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چولپان تۇغۇلدى

ــە،  ــۈن كېچ ــى ت ــڭ 21 - كۈن ــى 7 - ئاينى 1959 - يىل
ئۈرۈمچــى شــەھىرى غــەرق ســۈت ئۇيقــۇدا ئىــدى. يۇلتــۇزالر 
جىمىرلىغــان كــۆك ئاســمان شــۇنچىلىك ســۈزۈك، ئەمدىــال 
ئىــدى.  يارقىــن  تولۇنئــاي شــۇنچىلىك  تولغــان  ھۆســنىگە 
ئادەمگــە  ســۈكۈناتى  بــۇ  كېچىســىدىكى  يــاز  شــەھەرنىڭ 
خاتىرجەملىكتىــن كۆپــرەك ۋەھىمىلىــك تۇيغۇ بېرەتتــى. بەلكىم 
بــۇ شــەھەردىكى جاھــان غەۋغالىرىدىــن چارچىغــان ئىنســانالر 
قۇتۇلماقچــى  ئارقىلىــق  ئۇيقــۇ  غەملىرىدىــن  دۇنيانىــڭ  بــۇ 
بولغانــدۇ. سىياســىي بــوران - چاپقــۇن قاپلىغــان بــۇ شــەھەر 
ــدا  ــنىڭ زىيىنى ــەكرەپ ئىلگىرىلەش ــوڭ س ــال چ ــى يېقىندى تېخ
قەلبــى جاراھەتلەنگــەن ئىنســانالرنى ئەمدىــال باغرىغــا باســقان 
ئىــدى. ھەممــە ئــادەم ئــۆز ئۆيىــدە بىــر كېچــە بولســىمۇ قېنىــپ 
ئۇخلىۋېلىشــنى ئــارزۇ قىالتتــى. بىــراق بــۇ پۇرســەت ســۇلتانجان 
ئەنســىز  تىلالخاننىــڭ  بولمىــدى.  نىســپ  تىلالخانغــا  ۋە 
ئىڭراشــلىرى قاتتىــق ئۇيقۇدىكــى ســۇلتانجاننى ئويغىتىۋەتتــى. 
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ــڭ شــېرىنلىكىدىن  ــا، ئۇيقۇنى ــۇ ئەمم ــن ئويغاندىي ــۇ ئۇيقۇدى ئ
ئېســىگە كېلەلمــەي، بىــردەم مەڭــدەپ تــۇرۇپ قالــدى. كېيىــن 
بېرىپــال  ســىزىپ،  ئىڭراۋاتقانلىقىنــى  تىلالخاننىــڭ  ئايالــى 
تومپايغــان  قولىــدا  بىــر  تىلالخــان  يانــدۇردى.  چىراقنــى 
ــى.  ــۇرۇپ ئىڭراۋاتاتت ــدا ئولت ــۇپ، كات قىرغىقى قورســىقىنى تۇت
تىلالخــان ئېغىــر ئايــاق بولــۇپ، تــوي قىلغىلــى بىــر يىلدىــن 
ئاشــقان بــۇ بىــر جــۈپ يــاش ئــەر – ئايالنىــڭ تۇنجــى پەرزەنتى 

ــدى.  ــۆز ئاچماقچــى ئى ــا ك ــۇ دۇنياغ ب

ــى  ــدى ســۇلتانجان ئايال ــۇ؟– دې ــا ئاپىرايم - دوختۇرخانىغ
تىلالخانغــا.

- مەيلــى، تولغــاق باشــالنغاندەك قىلىــدۇ، قورســىقىم 
قاتتىــق تولغــاپ ئاغرىۋاتىــدۇ، -دېــدى تىلالخــان ئىڭــراپ 

تــۇرۇپ.

ئايالــى تىلالخاننــى يۆلــەپ تاالغــا ئېلىــپ  ســۇلتانجان 
ــۇالر  ــدا ســۈتتەك ئايدىــڭ ئىــدى. ئ ــاي يورۇقى ــاال ئ چىقتــى. ت
ئۈرۈمچــى شــامالباغدىكى ئاپتونــوم رايونلۇق رادىئــو -تېلېۋىزىيە 
ــۇپ،  ــان بول ــەر قوروســىدا ئولتۇرىدىغ ئىدارىســىنىڭ ئائىلىلىكل
دوســتلۇق دوختۇرخانىســىغا بېرىــش ئۈچــۈن خېلــى ئــۇزۇن 
يــول يۈرۈشــكە توغــرا كېلەتتــى. بــۇ كېچىــدە قاتناشــمۇ يــوق 
ئىــدى. ئىدارىنىــڭ شــوپۇرىنى ئويغىتىــش تېخىمــۇ ئەپســىز 
ئىــدى. ســۇلتانجان ئاخىــرى ئايالــى تىلالخاننــى ۋېلســىپىتىنىڭ 
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ئــۆزى  بىــراق  ماڭــدى،  ئېلىــپ  ئولتۇرغــۇزۇپ  ئارقىســىغا 
ۋېلىســىپىتنى مىنىــپ ماڭســا، ئايالىنىــڭ يىقىلىــپ كېتىشــىدىن 
ئەنســىرەپ، ۋېلســىپىتىنى يىتىلــەپ ماڭــدى. تىلالخاننىــڭ 
ــاۋاز ئەمــدى  ئىڭراشــلىرى ۋە ۋېلســىپىت پىدالىدىــن چىققــان ئ
شــەھەر جىمجىتلىقىغــا ئازىــراق ھايــات بەرگەنــدەك ئىــدى. 
ئــۇالر چىنــە زاۋۇتــى ئۇدۇلىغــا كەلگەنــدە يىــراق بىــر يەرلەردىــن 

