر بىلەى ئۇسۇڭًى دالذا ئېلىؽىا ئۇرۇيۇؼلىزىڭًى تۇلۇه ٌۇرۇپ 

نەظلەى نەى تويفا واتىًىؽۋاتىاى پۇرظەتتىٌ پايذىلىًىپ، ظىًىپتىٍى يەتتىو. 
وىلىؾ ۋاوتىذا نىًى واتًاؼتۇرۇؼتىٌ ئۇسۇڭًى دەرظلەريىڭ تەوعىو 

واچۇرۇؼلىزىڭ، َېلىىى ٌىتاپالردىٌ خەۋىزىو يوه دىيؽىلىزىڭ، ظاوچىالر بىلەى 
نۇياظىۋىتىو ياخؽى دىيؽىلىزىڭ، نۇؼۇالريىڭ َەنهىغ ئۇسۇڭًىڭ يۇرـۇى 
ٌىؽىلەريىڭ يەسىزىّە ياوهايذىفايلىفىڭ، ؼۇيذاوال باؼىىالريىڭ ظەيىذىٌ 

ىؽلىًىذىفايلىفى، الياوەتلىَ ئىٍەيلىّى ؼۇيذاوال بەٌزەً بەٌزەً ئالى
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ئؽەيچىلىَ ئىٍەيلىّىًى ئىتىزاپ وىلىؽتىٌ ئۇسۇڭًى واچۇرىۋاتىايلىفىڭًىڭ 
 ئىپادىعى. 

ِەرچە َەر ئىٍٍىهىش بىز پاٌۇلتتىتا ئؽىلەپ، ئويلىزىهىشنۇ يېىىٌ بۇلعىهۇ، نەى يېىىًىى بىز 
ٌ يىزاه تۇتۇؼىا تىزىؽتىو. تاٌى نۇؼۇ ٌەنّىچە وايچە ئايالردىٌ بىزى ئۇسۇنىًى ئۇيىڭذى

ئۇيىڭفا بىز يىهە دىهەظلىّىهذىىٍى ئاظاظلىي ظەۋەپلەريىڭ بىزى، نىًىڭ وارىؽىهچە ئۇيىڭ 
ئۇوۇـۇچىالرـا بولفاى تەظىزى بەٌال چەٌلىَ بولفاى، ؼۇڭا ِەپ وىلىؾ َاجەتعىش دەپ 

بەختىعش ئاسراه وىشسىىىپ والفاى  وارىذىو. َاسىزـىچە ئۇيىڭ تەظزى بىلەى خىزظتىياى دىًىفا
بىزال ئۇـۇل بااليى ئۇچزاتتىو، ئەنها بۇ بالًىڭ يەسىزىذە ياظىعتالريىڭ ئادەم ئولتۇرِىًىًى 
َىعاپىا ئالهىفايذا، ئۇالرنۇ ياناى َىعاپاليهايذىٍەى. ئەنها ٌۆليىًفا ئۇيىڭ يىهىلەريىڭ پېؽىذا 

ەي تۇرۇپ ٌەتٍىو ٌەلهىذى. بۇيذاه وىلىؾ يۇرىۋاتىايلىفىذىٌ خەۋىزىهًىڭ بارلىفىًى بىلذۇرن
ئاروىلىي ئۇيىڭ بۇ ئىؽتىٌ وول ئۇسىؽىّە ئؽىەيهىعەنهۇ، ٌاللىعذا ظەل ئەوىلى ِۇناى پەيذا 

 بۇلۇپ والعا َەجەپ ئەنەط دىّەى ئۇنۇتتە بولذۇم. 

بىز ٌۇيى ٌۆليٌ ئەيّىليەدىٌ پۇؼتىفا ظېلىۋىتىؽهفا َاۋالە وىلذىفاى بىز وايچە پارچە خەتًى 
ۇتۇرۇپ يېًىهفا ٌىلىۋىذى، بۇ ئۇيىڭ بىلەى ظوسلىؽىؾ پۇرظىتى يارتىپ بەردى.ِەرچە ٌ

َەپتىلەردىٌ بىزى ئۇيىڭ بىلەى وايذاه ظۆسلىؽىؾ َەوىىذە يۇرـۇيلفاى رېپىتعىلەريى وىلفاى 
بولعانهۇ، ئەنها ئۇيىڭ بىلەى يۇسلەؼٍەيذە يەيال ئاسراه تەنتىزەپ ِەپًى وەيەردىٌ باؼلىؽىهىًى 

ئەنها بۇ پۇرظەتًى واچۇرۋەتعەم وايتا بۇيذاه بىز پۇرظەتًىڭ يوولىفىًىفا يال والذىو. بىلەلهە
 ئؽەيچىو ٌانىل ئىذى. 

"ٌۆليىٌ نەٌتەپتىٍى بەسىلەريىڭ ۋە بەسى تۇختۇرخايىذىٍىلەريىڭ چەتئەللىٍلەريىڭ 
َەنهىهىشيىڭ دىٌ تاروتىؾ ئىؽلىزى بىلەى ؼۇـۇللىذىفايلىفىهىشيى  ئاروىذىعىذىٌ 

 ىفايلىفىًى بىلهەي والهىذىڭىشـۇ دەيهەى".دىيؽذ

 ئۇ ِىپىهذىٌ يۇچۇه تېپىپ "بەسى دۇختۇرخايا دىّىًىڭىش وايذاه ِەپ؟"

"َىو... بىز دۇختۇرخايا دىهەٌچىذىو. دىهەٌچىهەى، ٌىؽلەريىڭ بۇيذاه ِەپلەريى تاروىتىؾ 
وىعهەى ِەپ  ئىتىهالىًى بىلىپ تۇرـايذىٍىٌ، ٌؽىلەردە بۇ خىل خاتا ئوي پەيذا وىلىذىفاى

 ظۆسلەريى وىلهىفىًىهىش ياخؽىهىٍىٌ دەيهەى"

"نىًىڭچە بۇيىڭذا َىچ وايذاه نەظلە يوه، نىًىڭچە بۇ يەردە َىچٍىو وىلىؽىا تىّىؽلىَ 
 بولهىفاى ئىؽالريى وىلفىًى يوه. ظىش سادى ٌىهًى دىهەٌچى؟"

 رنايذۇ دىهەٌچىهۇ؟""ظىش َېلىىى توت ئانزىٍىلىي ئۇوۇـچى بۇ يەردە دىًى تەؼۋىىاتى ئېلىپ با

"ئۇيذاه ئىؾ يوه، ئۇالر پەوەت تىل ئۇِۇيۇػ ئۇچۇى ٌەلّەى. بۇ يەردە ئۇسۇى تۇرنايذۇ.  
 ئايىعى ئۇيىڭ ئۇچۇى ئاراى بىز يىللىىال ئىىتىعادى ياردەم بىزىذۇ".-بىزەديىڭ ئاتا
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ۇيىڭ ٌارى "وايذاوال بولهىعهۇ، ئۇالر دىٌ تاروىتىؾ پائالىيەتلىزى بىلەى ؼۇـۇللىًانذۇ يوه، ئ
چاـلىي ئەنها ٌىؽىلەريىڭ ئېڭىذە ؼۇيذاه ئۇوۇم ؼەٌىللەيّەى، ؼۇڭالؼىا، بۇ خىل 
پائالىيەتلەر بىلەى ؼۇـۇلاليهىفاى تەوذىزدىهۇ، ئىتيات وىلفايًىڭ يانىًى يوه، ؼۇڭا ظىش بىلەى 

 بۇ َەوتە ظۆسلۇؼۇپ ٌۇرۇؼًى تۇـزا تاپىايذىو".

 ئۇ ناڭا ظەل ئىتيات بىلەى وارىذى. 

ئۇوۇـۇچىلىزىًىڭ خاتىزظىّە وارىعام، بەسىلىزى ظىشيىڭ يىللىي ظىًىپ  -99ى نەى "چۇيٍ
ئۇيىڭىشِە بېزىپ ئەيعا َەوىىذە لىلو ٌۆرِەيلىّىًى يېشىؽىپتۇ، ئۇالر يەيە ظىشيىڭ بۇ َەوتە 

 ئۇالرـا ظۆسلەپ بەرِەيلىّىڭىشيى يېشىؽىپتۇ."

ئەتتى، ئەنها نىًى َەيزاى ئۇيىڭ چىزايذىٌ َەر خىل ئىًٍاظالريىڭ ئاالنەتلىزى ئەٌغ 
والفايلىفى ئۇيىڭذا بىز خىل تەؼۋىؽلەيّەيلىَ چىىىپ والذى. بۇ ئۇيىڭ تۇيجى وېتىو بۇيذاه 
َالەتٍە ٌىلىؽى بۇلۇپ، ٌۆڭلۇنًىڭ بىز يەرلىزىذە بۇيىڭذىٌ لەسسەتلەيّەى بولعانهۇ، يەيە 

ەى ـۇلجىفا ٌىلىپ بىز يەرلىزىذە ظەل ئىٍٍىلىًىؾ پەيذا وىلذى. دىهىعهۇ ئۇ ئايلىعى بىل
تۇرۇپ والفىًى تۆت يىل بۇلۇپ والفاى بۇلۇپ، بۇ يەر ئۇالر ئۇچۇى خۇددى ئوس يۇرتىذەً بۇلۇپ 

ئۇالريىڭ پەرسەيتلىزى ئەبىذى بىز يات سېهىٌ بولعىهۇ، نەى ئۇچۇى  ـۇلجا والفاى ئىذى. ِەرچە
ؼۇڭا تاٌى اى ئىذى. ئۇوۇپ، نۇؼۇ يەردە دۇظتالريى تۇتۇؼى چۆڭ بۇلۇپ، نۇؼۇ يەردە نۇؼۇ يەردە

ؼۇ ٌەنّىچە ئۇيىڭ ئۇچۇى بۇيىڭ بىز يۇوۇتۇػ بۇلۇپ وېلىؽىًى سادىال خىيالىهفىهۇ ٌەلتۇرۇپ 
 باوهىفاى ئىذىو. ؼۇڭا نەى ظەل ئۇسۇنًى ئۇڭؽاپ 

"بەلٍىو بۇالريىڭ َەنهىغ پەوەت بىز ئاددى خاتا چۇؼەيچە بۇلۇؼى نۇنٍىٌ، ئەنها بىزاۋالر بۇيى 
 نٍىٌ، ؼۇيذاه ئەنەظهۇ؟"خاتا چۇؼۇيىۋىلىؽى نۇ

 "ٌىهلەر ؼۇيذاه دەپ يېشىپتۇ؟"

 "ئىٍٍى ئۇچ ئۇوۇـۇچى"

 "ئىعهىًى يىهىٍەى ئۇالريىڭ؟"

 "ئۇيتۇپ واپتىهەى".

ٌىتىپ تۇرىذۇ، َەنهىعىًى خاتىزلەپ بۇاللهايهەى،  –"ئۇوۇـۇچىال دايىو بىشيىڭ ئويّە ٌىلىپ 
 ٌۇرۇپ ٌىتىؽٍەى".ئەنها ئۇتٍەيذە بىز وايچىعى ٌەپتىٍەى، ٌارتۇى لىلىهى 

 "ظىش ئۇالر خاتالىؽىپتۇ دىهەٌچىهۇ؟"

 "تۇـزا"
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باؼىىچە بۇلۇؼىًى خيال بۇلۇپ،  ئىىزار وىلىؽى يۇوال ِەپوىلفايلىزىًى  ئەلۋەتتە ئۇيىڭ بۇ
بۇ ظۆَبەتًى نۇؼۇ يەردە تۇختۇتۇپ وۇيۇؼۇنهۇ نۇنٍىٌ َعىاپاليفاچ، وىلىؽهۇ ئاخهىىايىلىي 

ذەً يېىىٌ دوظتالردىٌ بۇلۇپ ئوتهىّەچ، ئۇيىڭ ٌۆليىٌ بىلەى ِېبي چۇيٍى ئىذى.
ٌۆڭلىذىٍىًى ناڭا دەپ بىزىؽى يۇوال ِەپ ئىذى، ئۇيىڭ ئۇظتىّە ئادەنلەر ظۇراه جاۋاپىا 

 يۇسلەؼٍەيذە ئەسەلذىٌ راط ِەپ وىلىهايذۇ. 

نىًىڭ وۇلۇنذىهۇ باؼىا ٌۇسۇر والهىفاى بۇلۇپ، ئۇيى چۇوۇم ِەپ تىهىعىًى ئوسِەرتىذۇ دەپ 
لىپ تۇراتتىو، ئۇ ٌەيًىّە يۇلۇيۇپ ئولتۇرۇپ، ئېفىز بېعىىلىي بىلەى "ظاوچىالر خىيال وى

 دىًذىٌ ئەيعىزىهەيذۇ، ئۇالر پەوەت ظىياظى وااليهىىايچىلىىتىٌ بەٌزەً ئەيعىزەيذۇ" دىذى. 

 "وايذاوعىّە دەيعىش؟"

ئۇتۇه "بىز ئايًىڭ ئالذىذا نەٌتەپتە تەيتەربىيە نۇظابىىىغ ئېلىپ بېزىلذى، نۇظابىىىذە 
واسايفايالريىڭ بىزى يەر ئاظتى دىًىي پائايەتلەرِە واتًاؼىايلىفى ئۇچۇى بىز يىل تۇرنىذە يېتىپ 

 چىىىاى بولعىهۇ، ئۇيىڭ ئۇچۇى َەنها چاۋاً چېلىپ ئالىىؽلىذى ئۇ ئۇتۇه واسايفايذا"

دەل ؼۇ "ئۇـۇ ؼۇيذاه، ئەنها چاۋاً چالفايالر ظاوچىالر ئەنەط ئىذى، ئۇيى تۇرنىفا وانىفايالر 
ظاوچىالر، بۇيىڭذىٌ ظاوچىالريىڭ دىًي پائاليەتلەردىٌ ئەيعىزەيذىفايلىفىًى ٌۇرىۋىلىؽىا 

 بۇلۇدۇ ."

"ئۇيذاه ئەنەط، ئۇ ٌۇيى يىفىًىا واتًاؼىايالريىڭ ئارىعذا بىز ظاوچىهۇ بار ئىذى. نەظلە بۇيىڭذا 
ش تاروىلىپ، ِايىذا ئەنەط، نەظلىًىڭ تېّى ئۇظەً ظوسلەريىڭ تاروىلىؽذا، بۇ خىل ِەپلەر تى

 نەسنۇيى ئاظايال ئۆسِۇرۇپ ٌىتىذۇ".

 نەى ئىتيات بىلەى بېؽىهىًى لىڭؽىتتىو، ئۇ ِىپىًى داۋانالؼتۇردى. 

"ئۇظەً ظۆس تاروىتىؽتًىڭ ئاوىۋىتى خەتەرلىَ، بەسىذە ئۇ وايتىپ ٌىلىپ ِەپ 
تىۇچى بەسى تارواتىۇچىالريىڭ بېؽىفا باال بۇلۇدۇ. لەيجۇدىٍى ۋاوتىهىشدا بىز ياػ ئۇوۇ

ئۇوۇتىۇچىالريىڭ ئۇوۇـۇچىالريى دىًفا ٌىزِۇسۇؼٍە ئۇرۇيىۋاتىايلىفى َەوىىذە ِەپ 
تاروىتىپتۇ، بۇيىڭذىٌ خەۋەر تاپىاى ظاوچىالر تەٌؽۇرۇپ ٌەلعە، َېلىي ياػ ئۇوۇتىۇچىًىڭ 
ظىًىپتا خىتاي ظۇتعيالىعتىَ دولەت ئەنەط دىّەيذەً ِەپلەريى وىلفايلىفى ئېًىىلىًىپ، 

 ا ئۇظەً تارواتىاى ؼۇ نۇئاللىو وولفا ئېلىًىپ چىّزىذىٌ وۇـالپ چىىىزىلىپتۇ".ئاخىزىذ

بۇ نىًى وۇروىتىۋاتهذۇ؟ نەى ظىًپتا نۇؼۇيذاه ِەپلەريى وىلفايذىهەيهۇ دەپ ئەظلەؼٍە 
ئۇرۇيذۇم، ئەنها ئېًىي خاتىزلىيەلهىذىو. نەى ئۇيىڭفا وارىذىو، ئۇ ناڭا وارىذى.  تۇظاتتىٌ 

ئېلىپ ٌىلىذىفاى ۋاوتى بۇلۇپ والفايلىفىًى ئېعىّە ئېلىپ، خەتًى وىشىًى نەٌتەپتىٌ 
ظېلىۋىتىؽٍە ناوۇل بولفايلىفىو ئۇچۇى رەخهەت ئەيتىپ، نەى بىلەى خوؼلىؽىپ چىىىپ 

 ىذى. ٌەتتى. بۇ ئاخىزوى وتېىو ٌۇرۇؼىؽىهىش ئ
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را ؼۇ ٌۇيى ئاخؽىهى نەى بالٍۇيۇنذا ئولتۇرۇپ ؼەَەر ئۇظىتّە واراپ جۇـلىؽىۋاتىاى وا
بۇلۇتالريى تاناؼا وىلذىو. ياس َاۋاظىذا چاوًىفاى چاوهاوالردا بۇلۇتالر ؼاپتۇلچىچىّى رەڭّىذە 

 ٌۇرۇيەتتى، ظائەتلەردىٌ بىزى يېفىلىپ والفاى وارا بۇلۇت ئاخىز ئوس وەَزىًى چىىىزىۋاتاتتى. 

ظىذە نەى وۇلۇنذىٍى ِۇِۇرت بىلەى چىىاردىو ئاچچىفىهًى، ئالذى بىلەى "ؼىۋىتعيەلىَ وە
ئەيتىۇچى وىش" دىّەى ٌىتاپًى ٌويذۇردۇم. ٌىتاپًىڭ نۇواۋىعىذا بويًىفا ٌىزىغ ئېعىۋالفاى 
ظېزىي چاچلىي وىش ئاـشىًى ئېچىپ ياخؽا ئەيتىۋاتىاى، ئاـشىذىٌ نۇسىٍا يوتىلىزى ئۇچۇپ 
چىىىۋاتىاى رەظىو ظىشىلفاى ئىذى. ٌىتاپتا ياخؽا ئەيتىؽىا ئانزاه ؼىۋىتعەيلىَ بىز وىشيىڭ 

ىٍايعى ئاددى ئېڭّىش تىلىذا باياى وىلىفاى ئىذى. بۇ وىش بىز ٌۇيى بىز چىزٌاۋيىڭ يېًىذىٌ َ
ئۇتۇپ ٌىتىۋاتعا وۇلىفىفا ئەسەلذىٌ ئاڭالپ باوهىفاى بىز ِۇسەل ياخؽا ظاداظى ئاڭلىًىپتۇ، وىش 

چىزٌاۋـا ٌىزىپتۇ. چىزٌاۋدىٍىلەر ئۇيى وىشـىٌ وارؼى  بۇيىڭذىٌ واتتىي تەظزىلًىپ
پ، ئوسلىزىًىڭ خور ئۇنۇِىّە واتًىؽىؽاه تەٌلىپ وىپتۇ. وىش نۇؼۇ ياخؽىالردىٌ ئېلىؽى

ئەيعايىڭ ظويّۇظى، وۇرباى بىزىؽى ۋە ٌىؽىلەرِە بولفاى نۇَەببىتى َەوىىذە يۇرـۇى 
 يەرظىلەريى ئۇِۇيىۋاپتۇ.

ەريى نەى ئالذىهذىٍى ٌىتاپالريى بىز تۇيۇٌە ظايذۇوًىڭ ئىچىّە واچىالپ، ئۇيىڭفا يەيە ِېشىتل
ئۇيۇنًىڭ بالٍۇيىفا ئېلىپ چىىىتىو، تاال ئايچە بەً واراڭفۇ وېتىپ ، توتىًچى وەۋەتتىٍى 

بۇلهىفاچ، نەى ئەتىزاپتىٍى ئويلەردىلەريىڭ ٌەچلىَ تاناه ئىتؽىلىزى، تىلىۋىشۇر 
ٌۇرۇؼلىزىًى تاناؼؽا وىلفاچ واراڭفۇ چۇؼۇؼًى ظاوالپ تۇردۇم. چۇيٍى واراڭفۇ چۇؼٍەيذىٌ 

نەى تەرەپٍە وارىعا تۇتۇيًى ئەنەط، ئوت يالىۇيىًى ٌۇرۇپ، ئايچە بەً ئەيعىزەپ  ٌىيىٌ ئۇالر
ٌەتهەيذۇ دەپ ئويلىذىو. يەسىزىهًى ئىلى ۋادىًعىڭ ؼىهالىذىٍى ئاپپاه وارالر بىلەى واپاليفاى 
تاؿ چۇوىىعىا يۇتٍۇدۇم، تاؿ چۇوىىعى ئاظتا ئاظتا واراڭفۇلۇه ئىچىذە ـايىپ بولىؽى بىلەى 

الرـا ئوت يېىىؽىا باؼلىذىو. ٌىتاپًىڭ نۇواۋىعى ئاظاى تۇتاؼهىفايذىٌ ٌىيىٌ يەيە نەى ٌىتاپ
بىز تال ظەرەڭّە يېىىپ تاٌى نۇواۋا تۇلۇه ئوت ئالفىچە تۇتتۇم، بىز ٌىتاپ ٌۇيۇپ بۇلۇػ 

ٌىتاپالريىڭ نۇوۋىعى بولهىعا ياٌى پارە  ئۇچۇى بىز نۇيۇتتىٌ ئۇؼۇه ۋاوتى ٌەتتى. ئاظتا ئاظتا
 ا تېخهۇ ئاظاى ٌۇيۇدىفايلىفىًى بىلىۋالذىو. پارە بولع

ئۇيذىٌ ٌىيٌ 'ئىتىىاديىڭ وەَزىهايلىزى'، 'دۇييادىٍى ئۇلۇؿ نۇجۇسىلەر' 'بىشيىڭ ئىالَىهىش، 
پارچە  70بىشيىڭ وويىهىش' دىّەى ٌىتاپالريى ٌويذۇردۇم. ؼۇ ئاخؽىهى ئىلّىزى ئاخىز بۇلۇپ 

بۇلۇؼىذىٌ لەسسەتلًىپ ئولتۇردۇم. بۇ ٌىتاپالر ٌىتاپ ٌويذۇرۇپتىهەى. ٌىتاپالريىڭ ٌۇيۇپ ٌۇل 
خېلىذىٌ بىزى  نىًىڭ ياتىفىهذا ظاواليفاى بۇلۇپ، ئۇالريى وايذاه بىز تەرەپ وىلىؽًى بىلەلهەي 
يۇرەتتىو، تاؼلىۋىتەي دىعەم باؼىىالريىڭ ٌۇرۇپ وېلىؽىذىٌ ئەيعىزىذىو. ئاخىزىذا 

ى َىغ وىلذىو. ئىؽىًىهەيٍى ئۇالر يەيە ٌويذۇرۇۋىتىؽًىڭ ئەڭ ئاوىلىاليە ئۇظۇل ئىٍەيلىّىً
يۇرـۇيلىفاى يېڭى ٌىتاپالريى ئېلىپ ٌىلىذۇ، نىًىڭ بۇ وىلفايلىزىو ئۇالر ئۇچۇى ۋاوىتلىي بىز 
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سىياى بۇلۇپ واالر بەلٍىو، چۇيٍى ئۇالر ئۇچۇى بۇيىڭ ٌارايىتى چاـلىي ئىذى. نىًىڭ ئۇچۇى 
 چىلىي وىاللىفىًىهذا ئىذى. نۇَىو بولفىًى ئۇالر ئۇچۇى ئاسراه بولعىهۇ بۇسـۇي

   ٌىتىذىفاى ۋاوت بۇلۇپ والذى دىهەً.  

 

115 

 
ئەتىعى ئەتىّەيذە چېچىهذىٍى ئىغ تۇتەً پۇراولىزىًى نۇيىچىذا پاٌىش يۇيۇۋىتىپ، پاٌىش 
ٌىيىًىپ، ئەتىّەيلىَ ياؼتا وىلفايذىٌ ٌىيىٌ، ٌۆليىٌ واتارلىىالريى َوٌۇنەتٍە چېىىؾ 

 ئۇچۇى يول ئالذىو.

ۇياظىۋەتلىَ ٌىؽىلەرِە دەپ بىزىپ، َوٌۇنەت ئۇرِايلىزىفا بىۋاظتە بۇالريى باؼىا ن بۇرۇى 
ئاؼٍارىالؼتىٌ ظەل ئەيعىزەپ ٌەلّەى ئىذىو، چۇيٍى ئۇالر تەٌؽۇرۇپ ٌەلعە، نەى بىلەى 
باردى ٌەلذى وىلفايالر ۋە نەى نەٌتەپ ظىزتىذا ئۇتۇۋاتىاى دەرظلەرِە تەظىز يېتىپ واالرنىٍى 

تىو. ئەنذى ٌىتىذىفاى بولفايذىٍىٌ وۇروىذىفاى َىچ يەرظە والهىفايذى. ٌىيٌ دەپ ئەيعىزەي
ئۇيالپ باوعام ئەيًى چاـذىٍى وارارىهًىڭ ظەل تەۋەٌۇلچىلىَ ئىٍەيلىّىًى َىغ وىلذىو، 

 لىٍىٌ ئۇ چاـذا ئاچچىفىهذا بۇالريى ئويالپ ئولتۇرناپتىهەى. 

سىزىهذە ظەي خېًىو نەٌتەپ نەى ئالذى بىلەى ظەي خېًىهذىٌ باؼلىذىو. نىًىڭ يە
رەَبەرلىّىّە تۇتۇؼذىفاى ئۇچۇر نەرٌىشى بۇلۇپال والهاي، ظاوچىالردىٌ َوٌۇنەت 
خادىهلىزىذىًهۇ ٌۆپىًى تۇيۇظا ٌىزەً. ؼۇيچىلىفاى چەتئەللىٍلەريىڭ بۇيذاه وايۇيعىش 
َەرٌەتلەر بىلەى ؼۇـۇللىًىۋاتىايلىفىذىٌ خەۋەر تاپعا ظەي خېىو چۇوۇم بەً يايزاپ 

ەيهەيذۇ، َەتتا ئۇيىڭ ياسارىتىذىٍى چەتئەللىٍلەريىڭ نۇؼۇيذاه ئىؽالر بىلەى ٌ
ؼۇـۇللىۋاتىايلىفىًى ئاڭىعا يۇسى چۇؼۇپ ٌىتەر، بۇلۇپهۇ بۇ خىل خەۋەرلەريى ظاوچىالر 
ئۇيىڭذىٌ ئەنەط باؼىىالردىٌ ئاڭالپ والعا ئىؽًىڭ تۇِەؼٍىًى ؼۇ ئەنەظهۇ دەپ ئويلىذىو. 