ــدى. ــاۋازى ئاڭالن ــان ئ ــڭ چىللىغ خورازنى

- بۇ خورازنىڭ قانچىنچى چىللىشــىدۇ – دېدى ســۇلتانجان 
ئــۆز - ئۆزىگە.

ــەردى تىلالخــان ئېرىنىــڭ  - ئىككىنچــى- دەپ جــاۋاپ ب
ســۆزىنى ئــاڭالپ. 

- ئۇنداقتــا تــاڭ ئېتىشــقا خېلــى بــار ئىكــەن. دوختۇرالرنــى 
ئويغاتقىلــى بولســا بوالتتــى،- دېــدى ســۇلتانجان ئۆز-ئۆزىگــە 

غودۇڭشىپ.

ئــۇالر ئالدىرغانچــە يــول ئــۇزۇن بىلىنىــپ كېتىۋاتاتتــى. 
ــتۈرۈپ،  ــادەم مىنگەش ــىغا ئ ــىپىتنىڭ ئارقىس ــۇلتانجان ۋېلىس س
يىتىلــەپ مېڭىشــنىڭ نەقــەدەر قىيىنلىقىنــى ئەمــدى ھېــس 
ســاقالپ  تەڭپۇڭلىقىنــى  ۋېلســىپىتنىڭ  ئــۇ  قىلىۋاتتاتتــى. 
ــدى.  ــۈپ كەتكــەن ئى ــارا تەرگــە چۆمۈل مېڭىشــقا تىرىشــىپ، ق
ــم  ــەر قېتى ــۈن ھ ــالمىغانلىقى ئۈچ ــول ياس ــتىگە ي ــڭ ئۈس ئۇنى
يېرىگــە  ئــوي - چوڭقــۇر  يولنىــڭ  چاقــى  ۋېلىســىپىتنىڭ 
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چۈشــكەندە تىلالخــان تېخىمــۇ قاتتىــق ئىڭرايتتــى. بــۇ ئەھــۋال 
ســۇلتانجاننى تېخىمــۇ تەمتىرىتىــپ قويۇۋاتاتتــى.

يــول  ئۆتكەندىــن كېيىــن  نوغــاي مەســچىتىدىن  ئــۇالر 
ــۇ،  ــۇپ قاپت ــاز بول ــۇ ي ــدى. »ھېلىم ــاراپ ماڭ ــكە ق دۆڭلىشىش
ــالر  ــداق قى ــا، قان ــان بولس ــۇپ قالغ ــى بول ــش ۋاقت ــەر قى ئەگ
ئىدىــم، يولنىــڭ ھــەم دۆڭ ھــەم ئەســكىلىكىدە كۆرگىلىكىمنــى 
كــۆرەر ئىكەنمــەن.« دەپ ئويلىــدى ســۇلتانجان ئىچىــدە. ئــۇالر 
دوختۇرخانىغــا كەلگەنــدە، ھېلىمــۇ ياخشــى تۇغــۇت دوختــۇرى 
ئەمدىــال بىــر تۇغۇتنــى ئاخىرالشــتۇرۇپ، بىــكار بولــۇپ تۇرغــان 
ئىكــەن. تىلالخــان شــۇزامانال تۇغــۇت بۆلۈمىگــە ئەكىرىــپ 

ــدى. كېتىل

ئايالىنــى  ئــۇ  قالــدى.  زالىــدا  كۈتــۈش  ســۇلتانجان 
ــۇپ  ــەم بول ــى خاتىرج ــۇرۇپ، خېل ــا تاپش ــڭ قولىغ دوختۇرالرنى
قالغانىــدى. ئىچىــدە بــۇ دۇنياغــا كــۆز ئاچىدىغــان پەرزەنتىنىــڭ 
ــاق -  ــن س ــڭ تۇغۇتتى ــىنى، ئايالىنى ــاالمەت تۇغۇلىش ــاق س س
ســاالمەت چىقىشــىنى خۇدادىــن تىلىــدى. ئارىدىــن قانچىلىــك 
ۋاقىــت ئۆتكەنلىكــى ئېســىدە يــوق، بىــر چاغــدا بىــر سېســتىرا 

ــپ:  چىقى

ــر  ــۇن بى ــارەك بولس ــاندى، مۇب ــاالمەت بوش ــز س ‐ ئايالىڭى
ياخشــى - دەپ  ئانىســىمۇ  بالىمــۇ،  بولدىڭىــز،  ئوغۇللــۇق 
بۆلۈمىــدە  تۇغــۇت  بىــراق ھازىرچــە  يەتكــۈزدى. -  خــەۋەر 
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قالىــدۇ، ئېلىــپ چىقىدىغانــدا ســىزگە خــەۋەر قىلىمىــز – دېدى 
ــپ. ــۇمچە قىلى قوش

شــۇندىال ســۇلتانجاننىڭ كۆڭلــى جايىغــا چۈشــتى. ئــۇ 
ــردەم ســەگىدەش  ــى بېســىپ، بى جىددىيلەشــكەن كەيپىياتىن
ئۈچــۈن ســىرتقا چىقتــى. تــاال بىــر ئــاز ســالقىن ئىــدى، ئەممــا 
ســۇلتانجان راھــەت ھېــس قىلــدى. ئــاي يەنىــال يــورۇق ئىــدى، 
ئــاي نــۇرى ھەممــە نەرســىلەرنى ئېنىــق يورۇتــۇپ تۇراتتــى. 
بەلكىــم تــاڭ ئېتىشــقىمۇ ئــاز قالغانــدۇ. ئــۇ ئاســمانغا قارىــدى، 
چاقنــاپ  تاشــقىرى  ئادەتتىــن  يۇلتــۇزى  چولپــان  ئاســماندا 
خوشــاللىقنىڭ  ۋە  بەخىــت  يۇلتــۇزى  »چولپــان  تۇراتتــى. 
ــدا روشــەن  ــا قارىغان ــقا يۇلتۇزالرغ ــە باش ــۇ ئادەتت بەلگىســى، ئ
ھــەم چىرايلىــق بولىــدۇ، بەلكىــم ئۇنىــڭ بۈگــۈن بــەكال يارقىــن 
ــۇم ئىگــە بولۇدىغــان بەخىتنىــڭ بىشــارىتىدۇ،  چاقنىشــى ئوغل
ئۇنىــڭ بېشــىغا بەخىــت قۇشــى قونغــاي«، دەپ دۇئــا قىلــدى 

ــدە. ــۇلتانجان ئىچى س

باشــلىدى.  سۈزۈلۈشــكە  يــۈزى  ئۇپــۇق  ئاتتــى،  تــاڭ 
تۇغۇتلــۇق  كىرگەنــدە  قايتىــپ  دوختۇرخانىغــا  ســۇلتانجان 
ئايالــى تىلالخــان بىلــەن يېڭىدىــن تۇغۇلغــان ئوغلــى كارىۋاتتــا 
ياتاتتــى. بوۋاقنىــڭ بــۈدرە چاچلىــرى، چولپانــدەك يېنىــپ 
قوللىــرى  يۇمــران  ئاســمانغا ســوزۇلغان  تۇرغــان كۆزلىــرى، 
ئادەمنىــڭ مەســلىكىنى كەلتۈرەتتــى. چولپــان بىلــەن تۇغۇلغــان 
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بــۇ ئوغــۇل كېيىنكــى ۋاقىتــالردا چولپانغــا  ئايلىنىدىغانلىقىنــى 
ــىز. ــان دەيس ــم ئويلىغ كى

ئارىدىــن يەتتــە كــۈن ئۆتكەنــدە ســۇلتانجان ئوغلىنىــڭ ئات 
قويــۇش مۇراســىمىنى قىلــدى. ئــات قويــۇش مۇراســىمى گەرچــە 
ئەينــى چاغنىــڭ شــارائىتى بۇيىچــە ناھايىتــى ئاددىي بولســىمۇ، 
لېكىــن قىزغىــن بولــدى. ئــات قويۇش مۇراســىمىدا ئابلىز شــاكىر 
ــوم رايونلــۇق رادىئــو ئىستانسىســىغا يېڭىدىــن  قاتارلىــق ئاپتون
ــار  ــىچى ۋە ســەنئەتكارالر ب ــاش ناخش ــۈم ي ــر تۈرك ــەن بى كەلگ
ئىــدى. ئــۇالر ئاپتونــوم رايونىنىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىــن 
ــاش ســەنئەتكارالر  ــق ي ــر تۈركــۈم تاالنتلى ــۇل قىلىنغــان بى قوب
بولــۇپ، رادىئونىــڭ ئۇيغۇرچــە ئاڭلىتىــش بۆلۈمىــدە ســەنئەت 

ئىشــلىرى بىلــەن شــۇغۇللىناتتى.

ســۇلتانجان ئوغلىنــى قولىغــا ئېلىــپ، تەكبىــر ئېيتىــپ 
كــۈرەش دېگــەن ئىســىمنى توۋلىــدى، ئولتۇرغــان جامائــەت 
بىر-بىرلــەپ  ئېلىشــىپ،  قوللىرىغــا  كۈرەشــنى  كىچىــك 
بــۇ دۇنياغــا يېڭىدىــن  مۇبارەكلەشــتى. شــۇنداق قىلىــپ، 
ئاپىرىــدە بولغــان بــۇ كىچىــك جاننىــڭ ئىســمى كــۈرەش 
بولــدى. ســۇلتانجان بــۇ ئىســىمنى ئەينــى چاغدىكــى سىياســىي 
كۈرەشــنىڭ  ياكــى  قويدىمــۇ  تەســىرىدىن  كۈرەشــلەرنىڭ 
ــۇ  ــى ئۈچــۈن قويدىم كېيىنكــى چاغالردىكــى كۈرەشــچان ھايات
ــۈرەش  ــمىنىڭ ك ــڭ ئىس ــە ئۆزىنى ــى. ھازىرچ ــۇ بىلمەيتت ئۆزىم
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ئىكەنلىكىنــى ۋە جەمئىيەتتــە زۇلۇمغــا ئايالنغــان سىياســىي 
ــۇندىن  ــان ش ــۇ ج ــان ب ــى بىلمەيدىغ ــنىڭ دولقۇنلىرىن كۈرەش