هىش بىز يەردىٌ چىىهىعىهۇ ئۇيىڭ بېؽىفا بىزەر باال ٌىلىؽًى نەيهۇ ِەرچە ئۇيىڭ بىلەى ِېپى
 خالىهايهەى. 

ئىؽخايىعفا ٌىزظەم ظەي خېًىو وېزىًذاػ ئۇچالپ ئولتۇرۇپتۇ، بىش ظاالم ظائەت وىلىؽىايذىٌ 
 ٌىيىٌ نەى ٌىلىؾ نەوعىذىهًى ئۇدۇلال دىذىو. 

ىفاى بەسى ظۇئاللىزىو بار ئىذى، "ظەي خېًىو ئۇسۇيذىٌ بىزى ظىشدىٌ ظۇراؼىا جۇرئەت وىالله
 نەى پات ئارىذا وايتىپ ٌىتىهەى، ؼۇڭا نېىڭىؽًىڭ ئالذىذا ظۇراي دەپ ٌەلذىو"
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ئۇيىڭ تاتلىىىىًە ٌۇلۇؼىذىٌ ٌۇڭلۇنذە نەيذىٌ توي وىلىؾ تەلۋىًى ٌۇتۇۋاتانذىفايذۇ دىّەى 
 ئوي ٌەلذى. 

وىعهەى ئاالَىذە تۇسۇنلەر "ئىعىڭىشدىهىٍى، نەى دەظلەپتە ٌەلّەيذە ظىش ناڭا ـۇلجىذىٍى 
َەوىىذە تۇختىلىپ، دىًفا نۇياظىۋەتلىَ نەظلىلەردە ئاالَىذە تۇختالفاى ئىذىڭىش. بۇ تۇسۇنلەر 

 َەوىىذە باؼىا چەتئەللىٍلەرِىهۇ ظۆسلىّەى بۇلۇؼىڭىش نۇنٍىٌ"

 "ؼۇيذاه َەنهىعّە ظۆسلىّەى، بۇالر بەٌال نۇَىو تۇسۇنلەر".

 يى تاسا ياخؽى ئاڭىىزالهىفاى ئوخؽايذۇ""ئۇيذاوتا ئۇالر سىًىڭ ِىپىڭىش

 "بۇ يىهە دىّىًىڭىش؟"

"دىهەٌچىهەيٍى، ئۇالريىڭ ٌۇپۇيچىعى دىٌ تەؼۋىىاتى بىلەى ؼۇـۇللىًۋاتىذۇ، ئۇوۇـۇچىالريىال 
 ئەنەط، جەنىيەتتىٍى باؼىا ٌىؽىلەريىهۇ دىًفا ٌىزِىشىؽٍە ئۇرۇيىۋاتىذۇ"

 "ؼۇيذاه، بۇيىڭذىٌ خەۋىزىهىش بار"

 ر بارنۇ؟""خەۋىزىڭلە

 "ؼۇيذاه، ظاوچىالر بىلەى نەٌتەپ رەَبەرلىّى بۇ َەوتە نۇؼۇ يەردە يىفىٌ ئاچىاى".

يىهە دەپ ئۇالريى تۇظۇپ بۇيىڭ وايۇيعىش َەرٌەت ئىٍەيلىّىًى بىلىپ تۇرۇپ، "ئۇيذاوتا 
 والهايعىلەر؟"

هىش يوه، ئۇالر ِەرچە بۇ ئىؽالردىٌ خەۋىزىهىش بولىعهۇ، ئۇيى ئىعپاتاليذىفاى دەلىل ئىعپاتلىزى"
 بەٌال ئىتياتچاى. ئەِەر وولىهىشدا ئىعپات بولفاى بولعا چۇوۇم بۇيىڭفا چارە ٌۇرەتتۇه"

 "وايذاه دەلىل ئىعپات دىهەٌچىعىش؟" دەپ ظۇرىذىو

"نەظلەى ئۇالر باؼىىالريى دىًفا ٌىزِۇسۇػ ئۇچۇى بىزەر يەرظە بەرِەى بولعا، يەيى ٌىتاپ 
 عا بۇ ئىعپات بۇالاليذۇ".دىّەيذەً يەرىعلەريى بەرِەى بۇل

 ٌىتاپ بارلىفىًىفۇ بىلەتتىو دىذىو ئىچىهذە.

 "ؼۇيذاوهۇ، بوپتۇ ئەنىعە، نەى ظىلەريى بىلەنذۇ يوه دەپ بۇ ظۇئالًى ظوىزىؽىو"

 "خەۋەر وىلىفىًىڭىشـا رەخهەت. يۇً تاولىزىڭىشيى تېڭىپ بولذىڭىشنۇ؟"

 "تېڭىۋاتىهەى، چاتاه يوه"
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 ٌۇڭلى بەٌال يېزىو بولذى. ًىڭىهذىٌ خەۋەر تاپىاى نۇراتتىپ ٌىتىذىفايلىفيوا

 "دىهەً ٌىتىعش؟ نىًىڭچە بۇ تۇـزا ئەنەط".

 "وايذاوعىّە دەيعىش؟"

"بۇ يەردە بىز يىل تۇرۇپ، بۇ يەريىڭ ياؼاػ نۇَىتىفا ٌۇيۇپهۇ والذىڭىش، ؼۇڭا َاسىز ٌەتعىڭىش 
بولعىڭىش چىزايلىي وىشدىٌ بىزى بىلەى بەٌال بالذۇر بۇلۇپ والىذۇ. ئەِەر يەيە ئۇسۇيزاه تۇرـاى 

 تۇيۇؼۇپ وېلىپ، توي وىلىپ والفاى بولعىڭىش ظىشِىهۇ ياخؽى بۇالتتى".

 "ئۇيذاه وىلفاى بولعام راظال ياخؽى بۇالتتى. ظىشيىڭچۇ، وايذاه پىاليىڭىش بار؟"

ا تېپىپتۇ، "خۇػ خەۋەريى ظىشِە يەتٍۇسنىذىههۇ؟ ئالال ناڭا يەيە بىز پەرسەيت ئاتا وىلىؽًى تۇـز
 دۇختۇريىڭ ديىؽىچە وۇػ ٌىشەً ئۇخؽايذۇ"

 "ٌاتتا ئىؾ بوپتۇ، نۇبارەً بولعۇى"

"نەى ئىًّىلىش تىلى دەرظىهًى داۋانلؽتۇرۇىهەى، خىتاي دۇييا ظودا تەؼٍىالتىفا ئەسا بولذى، 
 پارچىلىًىپ ٌىتىؾ ئىتىهالىهۇ يۇوۇرى، چۇيٍى بۇيذىٌ ٌىيىٌ نەظلىلەر تېخىهۇ ٌۇپيىذۇ"

 ؼۇيذاوهۇ بۇلۇپ ٌىتەر" "بەلٍىو

"چۇوۇم ؼۇيذاه بۇلىذۇ، ئۇ چاـذا ئۇيفۇرالر ئانزىٍىلىىالر ۋە ئىًّىلىشالر بىلەى ظۇدا وىلىؾ 
 ئۇچۇى ئىًّلىش تىلىفا نۇتاج بۇلىذۇ".

 "تۇـزا دەيعىش"

"ؼۇڭا ئەِەر ظىش وېلىپ والفاى بولعىڭىش بىشِە ٌۆپزەً يارىذىهىڭىش تېّىپ واالتتى. ئەنها 
ڭىش نىًىڭچە ئايىڭىشيى ٌورنىّىلى خېلى بۇلۇپ والذى، ؼۇڭا وايتىپ ٌەتع-ظىشنۇ ئاتا

 تۇـزا"

 "رەخهەت ؼۇيذاه دىّىًىڭىشِە نۇرات"

 "َىچىىعى يوه"

ئايزىلىؽًىڭ ئالذىذا ٌۇرەؼًىڭ تويىذا ٌۇرۇؼەرنىش يەيە دەپ ظۇرىعام، ئۇ بارنايذىفايلىفىًى 
 دىذى. 

 "تويفا چاوىزنىذىهۇ ظىشيى؟"
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 نەى بارنايهەى" "چاوىزدى، ئەنها

 "يىهىؽىا؟"

بۇلۇدۇ، يۇرـۇيلىفاى توي وىلهىفاى  ياۋا "چۇيىٍى ئۇيىڭ تويذا چۇوۇم ياخؽا ئۇظۇلالر ۋە يەـهە
ياػ وىش يىّىتلەر ئۇظعۇل ئويًىؽىذۇ. ئۇيذاه وىلىؾ خاتا، تەوۋىذار نۇظۇلهايالر ئۇيذاه 

 ئىؽالريى وىلهايذۇ"

 "ظىش ئەسەلذىٌ ئۇظعۇل ئويًىهانعىش؟"

پەوەت ئويذە ئايالىو بىلەيال ئۇظعۇل ئويًايهەى. نەيال ئەنەط ئۇ تويفا ئەرٌىٌ، "نەى 
 ئىعهائىل، ۋە يۇظۇپ واتارلىىالرنۇ بارنايذۇ".

ؼۇيذاه وىلىپ خۇؼالؼتۇه نۇرات بىلەى، ۋە چۇوۇم خەت ئاالوىعى وىلىؽپ تۇرايلى دىيىؽٍەى 
 بولعاوهۇ، َىچ ٌىو بۇ ۋەدىعىّە ئەنەل وىلهىذى.
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ر ئىععىي َەم ئۇسۇى، ئېتىشالر نول َوظۇل بىلەى تۇلفاى، ؼانالذۇرـۇچالر نۇؼٍۇلذە ٌۇيلە
ؼانال چىىىزىؽىا تىزىؽىپ ٌۇچەپ چۇرِىلەيتى. ئىععىىًىڭ دەظتىذە يانفۇريى پۇلفا 

 ظېتىۋالفىذەً بولذۇه. 

ە تۇرظۇى تېلىمۇى وىلىپ ظىشِە ئاالَىذە بىز ظۇپزىشىو بار دىّەچ، ٌۇرۇؼۇپ نەيذايذىٌ ئايچ
يىزاه بولهىفاى بىز ئويفۇر نەَەلىعذە دەرەخلەريىڭ ظايىعىذا نېڭىۋاتاتتۇه. يول ياوىعذىٍى 

بىش نۇڭذاؼىاچ ئېزىىتا تاـذىٌ ئېىىپ چۇؼٍەى نۇسدەً ظۇ ؼىلذىزالپ ئېىىپ تۇراتتى. 
يولىهىشيى داۋانالؼتۇردۇه، ٌۇڭلىهىشدە ئاخىزى ئايزىلىؾ ۋاوتىًىڭ ٌىلىپ والفايلىفىًى َىغ 

ِېپهىش ِايىذا ئۇسۇلۇپ، خانۇػ بۇلۇپ واالتتۇه. بىش يول ياوىعذا ئاـىشىفا نۇس  وىلفاچ،
پارچىعى ظېلىۋالفاى بالالريى ٌوردۇه، ئۇالر پات پات نۇسيى ئاـشىذىٌ چىىىزىپ وولىذا تۇتۇپ، 

 نۇسالپ ٌەتٍەى تىللىزىفا ظېشىو ٌىزِەى َاناى يەيە ئاـىشىفا ظېلىۋاالتتى. 

"ؼۇوۇؼىۋىتىپتۇ،  ز تۇپ ئادەم توپلىؽىۋىىلىپ ۋاوىزىؽىۋىتىپتۇتوت ٌۇچىًىڭ ياوىعىذا بى
بىزىپ ٌۇرۇپ باوىلى" دەپ ۋاوىزىذى تۇرظۇى. وارىعاه يا تۇخۇ ظۇوۇؼى يا ئادەم ظۇوۇؼۇ 
بولهاظتىٌ نەيذايًىڭ ئۇتتۇرىعذا تايىذىٌ بۇؼاپ واچىاى بىز بۇوًى ئىٍٍى ئادەم تۇتۇػ ئۇچۇى 

ددى ئعپايىيەلىَ بۇوا ئويًاتىۇچىالردەً بۇوىًىڭ ئالذىذا َەپلىؽىۋىىتىپتۇ، بىزى چاپًىًى خۇ
لەپىلذىتىپ ئۇيىڭ دىىىىتىًى ئۇسىّە تارتىؽىا ئۇرۇيىۋاتىاى ئىٍەى، يەيە بىزى ئارـانچىذا 
ياظىفاى ظىزتهاوتًى بۇوىًىڭ بويىًفا ظېلىؾ ئۇچۇى ئىتىيات بىلەى ئۇيىڭفا يېىىًلؽىىا 

انۇ وىلهاي ئۇدۇل ئادەم توپىفا واراپ ئېتىلىۋىذى، ٌىؽىلەر ئۇرۇيىۋىتىپتۇ. ئەنها بۇوا ئۇالرـا پەرۋ
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چېچىلىپ بەػ وەدەم ٌەيًىّە چېٍىًىپ يەيە تۇپلىؽىۋالذى. ئەِەر يايذا تىشىپ وويۇلفاى 
ۋەلىعپىتلەر بۇوىًىڭ دىىىىتىًى جەلپ وىلهىفاى بولعا بىزەرظًىڭ سەخهە بۇلۇؼى تۇرـايال ِەپ 

ِەرتىپ ۋەلىعپىلەريىڭ ئورىۋتىپ، خۇددى ئاچچىفى بۇوا تۇظاتتىٌ يۇلۇيۇؼىًى ئۆسئىذى. 
چىىهىفايذەً دەظعەپ چەلەؼٍە باؼلىۋىذى پۇتى چاوًىڭ ظىهىفا ٌىزىپ والذى، ئارـانچا 

 تۇتىۋالفاى ئادەم بۇ پۇرظەتًى ـەيىهەت بىلىپ ظىزتهاوًى بۇوًىڭ پۇتىفا ظېلىۋالذى.

ەپ ئۇيلۇً ظۆسلەپ ٌەتتى "ٌوردىڭىشنۇ، خۇددى ِىالدىئاتۇر لىلىهىفا ئۇخؽاپ ٌەتتى" د
 تۇرظۇى. 

 "ئۇ لىلهىًى ياوتۇردىڭىشنۇ؟"

"بەٌال ياوتۇردۇم، بەً ئىعىل لىلو ئىٍەى. ئۇ َوٌۇنزايلىىىا بوي ئەِهەي، َاٌىهيەت بىلەى 
 وارؼىلىؽالىذى. باتۇر يۇرەً دىّەى لىلهفا ئۇخؽاپ ٌىتىذۇ، ئۇنۇ بەٌال ئعىل لىلو".

 "ظادىز پالۋايذەٌهۇ؟"

دەنعىش؟ ظادىز پالۋاى دىّەى بالىالر چۆچىّىذىٍى ئوبزاس، ظادىزالر والهىذى  "ظادىز پالۋاى
 بۇِۇى"

 "ئۇيذاوتا ئۇنۇت والهىذى دىّەى ِەپهۇ؟"

"ياه ئۇيذاه ئەنەط، َاناى بىز ٌۇيى خىتايالر ناٌايىفا وايتىپ ٌىتىذۇ، ئۇالر بىلەى جەڭ 
 ٌ بەربات وىلىذۇ".وىلىؽًىڭ َاجىتى يوه، ئۇالريىڭ پارىخۇرلۇـى ئۇالريى ئىچىذى

 ئەِزى بۇِزە ٌۇچىالردىٌ ئەِىپ وەيەرِە ٌېلىپ والفايلىىفىهىشيى ئاڭىىزالهاي والذىو،
يايذىٍى بىز ئىؽىًٍىڭ يۇچۇـۇىذىٌ بىز ئىت بېؽىًى چىىىزىپ واۋاؼىا تەنؽلىپ تۇختاپ 

دا والذى. تۇرظۇى يېعىل نىتال دەرۋاسىغ بار َويلىًىڭ ئالذىذا تۇختاپ ئىؽىًٍى واوتى، ظا
چىىهىفايذىٌ ٌىيىٌ بىزاس تەخىز وىلىپ يەيە وېىىۋىذى ئىچٍىزىذىٌ بىزىًىڭ ـۇدۇڭؽىفاى 

 ئاۋاسى ئاڭاليذى. تۇرظۇى ناڭا واراپ ٌۇلۇنعىزەپ تۇرۇپ "ئۇخالۋاتىاى بولعا ٌىزەً" دىذى

 "ٌىهًى دەيعىش؟"

 "ظىش تۇيۇنانعىش؟"

ىؽىپ بىعەرەنجاى تۇرظۇى دەرۋاسىًى ئىتىزىپ ئېچىپ ئىچٍىزِە ٌىزدى، نەيهۇ ئەِ
ٌۇرىًىذىفاى َويلىفا ٌىزدىو. بىز بۇرجەٌتە تۇڭالرـا واچىاليفاى ظىزالر دوۋلەپ وۇيۇلفاى 
ئىذى، يەردە ياـاچ رەيذىلىّەيذە چىىىاى ؼۇپۇٌلەر دوۋلىًىپ ياتاتتى، رەڭلىزى تېخى تۇلۇه 

 وۇرىهىفاى وارا ِىزاصلىي ظايذۇوالر ئېعىلىي تۇراتتى تايىذا.
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ۇپپا ٌەيّەى بىز نۇظىپىت ظايىًىڭ ئاظىتىٌ پەيذا بۇلۇپ، بىشيى ٌۇرۇپ ئىللىي بېؽىفا وىشىل د
ئايذىٌ تۇرظۇيفا بىز يىهىلەريى دىۋىذى، ئۇ ناڭا واراپ "ظىشيىڭ ٌۇلۇنعىزەپ ظاالم وىلىذى. 

  تاختىڭىش تەييار بوپتۇ، ٌۇرۇپ باوانعىش؟" دىذى. 

 "نىًىڭ تاختام دەنعىش؟"

 ۇرۇولىزىڭىشيى دەيهەى""ظىشيىڭ ؼاخهات تاختىڭىش ۋە ئ

بۇۋاي ئىچٍىزىّە ٌىزىپ ٌىتىپ، ئاه التىفا ئۇرالفاى ئىٍٍى يەرظىًى ٌۇتۇرۇپ چىىىپ، 
يايذىٍى يۇـاى بىز دەرەخًىڭ ٌۇتىّىًىڭ ئۇظتىّە وويذى. ئايذىٌ يۇـاى بۇخچىًى ئېچىۋىذى 

لۇپ ٌەلّەى ٌۇس ئالذىهذا يۇـاى بىز ؼاخهات تاختىعى پەيذا بۇلۇؼى بىلەى ٌالالنفا تۇيجى بۇ
خىيال بۇيى وايذاه وىلىپ ئويّە ئەٌىتەرنەى دىّەى ئوي بولذى. ٌىيىٌ ئانالعىش پۇؼتىذىٌ 

َوؼۇم بىزدىٌ پزوىزاپ تۇرـاى تاختىًىڭ ٌۆسيى  –ئىۋەتىؽٍە نەجبۇر بولذۇم. پۇتۇى ئەط 
 واناؼتۇرىذىفاى وارا ۋە وايهاوزەڭ تاختا يۇسىّە جەلپ بۇلۇپ ٌەتتى. بۇ تۇرظۇيًىڭ ؼاخهات

يىلالريىڭ ئالذىذا ئۇيىڭهۇ نۇؼۇيذاه  20تاختىعىًىڭ يېڭى َالىتىّە ئۇخؽايتى، بەلٍىو 
بولفاى بولفىيذى. ئىٍٍىًچى بوخؽىذىٌ ٌىؽىًى َەيزاى والذۇرۇدىفاى َويەر بىلەى وىزىلؽاى 

ياـاچ يۇسىّە بىزىلّەى  ؼاخهات ئۇرۇولىزى چىىتى، َەنهعى يۇوعايعىش ياظالفاى ئىذى.
ئەظلىًى ٌۇرۇۋېلىؽىا بۇالتتى، يًىچٍە ظېشىىالر خۇددى َەل بىزىلّەى يەڭّىل َەلذىٌ 

ظىهالردەً تەٌؽى تارتىلفاى ئىذى. ؼاخهات تاختىعى تىزەً ياوفىچىذىٌ ياظالفاى ئىذى. َەت 
وېتىپ بۇ ؼاخهاتالريى ئويًىعام خىيالىو يول ياوىعىذىٍى تىزەٌلەر تىشىلىپ ٌۇس يەتٍۇظىش 

تىپ والىذۇ. تىزەٌلەريىڭ ٌۇنۇؼزەڭ ـۇلى ٌۆپ ٌۆً ئاظهاى ٌەتٍەى ئۇسۇى  يولالرـا ٌىې
 ئاظىتىذا يىهە دىّەى چىزايلىي ٌۇرۇيىذۇ. 

 تۇرظۇى بۇۋاي بىلەى بىزاس پاراڭالؼىايذىٌ ٌىيٌ ناڭ تەرجىهە وىلىپ بەردى. 

"باؼىا ئۇرۇوالريى ئۇيۇػ ئۇچۇى بىز ٌۇى يىتىذۇ، ئەنها ئاتالريىڭ بىز تېلىًى ئۇياػ ئۇچۇى بىز 
ٌىتىذۇ دەيذۇ" دەپ وۇلى بىلەى ئاتًىڭ بېؽىًىڭ ؼەٌلىًى ظىشدى َاۋاـا. بىزدەم جىو  ٌۇى

تۇرـايذىٌ ٌىيىٌ "ٌىلىڭ تۇيجى ؼاخهىتىهىشيى يېڭى تاختىڭىشدە ئويًايلى، بۇ بەلٍىو 
ئاخىزوى ئۇيۇيىهىش بۇلۇپ واالر، ئەنها بۇيذىٌ ٌىيىٌ َەر وېتىو بۇ ؼاخهاتًى ئويًىفايذا 

 لەپ واالرظىش" دىذى.دوظتلىفىهىشيى ئەظ

تۇرظۇيًىڭ بىش ؼاخهات تاختىعىًى تىشىپ ئۇيۇيًى باؼلىۋەتتۇه. نەى ئاه ئۇرۇوالريى تىشدىو. 
ئۇِەتٍىًى بويىچە نېڭىپ، پىچٍىلىزىهًى ئۇتتۇرىفا، پىللىزىهًى بىز بىزيى وۇـذايذىفاى 

ە ئېلىؽىايذىٌ بىزەر ظائەتچ وىلىپ ناڭذىو. ئۇيىڭ پىچٍىلىزىًىڭ بىز وايچىعىًى يىۋەتتىو. 
ٌىيىٌ تۇرظۇى وولىًى ظۇيۇپ نەى بىلەى ٌۇرۇؼۇپ، پات بۇلۇپ والذۇه دىذى، پات بۇلۇوػ 
ئۇسۇيذىٌ بىزى ٌۇتۇپ ٌەلّەى بىز ئارسۇيىو ئىذى. تۇرظۇى بەلٍىو نىًى ئۇتىۋىلىؽى نۇنٍى 

 ئىذى، ئەنها بۇ ئۇيىڭ ناڭا بەرِەى ئەڭ ياخؽى ئايزىلىؾ ظوـىعى بولۇپ والذى. 
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ؼلىؽىذىفايال ئىؾ والفايذى، بىش يول بۇيى چاخچاه وىلىؽىپ ٌەلذۇه، ئۇ بىز ٌۇيى ئەنذى خۇ
ظىشيى لۇيذۇيذا ٌۇرۇپ واالنذىو تېخى دىۋىذى، تۇيۇنفا ٌىلىڭ دىذىو. ئايزىلىؾ ئالذىذا ئۇ 

بىشيىڭ َەوىىهىشدە ظۇئال ظۇرىعا، ئۇالرـا ٌەظٍىٌ َالذا "يۇرتىڭىشـا بارـايذا ئەِەر ٌىؽلەر 
ۇرچى ئەنەظلىّىهىشيى بىلذۇرۇپ وۇيۇڭ. بىش نۇؼۇ َاٌىهيەتٍە ئۆچ، خىتاي خەلىى بىشيىڭ تېز

ئايچە ئەظٍى ئەنەط، نەظلە ؼۇ يەردىٍى بىش ِايىذا َوٌۇنەت بىلەى خىتايالريىڭ بىز ئۇوۇم 
 ئەنەظلىّىًى ئۇيتۇپ والىهىش، خاالط" دىذى. 
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ئىٍٍى ٌاال ئالذى، نەيهۇ  َەر ئىٍٍىهىشيىڭ َاسىزلىىلىزى پۇتۇپ والفاى ئىذى، ٌۇرەػ
ٌىتاپلىزىهىًى يىؽىٍلەرِە واچىالپ بولذۇم، ٌۇرەػ باـاوالريى تاروىتىپ بولذى، نىًىڭهۇ 
ظۇنٍىلىزىو يىفىؽتۇرۇلۇپ نېىڭىؾ َاسىزلىىلىزىو پۇتۇپ والفايذى، تۇي نەرٌىعى 

ًى ٌۇرەؼًىڭ ئوتٍۇسىذىفاى رېعتۇراى ۋە يەـهە ياۋاچىالرنۇ بىٍىتىلىپ بولفايذى، يۇۋەتتە والفى
 توي وىلىؽى بىلەى نىًىڭ ظەپەرِە ئاتلىًىؽىو ئىذى. 