باشــالپ ئۆزىنىــڭ كۈرەشــچان ھاياتىغــا قــەدەم قويــدى.
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سەپەر

1963 - يىلى 3 - ئاينىڭ 15 - كۈنى. 

كۈلــرەڭ پوچتــا ماشىنىســى ئاغــى بۇالقنىــڭ تــار، ئەگــرى - 
بۈگــرى ۋە ياســالمىغان تاشــلىق يولــدا ئىغــاڭالپ كېتىۋاتاتتــى. 
تېنىنــى  خــۇددى  تۇرقــى  بــۇ  كېتىۋاتقــان  ماشــىنىنىڭ 
كۆتۈرەلمــەي، ئىغــاڭالپ كېتىۋاتقــان ئېيىققــا ئوخشــايتتى. 3 - 
ئــاي مەزگىلــى بولغاچقــا يولالرنىــڭ بــەزى يەرلىرىــدە قــار بــار 
ــۇ  ــان ب ــۈك بىلىنمەيدىغ ــۇ ئانچــە كۆڭۈلل ــاز كۈنلىرىم ــدى. ي ئى
ــول  ــر ئادەمگــە تېخىمــۇ زېرىكىشــلىك بىلىنەتتــى. ي ــول ھازى ي
ياقىلىرىــدا، تــاغ باغرىلىرىــدا، تاشــنىڭ يوچۇقلىرىــدا ئانــدا - 
ســاندا ئۆســۈپ قالىدىغــان چاكانــدا، پىچانگــۈل ۋە شــالدىراق 
ئوتالرنىــڭ قــۇرۇپ قالغــان شــاخلىرىنىڭ ســوغۇقتا دىردىيىــپ 
تۇرغــان بىچــارە ھالىتىنــى كۆرگەندىن باشــقا ھېچقانــداق گىياھ 

كۆرگىلــى بولمايتتــى. 

ــڭ توقســۇن ناھىيىســىدىن  ــى تۇرپاننى ــۇالق داۋىن ــى ب ئاغ
ــڭ  ــاغ تىزمىلىرىنى باشــلىنىپ، كۈمۈشــكىچە ســوزۇلغان تەڭرىت
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چۆللىككــە ئىچكىرىلــەپ كىرگــەن قۇرغــاق تاغلىرىدىــن ھاســىل 
بازارالردىــن  ناھىيــە  جەنۇبتىكــى  بولــۇپ،  داۋان  بولغــان 
ــۇ  ــا ۋە ئ ــە بازارالرغ ــەرقىدىكى ناھىي ــڭ ش ــە ۋە ئۇنى ئۈرۈمچىگ
مۇھىــم  بولمايدىغــان  ئۆتمىســە  بېرىشــتا  يەردىــن جەنۇبقــا 
داۋان ئىــدى. تارىختــا بــۇ يــەر ئــەڭ قىيىــن داۋانالرنىــڭ بىــرى 

ــدى. ــان ئى ــاقالرغا قېتىلغ ــا - قوش ــابلىنىپ، ناخش ھېس

تاغمۇ تاغالردىن ئېگىز، 
ئاغى بۇالقنىڭ تاغلىرى.
ئۈستىگە قارالر يېغىپتۇ،

ئاستىدا گۈلباغلىرى.

بــۇالق  ئاغــى  ناخشــا  بــۇ  تارقالغــان  ئارىســىغا  خەلــق 
داۋىنىنىــڭ ئاددىــي بىــر تەســۋىرى بولــۇپ، داۋاننىــڭ ئومۇمىــي 
قىياپىتىنــى ناھايىتــى ياخشــى تەســۋىرلەپ بەرگــەن ئىــدى. 
ــڭ  ــۇالق تاغلىرىنى ــى ب ــۋىرلەنگەندەك ئاغ ــىدا تەس ــا ناخش ئەمم
ــوڭ  ــدى. چ ــان ئى ــەرمۇ قالمىغ ــن ئەس ــتىدىكى گۈلباغالردى ئاس
ســەكرەپ ئىلگىرىلــەش ۋە پــوالت تــاۋالش قاتارلىــق سىياســىي 
كۈرەشــلەرنىڭ غەۋغاســى بىلــەن ئاغــى بــۇالق تاغلىرىنىــڭ 
ئاســتىدىكى گۈلباغــالر ئاللىقاچــان خاراپلىشــىپ، چــاال كۆيگــەن 
رودىالرنىــڭ ئورەكلىرىگــە ۋە ئەخلەتخانىســىغا ئايالنغانىــدى. 
ــەت  ــۈن تەبىئ ــى ئۈچ ــلىنىپ قالغانلىق ــىز تاش ــرى قاراقس بەزىلى
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سۆيگۈســى بولمىغان ئىنســانالر تەرىپىدىن ۋەيران قىلىنغانىدى.

ماشــىنىدا شــوپۇردىن باشــقا ســۇلتانجان، تىلالخــان ۋە 
ــدى. ماشــىنىنىڭ  ــار ئى ــۈرەش ب ــال 4 ياشــقا كىرگــەن ك ئەمدى
ئىچــى تــار بولســىمۇ، ماشــىنا ئىچىدە ئولتــۇرۇش كوزۇپتا نەرســە 
ــدى.  ــى ئى ــۆپ ياخش ــتىن ك ــتىدە ئولتۇرۇش ــڭ ئۈس كېرەكلەرنى
كۈرەشــنى ئورۇندۇققــا ئولتۇرغــۇزۇش مۇمكىــن بولمىغانلىقــى 
ئۈچــۈن ئاپىســى تىلالخــان قۇچۇقىغــا ئېلىۋالغــان ئىــدى. بــۇالر 

ــى. ــن ســۈرگۈن قىلىنىــپ، ئاقســۇغا كېتىۋاتاتت ئۈرۈمچىدى

ســۇلتانجان ئەســلى قەشــقەر ئوپالدىــن بولــۇپ، فامىلىســى 
قوزىبــاي ئىــدى. يــاش ۋاقتىــدا ئۈرۈمچىگــە ئوقۇشــقا چىقىــپ، 
ــن  ــۇش پۈتتۈرگەندى ــان ۋە ئوق ــىتىتوتىدا ئوقۇغ ــىنجاڭ ئىنس ش
ــىنىڭ  ــو ئىستانسىس ــۇق رادىئ ــوم رايونل ــۇر ئاپتون ــن ئۇيغ كېيى

ــۇپ ئىشــلىگەن.  ئۇيغــۇر بۆلۈمىــدە خــەۋەر تەھرىــرى بول

بولــۇپ،  قاراقاشــتىن  خوتــەن  دادىســى  تىلالخاننىــڭ 
ئىســمى ســىيىتئاخۇن ئىــدى. ســىيتئاخۇن 13 يــاش ۋاقىتلىرىدا 
ــدە  ــان ۋە ئۈرۈمچى ســودىگەرلەرگە ئەگىشــىپ ئۈرۈمچىگــە چىقق
ئولتۇراقلىشــىپ قالغــان. دەســلەپتە باشــقىالرنىڭ دۇكىنىــدا 
شــاگىرت بولــۇپ ئىشــلىگەن، كېيىــن دۇكان ئايرىــپ چىقىــپ، 
ــۇپ،  ــان بول ــدە تۇغۇلغ ــان ئۈرۈمچى ــان. تىلالخ ــارەت قىلغ تىج
مەھەللىســىدە  كۆنچــى  جايالشــقان  مەســچىتى  بەيتۇلــالھ 
چــوڭ بولغــان. بەيتۇلــالھ مەســچىتىنىڭ يەنــە بىــر نامــى 
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خوتــەن مەســچىتى بولــۇپ، بــۇ مەســچىتنى مۇشــۇ مەھەللىــدە 
تىلالخــان  ئىكــەن.  ســالغان  خوتەنلىكلــەر  ئولتۇراقالشــقان 
ئوتتــۇرا مەكتەپنــى پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن پوچتــا مەكتەپتــە 
ئوقۇغــان ۋە ئوقــۇش پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن داشــىمىن)يۇمىالق 

دەڭ( پوچتىخانىــدا ئىشــلىگەن. 