تۇه وىشىلذىٌ ئاخىزوى ٌۇيىذىٍى ٌەچٍى ؼەپەه ئالتۇيذەً جىلۋىلًىپ، ٌائىًاتًىڭ رەڭّى 
'ٌاتتا باسار' رېعتۇرايتىًىڭ ئالذىذىٍى پىيادىلەر  .ظاـىزىپ ئاخىزى ٌۆٌۇػ بولۇپ ئوسِەردى

 ىذى. يولىفا ئادەنلەر يىفىلىؽىا باؼل

يېزىو ظائەت ظاولىعاوهۇ توي وىلىذىفاى وىش يىّىتًىڭ وارىعى ٌۇرۇيهىذى، ظاوالۋاتىايالريىڭ 
ئارىعىذىٌ بىز ئەر ظاوالۋېزىپ تاوىتىو والهذى، نەى ٌىزىپ ٌىتهەى دەپ ئاؼىخايا تەرەپٍە واراپ 

ئەِىؽىپ  ڭنېڭىپ پەؼتاوىا وەدەم بېعىپ بۇلۇپ ئاروىعفا وارىۋىذى َىچٍىهًى
ىپ، ئايالىًىڭ يًىفا ٌىلىپ ئاروىعفا يېًىڭ وايتىذىٌ تۇپىا وېتىلەيلىّىًى ٌۇرۇپ، ٌەلهىّ

 . ، ئايالى ٌالپۇِىًى ئۇنچەللەپ وۇيۇپ بىز يىهە دىهىذىذىتۇرىۋى

بىلەى بىشەلّەى، واتار ۋە لًىتىاالر بىز َاسادىٌ ٌىيىٌ ئالذى ئەيًەٌلىزى ظاختا يالتزاه ِۇللەر 
اؼىًىلىزىذىٌ تەرٌىپ تاپىاى توي ئىّىلىزىًىڭ ٌەتٍەى ۋولٍىعۋاِېٌ پاظعات ن

بۇ خۇددى بىزەر ٌىچىَ دولەتًىڭ پادىؽاَىًىڭ نۇراظىهىفا ٌۇرۇيذى.  َەنزالىزىًىڭ وارىعى
ئۇخؽاپ والفايذى. بىزيچى ناؼىًىذىٌ واتهۇ وات ٌۆً رەڭلىَ رۇنالالر بىلەى چۇڭٍەلّەى 

پاى ٌەيّەى يىّىت چۇؼتى. ٌىلىٌ بىلەى يېؽىل دۇپپا، وارا ئىؽتاى، ۋە تۇِەرەڭ چا
ئاپىزاتالريىڭ چىزاـلىزى يالتىزاؼلىزى ۋە ئالىىؽالر ظاداظى ئىچىذە وىش يىّىت رېعتۇرايفا وەدەم 

 باظتى. 
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نېىُهايالر رېعتۇرايذا ئەتىزاپًى چورىذەپ تىشىلفاى يۇنۇاله ئۇظتەللەرِە بېزىپ ئۇرۇى ئېلؽىىا 
ە بېزىپ ئولتۇراي دەپ ئەتىزاپىا واراپ تۇراتتىو باؼلىۋىذى، نەى بىزەر تۇيۇػ چىزاي بار ئۇظتەلّ

 ٌۇرەػ چاوىزدى.

 "َەي يىّىت بۇياوىا ٌىلىڭ، ظىشيىڭ ئۇريىڭىش بۇ يەردە" دىذى.

ئۇ ئۇـۇل وۇلذاؼًىڭ ئوريىذا ئولتۇرىعش دەپ چىڭ تۇرىۋالذى، نەى بىزەر ئىٍٍى ئۇرۇى ئاتالپ 
 ئولتۇراي دىعەنهۇ ئۇيىهىذى. 

ىهذىٌ بۇلۇپ والذىڭىش، ئۇيىڭ ئۇظتىّە ئەتە وايتىپ "ظىش نىًىڭ يېىىٌ دۇظتلىز
ٌىتىذىٍەيعىش،  بەلٍىو خېلى بىز سانايالرـىچە بىز بىزىهىشيى ٌۇرەلهەظلىّىهىش نۇنٍىٌ، 
ؼۇڭا بىش بۇ نۇيۇتالريى بىزِە ئۇتٍۇسىؽىهىش ٌىزەً. ئۇسۇى ِەپهىًىڭ وىعىىغ، بۇِۇى نىًىڭ 

 النذۇ؟" دىذى. تويۇم، ؼۇڭا نەى يىهە دىعەم ناوۇل دەيعىش بۇ

 "خوپ".

ٌۇتٍۇچىلەر ئۇظتەللەريى ئارىالپ ئالذى بىلەى چاي وويذى، ئايذىٌ ظۇـۇه وۇرۇناالريى 
تىشىؽتى، ئەنها َاراه باردەً وىلهايتى. ِەرچە ٌۇڭلۇنذە َاراه وۇيۇلىذىفايلفىفا تاسا 

ەپ َاراه ئؽەيهىعەنهۇ لىٍىٌ ٌۇڭلۇنذە يەيىال ئاسراه ئۇنۇت بار ئىذى. ؼۇڭا چاخچاوىا يۇل
 يووهۇ دەپ ظۇرىذۇم. 

"بۇرۇى تويالردا ٌۆپ ئىچىۋېلىپ جىذەل چىىىزاتتۇه، ؼۇڭا ٌىؽلەر ئاۋارىچىلىىتىٌ ظاولًىؾ 
ئۇچۇى ئىچهەيذىفاى بۇلۇؼتى. ئەنها نەى ئۇيذاه ئەنەط، نەى دوظتلىزىهًىڭ خۇؼال بۇلۇؼىًى 

ئاظتىذىٍى ئۇچ بۇتۇلٍا " دەپ ئۇظتەلًىڭ ئۇظتىذىٍى ياپىۇيى وايزىپ ئۇظتەل ئارسۇ وىلىهەى
 ئاه َاراوًى ٌۇرظەتتى. بۇِۇى تاسا خۇؼٍەيپ ئاخؽام بۇلىذىفاى بولذى دەپ ئويلىذىو. 

ئاروىذىٌ َور چىىىپ تۇرـاى ووي ِۇؼى بىلەى ٌارۇؼٍىذىٌ پىؽىزۇلفاى ئىععي وۇرۇنىالر 
اۋاسى تارتىلىؽىا باؼلىذى. نىٍزالۇيًىڭ تۇرۇٌلىفاى ئاۋاسى بىلەى بىزىًىڭ ئىعىىزتىاى ئ

ظەًَە چىزىفى يېىىلىپ، ظەًَىذە نەى نۇؼۇ ٌەنّخچە ئەڭ وانالؼهىفاى چاچ ئاڭاليذى. 
پۇظۇيى ياظاتىاى بىز ئەرٌؽى ٌۇرۇيذى، ئۇيىڭ چېچىًىڭ ئالذى ئۇؼؽاه بۇدرە ٌەيًى 
دۇلىۇيعىهاى ياظالفاى ئىذى.  ئۇ دىىىىتىهىشيى جەلىپ وىلىپ ئاۋاس ظايذۇتىٌ چىىىۋاتىاى 

ىذەً يۇوۇرى ئاۋاسدا بىزيىهىلەريى دىذى. ٌېلىًّە بىز وايچە دەظتە ِۇل ظۇـات وۇالوًى پاڭ وىلف
 وىلىًىۋىذى، رىياظەتچى ِۇل تەوذىو وىلفۇچىالريىڭ ئىعو ؼەرىپىًى ئىالى وىلذى. 

ئاروىذىٌ ئاٌاردىيۇيًىڭ ئاۋاسىفا تەيٍەػ وىلىپ ئېلىٍتىزىَ رۇيال چېلىًۋىذى چىزاه يۇرى 
رٌەسلەؼتى. ئۇالر ئۇريىذىٌ تۇرۇپ ظەًَە ئۇتتۇرىعفا بېزىپ تايىعفا توي وىلفاى وىش يىّىتٍە نە

ئۇالريىڭ بەللىزىًى وىشىل لىًتا بىلەى باـالپ بىز بىزىّە چاپالپ ًذى، بىزى ٌىلىپ َاسىزل
بىز بىزىًىڭ ٌۆسلىزىًىڭ ئىچىّە واراپ  نۇسىٍىفا تەڭٍەػ وىلىپ ؼۇيىڭ بىلەى ئۇالرذى. ووي
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 بىزاۋالر ئۇالريىڭ يۇسلىزىّە رەڭذار تايعىفا چۇؼۇپ ٌەتتى.ئاظتا ظالهاه بىلەى لەرساى 
 چاچىۇالريى چاچىايذىهۇ، ئۇالر بىز بىزىذىٌ ٌۆس ئۇسۇؼهەى داۋانالؼتۇرىذى تايعىًى. 

ئەتىزاپتىٍىلەريىڭ ووللىزىذىَ چاچىۇالر تۇِىّىچە نۇسىٍا داۋانالؼتى، ئايذىٌ ئۇظتى بىؽى 
َەنهەيلەى  وىش يىّىت ئۇريىفا بېزىپ ئولتۇرؼتى.  رەڭذار چاچىۇالر بىلەى يالتىزاپ ٌەتٍەى

چاۋاً چېلىؽپ ئالىىؾ ياـذۇرۇؼتى، ئاپىزاتالريىڭ چىزاـلىزى پاراط پۇرۇط وىلىپ يالتىزدى. 
ئاروىذىٌ نۇسىٍىًىڭ تىهپۇظى تىشالپ، ئۇـۇلالر وىشالريى تايعىفا تەٌلىپ وىلىؽتى. تايعىفا 

ڭلىَ وول ياـلىفى بىزىلّەى. ؼۇيىڭ بىلەى جۇپ چۇؼٍەى ئۇـۇلالرـا ئاه، وىشالرـا وىشىل رە
يېىىٌ ٌىلىؽىپ ِاٍ يىزاوالپ، ِاٍ چۇرِىلەپ ِاٍ پىزوىزاپ ۋالىعىا  ٍجۇپ وىش يىّىت ِا

نۇرات واتارلىي بىز واتار ئاتالهىؾ "ياخؽى نۇظۇلهاى"الريىڭ ياوتۇرنىفىذەً چۇؼۇپ ٌەتتى. 
بۇ چىزٌاۋالردا ئويًايذىفاى تايىعالردىٌ يىهىعى بار بۇ تايعىذا دەپ ئويلۇيۇپ والذىو، چۇيٍى 

 ئايچە بەً پەرولىًىپ ٌەتهەيتى. 

بىز بىزىهىشيىڭ ٌۆسلىزىّە نەيىلىَ واراؼىايذىٌ ٌىيىٌ ئۇظتەل ئاظتىذىٍى بۇتۇلٍىًى 
ئېچىپ، رۇنٍىلىزنىشيى تۇؼىۇسدۇه، ئايذىٌ ئۇـۇرلۇوچە ئىچىۋەتتۇه ئاچچىي َاراوًى. ئاه َاراه 

ىچە ٌويذۇرۇپ ٌىزدى، نەى چىٌ ٌۆڭلۇنذىٌ بۇ يەرظىًى ئاخىزوى ٌاريىيىهذىٌ ئاؼىاسىهف
وېتىو ئىچىؽىو بۇلۇپ والفاي دەپ ئويلىذىو. رىياظەتچى بىزيىهىلەريى دىۋىذى َەنهعى چاۋاً 
چېلىپ نەى تەرەپٍە واراؼتى، نەى ٌۇلۇنعىزەپ تۇرۇپ ٌۇرەؼتىٌ يىهىلەر بۇلۇۋاتىذۇ دەپ 

 دوظتىهىشيى ظەًَىّە تەٌلىپ وىلىهىش دەيذۇ" دىذىظۇرىعام "رىياظەتچى َاسىز رۇظىيەلىَ 

 "ياخؽى ِەپٍەيفۇ"

 "ئۇ ظىشيى ٌۆپچىلىٍٍە ئۆسِىچە رۇظچە ئۇظعۇل ئۇرۇيالپ بىزىذۇ دەيذۇ" دىذى. 

ۇپ، واچىذىفاى يەر تاپالهاي والذىو. نەى ئەنذى ئىتىزاس بىلذۇرەي دىّۇچە چىزاؿ يۇرى ناڭا چۇؼ
رىعفا واراپ نېڭىؽهفا تىٍىلىپ ئولتۇراتتى، ؼۇ تاپتا ئۇچ يۇس جۇپ ٌۆس نىًىڭ ظەًَە ئۇتتۇ

َېلىى ئاه َاراه وۇلۇنذا بولفاى بولعا پۇتۇلٍىعى بىلەى ِۇپۇلذىتىپ ئىچىپ، ئۇسۇنًى بۇ 
ئۇڭايعىشلىىتىٌ وۇتۇلذۇرـاى بۇالتتىو. تىش تېهپۇلۇه رۇظچە نۇسىٍا چىىىۋىذى ٌۆسلەر وولالرـا 

ئۇالريىڭ رېتىهىّە ئۇالپ ئويًاؼىا ئۇرۇيۇپ، بىز  وۇؼۇلۇپ چاۋاً چېلىؽىا باؼلىذى. نەيهۇ
وۇلۇنًى ٌۆٌعىهّە وۇيۇپ، بىز وۇلۇنًى ئالذىهفا ظۇيذۇم. ئادىٌ بېؽىهًى ئاروىفا تاؼالپ، 
ووللىزىهًى پىلذىزلىفۇچذەً پىلذىزلىتپ، ئالذىفا ۋە يايفا يۇتٍۇلۇپ پىزوىزىذىو. چاۋاً 

پ، پىزوىزاؼىا باؼلىۋىذىو، بىز وايچعى تۇختاپ والذى، نەى ئىٍٍى وۇلۇنًى ئالذىفا ظۇسۇ
ظەًَىّە چىىىپ نىًى دۇراپ ئويًاؼىا باؼلىذى، نًىڭ ئۇالرـا ئىچىو ئاـزىپ والذى. ٌۆڭلۇنذە 

سانايالردىٌ ٌىيٌ نۇسىٍا ئاخىزى تۇختاپ نۇسىٍا تۇختىعىٍەى دەپ تىلەپ ٌەتتىو، ئەيتاۋۇر بىز 
ۇم. نەى چاۋاٌالرـا تاسىو وىلىپ رەخهەت نەيهۇ ئاخىزوى ٌۇلهۇياتعىيەيى تۇِۇتۇپ ئاسات بولذ

بىلذۇردۇم، ٌۇڭلۇنذە بەلٍىو نەظخزە وىلىپ چېلىۋاتىايذۇ چاۋاًٌى دەپ ئويلىذىو. نەى 
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ئىچىؽٍە َەه ئەتٍەى ؼارابىهًى ئىچەي دەپ ئوظتەلّە واراپ يول ئېلىؽو بىلەى يۇرـۇى 
 الياوەتلىَ ئۇظعۇلچىالر ظەًَىّە چۇؼۇپ ئۇظعۇل باؼلىۋەتتى. 

ا َاراه ئىچىؽىو ظەل ٌىچىٍىؽٍە تۇـزا ٌەلذى چۇيٍى ئۇظتەلّە ٌەلعەم ئەسەلذىٌ ئەنه
بۇيذاه ئەخالوعىش يەـهە ياۋا ظۇرۇيالرـا واتًاؼهايذىفاى 'ياخؽى نۇظۇلهاى' ئەرٌىٌ نىًىڭ 
ئۇريۇنذا ئولتۇرۇپ ٌۇرەػ بىلەى وول ئېلىؽپ ٌۇرۇؼۇپ ئۇيى تەبزىٍلەۋاتىاى ئىٍەى. نەى 

 ؽىپ، يالفۇس ٌەلذىڭىشنۇ دەپ ظۇرىذىو.ئۇيىڭ بىلەى ظاالنلى

"ؼۇيذاه يالفۇس ٌەلذىو، نۇرات واتارلىىالر ٌەلّىًى ئۇيىهذى، ئەنها ٌۇرەػ بىلەى ئۇسۇيذىٌ 
بىزى تۇيۇؼىهىش، ئۇ ياخؽى باال. ئەنها...." ئۇ ظەًَىذە ئۇظعۇل ئويًاۋاتىايالريى ٌورظۇتۇپ 

 ظاراڭالر!" دىذى. ئەوىلىذىٌ ئاسـاى  تۇرۇپ "ناۋۇالرـا واراڭ! َەنهىعى

 ظۇرۇيذىٍىلەر يەـهە ياۋايى داۋانالؼتۇرى، ئەرٌىٌ ئۇسىًى تۇتىۋىلىپ ئولتۇردى. 

 "بىز رۇط ئۇظعۇلچى بار دەپ ئاڭلىذىو، ظىش ٌۇردۇڭىشنۇ؟"

 "ٌوردۇم، َاسىز چىىىپ ٌەتتى".

ۇسۇى ئەرٌىٌ ئوى نىًۇتالرچە ئۇلتۇرۇپ چىىىپ ٌىتىؽى بىلەى بىش ئاه َاراوىا َوجۇم وىلذۇه. ئ
ئوتهەي ٌۆسلەر وانىؽىؽپ، يەرظىلەر ـۇۋالىؽىؽىا باؼالپ، چىزايالر ئېًىعىش ٌۇرۇيۇؼٍە 
باؼلىذى، نًىڭ ٌۆسلىزىهّە َەنهە وارا وۇياه خاتا ٌۇرۇيۇؼٍە باؼلىذى. ئۇظتەلذە ئۇلتۇرـايالر 
ئېپىذەم، ئعىهائىل، خەنىت، ئەرٌىٌ، نەدىًە، يۇظۇپ، تۇرظۇى، ۋە ٌۇرەػ بۇلۇپ ٌۇرۇيۇؼٍە 

اؼلىذى. نەى ظەرَۇؼۇنًى يۇواتىاى َالذى، ظىلەر َەوىىەتهۇ بەٌال ئېعىل ئىًعايالر ب
 ئىٍەيعىلەر دىذىو. ئۇالر بۇيىڭفا ٌۇلۇپ وۇيۇپ، ظەپىزىهّە ئۇڭۇؼلۇه تىلەؼتى. 
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تاڭ ظەَەريىڭ جىلۋىعى تاـالريىڭ ئۇظتىّە يىتىپ ٌەلذى.  تۇيجى وۇياػ يالىۇيلىزى تاؿ 
ريى ظۇيۇپ ئۇتۇپ، دەريا ياوىعذا بىزدەم تۇختاپ ئۆس ئەٌعىًى ٌۇرۇپ دالىالريى ۋە جايلىىال

بېىىپ، ئايذىٌ داۋانلىي ئىلّىزلەپ ناڭىذۇ. وۇياػ يۇرى باـالرـا، يىتىهخايىفا ۋە نىۋىلەرِە 
چۇؼۇپ، بالىالريى ئۇيىىذىٌ بىذار وىلىذۇ، ئايذىٌ نەيذايفا چۇؼۇپ ئۇ يەردىٍى چىًە وىؽالر ۋە 

 ىذۇ. يۇرى بىلەى تۇيۇيذۇرظىېهۇيتالريى ئۇس 

ٌۆسيى واناؼتۇرىذىفاى ٌۇچلۇً ئاپتاپ ٌۇچۇيۇپ ئەخهەتجاى ٌۇچىعى، ئاساتلىي ٌۇچىعى 
واتارلىي ٌۇچىالرـا واراپ ظىلجىپ، ئايذىٌ نەٌتەپ تەرەپٍە وايزىلىپ، بىزظىذىٌ يول 

ٌۇسۇڭًى ظۇرىۋالفايذىٌ ٌىيىٌ ئۇدۇل ظىًىڭ دەرىشەڭّە ئۇسىًى ئۇرىذۇ. ظەى ياراسلىي ئىچذە 
ئاچىعەى، چۇيٍى ظەى ئولتۇرىذىفاى ئاپتۇۋۇس ناڭىذىفاى ۋاوىت بولهىفاى ئىذى، چۇؼتىٌ 



286 
 

ٌىيىٌ يولفا چىىاتتىڭ. ئاخؽام ئىچٍەى ؼاراپهۇ ظىًىڭ ياراسلىفىڭفا وېتىلىذۇ، ئەنها ظەى 
 ئۇريۇڭذىٌ تۇرنىعاڭ بولهايتى. 

شىًى ئېىعۋاتىاى بوۋايالر يېزىو ئۇچۇه پەردىذيىڭ يۇچۇـىذىٌ دەرەخ ؼاخلىزىفا وۇػ وەپى
ٌۇرۇيۇپ، خىزىذار چاوىزىۋاتىاى ئۇؼؽاه تىجارەتچىلەريىڭ ۋاروىزاؼلىزى تانالردىٌ يًىپ وۇاله 

 وۇپۇپ  ٌۇچا ئايالى. پەردەڭّە ئۇرۇلىذۇ. 

بىز يەرلەردىٌ وۇؼالريىڭ يائارام ظايزاؼلىزى ئاڭلىًذۇ،  ئاياؿ باسارلىزى، ياى يەۋاتاواى ٌىؽلەر، 
دەرنەً ظاتىذىفاى ئۇظتەللەر، وۇرۇه يېؽىل بۇتۇلٍىفا تاػ ئېتىپ ئويًاۋاتىاى بالالر، وۇرۇه دورا 

ٌالىًىڭ بېؽىًى ظېىتىۋاتىاى بىز ئايال ٌىؽى، ئالذىفا بىز ؼىؽىًىڭ ئىچىّە يىالى 
بىز   ظېلىۋالفاى بۇۋاي دىّەيذەً ٌۇچىالريىڭ تۇِۇنەط تەپعىالتلىزى دىىىىتىڭىشيى تارتىذۇ.

ارۋىعىًىڭ وۇڭفىزىفى ئاڭلىًىذۇ، بۇريىڭفا پولۇيىڭ نىشسىلىَ پۇرىفى يەرلەردىٌ ئات َ
 ٌۆً ئاظهاى ظىًى بېعىپ تۇرىذۇ.-پۇرايذۇ، ئۇظتىڭذە ئەسەلذىٌ ئۇسِەرنەيذىفايذەً ٌۆپ

َەر بۇِۇى ـۇلجا َەوىىذە خىيال وىعاڭ ٌالالڭفا ٌىلىذىفىًى ئادالەتعىشلىَ، يەپزەت ياٌى 
وىلىؽتىٌ ظاولىًىؾ دىّەيذەً  ى بىز بىزى بىلەى ئاالوەٌىؽلەريىڭ ئارىعىذىٍخىل نىللەت 

يەرظىلەر بۇلهاظتىٌ ٌۇچىالريىڭ نۇؼۇيذاه جۇؼىۇى نەيشىزلىزى ٌۇڭۇل ئەيًىّىڭذە 
 تەٌزارلىًىذۇ. 

ظەى ياتىفىڭفا وايتىپ ٌىلىپ، ظەپەر جابذۇولىزىڭًى ئېلىپ، چاڭ تۇساڭ بېعىپ ٌەتٍەى 
ـا چىىىپ ئۇريۇڭفا جايلىؽىعەى، وايذاه بۇلۇپ يارىفىڭ بىلەى خۇؼلىؽىعەى. ظەى ئاپتۇۋۇس

ئاپتۇۋۇس بۇِۇى ٌىچىٍهەي ۋاوىتىذا يولفا چىىىذۇ. تاٌى ئاپتۇۋس يۇوۇرى ئۇرلىّەيّە وەدەر 
دەرىشىًىڭ ظىزتىذىٍى نەيشىزە ِايىذا يېىؽل ِايذا وۇڭۇر ئۆسِۇرۇپ تۇرىذۇ. ناؼىًا ـۇلجا 

يۇنۇلۇپ ئويىىفا ٌىتىعەى. يېزىو ٌىچذە  ۋادىعًىڭ تاـلىزىفا يانىؽىؽىا باؼلىفايذا، ٌۇسۇڭ
 ئععىپ ٌىتىپ ٌۇسۇڭًى ئاچىايذا يىزاوالپ ٌەتٍەى ئىذىڭ. 

 

 ٌىيًٍى وىععە

  

ئەتىزاپىهىشدىٍى ئۆسِۇرۇؼلەريى ئالذىٌ نۇلچەر وىلىؾ ياٌى تۇظۇپ وېلىؽىا ئىهٍايىهىش 
ۇلۇپهۇ بىش يۇه بولهىفاچ َەنىؽە يۇس بىزىۋاتىاى ئۆسِۇرۇؼلەرِە ٌۆس يۇنۇؼىا ئۇرۇيىهىش. ب

سانايالردا يۇس بەرِەى ئۆسِۇرۇؼلەرِە بولفاى پۇسىتعيەنىش تېخهۇ ؼۇيذاه. ـۇلجىذىٌ 
ئايزىلفايذىٌ بىزى ئۇ يەردىٍى ٌؽىلەر ۋە نۇَىت َەوىىذىٍى خاتىزەم ئايزىلفاى ۋاوىتتىٍى 
پېتى نۇوۇنلىؽىپ والذى. بۇ بەلٍىو ؼۇ يەردىٍى ئەظلىهىلىزىهًى يېشىؾ ئۇچۇى 

ىهىًى تەرتىپلەؼتۇرۇپ، پىٍىز خىياللىزىهىًى باـالؼتۇرۇؼۇنًىڭ ظەۋىبىذىٌ بولعا خاتىزىلىز
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بۇ خاتىزىلىزىو ظاولىًىپ والفاى بولىعهۇ بۇ َاياتتىٍى ئىّىش پەط  يەتىجىذە ِەرچە ٌىزەً.
بۇ ئارىلىىتا تۇيۇػ بىلىؽلىزىو بىلەى  ئۆسِۇرۇؼلەرِە ظەل واراػ بەدىلى بىلەى ؼۇيذاه بولذى.

وىلىؽىپ تۇردۇه، َەتتا رىضدىعتىۋا بايزام ٌۇيى واه ظەَەردە ٌۇرەػ نىًى َەيزاى  خەت ئاالوە
والذۇرۇپ تېلىمۇيهۇ ئۇرىذى بىز وېتىو، ئەنها ئويىىذىٌ تۇلۇه بىذار بۇاللهىفاچ تۇسۇً پاراڭهۇ 
وىلىؽالهىذۇه. بۇ خىل ئۇچۇرالردا تۇيۇؼالريىڭ خىشنەت تاپىايلىفى، ياٌى ئالى نەٌتەپٍە 

ى ۋە ياٌى ئائىلە تۇرنۇؼىذا يۇس بىزىۋاتىاى ئېّىش پەظلىٍلەر َەوىىذى نىًى ئۇتٍەيلىّ
خەۋەرلەيذۇرۇپ، ؼۇ ئىؽالر بىلەى بىۋاظتە نۇياظىۋەتلىَ ؼەخعلەريىڭ َاياتىذىٍى 
ئۆسِۇرۇؼلەردىٌ باؼىا چۆڭ نويىتتا يۇس بىزىۋاتىاى ئۆسِۇرۇؼلەردىٌ داۋانلىي بىۋاوىپ 

ۋە ؼەَەريىڭ ظياظى نۇَىتى َەوىىذە ظۇرىفاى  تارواتىۇچالر يۇرۇۋەردىو. دىًىي نەظلىلەر، دىٌ
ئۇدۇل ظۇئاللىزىو جاۋاپعىش واالتتى، چۇيٍى بۇالر ظەسِۇر ظۇئالالر بولفاچ ٌىؽىلەريىڭ خەت 
ئاالوىلىزىًىڭ نەسنۇيلىزىًىڭ تەٌؽۇرۇلۇپ وېلىؽىذىٌ ئەيعىزىؽى تەببى ئىذى، ئۇيذىٌ باؼىا 

ظۇرىعا جاۋاپ بىزىؽًى رەت وىلىؽىا يۇسى چىذىهىفاى بىلەى  بىزظىذىٌ بۇ ظۇئالالريى يۇستۇرايە
 خەتتە بۇيذاه ظۇئالالرـا جاۋاپ بەرنەظلىَ ئاظايفا تۇختايتى. 

نۇ ئارىلىذىٍى ئۇيفۇر نەبۇظالرـا نۇيعاۋەتلىَ خەۋەرلەردىٌ باؼىا ئاخباراتالردىهۇ يايەيى ِۇەيتا
ۇ ٌەنّىچى ئاخبارات ؼىًجاڭ َەوىىذە ئۇچۇرالر ٌەنذىٌ ٌەم ئۇچزايتى، ؼۇڭا ؼ

ئۇچۇرلىزىذىٍى بىؽارەتلەردىٌ خىتاي َوٌۇنىتىًىڭ ؼىًجاڭذىٍى دىًى ۋە نەدەيىيەت 
يىلى ئۇيفۇر  – 2005ظياظىتىذە َىچ وايذاه ئۆسِۇرۇؼلەريىڭ يۇولىفىًى َىغ وىلذىو. 

ياۋا ٌەپتەر دىّەى ئەظىزى ئۇچۇى  خىتاي َوٌۇنىتىًىڭ ظوت  ًىياسـۇچىعى يۇرنەنەت ياظىً
بەسىلەريىڭ  لىفاى.ظىفا َوٌۇم وىجاسا ئۇى يىللىي واناه ىهىعى يېپىي ظوت ئېچىپ ئۇيىنەٍَ

 ئەيتىؽىچە ظوتىا ئاولىفۇچى ئادۋۇٌاتهۇ واتًاؼتۇرۇلهاپتۇ. 

نۇؼۇيذاه ۋەؼىئايە واتتىي وول ئىذارە وىلىذىفاى رىئاللىىالريى ظاوالپ وېلىؾ بىلەى بىز ۋاوىتتا، 
ۇرلۇً وارؼىلىي َەرٌەتلىزىًىڭهۇ ظايى ئاسالپ والفايذەً بىز نەسِىل ئۇيفۇرالريىڭ َەر ت

ٌۇرۇيىؽى ٌىؽىلەردە بەلٍىو ئۇيفۇرالر بەل وۇيۇۋەتٍەيذەً تەظىزات پەيذا وىلىؽهۇ نۇنٍىٌ. 
ظىًتەبىز ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌ ٌۇچەيتىلّەى بىخەتەرلىَ چارىلىزىًىڭ  -11ۋە ياٌى 

ەى پىٍىزِە ٌەلتۇرۇپ وۇيۇؼى ّيەتىجىعىذە وارؼىلىي ٌورظۇتۇػ تەظٍە تۇختىفاى دى
 نۇنٍىٌ. 

يىلى يايۋاردا تۇيجى وېتىو ؼىًجاڭًىڭ جەيۇبىذا چۇڭ ٌۇلەنلىَ تۇوۇيۇػ يۇس  -2007
بەرِەيلىّى خەۋەر وىلىًذى. خىتاي ئانايلىي ظاوالػ نىًىعتىزىلىفى َوٌۇنەت ئاخبارات 

ه الِىزىًى بىتچىت ۋاظتىلىزىذا جەيۇبى ؼىًجاڭًىڭ پانىز ئىّىشلىّى رايۇيىذا بىز تېزۇرلۇ
يىڭ ئەظىزِە 17"تېزۇرچى"يىڭ وەتلى وىلىًفايلىفىًى،  18وىلفايلىفىًى، َوجۇنذا 

ئېلىًفايلىفىًى خەۋەر وىلذى. ئەنها ئعپايىيەلىَ نۇخبىز ئاتالهىؾ تېزۇر الِىزى َەوىىذە 
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تەٌؽۇرۇػ ئېلىپ بېزىپ، بۇيذاه بىز الِىزيىڭ نەۋجۇتلىفىًى ئىعپاتاليذىفاى دەلىل 
 تالريىڭ يۇولىفىًى بايىىفاى. ئىعپا

يىلى َوٌۇنەت ئۇلىهپىَ تەيتەربىيە يىفىًىًىڭ بىخەتەرلىّىّە ٌاپالەتلىَ وىلىؾ  – 2008
ئۇلتۇراه ئويّە تۇيۇوعىش َەوىىذە تەؼۋىىاتالريى ٌىڭەيتىپ، ظاوچىالر ئۇرۇنچىذىٍى بىز 

ى ئېتىپ َۇجۇم وىلىپ، خىتايالرـا وارؼى "جىُاد" وىلهاوچى بولفاى بەػ ئويفۇري
ئولتۇرِەيلىّىًى خەۋەر وىلفاى. ئۇالر يەيە بېيجىڭفا ئۇچىذىفاى ئايزىپىاليًى پارتىلىتىؽىا 

 ئۇرۇيفاى ئۇچ ئويفۇريىڭ پىاليى ئاؼٍارىلىًىپ وولفا چۇؼٍەيلىّىًى خەۋەر وىلفاى. 

خۇددى پانىزدىٍى ئاتالهىؾ تېزۇر الِىزى ۋەوەظىذەً بۇ وېتىهىى ۋەوًى ئىعپاتاليذىفاى َىچ 
ايذاه بىۋاظتە دەلىل ئىعپاتالر ئۇتتۇرىفا چىىهىفاى، ۋە َىچ وايذاه بىز تەؼٍىالت بۇيذاه و

ۋەوەِە نەظۇل بۇلهىفاى. دۇييا ئۇيفۇر وۇرۇلتىيى بۇ ۋەوەلەر َوٌۇنەتًىڭ ئۇيفۇرالريى 
 باظتۇرۇؼى ئۇچۇى بايا ظەۋەپ بۇلۇپ بېزىۋاتىايلىفىًى ئىلّىزى ظۇرِەى. 

ۇلۇنپىَ جەريايىذا يۇس بەرِەى بەسى ۋەوەلەريىڭ راظلىفى ئۇلىهپىًٍىڭ ئالىذىذا ۋە ئ
ئعپاتاليفاى، نەظلەى وەؼىەردىٍى خىتاي ظاوچى ئەظٍەرلىزى نەؼي وىلىۋاتىايذا ئىٍٍى 
ئويفۇريىڭ ئۇالرـا ناؼىًا بىلەى باظتۇرۇپ َۇجۇم وىلىپ، ئايذىٌ يەرلىَ بۇنبا بىلەى 

ِەرچە َىچ وايذاه تەؼٍىالت بۇ وىلىًفاى. خىتاي ظاوچىًىڭ ئۆلّەيلىّى خەۋەر  16پارتىلىتىپ 
ۋەوە بىلەى نۇياظىۋەتلىَ ئىٍەيلىّىًى ئۇظتىّە ئالهىفام بولعىهۇ خىتاي َوٌۇنىتى بۇيى 
'ؼەروى تۇرٌىعتاى ئىعالم َەرٌىتى' دىّەى تەؼٍىالت ئېلىپ بارـاى دەپ ئىلّىزى ظۇرِەى. 

وايذاه تەؼٍىالت بىلەى ئاالوىعىًىڭ  ئەنها بەسىلەر بۇ وېتىهىى ۋەوەيى ظادىز وىلفۇچىالريىڭ َىچ
يوولىفىًى، ئۇالريىڭ ظاوچىالرـا بولفاى ئاالَىذە ياراسلىفى ظەۋەپ بۇلفاى دەپ ئىلّىزى 

 ظۇرِەى، ؼىًجاڭذىٍى يۇرـۇى ۋەوەلەريى نۇؼۇيذاه دەپ واراؼىىهۇ بۇلۇدۇ. 

-4يىلى  -2008ئىٍٍىًچى ۋەوە ئۇلىهپىَ يىفىًى باؼلىًىپ ئىٍٍى ٌۇيذىٌ ٌيىٌ، 
ئاۋـۇظت ٌۇيى ٌۇچادا يۇس بەرِەى. خەۋەر وىلىًىؽىچە ٌۇچادىٍى يۇرـۇى َۆٌۇنەت 
ئۆرِايلىزى بۇنبىاليفاى، بىز وايچە ٌىؽى بىز يەرلىَ ظاوچىخايىفا، َوٌۇنەت بىًالىزىفا، تالال 

َۇجۇنذا بىز ئانايلىي خادىهى باسارلىزى ۋە نىُهايخايىالرـا َوجۇم وىلفاى دەپ خەۋەر بىزىلّەى. 
ئۇخؽاؼال َىچ ەى، ئۇى َوجۇنچى ظاوچىالر تەرىپذىٌ ئىش وۇـالپ ئېتىپ ئۇلۇرۇلّەى. ئۇلّ

وايذاه بىز تەؼٍىالت بۇيىڭفا ئىّە چىىهىذى، بۇ وېتىو خىتاي َوٌۇنىتى يۇوۇروى 
 تەؼٍىالتًىڭ بۇيىڭ بىلەى نۇياظىۋىتى يوولىفىًى ئىلّىزى ظۇرِەى. 

لىذىٍى ـۇلجا ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌ يۇس يى -1997يىلى ئىيۇلذىٍى ئۇرۇنچى ۋەوەظى  -2009
بەرِەى ئەڭ چۇڭ ۋەوە َىعاپلىًىذۇ. بۇ وېتىهىى ۋەوە وەؼىەر ۋە ٌۇچا ۋەوەظىذىٌ بىز نۇَىو 
يۇوتىذا پەرولىًەتتى. ِەرچە وەؼىەر ۋە ٌۇچادىٍى َۇجۇنالردا َوٌۇنەت ئاپاراتلىزى ۋە ظاوچى 

وەظىًىڭ تىق ئۇچى خىتايالرـا ئۇرِايلىزى َۇجۇم ئۇبىٍتى وىلىًفاى بولعىهۇ، ئۇرۇنچى ۋە
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وارىتىلفاى، ؼۇڭا ۋەوەدە ئولّەيلەريىڭ ٌۆپىًچىعى خىتايالر بولفاى. بۇ ئۇچۇر دۇييا ئۇيفۇر 
وۇرۇلتىيى تەرىپىذىٌ رەت وىلىًفاى، ئۇالر خىتاي َوٌۇنىتى ئۇيفۇرالردىٌ ئولّەيلەريىڭ 

ىل وىلىپ ٌورظۇتۇؼٍە ظايىًى وەظتەى تۇۋەى ٌۆرظۇتۇػ ئاروىلىي دۇيياـا ئۇيفۇرالريى وات
 ئۇرۇيفاى دەپ ئىلّىزى ظۇرِەى. 

% 75)ئەنها نىًىڭ وارىؽىهچە باؼىىالر يەيە بىز نەظلىّە ظەل وارىفاى، ئۇرۇنچى يۇپۇظىًىڭ 
% ئۇيفۇر والفايلىزى تۇڭّاى، واساه ، وىزـىش دىّەيذەً باؼىا يەرلىَ نىللەتلەردىٌ 15خىتاي، 

خىتايالر نەرٌەسلەؼٍەى نەرٌىشى رايۇيالردا يۇس بەرِەچ، تەرٌىپ تاپىاى بۇلۇپ، ئاظاظلىي ۋەوە 
يۇپۇط يىعپىتىّە ئاظاظاليفايذىهۇ خىتايالردىٌ ئولّەيلەريىڭ ٌۆپ بۇلۇؼى ئىتىهالذىٌ يىزاه 

  ئەنەط(. 

بۇ وېتىهىى ۋەوەيىڭ ئىزوى دۇؼهەيلىٍتىٌ ٌىلىپ چىىىايهۇ ئەنەط دىّەى نەظلىًىڭ تېّى 
ئىيۇل ٌۇيى  -7 ىؽىلەردە نۇؼۇيذاه واراػ ؼەٌىللەيّەى. ئېىىاليهىفاى بۇلعىهۇ، ئەنها ٌ

ووللىزىفا ٌالتەً پىچاه، تۇنۇر تۇوهاه ۋە ِورجەٌلەريى ٌۇتۇرىۋالفاى خىتايالر ئۇرۇنچىذىٍى 
لىزايعىيە ئويفۇر نەَەلىلىزىّە َۇجۇم وىلفاى. وۇلىفا تۇنۇر تۇوهاه ئېلىۋالفاى بىز خىتاي 

"ئۇيفۇرالر بىشيىڭ نەَەلىهىشيى ئۇرۇپ چېىىپ ۋەيزاى ئاخبارات ئاِىًتىلفىًىڭ نۇخبىزىفا 
    وىلىؽتى، ئەنذى بىز بېزىپ ئۇالريىڭ ئەدىۋىًى بىزىپ ٌىلىهىش" دىذى. 

يۇرـۇى ئوي سېهىٌ ۋە دۇٌايالر ۋەيزايچىلىىىا ئۇچزىفايذىٌ ٌىيىٌ ظاوچىالر ياػ ئاوىۇسىذىفاى 
ٌىيًٍى َەپتىلەردە خىتاي ۋە ئۇيفۇر بۇنبا ئېتىپ خىتاي َوجۇنچىالريى بېعىىتۇرـاى. ۋەوەدىٌ 

نەَەللىلىزىًى َەربىلەر وۇراللىي پاتزۇل وىلىؽىا باؼلىفاى، بەسىلەريىڭ ديىؽچە نۇؼۇ ۋەوەدىٌ 
نىڭ ئەظٍەر يۆتٍەپ ٌىلىًّەيهىؾ. يۇرـۇى ئويفۇرالر بىخەتەرلىّىذىٌ  20ٌىيىٌ ئۇرۇنچىّە 

 تا ئۇيفۇرالريىڭ ئەيعىزؼى تەببى.  ئەيعىزەپ ئۇرۇنچىذىٌ ئايزىلىفاى، دىهىعهۇ بۇ خىل نۇَىت

ِەرچە َۇٌۇنەت نۇوۇنلۇه ئەظلىّە ٌىلىپ ئىؽالر يۇرنالالؼتى دەپ ئىلّىزى ظۇرِەى 
ئاۋـۇظت بولعىهۇ، خىتايالر بىلەى ئۇيفۇرالر ئوتتۇرىعىذىٍى دۇؼهەيلىَ چۇڭىۇرالؼىاى. 

فاى. ِەرچە ئېيىًىڭ ئۇتتۇرظىذا يىڭًە ظايجىؾ ۋەوەلىزى يۇس بەرِەيلىّى خەۋەر وىلىً
بىزەرظىًىڭ يىڭًە ظايجىؾ ظەۋەبىذىٌ َاياتى خەپٍە ئۇچزىفايلىفى خەۋەر وىلىًهىفاى 
بولعىهۇ، ؼۇيذاوال يۇرـۇى ئاتالهىؾ يىڭًە ظايجىؾ ۋەوەلىزىًىڭ ظاختا ئىٍەيلىّى 
ئېًىىاليفاى بولعىهۇ، ئەنها بۇ پىتًە پاظاتالر ٌىؽلەريى بەٌال پاراٌەيذى وىلىپ، ۋەظۋەظىّە 

. يىڭًە ظايجىؾ َەوىىذىٍى خەۋەرلەريىڭ تاروىلىؽى بىلەى خىتايالر ئۇسلىزىًىڭ بۇ ظالفاى
ظًىتەبىز ٌۇيى ئۇرۇنچى  -3ۋەوەيىڭ ئۇبىٍتى بۇلۇپ والفايلىفىًى ئىلّىزى ظۇرۇپ، 

ؼەَەرىًىڭ ٌۇچا دۇوهۇؼلىزىذا توپلىؽىپ َوٌۇنەتتىٌ خىتايالريى وۇـذاؼًى تەلەپ وىلىؽىاى. 
فاى بولعىهۇ يىفىلىؾ ئەتىعى يەيە داۋانالؼىاى ؼۇيىڭ بىلەى ظاوچىالر ظاوچىالر تەرتىپ ظاولى

ياػ ئاوىۇسۇػ بۇنبىلىزى بىلەى ئۇالريى بېعىىتۇرـايذا بەػ ٌىؽى ئولۇپ، ئۇى تۆت ٌىؽى 
ِۇنايذاريى   سەخهىلەيّەى. ٌىيٌ َوٌۇنەت تەرەپ يىڭًە ظايجىؾ بىلەى نۇياظىۋەتلىَ تۇت
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بۇلۇپ، ئۇالردىٌ ئۇچىًى سەَەر خۇنار َەنهىغ ئۇيفۇر  ۇالريىڭ، بوولفا ئالفايلىفىًى جاٌارلفاى
ئاروىذىٌ َوٌۇنەت بۇيذىٌ ٌىيٌ يىڭًە ظايجىؾ بىلەى  بەڭّىلەر دەپ ئىلّىزى ظۇرِەى. 

نۇياظىۋەتلىَ ِۇنايذارالر بايىالعا ئۇلۇم جاساظى بىزىذىفايلىفىًى ئىلّىزى ظۇرۇپ، 
ڭ ئاروىعذا ٌىهلەريىڭ بارلىفى، ئۇيذاه ٌىؽلەريىڭ ئاِااليذۇرـاى. ئەنها بۇ ۋەوەلەريى

 وىلىؽتىٍى نەوعىذىًىڭ يىهە ئىٍەيلّى ئېًىعىش والفاى.

يىلى ئاپزىل ئېيىذا ئۇرۇنچىّە وىلفاى ظەپىزىهىًىڭ نەوعىذى نۇؼۇيىڭفا  – 2010نىًىڭ 
ئىيۇل ۋەوەظى بىلەى نۇياظىۋەتلىَ بولفاى وىعهەى ئېًىىعىشلىىالرـا  -5ئۇخؽاػ ظۇئالالر ۋە 

 -5پ چىىارنۇ دىّەى ئۇنۇت ظەۋەپ بولفاى. چۇيٍى دەظلىۋىذە تىًچلىي بىلەى باؼاليفاى جاۋا
ئىيۇل ۋەوەظىًىڭ وايذاه بۇلۇپ بىز وايلىي ٌىچە بىلەى ئاياـالؼىايلىفى َەوىىذە َاسىزـىچە 
وايائەتلىًەرلىَ جاۋاپ چىىهىفاى ئىذى. ئۇيذاه باؼىا ئۇرۇنچىّە يۇتٍەپ ٌىلىًّەى نىڭلىفاى 

خىتايالريىڭ َوجۇنىًى ئالذىٌ تۇظۇپ  يۇس بەرِەى ئىيۇل ٌۇيى -7ەريىڭ يىهە ئۇچۇى ئەظٍەرل
 والهىفاى دىّەى نەظلىهۇ ئېًىىعىش والفاى.

نەى بۇرۇيىى تۇيۇؼلىزىهىذىٌ بىزەرظى بۇ نەظلىلەر َەوىىذە ظۆسلەپ بىزەر دىّەى ئۇنۇتتە 
بىلەى ئاالوە ئۇسۇلۇپ والفاچ،  بارـاى، ئەنها ؼۇيچە ۋاوىت ئۇتٍەيذىٌ ٌىيىٌ بۇرۇيىى تۇيۇؼالر

ئۇالريى تېپىؽهۇ نۇنٍىٌ بولهاي والذى، ئًتىزيېتهۇ ٌىعىۋىتىلّەچ باؼىا ئاالوە وىلىؾ 
چارىعىهۇ والهىفاى ئىذى. بىزيچى َەپتىعى نەى ئۇرۇنچى ٌۇچىلىزىًى واڭذاپ، چارالػ 

م.  ِەپتىٌ ِەپ ناؼىًىلىزى بىلەى ظاوچى ۋە ئەظٍەرلەريىڭ رەظىهىًى تارتىؾ بىلەى ئۆتٍۇسدۇ
چىىىپ واالرنۇ دىّەى ئۇنۇت بىلەى دۇٌايذارالر، رېعتۇراى ٌۇتٍۇچىلىزى بىلەى تاـذىٌ باـذىٌ 

 پاراڭلىؽپ ٌوردۇم. 

َىچ وايذاه يىپ ئۇچى تاپالهايذىفاى بۇلذۇم دەپ ئۇنۇدظىشلىًىپ ٌىًتاٌى تۇخۇظى يىيىؾ 
پ بۇالي دىّەيذە بىزيىڭ ئۇچۇى ئولتۇرۇپ، ئالذىهذىٍى تۇخۇ واياتلىزىًىڭ يېزىهىًى يە

 ئىًّىلىشچىذە "تۇخۇ ِۇؼىًى ياخؽى ٌۇرەنعىش" دىّەى ِىپى نىًى تۇختىتىپ وويذى. 

بۇرۇتتەً  لەرِە ٌىزِەى، ئۇظتى ٌالپۇِىّە 20نەى وايزىلىپ وارىعام ئۇسۇى بوي 
  ئۇيفۇر يىّىتىًى ٌوردۇم. ٌىچَ بىز چاوا چىىىاى ٌۇرۇيىذىفاى

 ەى، ظىشچۇ؟" دىذىو. "ئايچە بەً ياوتۇرۇپ ٌەتهەيه

"تۇخۇ ِۇؼى ياخؾ" دەپ ئۇسىًى ئالىو دەپ تۇيۇؼتۇرىذى ئۇ يىّىت، نًىڭ يەدىٌ 
ٌەلّەيلىّىهىٌ ظۇرىۋىذى نەى ئاـشىهًى ظۇرتىۋىتىپ جاۋاپ بىزىۋىذىو، ئۇ راسى بولفايذەً 
بېؽىًى لىڭؽىتتى. ئايذىٌ وايذاه خىشنەت وىلىعىش دەپ ظۇرىذى، نەى ِايىذا خىتاي دولىتى 

ەوىىذە خەۋەر ياسىذىفاى نۇخبىز ئىٍەيلىّىهىًى بىلذۇردۇم. ٌۆپىًچە ٌىؽلەر بۇ ظاالَىتىهًى َ
 ئاڭلىعا ظەل وۇرۇيۇپ واالتتى، ئەنها ئالىو ٌۇلۇپ وويذى. 
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"بەٌال ياخؽى ِەپٍەى، ۋاختىڭىش بارنىذۇ؟" دىۋىذى، تۇيجى ئىًٍاظىو ئەنذىال تۇيۇؼىىًىهفا 
ىو يوه دىّۇم ٌەلذى.  ئۇيىڭذىٌ وۇروىًىهذىٌ ئەنەط، بىزەر نىًۇت بولهىفاى بىزىعّە ۋات

ئەنها ئۇيىڭ وىشـىًلىفىذىٌ ئەيعىزىذىو. ئەنها بىز َەپتىذىٌ بىزى ٌىزاٌەؼلەر، دۇٌايذارالر ۋە 
نىُهايخايا ٌۇتٍۇچىلىزىذىٌ باؼىا بىزى بىلەى ظۆسلىؽى پۇرظىتىّە ئىزىؽەلهىّىًىو ئۇچۇى، 

 ۋاوتىو بار دەپ جاۋاپ بەردىو.

ياناس ۋاوتى بۇلۇپ والذى، ياناسدىٌ ٌىيىٌ تاـانًىڭ ئاسراه ئىؽىّە ياردەم وىلىهەى" دەپ  "َاسىز
تۇختاپ وۇلىذىٍى تېلىمۇيفا وارىۋىتىپ "ظائەت تۆتتە دوڭٍۇۋرۇٌتىٍى تۇِىًىڭ يېًىذا 

 ٌۇرۇؼەيلى ئەنعە" دىذى. 

ىذىٍى نەيذايذا  ئۇ بۇرِۇتًىڭ يېًىذا دىعهۇ بۇالتتى، چۇيٍى ظياَەتچىلەر چۇڭ باساريىڭ ئالذ
يىلى بۇ يەردە واتار ٌەتٍەى خۇرۇم  – 2002تۇِە بىلەى بۇرِۇتًىڭ يېًىذا رەظىهّە چۇؼەتتى. 

پاالط ۋە ئايار ظۇيى ظاتىذىفاى  ئۇؼؽاه ظودىّەرلەريىڭ -بۇيۇنلىزى، پىچاه پالتا، ِىلەم
ىڭ ئاظىتىذا تەيشىلىزى بىلەى تۇؼۇپ ٌەتٍەى ئىذى، بۇِۇى بولعا بىز ظاختا نۇظۇلهايچە بىًاي

 ئۇؼؽاه دۇٌايالر باساريىڭ ئۇريىًى ئالفاى ئىذى. 