تىلالخــان  ۋە  ســۇلتانجان  بېشــىدا  يىلىنىــڭ   -  1958
تەقدىرنىــڭ ئۇچراشتۇرىشــى بىلــەن تــوي قىلغــان. ئــۇالر تــوي 
ــوالت  ــەش ۋە پ ــەكرەپ ئىلگىرىل ــوڭ س ــەر چ ــان مەزگىلل قىلغ
تاۋالش كۈرەشــلىرىنىڭ ئاخىرقى يىللىرى بولۇپ، ســۇلتانجانمۇ 
بىــر مەزگىــل پــوالت تاۋلىغۇچىالرنىــڭ ســېپىدە بولغــان. كېيىن 
رادىئــودا تەشــۋىقات ئىشــلىرىغا ئــادەم يېتىشــمىگەنلىكى ئۈچــۈن 
ــدە  ــەۋەر بۆلۈمى ــق خ ــپ، داۋاملى ــپ كېلى ــا قايتى ــش ئورنىغ ئى
ئىشــلىگەن. بىــراق 1960 - يىلىدىــن باشــالپ خىتاينىــڭ 
ــىۋىتىگە  ــتلۇق مۇناس ــان دوس ــەن بولغ ــى بىل ســوۋېت ئىتتىپاق
دەز كەتكەندىــن كېيىــن، ئاخبــارات ئورنىــدا ئىشــلەۋاتقان بىــر 
قىســىم كىشــىلەرگە بولغــان ئاســتىرىتتىن نــازارەت قىلىــش 
كۈچەيگــەن. ســۇلتانجان ئەنە شــۇالرنىڭ بىــرى بولۇپ، ئۇنىڭ 
كۈندىلىــك تۇرمۇشــى چەكلىمىگــە ئۇچرىغــان. 1962 - يىلــى 
ــان.  ــە ئېلىنغ ــدا نازارەتك ــى – چۆچــەك ۋەقەســى پارتلىغان ئىل
1963 - يىلــى يىــل بېشــىدا سىياســىي جەھەتتــە مەسىلىســى 
بــار، چــەت ئەلــدە تۇغقىنــى بــارالر رادىئــو، تېلېۋىزىيــە قاتارلىق 
ئاخبــارات ئورۇنلىرىــدا ئىشلىســە بولمايــدۇ، دېگــەن سىياســەت 
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بېكىتىلگەن. شۇنىڭ بىلەن سۇلتانجان بىرىنچى بولۇپ ئۇيغۇر 
ئاپتونــوم رايونلــۇق رادىئو ئىستانسىســىدىن قوغلىنىپ، ئاقســۇغا 
ســۈرگۈن قىلىنغــان. ســەۋەبى ســۇلتانجاننىڭ بىــر قېرىندىشــى 
-1954يىلــى دۆلــەت تەرىپىدىــن ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا ئوقۇشــقا 
ئەۋەتىلگــەن بولــۇپ، ئوقــۇش پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن ۋەتەنگــە 

قايتمــاي تاشــكەنتتە قېلىــپ قالغانىــدى. 

چىقىــپ،  يولغــا  ئۈرۈمچىدىــن  ســەھەر  ئــۇالر  بۈگــۈن 
ئائىلــە بويىچــە ئاقســۇغا كېتىۋاتاتتــى. ئۈرۈمچــى بىلــەن ئاقســۇ 
ئارىلىقىــدا باشــقا قاتنــاش ۋاســىتىلىرى بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن 
ئاقســۇغا بارىدىغــان پوچتــا ماشىنىســى بىلــەن يولغــا چىققــان 
ــى.  ــقا ئالدىرايتت ــكە بېرىۋېلىش ــۈن كۈمۈش ــوپۇر بۈگ ــدى. ش ئى
ــك  ــتىكى كىچى ــا بېرىش ــن جەنۇبق ــرى ئۈرۈمچىدى ــۈش بازى كۈم
ــر كېچــە  ــەردە چوقــۇم بى ــۇ ي ــۇپ، شــوپۇرالر ب ــر ئۆتــەڭ بول بى
قونــۇپ ئۆتۈشــى كېــرەك ئىــدى. گەرچــە ئــۇالر ئاغــى بۇالقنىــڭ 
ــار  ــول ناچ ــن ي ــىمۇ، لېكى ــان بولس ــپ بولغ ــن چىقى داۋىنىدى
بولغانلىقــى ئۈچــۈن يولــى ئاۋۇمايۋاتاتتــى. تىلالخانمــۇ يــول 
ئازابىدىــن بەللىــرى ئاغرىــپ، بىــر دەم ســوزۇلۇپ يېتىۋېلىشــقا 
ئېغىــر  يەنــە  تىلالخــان  بولۇۋاتاتتــى.  تەقــاززا  شــۇنچىلىك 
ئايــاق بولــۇپ، قورســىقىدىكى بالىغىمــۇ يەتتــە ئايلىــق بولــۇپ 
ھېلىدىن-ھېلــى  كۈرەشــمۇ  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ  قالغانىــدى. 
قۇچۇقىغــا چىقىۋېلىــپ، بــەك ئــاۋارە قىلىــپ كېتىۋاتاتتــى. 
ئــۇالر قۇيــاش ئولتــۇرۇپ، شــام ۋاقتىدىــن ئۆتكەنــدە كۈمۈشــكە 
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ــتى.  ــا ئورۇنالش ــتە ياتاقق ــاران تەس ــپ، ئ كېلى