"نەى ئاۋال ناڭاي" دەپ چىىىپ ٌەتتى ئالىو.  نەى ئۇيفۇرالر ئاياؿ، رەخ، ٌالال پاوالچاه 
ظاتىذىفاى ياٌى تۇيۇٌە پاچاتاليذىفاى ٌۇچىالريى ئارىالپ بىز يېزىو ظائەتًى ئوتٍۇسدۇم. يول 

الفاى پەتًۇظتٍى وىالتتى، بىز ياؼايفاى ئايال بويًىفا ئېعىۋياوىعذا نىيپالر تىلەنچىلىَ 
 توۋالپ ظاتاتتى.  يالتىزاه تارـاوالريى

تۆتٍە چارەً والفايذا نەى تۇِىًىڭ يېًىفا بىزىپ ظاوالپ تۇردۇم، بۇِۇى بۇرِۇت ٌۇرۇيهەيتى. 
ئالتە ظاوچى نەى ئەتىزاپتا تۇرـاى ظاوچىالريى ظايىذىو، ئايذىٌ ظاوچى ناؼىًلىزىًى ظايىذىو، 

ناؼىًىغ بىلەى ئۇچ بىزاۋيىَ تۇختىتىلفاى ئىذى. ٌۇيذۇسلىزى بۇ ناؼىًالر ئۇيفۇرالر تۇپالؼىاى 
نەَەللىلەريى چاراليتى، ئاخؽانلىزى بولعا، ؼىًجاڭ ئۇيىۋىزظىتىتىًىڭ ئالىذىٌ ظاواليتى، 

 زى ئىذى. چۇيٍى ئۇتٍەيٍى ۋەوەِە واتًاؼىايالريىڭ ٌۆپىًچىعى نۇؼۇ نەٌتەپًىڭ ئۇوۇـۇچىلى

ئالىو يېًىهذىٌ ئۇتۇپ ٌىتۋىتىپ پەط ئاۋاسدا "ناڭىلى" دىذى. نەى ئۇيىڭفا ئەِىؽىپ ئالذىذا 
ئىٍٍى ئۇيفۇر وىش يالتىزاه تاظها ظېتىۋاتىاى تار بىز ٌۇچىفا ٌىزدىو. بىش ئىؽىَ ئالذىذا بىزى 

. ئالىو ئىٍٍى ناؼىًىعىًىڭ چاروىًى يەنلەۋاتىاى چىًە وىؽلىزى ئەبّار بىز نەظچىتتىٌ ئۇتتۇه
بىز ئىؽىًٍىڭ تەرىپىذە بۇسۇه تېلىۋىشۇرالر تىشىپ وۇيۇلفاى بىز ٌۇچىذىٌ ئۇتۇپ ئۆڭفا بۇرۇلۇپ 

ئالذىذا تۇختاپ ئىؽىًٍى واوتى. ئىچٍىزىذىٌ ظادا چىىهىۋىذى،وايتا وېىىپ "بىزدەم تەخىز 
 وىلىڭ" دەپ تىلى بىلەى ئاـشىذىٍى چاوعىًى ياالپ وويذى. 

واراڭفۇ بىلىًذى. "نەرَەنەت" دىۋىذى ئالىو، نەى ظەل –ىچى واپ ئؽىَ ئېچىلىپ ئوي ئ
 ئىٍٍىلًىپ ئايذىٌ ئويّە ٌىزدىو. 
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چىزاه يېىىلىۋىذى بۇ ئۆيًىڭ ئىچذە لىي ِىلەم وۇيۇلفاى ئانبار ئىٍەيلىّىًى بايىىذىو. بىش 
بىشەً ئاياـلىزىهىشيى ظېلىپ، ِىلەم ظېلىفاى، تانلىزىذا بىز پارچە نەٌٍىًىڭ ظۇرىذىٌ باؼىا 

پايپاه بالذاولىي رەڭلىَ يوه ئىچٍىزٌى ٌىچىَ ئۆيّە ٌىزدۇه. ئالىو ئاه ۋە ظاـۇچ 
 ٌىيىۋالفاى بۇلۇپ، ٌۆس ئالذىهفا َەسلىٍەػ بېلىىًىڭ ئۇبزاسى ٌەلذى. 

ئۇتتۇرىفا وۇيۇلفاى ئۇظتەلًىڭ ئۇظىتذە َەر خىل وۇرتۇلفاى نىۋە چىۋىلەر ۋە پىچىًە پىزەيىٍلەر 
پ، بىش ئۇظتەلىًى چۆرىذەپ ظېلىًفاى ٌۆً ٌۆرپًىڭ ئۇظىتە ئۇلتۇردۇه. ۋە ياى تىشىلفاى بۇلۇ

بېؽىفا وىشـۇچ رۇنال ئارتىۋالفاى ئوتتۇرا ياػ بىز نەسلۇم چاي بىلەى پىيالە ٌۇتۇرۇپ ٌىزدى. 
وۇيۇپ چىىىپ ٌىتىۋاتىاى نەسلۇنًى ٌورظۇتۇپ. ئۇيفۇرالريىڭ  ي"َانهام بۇلۇدۇ" دىذى ئالىو چا

ـىًى ٌۆپ ٌۆرِىًىو ئۇچۇى ئالىهًىڭ يىهە ئۇچۇى نىًى بۇيذاه بىز يەرِە بۇيذاه نېُهاى دوظلۇ
ؼۇيچە نەخپى باؼپال ٌەلّەيلىّى َەوىىذە ئوياليفىذەً بولهىذىو. ئاروىذىٌ ئالىو يېًىذىٍى 

 بىز وارا ظۇنٍىًى تارتىپ ئېلىپ ئىچىذىٌ بىز ٌۆنپۇتىزيى چىىىزىپ ئۇظتەل ئۇظتىّە وويذى. 

 ٌۇرۇڭ" دىذى. "ئالذى بىلەى بۇيى بىز 

بىز يىهىلەريىڭ نىذىزالپ يۇرِىًىًى ٌۆردۇم. ٌىچە واراڭفۇظىذا بىزنۇيچە  ئىٍزايذا ِۇڭّا
ئادەم بىز يىهىلەريى دەپ ئائىلىلىَ بىًالىزىًىڭ ئارىعذا ۋاوىزىؽىپ يۇِۇرۇؼۋىتىپتۇ. ئاپىزات 

ەيتى. بىزاۋالريىڭ تۇتىاى ئادەنهۇ يۇِۇرىۋاتىاى بولفاچ، ئاپىزات نىذىزالپ ظۇرەت ئېًىي ٌۇرۇيه
َاياجاى بىلەى ۋاوىزاؼلىزىفا ئەِىؽىپ بىزيىڭ چىىىزىفاى ئاۋاسى ئاڭاليذى. ئۇالر بىز يىهىًى 
ئۇرۋالفاى بىز تۇپ ئادەنًىڭ يېًىفا ٌەلّەيذا ئاظتىالپ ناڭذى. ئۇالر توپتىٌ ئۇتۇپ ئالذىفا 

فىًى ٌۆردۇم. يەيە ئۇتىۋىذى يەردە باػ ٌۇسى واى بىلەى بۇيالفاى بىز ئۇيفۇريىڭ ياتىايلى
وىىاط چۇواى ٌۇتۇرىلىۋىذى ئاپىزات ٌۇتۇرىۋالفاى ئادەم بىًارالر ئارىعذا يۇِۇرەؼٍە باؼلىذى، 
ئۇالر بىز وۇتىۇسۇػ ناؼىًىعًىڭ يېًىفا ٌىلىپ تۇختىذى. ناؼىًا ئىچىذە بىز ئويفۇر ئادەم 

ى ئىٍزايذا، وۇتىۇسۇػ سەنبلذە ياتاتتى. ئاپىزاتًىڭ ٌۇرۇيىؽى يۆتٍۇلۇپ داۋانلىي ئىلّىزىلىۋىذ
ناؼىًىعًىڭ ئالذىذىٍى يەردە وايفا بۇيۇلۇپ ياتىاى بەػ ئالتە ئادەم ٌۇرۇيذى. ئايذىٌ ئادەنلەر 
توپىذىٌ بىزى ئالذىفا چىىىپ يەردە ياتىاى جايعىش ئادەنًى تېپىؽٍا باؼلىۋىذى بىز ظاوچى 

نۇؼۇ چى ئىذى. ٌىلىپ ئۇيى تارتىپ ئېلىپ ٌەتتى، بۇ ؼۇ ٌەنّىچە ٌۇرۇيّەى تۇيجى ظاو
يەرِە ٌەلّەيذە ئىٍزايذىٍى ظۇرەت تۇِەپ تۇختاپ والذى.  "وايتا وۇيۇپ بىزەيهۇ؟" ئىٍٍىًچى 
وېتىو تەپعىلى وارىعام َېلىىى باؼتا يۇِۇرەپ يۇرِەى بىزى خىتايالر تەرىپىذىٌ وۇـالپ تاياه 

ى ۋە يارىاليفايالردىٌ يەۋاتىاى بىز ئۇيفۇر ئىٍەيلىًّى پەرولەيذۇردۇم. ئۇيذىٌ باؼىا يەردە ئولّە
باؼىىعىًىڭ َەنهىغ خىتايالر ئىٍەيلىّى نەلۇم بولذى. ئۇالر يەردە ياتىاى ئويفۇراليى چورىذەپ 
تۇراتتى بىز "يەيە بىز بارٌەى" دەپ ۋاوىزىذى، بەلٍىو ظاياۋاتىاى بۇلۇؼعا ٌىزەً ياٌى بىز 

 بىزىّە ئىها وىلىؽۋاتىاى بولعا ٌىزەً، ئېًىي بىلەلهىذىو. 

ۋەَؽى واى  وايچىلىفاىنەيىلى ئاخىزالؼىايذا بىز نەسِىل ظۇٌۇتٍە چۇٌۇپ ٌەتتۇه. لىلو 
تۇٌۇلىذىفاى ٌىًۇالريى ٌورۇپ، بۇ خىل ٌۇرۇيۇؼلەرِە ٌۇيۇپ ٌەتٍەيذەً ٌۇرۇيعەٌهۇ، 
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راظتىًال َايات بىز ئادەنًىڭ ئولتۇرلۇؼىًى ٌۇرۇػ ئادەنًىڭ ٌوڭلىّە بىز خىل ۋەَىهە ظاالتتى. 
خىتايالرـا بولفاى ئۆچهەيلىّىًىڭ ئوس ئالذىفا ئاظاظى بولعىهۇ، بۇ  ٌىيًچە، ئالىهًىڭ

 ٌۇرۇيۇؼلەريى وايچە وېتىهالپ ٌۆرِەيذۇ دىّەى ئوي ئەولىهذىٌ ٌەچتى.

ناي ٌۇيى ؼاۋِۇەيذە بولفاى ۋەوە، ِۇاڭذۇڭ ئولٍىعىذىٍى ؼاۋِۇەيذە بولفاى.  -25"بۇ 
اليذۇ. يۇس نىڭفا يېىىٌ ئۇيفۇر بار ئۇ َوٌۇنەت يۇرـۇى ئۇيفۇرالريى ؼۇ يەردە ئؽلەؼٍە نەجبۇر

 يەردە" دىذى ئالىو. 

"َوٌۇنەت نەجبۇراليذۇ دەنعىش؟" دەپ َەيزايلىي بىلەى ظورۇدۇم نەى، چۇيٍى خىتاي 
نىليۇى ٌۇچهەى ئىؽچىالر  130َوٌۇنىتىًىڭ ظتاتىعتىٍعفا ئاظاظاليفايذا َەر يىلى 

، ئۇالر ئۇچۇى ئەنّەً ٌۇچى ٌەنچىل يىشىالردىٌ ؼەَەرلەرِە ئېىىپ ٌىزىپ ئىؾ ئىشدەيذىٍەى
ئەنەط. نىًىڭچە خىتايالر ۋە ئۇيفۇرالريى بۇ يەرلەريىڭ يۇوۇرى نائاؼى جەلپ وىلعا ٌىزەً دەپ 
ئويلىذىو. ئەنها ئالىو بەسى ئۇيفۇرالريىڭ بۇلۇپهۇ جەيۇبى ؼىًجاڭذىٍى ئۇيفۇرالريىڭ 

ئۇيىهىفايالرـا جىزنايە  َوٌۇنەت تەرىپىذىٌ سۇرالپ ئىچٍىزىّە َەيذەيذۇ دىذى. بېزىؽىا
 وۇيىهىش دەپ ووروۇتىذىٍەى. 

"ئۇالر بىشيى پاچىالؼىا ئۇرۇيىۋاتىذۇ، بۇ ۋەوە ؼاۋِۇەيذىٍى بىز ئۇيۇيچۇه ساۋۇتىذا يۇس بەرِەى. ئۇ 
چە ئۇيفۇر ئىؽلەيذۇ. بىز خىتاي تۇرـا ئۇيفۇرالر بىز خىتاي وىشـا باظىۇيچىلىي وىلذى  800يەردە 

خىتاي ئۇيفۇرالرـا َۇجۇم وىلىپ، ئۇى يەتتە ئۇيفۇريى ئۇرۇپ  2000دەپ ِەپ تارواتىاچ، 
 ئولتۇرىۋەتٍەى، ئەنها َۇٌۇنەت ئاراى ئىٍٍى ئادەم ئۆلّەى دەيذۇ" دىذى. 

نەى بېؽىهًى لىڭؽىتىپ وويذۇم، ئەنها ٌۆڭلۇنذە ئۇرۇپ يارىاليذۇرۇپ َۇؼعىش وىلىپ وۇيۇػ 
 بىلەى ئۆلتۇرىۋىتىؾ بىز ِەپ ئەنەط دەپ ئوياليذىو.

"ئەنها ظاوچىالر خىتايالريى تۇظهىفاى، بىزەرظىًىهۇ وولفا ئالهىفاى، ئۇالر ئۇچۇى بىزەر 
 ئۇيفۇريىڭ ئۇلۇنىًىڭ ٌارى چاـلىي"

ٌىؽى وۇلفا  13ؼىًخۇا ئاِىًتلىفىًىڭ خەۋەر وىلىؽىچە ؼاۋِۇەى ۋەوەظى بىلەى نۇياظىۋەتلىَ 
ئىالى وىلىًفاچ، بۇالريىڭ واچاى ئىيۇل ۋەوەظىذىٌ ٌىيىٌ  -5ئېلىفايهىؾ، ئەنها بۇ ئاخبارات 

 وۇلفا ئېلىفايلىفى َەوىىذە ئېًىي بىز يىهە دىهەً تەط. 

ئىيۇلفىچە بارلىي ئۇيفۇر تۆربەتلىزى بۇ ۋەوەِە ٌۇڭۇل بۇلۇپ  -3ئىيۇيذىٌ تاٌى  -26"
يەڭّىل ئىًٍاط وايتۇرـاى. ئولّەيلەر ئۇچۇى تەسىيە بىلذۇرۇپ تۆر بەتلىزىًىڭ رەڭّىًى 

 ەرتىؽٍەى"ٌۇلزەڭّە ئۇسِ

ئىيۇل ٌۇيى رابىيە وادىز خايىو ئۇيفۇرالريى يانايىؾ ٌۇتۇؼۇرؼٍە  -3ئالىهىًىڭ ديىؽىچە 
 چاوىزـاى بۇلۇپ، ئۇيىڭ چاوىزىفى َەرخىل تۆر ۋاظتىلىزى ئاروىلىي تىشلىٍتە تاروالفاى. 
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"ٌىيىٌ بىزى بىز رەڭلىَ ئۇچۇر يۆلالپ واچاى وەيەردە تۇپلىؽىؾ ٌىزەٌلىّىًى ئۇوتۇرۇػ 
بىلەى نەيذايذا ئۇچزۇؼىؽىا ٌېلىؽتۇه. ٌىچىٍە  5لذى. بىش ئەتىعى چۇؼتىٌ ٌىيٌ ظائەت وى

دە  11ئۇخلىيالهاي تاٌى لەجز يانىشىفىچە ئويفاه ئولتۇردۇم. ياناسدىٌ ٌىيىٌ بىزاس ئۇخالپ 
وۇپۇپ، بىز دوظتۇنفا ئۆي ٌۇچۇؼىۇپ بەردىو. يۇرـۇى ظايذۇوالريى يۆتٍەپ بەٌال چارچاپ 

 ٌەتتىو".

دى يانايؽى ۋە وەتلى وىلؽىالر َەوىىذە پاراڭالؼهايۋاتىايذەً ئۇيىڭ چىزايىذا بالىالرچە ظاددا خۇد
ِۇاڭذۇڭ ۋەوەظى، ئۇرۇنچى  ٌۇلٍە جىلۋىلەيذى. تاٌى َېلىىى لىلهالريى ٌۇرِەيّە وەدەر

توپىلىڭى واتارلىىالريىڭ َەنهىغ ِۇيا بىز ئابىعتزاً ئۇوۇنذەٌال بىلىًىپ ٌەلّەى ئىذى، 
ىٍەت بولعا ئېچىهذىٌ بىز خىل ظادا بۇ تەپعىالتالريى ئاڭلىفايذىٌ ئالىهًىڭ دوظتىفا ئەنذىل

ياردەم وىلىپ ئوي ٌۇچۇؼۇپ بىزىؽىّە نۇياظۋەتلىَ ئۇچۇرالريى بەٌزەً ئاڭالؼًى 
خااليذىفايذەً تۇيۇلذى.  ئالىهىًىڭ چىزايذىٍى تەبەظعۇنىًى ٌۇرۇپ، ناڭا دوظتىًىڭ يېڭى 

ە ئىٍەيلىّىًى ؼۇ ٌۇيى لىمىتًىڭ بۇسۇلۇپ والفايلفًى ظۆسلەپ ئۆيىًىڭ ئۇيىًچى وەۋەتت
 بىزىذىفاى بولذى دەپهۇ ئويالپ والذىو.

ذايفا يېتىپ بارـىًىهذا يۇرـۇيلىزى ئالال بۇرۇپ يىفىلىپ بۇلۇپتىٍەى، يئىيۇل ٌۇيى نە -5"
ەى يەٌؽەيبە بولفاچ بالذۇر بېزىؽىاى ئىٍەى. يۇرـۇى ئادەنلەريىڭ تۇپالؼىايلىفىًى ٌورِ

ظاوچىالر ئۇالريىڭ تاروىتىؽىا ئۇرۇيذى. بىز ظاوچى بېزىپ توپًىڭ ئالذىذىٍى بىز وىشيىڭ 
ٌۆٌعىذىٌ ئىتىزىۋىذى باؼىىالر ئۇيىڭفا ۋاروىزاؼتى، ؼۇيىڭ بىلەى باؼىا ظاوچىالرنۇ 
يۇِۇرۇؼۇپ ٌىلىپ چىٍىًىڭالر دىذى. ظاوچىالر بىز تەرەپتىٌ ظۇرەتٍە تارتىپ، بىز تەرەپتىٌ 

ئەتىزاپىذا ئادەنًى تۇتۇپ ٌەتتى. ئايذىٌ تۇپىا  30بىلەى بىشيى ئىتتىزىپ ۋاروىزاپ وۇپاللىي 
وېتىلفايالريىڭ ظايى ئېؽىؽىىا باؼلىذى، نەيهۇ ؼۇالريىڭ واتىزىفا وېتىلذىو، ئۇسۇى ئوتهەي 

 . تۇختاڭ َاسىز ٌۇرظۇتۇپ وۇيىهەى ظىشِە" دىذى ئالىو. دىٌ ئۇؼۇه ئادەم تۇپاليذى 1000

وەۋەت بىًايىڭ ئۇظتىذىٌ تارتىلفاى نىڭالرچە ٌىؽىًىڭ نەيذايذا دۇلىۇيلىًپ بىش يىّىزنە 
تۇرـاى ۋىذىيۇظىًى ٌۇردۇه. ئۇالر يولًىڭ بىز وېتىًى تانانەى تۇظۇۋالفاى بۇلۇپ، ئەِەر يولًى 
ئايزىپ تۇرـاى تۇظاه بولهىفاى بولعا َەر ئىٍٍى تەرەپًى تۇظۇۋالفاى بۇالتتى. ياناؼچىالريىڭ 

 نهە يەريى واپلىفاى بۇلۇپ، ئەتىزاپتا بىزەرنۇ ظاوچىًىڭ وارىعى ٌۇرۇيهەيتى. ظادالىزى َە

ئايذىٌ لىلو نەيذاى ئوتتۇرىعىذىٍىلەريىڭ ئارىعًى ٌورظەتتى، دەظلىۋىذە ئاپىزات تىتزەپ 
تۇرـاچ تىش نېىڭۋاتىاى ٌىؽىلەردىٌ باؼىا يەرظىلەريى ئاڭىىزالهىذىو، چۇيٍى يا چىزايى يا 

ط ئىذى. تۇظاتتىٌ ٌىؽلەر ئارىعىذا تۇيۇػ بىز چىزايًى ٌۇرۇپ والذىو، بۇ ئاۋاسى ئېًىي ئەنە
 بۇيى ٌۇرۇپ ئالىو بۇلۇپ، ئۇ تۇپ ئارىعذا وۇلىًى ؼىلتىپ بىز يىهىلەريى دەپ ۋاروىزاۋاتاتتى.

ٌۇڭلۇنذە بېؽىفا باال ٌەلتۇرىذىفاى بۇيذاه بىز ٌۇرۇيۇؼًى يىهە دەپ ظاوالپ وويفايذۇ دەپ 
ئەنها ئۇيىڭ چىزايذىٍى ـەسەپ يەپزەت ئەنەط، خۇؼاللىي يېفىپ تۇرـاى ئويلۇيۇپ والذىو. 

 ئىپادە بۇ ظۇئاللىزىهىًى بىز ياوىا وايزىپ وويذى. 
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"ظاوچىالر بىشيى تۇظۇپ وېلىؽىا ئۇرۇيذى ئەنها بىش تۇظاوًى بۇظۇپ ئۇتۇپ ٌەتتۇه. ئايذىٌ ئۇالر 
دىٌ ئىٍٍى ئۇچ ئادەنًى وولفا ئالذى.  بىشيى وايتا تۇظىۋىلىپ ئاروىفا ئىتتىزدى، ئايذىٌ ئارىهىش

َەر وېتىو ئاروىفا يېًىپ واچعاه بىشيى ئاسراه ووـالپ وۇيۇپ تۇختاپ وېلؽىتى، ؼۇيىڭ بىلەى 
 بىش يەيە وايتا يىفىلىپ داۋانالؼتۇردۇه"

بۇالريى ظۆسلەپ بىزىۋاتىاى چىزاي ئىپادىعىذىٌ خۇددى لىلهذىٍىذەً َاياجايلىي، راسىهەيلىَ ۋە 
 يېفىپ تۇراتتى. خۇؼاللىي

"ئاروىذىٌ بىز نۇيچە َەربى ئەظٍەرلىزى ٌىلىپ خۇددى ئۇرۇؼىا وۇپىايذەً َەرٌەت وىلىؽىا 
دا ٌىؽىلەر ئەظٍەرلەرِە وارىتىپ  6:30باؼلىۋىذى، بۇ ٌىؽىلەريىڭ ـەسىۋىًى ئاؼۇردى. ظائەت 

 بىز يىهىلەريى ئېتىؽىا باؼلىذى"

 "ظىشنۇ ئاتتىڭىشنۇ؟"

يذىٌ ٌىيىٌ َەرِىش ئۇيذاه وىلهايهەى، ئەنها ئۇ ٌۇيى بەٌال ئۇ بېؽىًى لىڭؽىتىپ "بۇ
 ـەسىۋىهىش تېؽىپ ٌەتٍەى ئىذى" دىذى. 

نەى ئۇيىڭذىٌ بۇ تاػ ئىتىؽالر وايذاه بۇلۇپ، بۇالڭ تاالڭ ۋە وىزـىًچىلىىىا ئايلىًىپ ٌەتتى 
بولعا بۇ خەۋەرلەردە ؼۇيذاه دىيلّەى ئىذى. ئەِەر ئەپىاچتى ِەپلەر راط دەپ ظۇرىذىو، چۇيٍى 

خىل بۇسـۇيچىلىىالريى ئاظاظەى خىتاي ؼەَەرلىزىًىڭ ٌۇچىلىزىذا دايىو ئۇچزاپ تۇرىذىفاى 
تاظها، ئاياه، ئىچ ٌىيىو، ئاياؿ پىتىّى، ئىؽتاى پايپاه ۋە ئاچىۇ َالىىلىزىًى ظاتىذىفاى 

يىڭ ئۇؼؽاه تىجارەتچىلەر ظادىز وىلفايهىؾ. ئىؽعىشلىي خىتايذىٍى ئېفىز ئىجتىهائى نەظلىلەر
بىزى بولعهۇ، ؼىجاڭذا بۇلۇپهۇ ئۇيفۇرالر ئارىعذا ئىؽعىشلىي بەٌزەً ئەۋجىّە چىىىاى. بۇيى 

% خىتايالردىٌ تەؼٍىل تاپىايلىفى ئۇيفۇرالريىڭ 90ئاسدەپ ئىؽلەپچىىىزىؾ دىۋىشيەلىزىًىڭ 
 تېخهۇ وېًىًى وايًىتذۇ.

وەيىڭ ئاظاظلىي ظەۋىبى ئەنها ئالىو ئىىتىعادى جەَەتتىٍى ئادەلەتعىشلىًٍى بۇ وېتىهىى ۋە
 دەپ وارىهايذىٍەى. 

"بەسى ئىىتىعادى تەرەوىىياتالر بولذى، ئەنها بۇ ئۇالر بولهىعهۇ بۇالتتى، ئەنها بۇ يەردە يۇرـۇى 
 نەظلىلەر بار"

نەى بۇ وېتىهىى َۇجۇم خىتايالرـا وارىتىلفايهۇ دەپ ظۇرىذىو، َەم ٌۇڭلۇنذە چۇوۇم ئۇيذاه 
دەپ ئىًٍار  چىالريى وارىالػ ئۇچۇى ئېلىپ بارـاى تەؼۋىىاتى ، بۇ َۇٌۇنەت يانايىؽئەنەط

ئويالپ تۇرظام، ئۇ وىلچە ئىٍٍىلەيهەظتىٌ "ؼۇيذاه، يۇرـۇى خىتايالر وىلىذىفۇ دەپ 
ئەتىزاپىذا ئويفۇرنۇ ظاوچىالر تەرىپىذىٌ ئېلىپ ئۆلتۇرولذى.  90-80ئۆلتۇرۇلذى، ئەنها 

ڭذىٌ خەۋەر بىزؼىهەيذۇ، ئۇالر ئۆلّەى خىتايالريىڭال تىلىۋىشۇر ۋە ِېشىت صۇريالالردا ئۇالر بۇيى
 ِېىپىًى وىلىذۇ".
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َوٌۇنەت تەؼۋىىات ۋاظتىلىزى تالالپ خەۋەر وىلفاچ، نىًىڭ باؼىا يەردىٍى خىتاي 
ئىيۇل ٌۇيىذىٍى خىتايالريىڭ َوجۇنى َەوىىذە يىچ يىهىذىٌ خەۋىزى يوه  -7دوظلىزىهىًىڭ 

 ئىذى. 