ــن  ــى ئورنىدى ــدى. ئەتىس ــۇزۇن ئى ــى ئ ــول تېخ ــۇغا ي ئاقس
تــۇرۇپ يولغــا چىقىــش ئۈچــۈن خېلــى ئــۇزۇن ۋاقىــت كەتتــى. 
ماشــىنىنىڭ موتــور ســۈيىنى ئېرىتىــپ، ئــوت ئالــدۇرۇش ئانچــە 
ئاســان ئەمــەس ئىــدى. ھــەر ھالــدا بۈگــۈن ئانچــە قىيىنچىلىــق 
چىقىــپ  كــۈن  ۋاقتىــدا  چىققــان  يولغــا  ئــۇالر  بولمىــدى. 
ــەچ  ــۈن ك ــدى. بۈگ ــورال ئى ــان ك ــى نىش ــدى. ئەمدىك بولغانى
ــۇپ،  ــە قون ــر كېچ ــدا بى ــا، كورلى ــا بېرىۋالس ــە كورلىغ كىرگۈچ
بىــراق  بوالتتــى.  ئۇالشــقىلى  ئاقســۇغا  ئەتىســى كەچكىچــە 
قېرىشــقاندەك كۈمۈشــتىن كېيىنكــى تــاش يــول ئانچــە ياخشــى 
ئەمــەس ئىــدى. يولالرنىــڭ بــەزى يەرلىــرى پۈتۈنلــەي بۇزۇلــۇپ 
كەتكەنىــدى. مــەن ئالدىرايمــەن ماڭغىلى، ئېشــىكىم ئالدىرايدۇ 
ياتقىلــى دېگەنــدەك، شــوپۇر ئالدىرغانچــە ماشــىنىنىڭ مېڭىشــى 
ئۇنىــڭ ئۈســتىگە تىلالخــان  بولۇۋاتاتتــى،  بــەك قواليســىز 
ئېغىــر ئايــاق بولغانلىقــى ئۈچــۈن ماشــىنىنى ئۇنچىلىــك قوپــال 
ــى  ــۆز خىيال ــم ئ ــەر كى ــىنىدا ھ ــى. ماش ــكىمۇ بولمايتت ھەيدەش
بىلــەن ئىــدى. شــوپۇر بۈگــۈن كورلىغــا بالــدۇراق بېرىۋېلىشــنى 
ئوياليتتــى، تىلالخــان قورســىقىدىكى ھامىلىنىــڭ تىنىمســىز 
ھەرىكەتلىرىدىن بىئارام ئىدى، ســۇلتانجان ئاقســۇغا بارغاندىن 
ــى  ــال بولىدىغانلىقىن ــە قىســمەت، تەقدىرگــە مۇپتى ــن نېم كېيى
ئويــالپ تىگــى يــوق خىيالالرغــا غــەرق بولغانىــدى. ماشــىنا 
تاشــلىق يولــدا ئىغــاڭالپ ئاســتا كېتىۋاتاتتــى. ســۇلتانجان 
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تاشــكەنتتە تــۇرۇپ قالغــان ئىنىســىدىن خاپــا ئىــدى. ئەگــەر ئــۇ 
ئۈرۈمچىگــە قايتىــپ كەلگــەن بولســا، بۇنــداق ســۈرگۈنگە دۇچار 
بولماســتىم، دەپ ئوياليتتــى ئىچىــدە. بىــراق بىردەمدىن كېيىن 
بــۇ خىيالىدىنمــۇ يالتىياتتــى. ئەگــەر ئــۇ قايتىــپ كەلگــەن 
بولســا، نېمــە كۈنلەرنــى كۆرەتتــى، ئۇنىڭغا ئوخشــاش ئوقۇشــقا 
كېتىــپ، قايتىــپ كەلگەنلــەر نېمــە كۈنلەرنــى كۆرۈۋاتىــدۇ. 
ــۇ  ــىمۇ ب ــۇ بولس ــۇ، ئ ــۇ بوپت ــپ قالغىنىم ــابتىن قېلى ــر ھېس بى
ئازاپتىــن قۇتۇلــدى. بــۇ زېمىنــدا يەنــە قانداق ئۆزگىرىشــلەرنىڭ 
بولىدىغانلىقىنــى كىــم بىلىدۇ. ســۇلتانجاننىڭ خىياللىرى ئاســتا 
- ئاســتا ماشــىنا ئارقىســىدا قېلىۋاتقــان چۆللــەردەك چەكســىز، 

ــدى.  ــاق ۋە تۈگىمــەس ئى قۇرغ

قۇيــاش تەڭرىتېغىنىڭ چوققىســىغا يېقىنــالپ قالغان ئىدى. 
ــۈپ  ــە ئۆت ــڭ كەينىگ ــا، تاغنى ــازراق سىلجىس ــە ئ ــاش يەن قۇي
كېتىدىغانــدەك قىالتتــى. بــۇ كــۈن پېتىۋاتقانلىقىنىــڭ، ئالەمنــى 
قاراڭغۇلــۇق قاپاليدىغانلىقىنىــڭ بىشــارىتى ئىــدى. چۆلنــى 
قاراڭغۇلــۇق قاپلىســا، ئادەمگــە ســۈرلۈك كۆرۈنىــدۇ. ئــۇالر ئامــال 
بــار كورلىغــا بالــدۇرراق بېرىۋېلىشــنى ئوياليتتــى. بىــراق ئــۇالر 
تېخــى قــارا شــەھەرگىمۇ كەلمىگــەن ئىدى. ھېلى دادىســىنىڭ، 
ھېلــى ئاپىســىنىڭ قۇچۇقىــدا تىپىــرالپ بواللمايۋاتقــان كىچىــك 
ــۈن -  ــدە ك ــى ئىچى ــار كوزۇپ ــىنىنىڭ ت ــۈن ماش ــۈرەش ئۈچ ك
كۈنلــەپ ئولتــۇرۇش تولىمــۇ ئازاپلىــق ئىــش ئىــدى. ئۇنىڭچــە 
بولســا، ھازىــرال ماشــىنىدىن چۈشــۈپ كــەڭ دالىــدا ئۇياقتىــن - 
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بۇياققــا يۈگــۈرۈپ، قىيغىتىــپ ئوينىغۇســى بــار ئىــدى. ئۇنىــڭ 
يۇمــران، پــاك قەلبــى ئاتا-ئانىســىنىڭ دەردىنــى، نېمىلەرنــى 
ــڭ غەمســىز  ــۇ بالىلىقنى ــن بىلســۇن!؟ ئ ــى نەدى ئويالۋاتقانلىقىن

زېمىنىــدا ئۆزىنىــڭ ئويۇنــى بىلــەن بەنــت ئىــدى. 