لىزىذا بىشيى 'خىتايالريى وىزىپ، تۇڭّايالريى يوه وىاليلى' دەپ "ئۇيذى باؼىا ئاخبارات ۋاظتى
ؼۇئار توۋلىذى دەپ ئەيپىلىّەى.ئەنها بۇ خىتايچە ؼۇئار، ئۇيفۇرچە ئەنەط، يۇوۇرى نائارىپ 

. ئەِەر بىش بۇ ؼۇئاريى ئۇيفۇرچە تەربىيعە ئالهىفايالريىڭ ئاـشىذىٌ بۇيذاه ؼۇئارالر چىىهايذۇ
 ئاڭاليهايذۇ. بىشنۇ 'ئادالەت' 'ئۆيفۇيۇڭالر' دەپ ؼۇئار توۋلىذۇه" توۋلىعاه َەرِىش بۇيذاه

 يىهە دەپ ئۆيفۇيۇڭالر دەپ ؼۇئار توۋلىذىڭالر دەپ ظۇرىذىو.

"چۇيٍى يۇرـۇى ئۇيفۇرلىزىهىش ـەپلەت ئۇيىىعذا يېتىپ يىهە ئىؽالر بۇلۇۋاتىايلىفىذىٌ 
َىچ ئىؾ ٌەلهەيذۇ دەپ  بىخەۋەر، ئۇالريىڭ خىيالىذا ظىياظەتٍا ئارالؼهىعىال بېىؽفا

ئۆيلىؽىذۇ. ؼۇڭالؼىا بىشدە ٌۇچ وۇدرەت يۆه. يۇرىّى بارالر ئۇچۇى تۇرنىفا چۇؼۇػ، يا ئۆلۇم 
 ۋە ياٌى چەتئەلّە چىىىپ ٌىتىؽتىٌ ئىبارەت ئۇچ يولال والذى". 

يۇوۇرىذىٌ ئاڭاليفاى بىزيىهىًىڭ يەرِە چۇؼۇپ ٌەتٍەى ئاۋاسى ِىپىهىشىًى ئۇسىۋەتتى. ئالىو 
ذىٌ نىذىزالپ وۇيۇپ "دۇظتۇنًىڭ ئۇيىذىٌ چىىىاى ئاۋاس" دىذىيۇ، لىٍىٌ تاسا خاتىزجەم ئۇرى

بۇاللهىفايذەً بىزاس جىهىپ وۇاله ظالذى. باؼىا ظادا ئاڭاليهىفايذىٌ ٌىيىٌ ِىپىًى 
 داۋانالؼتۇردى. 

رۇپ "ئۇ ٌۇيى بىز خىتايًى واتتىي ئۇرىۋاتىاى ئىٍٍى بالىًى تۇظىۋالذىو، ئۇيذاه وىلهىعام ئۇ
ئۆلتۇرىۋىتىذىفايذەً وىالتتى. ئارىذىٌ بىز وايچە ٌۇى ئۇتٍەيذىٌ ٌىيىٌ يىهە ئۇچۇى ئۇيذاه 

 ".وىلفايلىفىهًى ئۇسۇنهۇ ئاڭىىزالهاي والذىو

ئىيۇلذىٍى خىتايالريىڭ وايتۇرنا َۇجۇنى ئۇيىڭ وارىؽىًى ئۆسِەرتىۋەتٍەى ئىذى. -7
نەتًىڭ خىتايالريىڭ وەَزىذىٌ وۇروۇپ، ظاوچىالريىڭ خىتايالريى ئالذىزاپ تۇظهاظلىفى، َوٌۇ

بەسى ٌۇچا ئۇيفۇرالريىڭ تەوذىزىّە ظەل وارىفايلىىتىٌ بىؽارەت بۇلۇپ ٌۇرۇيّەى. 
خەۋەرلىزىّە ئاظاظاليفايذا ظاوچىالر بىلەى ئەظٍەرلەر خىتايالريىڭ توپىلؽىؽى ئۇچۇى ؼارايىت 

 يارتىپ ئاٌتىپ رول ئويًىفايهىؾ. 

ِۇنايى يوه ئىذى. "ئۇالر ئۇيفۇرالريىڭ يۇوۇتۇپ، خىتايالريى  ئالهىًىڭ بۇيىڭذىٌ وىلىچىهۇ
رۇياه تاپتۇرايلى دەپ ؼۇئار تۇۋلىؽىپ ناڭذى، بۇيى بىزەرظى ئۇالرـا ئۇِۇتۇپ وويهىعا 

 ئۇسلىّىذىٌ بۇيذاه دىهەيذۇ. ظىشِە ئىعپات ٌۆرظۇتۇپ بىزەي"

ۆۇچا دۇوهۇؼلىزىذا ىتايًىڭ بىز وايچە يۇس وۇللىزىفا تاياى تۇوهاه ئېلىۋالفاى خئىٍزايذا بىش 
بىز تەرەپتىٌ يايمۇيلىزىذا بىزاۋالر بىلەى تۇپلىؽپ تۇرـايلىفىًى، ئۇالر تاناٌا چىٍىؽٍەچ، 

بىز يىهىلەريى ظاوالۋاتاتتى. بۇ خىل َالەت بىز وايچە نىًۇت داۋانالؼتى، ؼۇ ئارىذا  ۆسلەؼٍەچ،ظ
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ۋە ياٌى ئەظٍەرلەريىڭ ئاه  چەت ياوىالردا نېڭىپ يۇرِەى ظاوچىالريىڭ ٌۆٌۇػ ٌويًىّىًى
والپىفىًىڭ ئۇظتىًى ـىل پال ٌۇرۇپ والذىو. بەلٍو ئۇالريىڭ يەسىزىذە ووللىزىفا تاياى تۇوهاه 
ٌۇتۇرىۋالفاى بىز تۇم ئادەنًىڭ يىفىلىؽىًىڭ َىچ وايذاه َەجەپلەيّۇدەً يېزى يۇوتۇ، بۇ ئۇالر 

 ئۇچۇى وىشسىىارلىىي بىز تاناػ بۇلۇپ تۇيۇلعا ٌىزەً.

ذىٌ وۇلىفا تۇوهاه ئالفاى بىز َەربى ناؼىًىعفا بېزىپ تۇختىذى. ناؼىيول ياوعىذىٍى زات ئاپى
بىز خىتاي ئەظٍىزى چۇؼۇپ ٌالتەًٌى تۇپالؼىاى خىتايالردىٌ بىزىّە بىزىۋىتىپ، يەيە بىزىًى 

 ئېلىپ بىزىۋىذى ئۇالر خۇددى نۇٌاپات بۇيۇنى ئېلىۋاتىايذەً ۋاروىزاپ چۇواى ظېلىؽىپ ٌەتتى. 

لىو ئۇچۇى ئېلىپ ئەيتىايذا خىتاي ئەظٍىزىًىڭ ئىٍٍى تال تۇوهاوًى خىتايالرـا بىزؼى ئا
ئۇالريىڭهۇ بۇ وېتىهىى وىزـىًچىلىىتا وۇلى بارلىفىًىڭ دەلىل ئىعپاتى بۇلۇپ َىعاپلىًاتتى. 
نەى بۇ بىز وىعهەى َادىعە بۇلۇؼىهۇ نۇنٍىٌ دىعەم ئۇيىڭ ئؽەيّىعى ٌەلهىذى، ئۇيىڭ 

 الريىڭ َەنهىغ ئەظٍى َىعاپلىًاتتى. يەسىزىذە خىتاي

ئىيۇل ۋەوەظى  -5ِەرچە ئۇيفۇرالر بىلەى خىتايالريىڭ نۇياظىۋىتى ئەسەلذىٌ ياخؽى بولهىعهۇ 
بۇ دۇؼهەيلىًٍى تېخىهۇ چۇڭىۇرالؼتۇرىۋەتٍەى ئىذى. نىًىڭ بۇ وارىؽىهفا ئالىههۇ ئۆرتاه 

ّىىًى ظۇرىۋىذىو  ئۇ بىز وۇلىًى ئايذىٌ ؼۇ وېتىهىى يانايىؽًىڭ سۇرۇر ياٌى ئەنەظلىبولذى. 
ٌۇتۇرۇپ  ئايذى چۇؼۇرۇپ، "ئەيًى چاـذا بىشدە باؼىا چارە والهىفاى، َاسىزنۇ َىچ باؼىا چارىهىش 

 والهىذى" دىذى. 

بىز خىل ئانالعىشلىىىًىڭ ۋە نەـلۇبىيەتٍە تەى خىل َالىتى خۇددى ئەيًى چاـذا ئۇيىڭ بۇ 
ىعهۇ بىش َاسىز ظۆسلىؽىۋاتىاى بۇ ۋەَؽىلىَ ۋە بەرِەيلىًٍىڭ ئىپادىعىذەً ٌۇرۇيذى. دىه

نىًىڭ يەسىزىهذە بۇالتتى. ەپ چۇؼۇيۇؼٍە يانايىؽالريىڭ ئەڭ نۇئاپىي خۇاللىععى د
ىًىڭ ئاظاظى بار دىيىؽٍە بۇلۇدۇ، چۇيٍى يەچچە ئوى يىلالپ دىًى يانايىؽچىالريىڭ ـەسەپلىًىؽى

زىفاى خەلىًىڭ ياراس بۇلۇؼى ؼىٍەيجە ظېلىؾ ئىىتىعادى جەَەتتىٌ چەتٍە وېىىؽىا ئۇچ
ِەرچە تىًچلىي بىلەى باؼاليفاى يانايىؾ ٌىيىٌ ظاوچىالريىڭ وەظتەى ٌۇؼٍۇرتىؽى تەببى. 

بىلەى تۇوۇيۇؼىا ئۆسِەرِەى بولعىهۇ، ئەنها بۇ خىل خاراٌتىزيىڭ ئۆسِۇرۇؼى بىلەى ئۇالريىڭ 
ەرلىَ خۇالظىًى چىىىزىپ، يوللۇه تەلەپلىزىًى يوه وىلىؽىا بولهايذۇ. ٌۆڭلۇنذە بۇ وايائەتلىً

ِەپ تىهىىعىًىڭ ئۆسِەرتىپ، ٌىيىًٍى يېزىو ظائەتتە ئەدەبىيات َەوىىذە پاراڭالؼتۇه. ئالىو 
دوظتۇيىۋېعتٍىًىڭ ئەظەرلىزىًى ياوتۇرىذىفايلىفىًى ئەتتى، ئۇيىڭ ئەظەرلىزى 'ئادەنًىڭ 

ڭ پۇوزالىزى چۇوۇم ئىچٍى دۇيياظىًى ٌۇرظۇتىذۇ'دىذى. ئۇ َەر وايذاه بىز نۇظۇلهاى دولەتًى
ٌۇرۇؼى ٌىزەً "ئەِەر ئۇيذاه بولهىعا ئەڭ ياخؽىغ دىًفا ئىتىىات نائارىپ تەربىيەظى  ياخؽى

 وىلهىعا بۇلۇدۇ" دىذى. 

ئەِەر ئالىو بىلەى نۇؼۇ يەردىال خوؼالؼىاى بولعام، ئۇيىڭ َەوىىذىٍى تەظىزاتىو باؼىىچە 
اپتۇۋۇسدا ئۇيىڭ ٌۇلۇنعزەپ تۇرـاى بۇلۇپ والفاى بۇالتتى، ئەتىعى ـۇلجىفا ناڭىذىفاى ئ
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چىزايى، ٌالپۇِۇدىٍى چاوىعى، ۋە ئۇوۇنۇؼچاى ئۇبزاسى ٌۆس ئالذىهذىٌ ئۆتٍەيذە بىز 
ظۇـاوىاى ئادەم ئىعىهّە ٌەلّەى بۇالتتى. ئاپتۇۋۇس دەرىشىعىذىٌ ظىزتالرـا وارىفىًىهذا ٌۆس 

ؽىذەً وىزلىي تاـالر ئالذىهذىٌ ئۇتۇپ ٌىتىۋاتىاى وارا ؼېفىل دوۋىلىزى بىلەى َەرە چى
ٌەيًىهذە وېېلىۋاتاوايذا ئالىهًىڭ ـەسىۋى، خىتايالرـا بولفاى يەپزىتىًىڭ ئاظىتذا ئىيۇل 
ۋەوەظىّە پۇؼايهاى بولفاى بىزىًىڭ ظىهاظى ٌۇرۇيّەى بۇالتتىذە ٌۆڭلۇنذە بۇ بىز ظەۋىزچاى 

 ئىًعاى دىّەى ئويفا ٌىلەتتىو. 

ئۇتتۇس يەچچىلەرِە ٌىزِەى بەظتلىَ بىزى ۇرۇلّەى، ئەنها ؼۇ ئارىذا ظاوال بۇرۇتى پاٌىش چۇؼ
ئىؽًٍى ئېچىپ ٌىزدى. ئۇ بىش بىلەى ئۇيفۇرچە ظاالنلىؽىپ، نەى بىلەى وۆل ئېلىؽىپ 
ٌۇرۇؼتى. "بۇ نىًىڭ دوظتۇم، ئۇ ئىؾ تەؼٍىللەؼٍە ئۇظتا" دىذى ئالىو، وارؼى تەرەپ 

ڭ ئىًّىلىشچە بىلىؾ دولىعىًى وىعىپ ٌۇلۇپ وويۇپ باؼىا ئىًٍاط وايتۇرنىفاچ ئۇيى
بىلهەظلىًّى ئاڭىىزالهىذىو. تۇۋەيذىٍى پاراڭذىٌ يىهە ئۇچۇى ئالىو ياٌى يېڭى ٌەلّەى 
نېُهايًىڭ بۇ ٌىؽىًىڭ ئىعىو لەنىلىعىًىڭ يىهە ئىٍەيلّىًى ئېفىشـا ئالهىفايلىفىًىڭ 

 ظەۋىبى رۇؼەى بولذى. 

لليەلەيذۇ، ِايىذا نىڭ ئادەنهۇ ئادەنًى ئاظايال تەؼٍى 100"نىًىڭ دىّەيلىزىو راط، بۇ ئادەم 
تاپااليذۇ، َەر ٌۇيى ئۇيىڭفا يانايؽى ئۇرۇيالؼتۇرايلى دىعەم، ئۇ بۇيىڭ ئۇيۇنى بولهايذۇ دەپ 

 ئۇيىهايذۇ" دىذى ئالىو. 

ئىيۇل ۋەوەظًىڭ تەؼٍىللىّۇچىلىزىذىٌ بىزى بىلەى يۇستۇرايە ٌۇرۇؼۇپ  -5تۇظاتتىٌ 
بۇ خۇددى يەچچە ۋاوىتالردىٌ بىزى تېلىۋىشۇر وېلىؽىتىٌ ظەل چۇچۇپ والفايذەً بولذۇم، 

ئىٍزايىذىال ٌۇرۇپ ٌەلّەى نەؼُۇر بىز ؼەخغ بىلەى تاظاددىپى ئۇچزىؽىپ والفايذەً تەظىز 
يا تۇرنىذا ياٌى بەلٍىو ئەنها ئۇ نەؼُۇر بىزى بولفاى بولعا بۇ ٌەنذە پەيذا وىلىذى نەيذە. 

ٌىؽىّە ئۇلۇم جاساظى  26ەوەِە چېتىؽلىي چۇيٍى نەسٌۇر ۋتۇپزاه ئاظتىذا بۇلفاى بۇالتتى.  
بىزىلذى. ئەِەر بۇ وېتىهىى تاظادىپى ئۇچزىؽىؽتىٌ بەٌال َاياجايلىًىپ ٌەتهىّەى بولعام 
"يىهە ئۇچۇى يانايىؾ وىلىؽًىڭ ئۇيۇنى يۇه دەپ وارايعىش؟" دەپ ظۇرىفاى بوالتتىو، ئەنها 

 نىًىڭ ئاـىشىهذىٌ باؼىىچە ظۇئال چىىتى.

 وەدىٌ ٌىيىٌ وايذاه ئۆسِۇرۇؼلەر يۇس بەردى؟""ظىشيىڭچە ؼۇ ۋە

نەى ئالىو چۇوۇم ئۇرۇنچى ٌۇچىلىزىذە يانزاپ ٌەتٍەى ظاوچىالر بىلەى َەربىلەريى چوڭ 
ئۆسِۇرۇػ دەپ نىعال وىلىذۇ دەپ ٌۇتۇپ تۇرظام ئۇ "ئۆسِۇرۇػ دەنعىش؟، ئەڭ چۇڭ ئۆسِۇرۇػ 

يذىفاى بولذى، ئۇالر ئاالوەسادە بۇلۇپ ؼۇ بولذىٍى َاسىز يۇرـۇيلىفاى خىتايالر بىشيى َورنەتلە
 ٌىتىؽتى. ئۇالر بىشيىڭ وۇدرىتىهىشيىڭ تەنىًى تېتىپ ٌوردى" دىذى. 

ِەرچە چىزايذىٍى نەنًۇيەتلىٍتىٌ ئۇيىڭ بۇ ئىؽًى ياخؽى ئىؾ دەپ وارايذىفايلىفى نەلۇم 
 بولعىهۇ نەى يەيىال ئۇيىڭ وارىؽىًى ظۇراپ ٌۆردۇم.
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 جاۋاپ بەردى ئالىو.  "ئەلۋەتتە ياخؽى ئىؾ بۇ" دەپ

 "راظال ؼۇيذاه وارانعىش؟ ظىشيىڭچە ئىؽالر تېىخهۇ نۇؼٍۇللۇؼۇپ ٌەتٍەيذەً ئەنەظهۇ؟"

"ياه، نىًىڭچە ئۇيذاه ئەنەط، ئەٌعىچە ياخؽى بۇلۇپ والذى. ئەنذى ظىشدىٌ بىز ظۇئال 
 ظۇراي، ئەيتىپ بېىىڭە ظىش يىهىلەردىٌ خۇؼلىًىعىش؟" دەپ ظۇرىذى. 

زاتهىالردىٌ...ياخؽى َاۋادىٌ" دىّەيذەً ئاددى يەرىعلەردىٌ "نۇؼۇٌتىٌ...ؼاوى
خۇؼلىًىذىفايلىفىهىًى ظۆسلەپ بەرظىو ئۇ ٌۇلۇنعىزەپ ئاڭالپ بەردى.  ئايذىٌ ئۇ "چىڭخەي 

 َەوىىذىٍى خەۋەريى ٌوردىڭىشنۇ؟" دەپ ظۇرىذى. 

ئۆلۇپ ئۇ يەردە بىز وايچە ٌۇى ئىلّىزى يەر تەۋرەػ ئاپىتى بۇلۇپ، نىڭالرـا ئادەنًىڭ 
 ٌەتٍەيلىّى َەوىىذىٍى خەۋەريى ئاڭلىفايلىفىهًى بىلذۇرۇپ بېؽىهًى لىڭؽىتتىو.

"نىًى نۇؼۇيذاه خەۋەرلەر خۆػ وىلىذۇ، يۇرـۇى خىتايالر ئۇلۇپ يۆه بوپتۇ، بەلٍىو بۇيذاه 
 ئويالػ خاتادۇر، لىٍىٌ نەى بۇيىڭذىٌ خۇؼال" دىذى. 

ٌۆپىًچىعىًىڭ تىبەتلەر ئىٍەيلىّىًى خىتاي  نەى بۇ وېتىهىى يەر تەۋرەؼتە واسا وىلفايالريىڭ
ئايذىٌ ئەنەظلىّىًى ئەظٍەرتعەنهۇ ئۇيىڭفا َىچ خىيالىفا ٌىلىذىفايذەً ٌۇرۇيهىذى.  

ظىشِە بىز ظۇئالىو بار دەپ "ظىشيىڭچە تىًچلىي بىلەى وارؼىلىي وىلىؽًىڭ ئۇيۇنى بۇالرنۇ؟" 
 دەپ نەيذىٌ ظۇرىذى. 

ىلهايذىفاى َەوىىەت ئىٍەيلىّىّە ئؽەيچىو ٌانىلذەً نەى خۇددى بۇيىڭ نۇياسىزە تەلەپ و
 وىلچە ئىٍٍىلەيهەظتىٌ "ئەلۋەتتە" دەپ جاۋاپ بەردىو.

"نەيهۇ بۇرۇى ؼۇيذاه ئويلىفاى، لىٍىٌ َاسىز ئۇيذاه وارىهايهەى، ئۇنۇ بۇيذاه وارىهايذۇ. بىش 
ه ظالهاي بىشيى تىچلىي بىلەى يانايىؾ وىلىؽىا ٌۆپ ئۇرۇيفاى بولعاوهۇ ئۇالر سارىهىشـا وۇال

 تۇرنىّە تاؼالپ خەلىىهىشيى ئۇلتۇرۇؼًى داۋانالؼتۇردى" دىذى ئالىو. 

نەى تىًچلىي بىلەى نەظلىًى َەل وىلىؽىا بۇلىذىفايلىفى َەوىىذە بىزەر وايىل وىالرلىي 
ظەۋەپلەريى ٌۆرظتەي دوپ ئويىًىۋىذىو ٌۇس ئالذىهذا چىزالىي ئىّىش ٌەلّەى بىز ئاظيالىي 

توپ يانايىؽچىاليىڭ ئارىعىذىٌ چىىىپ تەنٍىًلىَ بىلەى ئالذىًى تۇظاپ تۇرـاى  ئايالًىڭ بىز
چىالر ئۇيى تۇختاؼىا والفاى ٌۇتۇرۋالفاى ظاوچى تۇپىفا واراپ ناڭفاى ئۇبزاسى ٌىلىۋالذى. ظاو

بۇيزىۋىذى ئۇ پەرۋا وىلهاي ئالذىفا ئىلّىزلىّەيذى، ئۇالر وۇراللىزىًى ٌۇتۇرۇپ ئۇيىڭفا 
نها ئۇ ئايال پەرۋا وىلهاي ٌۇلۇنعىزىّەى پېتى ئۇالرـا يېىىًلىؽپ ٌىلىۋىذى، يىؽايلىذى، ئە

نۇسىٍا ظاداظى ئەۋجىّە ٌۇتۇرۇلۇپ، ظاوچىالر ئايالفا يول ئېچىپ بەردى، ؼۇيىڭ بىلەى ئىؽالر 
 َەل بۇلۇپ ٌەتتى. 
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ڭ ئەنها بۇ دىّەى ٌىًۇدىٍى نەيشىزە، رەظهى َاياتتا بولفاى ئىؾ ئەنەط. بۇيذاه ئىؽالريى
خىتايذا يۇس بىزىؽىّە ئؽەيّۇم ٌەلهەيتى. ؼۇڭا ئاخزىذا باؼىا ِەپ تاپالهاي خىتاي 
َوٌۇنتىًىڭ ظىياظى ياراسلىفى بولهىفاى  ئۇتتۇرا واتالنذىٍى يۇوۇروى تەبىىە ٌىؽلەريىڭ 

يىلى ؼىئانىٌ ؼەَىزىٍى پۇوزاالر يانايىؾ وىلىپ، ؼۇ يەردە  – 2007)نەظلەى  ياسارلىفىذىٌ باؼىا
ػ پىاليلىًىۋاتىاى بىز خىهيە ساۋۇتىًىڭ نۇَىتىا بولفاى تەظىزىذىٌ وۇرۇلۇ

تۇۋەى تەبىىىذىٍى  ئەيعىزەيذىفايلىفىًى ئىلّىزى ظۇرِەيذە َوٌۇنەت وارارىًى ئۆسِەرتٍەى(
خىتاي خەلىىًىڭ ياسارلىي يانايىؽلىزىًىهۇ ئۇخؽاؼال باظتۇرۇپ ٌىلىۋاتىايلىفىًى نىعال 

ِەرچە بۇ ـىال وارىتىلفاى ئەنەظلىّىًى ئىلّىزى ظۇردۇم. وىلىپ، بۇ ظىياظەتًىڭ نىللىالر
دىّەيلىزىو راط بولعىهۇ، بۇ َاسىزوى ئۇيفۇرالر دۇچار بۇلۇۋاتىاى نەظلىلەرِە جاۋاپ بۇاللهايتى. 
ٌىيًچە ئويًىلىپ باوعام نەى ئالىهفا ئۇچزاۋاتىاى سۇلۇنالردىٌ سارلىها، چۇيٍى سۇلۇنفا 

دەپتىهەى، بۇ خىل واراؼًى ظەل ئىلّىزى ظۇرۇپ تەَلىل وىلعا ئۇچزاۋاتىايالر ظىلەرال ئەنەط  
 َوٌۇنەتًىڭ خەلىًى ئېشىؽى تۇـزا دىّەى يەٌۇى چىىىذىٍەى. 

 نىًڭ بۇ خىل ظەپعەتىلىزىهّە ئالىهًىڭ جاۋابى تەييار ئىذى. 

ى "ئاٌام تۇرنىذا َاسىز، بۇ بۇرادىزىههۇ ئۇى ئىچىذە بەػ وېتىو تۇرنىذا يىتىپ چىىتى" دەپ َېلىى
 ئادەنًى ٌۆرظەتتى. 

 "يىهە وىلفايفا تۇرنىفا چۇؼۇپ والىذى؟"

"َىچ وايذاه ظەۋەپعىشال. ئۇالر يا ظوت ئاچهاظتىٌ ياٌى جىًايەت بىٍىهەظتىٌ بىزەرظىًى 
 ئىٍٍى ئاي ياٌى ئالتە ئاي ظۇالپ وۇيىۋىزىذۇ".

ە خەلىارا خىتاي َۇٌۇنىتىًىڭ وايۇيذىٌ پايذىلىًىپ ٌىؽىلىَ َۇوۇه دەپعەيذىچىلىّى َەوىذ
تەؼٍىالتالريىڭ تەپعىلى دۇٌىالتلىزى بار. ٌىؽلەر تۇظاتتى يۇوۇلۇپ ٌىتىذىفاى َادىعلەرنۇ 
دايىو ئۇچزاپ تۇرىذۇ. ـۇلجىذىٍى ۋاختىهذا ئالىهذەً ـەسىۋى تاؼىاى ياؼاليى ظاوچىالر تۇتۇپ 
ٌىتىپ، وىيىٌ وىعتاوالردىٌ ٌىيىٌ ئائىلىعّە وايتۇرۇپ بىزىلّەيلىّى َەوىىذىٍى 

. بەسىلەريى تۇتۇپ ٌەتٍەيذىٌ ٌىيىٌ جەظىذىًى يىزاه يىشىالردا ٍايىالريى ٌۆپ ئاڭلىفاىَى
 بايىىفاى ئەَۋالالرنۇ بولفاى. 

 100ئالىو بېؽىًى چايىاپ تۇرۇپ "بىشِە تۇوۇيۇؼتىٌ باؼىا يول والهىذى. ئەِەر نىًىڭ وۇلۇنذا 
م ئىؽىتىتىو ئۇيى. ياٌى بىزەر ئادەم ئولتۇرەلەيذىفاى بىز بۇنبا بولعا چۇوۇ 1000ئادەم ياٌى 

خىتايًى ئولتۇرەلىعە ئىؽلەر ياخؽى  1000نىڭ وۇرالاليفاى ئۇيفۇر وۇؼۇيۇم بولفاى بولعا، ئۇالر 
 بۇلۇپ واالتتى" دىذى.

ئالىو بۇ ِەپلەريى وىلفايذا َاياجايذىٌ ئاراى يەپەط ئاالتتى. ئۇ ئەنذى ئاـشىًى ئۇنچەللەپ 
ذى يېڭى ٌەلّەى نىُهاى ئۇيىڭفا يېىىًلىؽىپ ئۇيفۇرچە ِىپًى داۋانالؼتۇرۇؼىا تەنؽىلىۋى
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بىزيىهىلەريى دىذى، ئايذىٌ ناڭا واراپ "ٌەچۇرۇڭ، نىًىڭ ئىًّىلىشچەم ياخؽى ئەنەط، نىًىڭ 
ِىپىهىًى ئۇ دەپ بەرظۇى" دەپ ئايىذىٌ بىزەر نىًۇت تۇختىهاي ئۇيفۇرچە ِەپ وىلفايذىٌ 

 ٌىيٌ ئالىو تەرجىهە وىلىپ بەردى. 

ل ئالفايىعتايفا بارىهەى، بىزەر يۇس ئادەم باؼالپ بېزىپ الِىز وۇرۇپ،  ؼۇ يەردە تۇت بەػ ئۇ ئاۋا" 
يىل تۇرۇپ، بىزەر نىڭ ئۇيفۇريى تەربىيەلەپ، بىزەر نىڭ خىتايًى ئۆلتۇرظەٌال ئىؽالر ئۇڭؽۇلۇپ 

 ٌىتىذۇ، والفايلىزى تىٍىۋىتىذۇ" دەيذۇ دىذى. 

 "ئەِەر چىىىپ ٌەتهىعچۇ؟"

يذىٍىلىزى واچىذۇ، ئۇيذاه بولهعا يەيە بىزەر نىڭًى ئۇلتۇرىهىش، ئايذىٌ "نىًىڭچە ٌۆپ ظا
 ٌىتىذۇ. خىتايالردا يۇرەً يۆه" دىذى تەنٍىًلىَ بىلەى. 

"بەلٍىو ؼۇيذاه بۇالر. ظىشيىڭ يەسىزىڭىشدە ئاددى خىتاي پۇوزاظى بىلەى خىتاي ئەظٍەرلىزىًىڭ 
 ەخهەت يەتٍۇسدى؟" دەپ ظۇرىذىو. ئۇتتۇرىعذا پەره يووهۇ؟ پۇوزاالر ظىلەرِە وايذاه س

"ؼىًجاڭفا ٌەلّەيلىّىًىڭ ئۇسى ئۇالريىڭ جىًايىتى، ئەلۋەتتە ئاـزىي ظىاله، وېزى چۇرىلەر، 
 ئايالالر ۋە يارەظىذە بالالريىڭ ِۇيايى يۇه" دىذى.

"ئۇيذاه وىلىؾ ئىعىّە ظېلىۋىذىو نەى تۇپۇالڭذا يۇرـۇى ئايالالريىڭهۇ ئولتۇرۇلّەيلىّىًى 
 لىذىو. لفاى" دەپ تۇرۇپ والذى، نە بۇيى پۇؼهايلىي ظۇٌۇتى دەپ ئۇيخاتا بو

"ؼۇيذاوتىهۇ خىتايالر ظىلەردىٌ ٌۆپ، خىتايالريى ئولتۇرظەڭلەر ئۇيفۇرالريىڭ ٌۇيى تېخىهۇ 
 يانايلىؽپ ٌتىؽى نۇنٍىٌ" دىذىو. 

جاپاـا  'بۇيىڭ َىچ وايذاه ئەيعىزىّىچىلىّى يۆه، ئۇيفۇرالريىڭ ٌۇيى َاسىزنۇ ياچار. ئۇالر
 ٌۇيۇپ ٌەتتى، ئۇچ ياى بىلەى بىز ٌۇيًى ئۇتٍۇسەلەيذۇ" دىذى.

 "ئەِەر خىتايالر ئۆچ ئېلىپ ئۇيفۇر پۇوزالىزىًى ئولتۇرظىچۇ؟"

 "ئۇالريىڭ ؼارائتى بەٌال ياچار، َىلىهۇ ئۇلّەيذىٌ پەروى والهىذى"

ى بىزىؽىًى ئۇيىڭ ٌۇڭلىذىٍى يەپزىتى ؼۇيچە چۇڭىۇر ئىذىٍى، بىزەر نىڭ ئۇيفۇريىڭ وۇربا
تۇلەؼٍە تىّىؽلىَ بەدەل دەپ َىعاپاليتى. نىًىڭ ٌالالنفا ئاۋال ٌەلّىًى بۇيذاه ئۇيلؽىڭىش 
خاتا، خىتاي َوٌۇنتى نەيلى وايذاه نۇئانىلە وىلعۇى نىللى وىزـىًچىلىي وىلىؾ ئەخالوى 

ؽًىڭ جەَەتتىٌ خاتا دىّۇم ٌەلذى. ِەرچە نىڭالپ ئادەنلەريى وىزـىٌ وىلىؽًى نۇياسىزە وىلى
، بۇ خىل واى تۇٌۇػ بىلەى وارىؽىوئۇسىهۇ بىز خىل ۋەَؽىلىَ بولعىهۇ، نىًىڭ ئەڭ ٌۇچلۇً 

 ئىؾ َەل بولهايذىفايلفىًى ئىلّىزى ظۇرۇػ دەپ َىغ وىلذىو. 
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"ئەِەر ظىلەر خىتايالريى ئۆلتۇرۇؼًى باؼلىعاڭالر، بۇ َۇٌۇنەت ئۇچۇى ظىلەريى خالىفايچە 
 ظًىتەبىز ۋەوەظىذەٌال" دىذىو.  -11بۇلۇپ بىزىذۇ، خۇددى باظتۇرۇؼى ئۇچۇى پايذىلىي بايا 

نەى يەيە تېزۇرىشىو بىلەى ؼۇـۇلالڭعاڭالر ئانىزىٍىًىڭ ووللىؽىذىٌ ئايزىلىپ والىعلەر 
 دىعەم، ئالىو بۇيىڭفا ئايچە پەرۋا وىلىپ ٌەتهىذى. 

ۆلّىچە وۇروىذۇ، "ئۇالر بىشِە ياردەم بىزەرنۇ؟ تىبەتلەرِە ياردەم وىلذىهۇ؟ ئۇالر خىتايذىٌ ئ
 ؼۇڭا بىزەر ئىؾ وىاللهايذۇ" دىذى. 

ئۇيىڭ ِىپًى ئۇرۇيلۇه ئىذى.  دىهىعهۇ ؼىًجاڭ نەظلىعىًىڭ تاؼىى بېعىو تۇپەيلى َەل 
بۇلۇؼى يۇه ِەپ. چۇيٍى يەچچە ئۇى يىلالردىٌ بىزى ئېلىپ بىزلفاى پائالىيەتلەر ۋە 

 يۇنى بولهىذى. بېعىهالريىڭ خىتايًىڭ تىبەت ظىياظىتىذە َىچ وايذاه ئۇ

ِەرچە ئۇيىڭ دىّەيلىزىًىڭ نۇنٍىًچىلىّى تۇۋەى بولعىهۇ، نەى يەيىال ئالىهذىٌ ظىشيىڭ 
ئاؼۇ خىيالى ئارنىيىڭىش نىڭالپ خىتايالريى وىزـىٌ وىلىؽًىڭ ئاوىۋىتىًىڭ وايذاه 

پ ئويلۇيۇپ ٌۆردۇڭىشنۇ دەوايذاه َعىياتتا بۇلۇدىفايلىفىڭىش َەوىىذە بۇلۇدىفايلىفى َەوىىذە 
ئايذىٌ ٌەيًىّە  تەپعلى ئواليذى.تىلى بىلەى لېۋىذىٍى چاوىًى ياالپ وۇيۇپ ظۇرىعام، ئۇ 

يۇلۇيۇپ ئولتۇرۇپ "چۇوۇم راَەتلًىهەى، وۇرئايذا وېزىًذىؽىڭ ئۇچۇى وىعاط ئېلىپ ئادەم 
 ئۇلتۇرظەڭ بۇلۇدۇ دەپتىٍەى" دىذى. 

ىو خىيالىفىهۇ بۇيىڭ وايعى ظۇرە ئىٍەيلىّىًى ظۇرىعام بىلهەيهەى دىذى، بەلٍ
ٌەلهەيذىفايذۇ، ئۇيىڭ ئۇچۇى بۇيىڭ وۇرئايذىٍى بىز ظۇرە ئىٍەيلىّىًى بىلىؽًىڭ ئۇسىال 
ٌۇپايە بۇلعا ٌىزەً. ئۇيىڭ بۇ خىل چۇڭىۇر يەپزىتى، ٌۇچلۇً وىعاط ئېلىؾ ئىعتىّى 

 ئالذىذا دەيذىفاى ِىپىههۇ والهىفاى ئىذى. 

ىهفا ئۇيفۇرچە بىزيىهە دىۋىذى ئالىو ِەپ ؼۇ يەرِە ٌەلّەيذە يېڭى ٌەلّەى نىُهاى ئال
يايچۇـىذىٌ بىز وەلەپ ئېلىپ ئۇيىڭفا بەردى. ئۇ وەلەنًى ئېلىپ بىز پارچە وەـەسيىڭ ئۇظتىّە 

 بىز ئىعتىزىلٍا ظىشدى.

"بىش ئۇچۇى ئۇچ يول والذى" دەپ وارؼى تەرەپٍا وارايذىفاى ئىعتىزىلٍىذىٌ ئىٍٍىًى ظىشدى 
شچە چۇؼۇرەلهەي وېلىۋىذى ئالىو يىهە دىهەٌچى ئىٍەيلىّىًى بىز يول" دەپ ئاخىزىًى ئىًّىلى"

 بىلىپ ِىپًىڭ داۋانى ئېلىپ ناڭذى.

'بىزىًچى يول چەتئەلذىٌ ياردەم ظۇراػ، يەيى ئانىزٌا بىلەى بىزىتايىيەدىٌ ياردەم ظۇراػ" 
 خۇددى ِۇياٌار نەى بولفايذەً ناڭا واراپ وۇيۇپ بۇ ئىعتىزىلٍىًى ئۇچۇرىۋەتتى. 
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نٍىًچىلىّى يۆه، َىچ ٌىو خىتاي  َۇٌۇنىتىّە بىز ئىؾ وىلذۇرالهايذۇ. "بۇيىڭ نۇ
ئىٍٍىًچى يول تىًچلىي بىلەى ياراسلىي بىلذۇرۇپ، َۇٌۇنەتٍە يېىىًلىؽىپ ؼارائتىهىشيى 

 ياخؽىالپ بىزىؽًى تەلەپ وىلىؾ" دەپ بۇ ئىعتىزىلٍىًىهۇ ظىشىهۋەتتى. 

يىلى بۇر  – 2011ىزەر ئىؾ يۇس بەرنەيذۇ، يىلى ب – 2010"ئۇچىًچى يۆل تالىبايالريىڭ يۆلى. 
 يەرِە ٌەلعىڭىش بەسى ئىؽاليىڭ بولفايلىفىًى ئۇسىڭىش ٌۇرىعىش" دىذى. 

ئايذىٌ خۇددى نىًىڭ باؼىىچە پىٍىزىڭ بولعا دەپ باوە دىّەيذەً بىز خىل ئىپادە بىلەى 
الهىفايذى. وەلەنًى وۇيۇپ ئاروىعىفا يۇلۇيۇپ ئولتۇردى. ئەنها نىًىڭ دىّۇدەً ِېپىههۇ و

 ِەرچە نەى تېزۇرىشىهىٌ وۇللىهىعانهۇ، باؼىا چارىالريىڭ ئىؽىا ياىزىؽىفا ئؽەيهەيتىو. 

 "باؼىا ظۇئالىڭىش بارنۇ" دەپ ظۇرىذى ئالىو. 

نەى خۇددى ئۇتتۇرىۋەتٍەى وىهارۋاسدەً باؼىا ظۇئاللىهًىڭ يۇولىفىًى بىلذۇردۇم. ٌىيٌ 
ؽىپ ئالذىذا چىىىپ ٌەتتى، بىزەر نىًۇتتىٌ ٌىزِەى نىُهاى نەى بىلەى وول ئېلىؽپ خۇؼلى

ٌىيىٌ ئالىو ئىٍٍىهىشنۇ ئويذىٌ چىىىتۇه. تاال واراڭفۇ بۇلۇپ، ٌۇچىذا چىزاـهۇ يۇه ئىذى، 
 بىش واراڭفۇدا وارنۇ وارؼى تەرەپٍە يول ئالذۇه. 

ئەنها ئەتىعى ـەرپىا واراپ ٌىتىۋاتىاى ئاپتۇۋۇسدا خىيال ظۇرِەچ بۇ ئىؽًى َەل وىلىؽًىڭ 
تىًچى چارىعىًى ئۇيالپ تاپتىو. ناؼىًىًىڭ ئىٍٍى تەرىپىذىٍى يۇلالر يۇوۇرى ئۇرلەپ تۆ

ٌىتىۋاتىايذا خىيالىهفا وارؼىلىي وىلىؽًىڭ يەيە بىز يۇلى ٌەلذى. ئۇيفۇرالر يا ياراسلىي 
وىاللهىعا ياٌى ئۇرۇػ وىلهايهۇ ٌىهلىّىًى ظاوالپ وااللىؽى نۇنٍىٌ، ئۇالر ئايا تىلىًى ۋە 

ەييىتىًى باللىزىفا ئۇِۇتۇؼًى داۋانالؼتۇرظا خىتاي َۇٌۇنىتىًىڭ ظىياظىتى نىللى نەد
ئۆسِەرنەي والهايذۇ، ؼۇ ٌۇى ٌەلّەيذە ئۇالر ئۇسِىلىًى ظاوالپ وااللىفاى بىز وۇۋم بۇلۇپ 
ئۇتتۇرىفا چىىىذىفۇ. بىش نۇس بىلەى واپاليفاى ظايزام ٌۆلىًىڭ يېًىذىٍى ئىّىش پەط يۇلالردا 

نېڭىۋاتىايذا بۇيىڭذىٌ باؼىا نەيتىىىّە چۇؼىذىفاى يولًىڭ يوولىفىًى ظۇوۇلۇپ لىڭؽىپ 
ٌۇرەػ ئىزادىعىًى ئۇسِەرتىؽىّە پىٍىزىو ئۇيىڭ  'ئاوىاليە'ِەرچە نىًىڭ بۇ  َىغ وىلذىو. 

ظەۋەپ بۇلۇؼىفا ئؽىەيهىعەنهۇ، ئالىهفا تىلىمۇى وىلىپ بۇ ئويلىزىهًى ئۇيىڭ بىلەى 
 ئۇرتاولىؽىؽىا ئۇرۇيذۇم. 

لفىعىًىڭ ئاـشىفا ٌېلىپ والفايذا ئالىهفا تىلىمۇى وىلعام ئالهاپتى، ئۇيىڭفا تاؿ جى
پىٍىزىهىًى باياى وىلىذىفاى وىعىا ئۇچۇر والذۇرۇپ وويذۇم. ؼۇيىڭ بىلەى ئاپتۇۋۇس ئەِىز 
بۇِزى تاؿ يوللىزىًى ئەِىپ، پاتىاوالدا چايىىلىپ، َېلى تاؿ باـزىفا چۇؼۇپ ٌىتىذىفايذەً 

رۇپ ظەپەريى داۋام وىلذى. بىز ظائەتتىٌ ٌىيىٌ تۇس يەرِە چىىىپ ظۇرەت ئادەنًى ؼۇرٌۇيذۇ
تىشلەؼتى، يول ياوىعذا تۇپ توپ ووي پادىعى بىلەى تاختايالرـا تىشىپ وۇيۇلفاى جىلۋىلىًىپ 
تۇرـاى َەظەل ؼىؽىلىزى ٌۇسٌە چېلىىىپ تۇردى. ـۇلجا ۋادىعفا ٌىزىؾ بىلەى خىتايالريىڭ 
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رىتى بۇلفاى ساۋۇتال بىلەى ئۇلتزاه بىًاالريىڭ ٌۇپىيۇپ يېفىپ ٌەتٍەيلىّىًىڭ بىؽا
 والفايلىفىًى ٌۇرِىلى بۇالتتى، بۇرۇيىى ئېتىشلىىالر ؼەَەرلىؽىپ ٌەتٍەى ئىذى. 

 بىز يۇـاى َەربى ِاسارنعىًى ٌۇرۇپ والذىو،يولًىڭ ئوڭ تەرىپىذە ـۇلجا ؼەَزىّە ئاس والفايذا 
ىٍلەريىڭ يېًىذا ئەظٍەرلەر دىىىەت تۇرۇپتۇ. بىلەتچى دەرۋاسا ئالذىذا تۇختۇتۇپ وۇيۇلفاى بىزۇۋي

 ٌىلىپ َەنهىهىشيىڭ ٌىهلىٍلىزىًى يىفىپ ٌەتتى. 

 "وايذاه وىلىعىش بۇيى؟"

"ئۇالر تەٌؽۇرىذىٍەى"دەپ يىزاوتىٌ خۇددى يۇوۇرى ظۇرەتلىَ تاػ يولًىڭ پۇل يىفىؾ 
ارىعام ئۇ تەٌؽۇرۇػ پۇيٍىتىفا ئۇخؽاپ ٌىتىذىفاى بىز تۇظاوًى ٌۇرظىتىۋىذى سەڭ ظېلىپ و

پۇيٍىتى ئىٍەى. ئاپتۇۋۇػ تۇىتىۋىذى ظاوچىالر چىىىپ، ئالذىذا ئىٍٍىغ ظاوالپ تۇردى، بىزى 
ئاپتۇۋۇسيى ئارىالپ نېڭىپ نىًىڭ يېًىهفا ٌەلّەيذە تۇختاپ وەيەتذىٌ ٌەلذىڭىش دەپ ظۇرىذى. 

ظپۇرتۇنىًى، ئۇ جاۋاپ بەرظەم پاظپۇرتىڭىشىًى ٌۇرۇنەى دىۋىذى، بىلەتچى ئۇيىڭفا ظۇيذى پا
رەظىو بار بەتًى ۋاراوالپ ئېچىپ، ئاۋال ظۇرىتىهّە ئايذىٌ ناڭا وارىذى. دەل نۇؼۇ چاـذا 
تېلىمۇيۇنفا ئۇچۇر ٌىلىپ جىزىڭالپ وويذۇ. ئەنها بىشيى ئاپتۇۋۇسدۇى چۇؼۇرۇپ تەٌؽۇرۇػ 

ؼۇرۇپ بىلەى َەلەً بۇلۇپ ٌىتىپ ئۇچۇرـا وارىفىذەً بۇاللهىذىو. ئۇالر ظۇنٍىلىزىهىشيى چۇ
ئاچىۇسۇپ تەٌؽۇردى، بىش ئىچ ٌىيىهلىزىهىشيى ٌۇرظۇتۇپ تۇرـايذا بىز تەرەپتە ظاوچى 

 ئاپؽارٌىعى بىشيى ياسارەت وىلىپ تۇردى. 

نىًۇتتىٌ ٌىيىٌ ئاپتۇۋۇسـا يېًىپ چىىىپ يولفا چىىتۇه. ئاساتلىي يۇلىًىڭ ـەربىذىٌ  20
ٌەلّەيذەً بىلىًذى. يولًىڭ  ؼەَەرِە ٌىزِەيذە خۇددى باؼىا بىز خىتاي ؼەَزىّە ٌىزىپ

ئىٍٍى ياوىعىذا يېىڭىذىٌ ظېلىفاى نىُهايخايىالر، ٌارائۇٌەي ٌۇلۇپلىزى ۋە ئاؼىخايىالريىڭ 
ظايى ٌۇپۇيۇپ والفاى ئىذى. بۇ ئەتىزاپتا ئەسەلذىًال خىتايالر بىزاس تۇپلىؽىپ ياؼايذىفاى رايۇى 

ۇيفۇرالريىڭ نەَەللىعىذىٍىذىٌ ئايچە بولىعهۇ، ظەٌٍىش يىلًىڭ ئالذىذا بۇ يەردىٍى بىًاالرنۇ ئ
 پەرولىًىپ ٌەتهەيتى. 

بىش نەٌتەپتىٌ ئايچە يىزاه بولهىفاى دۇوهۇؼتا يېڭىذىٌ ظېلىفاى ئاپتۇۋۇس بىٍىتىّە ٌىزدۇه. 
بىٍەتًىڭ بىلەت ظېتىؾ بىًاظىفا ٌىزِەيلەريىڭ َەنهىعىًى ناِىًىتلىي ئۇظٍۇيىلەر بىلەى 

 تەٌؽۇرەتتى. 

الريى وۇبۇل وىلىذىفاى نىُهايخايا تاپالهاي بىزاس وىيًىلىپ والذىو، نەى چەتئەللىَ نىُهاي
بۇرۇى ۋاوىتلىي تۇرۇػ ِۇۋايانەم بولفاچ، َەر وايذاه يەرِە چۇؼعەم بۇالۋىزەتتى، ئەنذىلىٍتە 
بۇلعا ئانالعىشلىىتىٌ ئاساتلىي يۇلىًى بويالپ نىُهايخايا ئىشدىؽىهّە تۇـزا ٌەلذى. َەر بىز يول 

تۇلۇه وۇراللفاى ئەظٍەرلەر بىلەى ظاوچىالر ٌۇسۇتۇپ  لىي تۇظاوالريىڭ ئىچىذەدۇوىعذا ۋاوىت
تۇراتتى. ئۇالر َەر وېتىو ناڭا وارىفايذا َىلى چاوىزىپ پاظپۇرتۇنًى تەٌؽۇرەرنىٍى دەپ 

سىزىٍٍەيلىّى َارـىًلىفى ۋە تاناٌا چېٍىؽىپ، تەيياراليعام، ئۇالر پەرۋانۇ وىلىؽهاي 
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لىفىًى ٌۇرۇپ، بەلٍىو ئۇتٍەى يىلى ئىيۇلذىٌ بىزى نۇؼۇ يەردە چىزايىذىٌ چىىىپ تۇرـاي
 تۇرۇۋاتىاى بولعا ٌىزەً دەپ خۇاللعىلىذىو. 

تۇظاتتىٌ بۇرۇى دۇظت بۇرادەرلىزىو نىًى يۇوالپ ٌەلعە دايىو چۇؼىذىفاى نەيذاى يېًىذىٍى بىز 
بولهىفاچ نەى دايىو  نىُهايخايا يادىهفا ٌەلذى، تۇسۇنّە بىًائەى ئۇالر نىًىڭ ياتىفىهذا وۇيعا

ئۇالريى نۇؼۇ يەرِە باؼالپ ٌىلەتتىو. نەى ياتاوىا ئۇرۇيلىؽىپ ئۇلتۇرـايذىٌ ٌىيىٌ ئايذى 
ئالىهًىڭ ئۇچۇرىفا واراػ پۇرظىتىّە ئىزىؽتىو ئۇ "ظىش بىشيى بۇ ئىؽتىٌ وۇل ئۇسۇڭالر 

 دىهەٌچىهۇ؟ بىش ٌۇيذە ؼۇيذاه وىلىهىشـۇ" دەپ ئۇچۇر وايتۇرـاى ئىذى. 

ئەتىّەيذە نەٌتەپٍە بارظام دەرۋاسا ئالذىذا ٌۇسۇنّە ئاۋال چېلىىىىًى والىايالر، تۇنۇر  ئەتىعى
 نەٌتەپ والپاوالر ۋە تۇوهاوالر بولذى. بۇالريى ٌىهّە وارىتىپ وويفايذۇ دەپ ئويلۇيۇپ والذىو.

ىذىٌ ىذا يۇرـۇى يېڭى بىًاالر چۇؼۇپتۇ، ئەنها وىعهەى رۇظچە بىًاالريىڭهۇ تېخىچە بارلىفعليَو
ظۇيۇيذۇم. نەى چەتئەل تىلى لاٌۇلتىتىفا بارظام باؼىا بىًاـا ٌۇچۇپ ٌەتتى دىذى بىز ٌاتىپ 
وىش. نەى نەٌتەپًى ٌىعىپ ئۇتۇپ وارىؾ تەرەپتىٍى بىًاـا بارـىچە لاٌۇلتىت نۇدىزىًىڭ 
ٌۇلۇنعىزەپ تۇرـاى چىزايى بىلەى يالفاى چېچىًى ئويالپ ظەٌٍىش يىلذىٌ ٌىيىٌ تۇظاتتىٌ 

ر چۇوۇم پ ظاالم بىزەيىعىًى چىٍىپ ٌىزظەم َەر واچاى "ياخؽىهۇظىش ٌەپعىش يىّىت" دەئىؽخا
 دىّەيلەريى خىيال وىلذىو.

يىللىي ظىًىپ بىلەى چۇؼٍەى يۇـاى بىز  – 99نەى تۆتىًچى وەۋەتٍە چىىىپ ٌارىذۇردا 
ئاراى  رەظىهىهًى ٌوردۇم، بۇ ٌىچىَ بىز رەظىهذىٌ يۇـايتىلفاچ، سىچلىفى بۇسۇلۇپ ئۇسۇنًى

تەظتە تۇيۇيالىذىو. نەى ئىؽخايىفا ئۇدۇل ٌىزىپ، نەى تۇيۇنايذىفاى بىز نۇئاللىهذىٌ ِېڭ 
نۇدىز بارنىذۇ دەپ ظۇرىعام ئۇ َەيزايىلىي بىلەى ناڭا تىٍىلىپ واراپ "يوه" دەپ جاۋاپ بىزىپ 

 "خەۋىزىڭىش يووهۇ؟" دىذى

 "يىهىذىٌ؟"

 الٌىتىذىٌ" دىذى."ئۇ تۆت ئاي ئالذىذا ئۇلۇپ ٌەتتى، َاراوًىڭ پا

'َەوىىەتەى ئەپعۇظلىًارلىي ئىؾ' دەپ بۇلۇپ، باؼىا تەپعىالتلىزىذىٌ ئۇيىڭهۇ خەۋىزى يوه 
 وۇؼۇپ وويذى.

نەى نەٌتەپتە تۇرۇؼًىڭ َاجىتى والهىفايلىفىًى َىغ وىلىپ، بىًادىٌ چۇؼۇپ نەٌتەپتىٌ 
 يېًىپ چىىتىو.

تۇيۇؼالر بىلەى ئۇچزىؽىپ ۋاوىت  ٌىيًىٍى بىز وايچە ٌۇى نابەيًىذە باسار ئارىالپ ٌۇيا
لهىذىو، چۇيٍى بۇِۇيٍى ۋاوتى ظەٌٍىش تەپعىلى تۇختاوەظتەى ئۇتٍۇسدۇم. بۇ نەسنۇيالردا 

يىلًىڭ ئالذىذىٍىّە ئۇخؽهايتى. ِەرچە ٌىؽىلەر ظەٌٍىش يىل ئالذىذا دىّەى ِەپلەريى 
ى بۇِۇيٍى ٌۇيذە يېشىؾ ئۇڭا بولعىهۇ، َەنهە يەريى ئەظٍەرلەر ۋە جاظۇظالر واپالپ ٌەتٍە
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ئۇالر بىلەى ٌۇرۇؼۇػ تەپعىالتلىزىًى يېشىپ وويعام، ئعىهىًى ۋە باؼىا ئۇچۇرلىزىًى 
ئۇسِەرتٍەى تەوذىزدىهۇ ئۇالريىڭ بىخەتەرلىّىّە ٌاپالەتلىَ وىلىؽىا ٌۇسۇپ يەتهەيتى. ؼۇڭا 

 بۇ خىل تەۋەٌۇلچىلىٍتىٌ ئۇسۇنًى تارتتىو. 

ى، ـۇلجىذىهۇ خۇددى ؼىًجاڭًىڭ باؼىا يەرلىزىّە ؼۇيىڭ نۇوۇنالؼتۇرۇپ ئەيتىؽىا بۇلۇدىٍ
ا ئۇخؽاؼال خىتاي ٌۇچهەيلىزيىڭ ظايى رۇؼەى ٌۇپۇيۇپ واپتۇ. ئاساتلىي يۇلى ۋە تاؿ ئاـشىذ

تەرەتىىىياتالريىڭ بىز خىل ئېىىهفا ئايلىًپ، تۇظىىلى بولهايذىفاى رىئاللىي بۇلۇپ  ٌۇرِەى
ەظىهۇ پۇتەي دەپ واپتۇ، ئەِەر بۇ يول پۇتعە ئۇرۇنچى ـۇلجا پۇيىش لىًىيوالفايلىفى رۇؼەى. 

بۇ خىتاي ٌۇچهەيلىزىًىڭ بۇ يەرِە ٌىلىؽًى تېخهۇ تىشلىتىۋىتىذۇ دىّەى ِەپ. 
تەرەوىىياتالريى باؼىا نەظلىلەر بىلەى بىزِە وارىهىعا َىچ وايذاه نۇَىو بىز نەظلىذەً 

ايالريىڭ ئوتتۇرىعىذىٍى ئىىتىعادى جەَەتتىٍى يانزاتلىي ئۇيفۇرالر بىلەى خىت ۇرۇيهەيذۇ.ٌ
دۇؼهەيلىٍلەريىڭ نۇَىو ظەۋەپلىزىذىٌ بىزى دەپ وارىفايذا، بۇ خىل تەرەوىياتالر نىللى 
نەظلىًى َەل وىلىؽىا پايذىلىي دەپ چۇؼەيعىهۇ بۇلۇدۇ. ئەنها نەظلىًىڭ تۇِۇيى بۇ خىل 

ەرەوىىيات ياراوىاى پۇرظەتلەريىڭ وايذاه تەوعىهلىًىؽىذە، َەنهە نىللەت تەڭ بەرە ئاالالرنۇ بۇ ت
يىلى ئېلىپ بىزىلفاى بىز تەٌؽۇرۇؼتە ؼىًجاڭ  – 2004ئىىتىعادى پۇرظەتلەردىٌ؟ 

ئىىتىعادىىذىٍى ئۇنۇنۇ ٌىزىهى يۇوۇرى، ظايائەت ٌارخايىلىزىًى تەرەوىى وىلفاى رايۇيالريىڭ 
لّىزى پ تاپىايلىفىًى ئىَەنهىغ ئاظاظەى خىتايالر تۇپلىؽىپ ياؼايذىفاى رايۇيالردىٌ تەرٌى

بۇلۇپهۇ ئۇيفۇرالريى ئاظاط وىلفاى جەيۇبى ؼىًجاڭًىڭ ظايائەت تەرەوىىياتىفا  ظۇرِەى.
ظېلىًفاى نەبلەؿ بەٌال تۇۋەى بولفاچ، يەرلىَ خەلي باسار يەروى تۇراوعىش تۇراوعىش بۇلفاى پاختا 

  تېزىىچىلىىىفا تايًىؽىا نەجبۇر بولفاى. 

پ ئىؾ وىلىپ بەرنىذى دىعىهۇ تۇـزا بولهايذۇ، ئەنها َۇٌۇنەت ئۇيفۇرالر ئۇچۇى پۇل خەجلە
چۇيٍى ـۇلجذىٍى ئۇيفۇر نەَەلەلىلىزىذىهۇ يۇرـۇيلىفاى ٌىؽًى َەيزاى وىالرلىي  
يېڭىلىىالريىڭ يۇس بەرِەيلىّىًى ٌۇرىۋىلىؾ تەط ئەنەط. نىًىڭ خاتىزەنذە ئۇيفۇر 

نۇسالر -اوالر ۋە ياٌى وارنەَەلىلىزى تۇپا چاڭ باظىاى، وىؾ بىلەى ئەتىياسدا ٌۇچىالر الي پاتى
دەظتىذىٌ ناڭفۇچىلىّى والهىفاى، ئات َارۋىعًى ئاظاظلىي واتًاػ وۇرالى وىلىذىفاى َالەت 

تۇس ظىهۇيت يولالر، چىزايلىي ٌۇچا چىزاـلىزى خىتايچە ۋە ئۇيفۇرچە -پېتى والفاى. ئەنها تۇپ
تۇيۇنايال والذىو.  يېشىلفاى ٌۇچا يانلىزىًى ٌورِەيذە بەٌال َەيزاى وىلىپ، ٌۇچىالريى

نەيذايًىڭ وارؼى تەرىپىذىٍى ٌۇچىالريىڭ بەسىلىزىذە ٌىؽىلەر ئارام ئالىذىفاى ئانهىۋى 
ظۇرۇيالر ۋە يېڭى يەوىؽلىي ٌۇچا چىزاـلىزى ئۇريىتىلفاى ئىذى. بۇ تەرەوىىياتالردىٌ نەى 

يۇً  ظۆسلەؼٍەى ٌىؽىلەريىڭ َەنهىعى راسى ئىذى، نەظلەى نىًى ناؼىًىعىفا ئېلىۋالفاى
ناؼىًىعًىڭ ؼۇپىزى، ٌۇچىذا َارۋىذا ياى ظېتىۋاتىاى ٌىچىَ باال، نەٌتەپتىٌ ئۆيّە 
ۋەلىعپىت بىلەى وايتىۋاتىاى ئۇوۇـۇچىالريىڭ َەنهىغ ؼارائىتًىڭ ياخؽىلىًىپ 

  نېڭىۋاتىايلىفىًى تەٌىتلەؼتى.
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لهىذىو، ئەنها تەرەوىياتالر ٌۆپ بولعىهۇ بۇ ئۆسِۇرۇؼلەردىٌ نەى بەً خۇؼال بۇلۇپ ٌىتە
خىتاي باسىزىًىڭ ٌىزىؾ ئاـشىفا چۇيٍى ـۇلجىًىڭ تەبى ئۇبزاسىذىٌ ئەظەرنۇ والهىفايذى. 

يېڭىذىٌ وۇپۇرۇلفاى يۇـاى پىؽؽىي وىؾ دەرۋاسا ٌۇسۇنّە ظىفىهىفاى يەيە بىز ئۆسِۇرۇػ 
بولذى. دەرۋاسىًىڭ يېًىذىٍى يۇـاى بىز تاختىفا خىتايچە، ئۇيفۇرچە ۋە ئىًّىلىشچە 'لۇلَ 

 َىتى رايًى' دىّەى خەتلەر يۇـاى يېشىلفاى بۇلۇپ ئاظتىفا: ظايا

بۇ يەردە ئىّىش بىًاالر ياٌى ئويلەر يوه، پەوەت ٌىچىٍىًە ئۇظتەڭ بىلەى بىز 
ٌۆۋرۇً بار، ئۇظتەڭًىڭ وارؼى وىزىذا ٌىچىَ بىز يىشا بار. بۇ يىشا خۇددى 

ىڭ نەلىٍىعذەً پەردىًىڭ ئاروىعىذا تاتلىي ئويىىذا ئۇخالۋاتىاى ئۆسِە تۇپزاوً
 ئارانذىل، ظىزلىي ۋە وايائەتهەى ِۇسەللى بىلەى ظىشيى ئۇسىّە جەلپ وىلىذۇ...

دىّەى خەتلەر يېشىلفاى بۇلۇپ، نۇؼۇ وىعىا جۇنلىلەردىهۇ يۇرـۇى ئىًّلىشچە خەتلەر خاتا 
 يېشىلفاى ئىذى.  

ئويفۇر رايۇيى  نىڭ ئەتىزاپىذا ئۇيفۇر يۇپۇظى تۇپلىؽىپ ياؼايذىفاى بۇ ئاظاظلىي 100دىهەً 
ظاياَەت رايۇيى وىلىپ ئۆسِەرتىلّەى ئىذى. بۇ ئۆسِۇرۇؼلەر بەسى ٌۇيا تۇيۇؼلىزىهًى بەٌال 

 ياراسى وىلىۋەتٍەى ئىذى. 

ئىًّىلىشچىعى خېلىال ياخؽلىًىپ والفاى بىز تۇيۇؼۇم "بۇ خۇددى بىز وارـىؾ تەٌٍۇر وەپەسِە 
دەپ يۇرـۇى ٌىؽىلەريىڭ ئويلىزىًى ئۇخؽايذۇ، ئۇالر بۇ يەريى نۇؼۇ َالفا ٌەلتۇرىهىش 

 چاوتۇرىۋەتتى" دەپ واخؽاپ بەردى.

وەؼىەردىهۇ ئۇخؽاؼال ؼەَەر نەرٌىشىذىٍى وەدىهى نەَەلىلەريىڭ ٌىچٍىًە بىز وىعهىًى  
ظاياَەت ئۇچۇى ظاوالپ وېلىپ، والفاى يەرلەريى چېىىپ تاؼلىفاى. ئۇيفۇر جانائەتچىلىّىًى 

تىذىٌ يېڭىچە ئۇظلۇپتا وۇرۇپ چىىىؽىا ئۇرۇيۇؼًىڭ ئۇسى بۇيذاه ۋەيزاى وىلىپ ئايذىٌ واي
 ئۇيفۇر نەدەييەت ٌىهلىّى ئۇچۇى بۇيۇً بىز يۇوۇتۇػ َىعاپلىًىذۇ. 

نۇؼۇ ئۆسِۇرۇؼلەريىڭ ئاروىعذا وىعهەى يەرظىلەر ئۆس َالىتىًى ظاوالپ والفاى بۇلۇپ، ٌىچىَ 
تهاي، ٌۆٌتە پەرۋاس وىلىۋاتىاى نەظچىتلەر، واتار ٌەتٍەى تىزەٌلەر يەيىال نەلجۇتلىفىًى يۇوا

ٌەپتەرلەريىڭ وايىتىذىفاى چىىىاى پۇؼتەً ظاداظى يەيىال ئاڭلىًىپ تۇراتتى. ئاظهاى َەنىؽە 
ٌۆپ ٌۆً، 'ٌاۋاپ پادىؽاَى" دىّەى ئاؼخايىهۇ ئىعهى جىعهىفا اليىي نىشسىلىَ تائانالريى 

سِۇرۇؼلەر باردۇ دەپ وىشسىىىپ، تەيياراليتى. چۇؼلۇً تاناوتىٌ ٌىيىٌ ٌۇچىالردا يەيە وايذاه ئۆ
ۋەلىعپىت بىلەى ٌۇچا ئارىالؼىا باؼلىذىو. يول ياوىىعىذىٍى دۇٌايالريىڭ ئالذىذىٍى ِىلەم ۋە 

چىۋە ۋە ظەي ٌۆٌتاتالر، دەرەخ ؼاخلىزىفا ئعىپ  -پاالظالر، َارۋىالرـا دوۋلەيّەى نىۋە
يى ٌۆرِۇيىهذە يۇنۇاله يايالر-پوۇيۇلفاى ئىؽتايالر، پۇتۇلٍىالردا ظېتىلىۋاتىاى ئەتىزلەر، يۇ

ئۇسۇنًى وايتىپ ٌىلىپ بۇ يەردە ئۇلتۇراولىؽىپ وېلىؾ ئۇچۇى ٌەلّەيذەً َىغ وىلىپ والذىو. 
بۇرۇيىىذەٌال باساردىٌ ئاسراه ئالها ظېتىۋىلىپ ياتىفىهفا ئەٌىتىپ، 'پېؽىەدەم تۇڭّەى' ياٌى 
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ۇلۇپ ئايذىٌ ياتاوتا ئەتە 'خۇؼپۇراه َويال' دىّەى ئاؼخايىذا ٌەچلىَ تانىفىهًى يەپ ب
ئۇتىذىفاى دەرظًى تەييارلىفىًى وىلفاى بۇالتتىو. ئايىذىٌ بىزەر وول ؼاخهات ئويًاردىو ۋە ياٌى 
بىز ئىعتاٌاى ئىچهلىَ ئېلىپ بالٍۇيذا ٌەچٍى ؼەپەوذىٌ َۇسۇرلىًىپ ئولتۇرـاى بۇالتتىو. بۇ 

ۇنًى ئاۋارە وىلهاي، ئۇيفۇرچە يوۋەت بۇ يەردە دىٌ تارواتىۇچىالر بولعىهۇ ئۇالر بىلەى ئۇس
ئۇِۇيۇپ، ئىًّىلىشچە بىلهەيذىفاى ٌىؽىلەر بىلەى ٌۆپزەً ئارلىؽىپ تىلىهًى پىؽؽىىالپ، 
نۇنٍىٌ بولعا دايىو نىًى ئۇسىّە جەلپ وىلىپ ٌەلّەى يىزاوتىٌ ٌۇرۇيۇپ تۇرىذىفاى ئاؼۇ 

 تاوىا چىىىؽىههۇ نۇنٍىٌ ئىذى.

بۇ سېهىًًىڭ بۇرۇيهۇ بەلٍىو چى ظۇپىتى بىلەى ٌەلذىو، ئەنها بۇ يۇۋەت نەى پەوەت بىز ظاياَەت
ٌىؽىلەر ئۇسى تۇيۇػ بولفاى بىز سېهىًًى وايتا ظاياَەت . نىُهىًىال بۇلۇپ ئوتٍەى بولفيذىو

وىلفايذا  دايو ئۇيى ئۇتهۇؼى بىلەى ظېلىؽتۇرۇپ، ئۆسِەرنەي والفاى وىعهىًى ياوتۇرۇپ، 
ٌەتهەيذىٍەى. نەظلەى نەى يۇوۇرىذە ئىعهىًى  ئۆسِۇرۇپ ٌەتٍەى وىعهىًى ئايچە بەً خاالپ

ئاتاپ ئوتٍەى ئىٍٍى ئاؼىخايا چېىىۋىتىلّەى بۇلۇپ، نەى خاتىزەنًى وايتىذىٌ يېڭىالؼىا 
نەجبۇر بولذۇم. ِەرچە ـۇلجىذىٍى بۇ ئۆسِۇرۇؼلەريىڭ بۇ ؼەَەريى باؼىا خىتاي ؼەَەرلىزىّە 

تٍە وېىىلىۋاتىايلىفىذىٌ ئىبارەت بۇ ئۇخؽىتىپ وۇيۇۋاتىايلىفىًى، ئۇيفۇرالريىڭ تېىخهۇ چە
ٌۆڭلۇنذىٍى ئۇنۇتىعىشلىٍلەرِە تەظەللى ئىشدەپ خۇالظىذىٌ ئۇسۇنًى  واچۇرالهىعانهۇ، 

ۋەلىعپىت نىًىپ ؼەَەر ظىزتىذىٍى ياروېىى تۇـزاه ۋە واى تانچىاليذىفاى دەرەخ بار  ئەِەر
 لەيذىو. دەپ ئۇنۇتتۇيۇػ نەيشىلەريى ٌۇرەرنەى تەرەپلەرِە بارظام چۇوۇم 

ئۇسۇى ناڭهاي ؼەَەر ظىزتىفا چىىىپ، ئېتىشلىىالريىڭ ئارىعىفا ٌىزىپ والذىو. بىز خىتاي 
خۇؼپۇراه وەۋرىعتايلىفىذىٌ ئۇتىۋىذىو يېىىًىى وەۋرە ظۇپۇرۇػ بايزىهىذا ٌويذۇرۇلّەى 

ؼاڭالريىڭ والذۇولىزى، ئاه َاراه بۇتۇلٍىلىزى، واچىالردا ئېچىپ پۇراپ والفاى تاناوالر، 
ەجذاتلىزىًىڭ ئەرۋالىزىفا ئاتاپ ٌويذۇرۇلّەى وەـەس پۇلالريىڭ ٌۇللىزىفا ٌۇسۇم چۇؼتى. ظەل ئ

ئالذىفىزاه نېڭىۋىذىو بىز ئۇيفۇر وەۋرىعتايلىفىفا ٌەلذىو، وەۋرىعتايلىىالر وۇيالر ئۇتالپ 
 يۇرۇپتۇ، چۇپاى يىّىت نىًى ٌۇرۇپ وۇلًى ؼىلتىپ ظاالم وىلذى. 

يىشا نەَەللىعىذىٌ تىش ئۇتۇپ ٌىتىۋاتعام بالىالر چۇوۇرىؽىپ ٌەتتى،  ئۇؼؽاه بالالر ئويًاۋاتىاى
بەلٍى نىًى ٌۆرِەيذىٌ َاياجايلىًىپ ٌېتىؽٍەى بولۇؼعا ٌىزەً. َاۋا ئععىي بۇلۇؼىفا 

ٌۆڭلۇم ئەتىزاپتىٍى نەيشىزىلەردىٌ وارىهاي ظۇنۇ ئېلىۋالهاپتىهەى، ئەنها ئالذىفا ناڭفايعىزى 
ذى. ئەنها يول ياوىعذا َەربى تۇظاولىزى بىلەى ئؽىلەپچىىىزىؾ يەڭّىللەپ والفايذەً بىلىً

دىۋىشيەلىزىًىڭ تاختىلىزى خېلىال ٌۆپۇيۇپ والفايلىفىفا دىىىەت وىلذىو، بۇ يەرظىلەر 
ئىلّىزى يۇوتەً ٌۇرۇيّەى. ِەرچە بۇ رايۇيالريىڭ چەتئەللىٍلەرِە ئۇچۇه ياٌى 

تۇرۇپ تۇظاوالردىٌ پەرۋاظىش ئۇتۇپ ئەنەظلىّىًى تۇلۇه بىلهىعەنهۇ ۋەلىعپىتىهىًى چاپ
 ٌەتتىو. 
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ٌىلۇنىتىز يىزاوالپ ٌەتٍەيلىّىهًى ٌۇرۇپ،  20يول ياوىعىذىٍى تاختىذىٌ ؼەَەردىٌ 
ظۇظىزاپ ٌەتٍەى بولعانهۇ ٌۆڭلۇم بىز خىل َاياجاى بىلەى تۇلفاى ئىذى. ئەنذى ئاؼۇ 

 دەرەخًى ٌۇرۇؼال والفاى ئىذى. 

ەلىعپىتىًىڭ سەيجىزى ـىچىزالپ ٌەتٍەى بىز ئۇيفۇر نەى ئۇچىايذەً ئىلّىزلەپ، ٌۆيا ۋ
بۇۋايىذىٌ ئۇتۇپ ٌېتىپ، خېلى يىزاوالپ ٌەتٍەى بولعانهۇ َېلىىى دەرەخًىڭ وارىعىهۇ 

، ئەتىزاپىذا ئەيًەً پارچىلىزى ٌۇرۇيهىذى. ئەنها ؼاخلىزىذىٌ وىشىل لىًتىالر ئېعىلفاى
 چېچىلىپ ياتىاى دەرەخ ٌۆس ئالذىهذىٌ ٌەتهەيتى. 

ٌىلۇنىتزالپ يىزاوالپ ٌەتٍەى بولعانهۇ  23-22ئۇى يەچچە نىًۇت ئىلّىزلەپ ؼەَەردىٌ  يەيە
َېلىىى دەرەخ ٌۇرۇيەي دىهىذى، نەى ئۇيذاه بىز يۇـاى دەرەخًى ٌۆرنەي ئۇتۇپ ٌىتىؽىهّە 

 ئىؽەيهىّەچ، چۇوۇم خاتا يەرِە ٌىتىۋاتىاى ئۇخؽايهەى دەپ ئويالپ والذىو. 

ەپ، بۇ يەرلەرِە ئىلّىزى ٌىلىپ باوهىفايلىفىهفا چىٌ پۇتۇپ يەيە بەػ ٌىلىهىتىز ئىلّىزل
ٌىلۇنىتىز دىّەى يەرِە  30تۇرظانهۇ َىچ ئىٍٍىلەيهەي ئالذىفا نېڭىؽًى داۋانالؼتۇرۇپ، 

بارـايذا ئايذىٌ ئاروىفا يايذىو. پاچاولىزىهًىڭ چارچاپ ئاـزىپ ٌىتىۋاتىايلىفىفا واىزناي، 
ٌىتىذىفايذەً تىش ناڭذىو. ئەظلىذە ئۇيذاه وىلىؽىهًىڭ خۇددى ئۇ دەرەخ بىزەر يەرِە وېچىپ 

َاجىتىهۇ يووتى، چۇيٍى نەى ئۇ دەرەخًى تاۋاپ وىلىىؾ ئۇچۇى ئىشدەپ ٌەلهىذىو. نىًىڭ بۇ 
دۇييالىي يەسىزىهذە ئۇ دەرەخًىڭ َىچ وايذاه وىههىتى يوه بولىعهۇ، بېؽىهًىڭ ظەل وېيىؽىا 

تىپىپ تىش ظۇرەتتە ئالفا ئىلّىزلىذىو. ئەنها ئۇسۇى  باؼلىفىًىفا وارىهاي داۋانلىي پىذالىهىًى
خًىڭ ظايىعىهۇ ٌۇرۇيەي دىهەيذۇ، ؼۇڭا ئالفا ناڭفايعىزى ٌەتٍەى بۇ يولذا َېلىىى دەرە

ٌۇڭلۇنذە بىز خىل پەرىؽايلىي ظېشىهى ئؽىؽىىا باؼلىذى. تۇظاتتىٌ يول ئوتتۇرىعذا يىزاوتىٌ 
ۇـۇياپ ؼەٌىلّە ٌىزىۋىذى، وارىعام ئۇ نەى يولذا بىز وارا چىٍىت پەيذا بۇلۇپ، ئاظتا ئاظتا ي

ئۇتۇپ ٌەتٍەى، ۋەلىعپىتًىڭ سەيجىزى ـىچىزالپ والفاى ئۇيفۇر بۇۋاي ئىٍەى. بۇۋاي 
يېىىًلىؽىۋىذى نەى ظاالم وىلىپ، وۇلۇنًى ٌۇتۇرۇپ ئىؽارەت وىلىپ، ئايذىٌ ۋەلىعپىتتىٌ 

يۇپ، ظالىهىهًى ئىلىَ ئېلىپ چۇؼىۋىذىو، بوۋاي ظەل ِاڭّىزاپ والفايذەً ناڭا واراپ وۇ
يۇرتۇنًى ۋە بۇرۇى نۇؼۇ يەردە نۇئاللىهلىي  ەۋەلىعپىتىذىٌ چۇؼتى. نەى بۇۋايفا خىتايچىذ

وىلفايلىفىهىًى چۇؼەيذۇرظەم بېؽىًى لىڭؽىتىپ چۇؼەيّەيلىّىًى بىلذۇردى، چۇيٍى بۇ 
 ئىؽالريى يەرلىٍلەريىڭ ٌۆپًچىعى بىلعە ٌىزەً. 

َەوىىذە بىلىذىفايلىزىڭىش بارنۇ؟  دەرەخنۇوەددەط ىتىذىٍى بىز ئايذىٌ " نۇؼۇ يولًىڭ ئۇظ
 ئىعهذە وېلىؽچە نۇؼۇ يولذىتىفۇ دەيهەى؟" دەپ ظۇرىذىو. 

تىٍىلىپ واراپ تۇرـايذىٌ ٌىيىٌ وۇلىًى ؼەپٍىعىًىڭ ئاظىتفا ٌىزِۇسۇپ  مئۇ ناڭا بىز دە
يىهىلەريى دەپ جاۋاپ  بېؽىًى واؼلىذى، نەى وايتا تەٌزارلىفايذىٌ ٌىيىٌ، ئۇ ئۇيفۇرچە بىز

بىزىۋىذى، نەى چۇؼۇيەلهەي والذىو.  خىتايچە بىز يىهىلەريى دىۋىذى ئۇيىهۇ بىلەلهىذىو، 
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ي وۇلًى خەيجەردەً وىلىپ تۇۋەيّە وارىتىپ تىش ظۇرەتتە چاپىاى َەرٌەتًى اؼۇيىڭ بىلەى بۇۋ
 وىلذى.  

ۇر دەرەخ ٌىعۋىتىلّەى سٌدىهەً نەذى، ِۇناياليفىذەً َىچ بىز يەرظە والهىٌۆڭلۇنذە ئەنذى 
 ئىذى. 

 

    

 

  

 

 