زېمىنغــا ئالەمنىــڭ قــارا پەردىســى يېيىلىــپ، يىراقتىــن 
چىراقالرنىــڭ غــۇۋا نۇرلىــرى كۆرۈنۈشــكە باشــلىدى.

ــاز قالــدۇق - دېــدى شــوپۇر، -يەنــە  ‐ قــارا شــەھەرگە ئ
يېرىــم ســائەتلەردىن كېيىــن قارا شــەھەر دەرياســىدىن ئۆتىمىز. 
تەلىيىمىزگــە قــارا شــەھەر دەياســىنىڭ كۆۋرۈكــى ســاق بولســا 

ياخشــى بوالتتــى.

شــوپۇرنىڭ چىرايىــدا قاراشــەھەرگە ئــاز قالغانلىقىدىــن 
ــدە  ــا كۆڭلى ــۋە ئەتســىمۇ، ئەمم ــرى جىل خوشــاللىنىش ئىپادىلى
ــى 3 -  ــەر يىل ــى ھ ــدى. چۈنك ــار ئى ــمۇ ب ــر تەشۋىش ــە بى يەن
ــقىن  ــىدا تاش ــەھەر دەرياس ــارا ش ــالپ ق ــن باش ــاي مەزگىلدى ئ
ــز ســۇلىرى  ــاغ تەرەپتىــن ئېرىــپ كېلىدىغــان ئەگى بوالتتــى. ت
دەريــا ســۈيىگە قوشــۇلۇپ، ئېقىنغــا پاتماي قاالتتى. ئەســلىدىن 
ئانچــە ئېگىــز ياســالمىغان ياغــاچ كــۆۋرۈك ســۇ بىلــەن ئېقىــپ 
كەلگــەن مــۇز پارچىلىــرى ۋە چــاۋا - چاتقىالرغــا تولســالغۇ 
ــۆۋرۈك  ــدە ك ــۇرىۋىتەتتى. بەزى ــن تاش ــۇنى ئېقىندى ــۇپ، س بول
ــى  ــدە كۆۋرۈكن بىرقانچــە كــۈن ســۇنىڭ ئاســتىدا قالســا، بەزى

ــى.  ــپ كېتەتت ســەل ئېلى
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ماشــىنا قــارا شــەھەر دەرياســىغا يېقىنالشــقانچە، قاراشــەھەر 
دەرياســىدىن كېلىۋاتقان ئۈزۈك - ئۈزۈك شــاۋقۇنالر ئاڭلىنىشــقا 
باشــلىدى. ئادەتتــە قاراشــەھەر دەرياســى قارىماققــا شــۇنچە 
جىمجىــت ئاقىدىغانــدەك كۆرۈنســىمۇ، ئەممــا ئاســتى بــەكال تېــز 
ــداق  ــەن ھەرقان ــپ كەلگ ــن ئېقى ــاغ تەرەپتى ــى، شــۇڭا ت ئاقاتت
ــەن  ــى بىل ــىلەرگە ئۇرۇلىش ــتىدىكى نەرس ــۇ ئاس ــر نەرســە س بى
ــن  ــىنىنىڭ چىرىقىدى ــى ماش ــى. يولن ــاۋقۇن چىقاتت ــق ش قاتتى
باشــقا يورۇتقــۇدەك ھېچقانــداق باشــقا يورۇقلــۇق يــوق ئىــدى. 

ماشــىنا كۆۋرۈككــە يېقىنــالپ قالغانىــدى.

‐ خۇداغــا شــۈكرى – دېــدى شــوپۇر نەپىســىنى تولــۇق 
ــدۇ، دەپ  ــىپ كەتكەنمى ــۇ بېس ــى س ــپ، - كۆۋرۈكن قويۇۋېتى
بــەك ئەنســىرىگەنىدىم، ســۇ تېخــى ئــۇ دەرىجىــدە ئۆرلىمەپتــۇ. 

ــدۇق. ــان بول ــەم ئۆتىدىغ ــن خاتىرج كۆۋرۈكتى

ــرەك -  ــپ كەلمىگــەن بولســا كې ــى يېتى ــم مەزگىل ‐ بەلكى
دېــدى ســۇلتانجان شــوپۇرغا قــاراپ،- ئادەتتــە ئەگىــز ســۈيى 
ــى  ــورۇز ئېي ــە ن ــدۇ. گەرچ ــە چىقى ــالپ ئەۋجىگ ــن باش نورۇزدى
ــڭ  ــدى، ئۇنى ــى ئىللىمى ــاۋا تېخ ــا ھ ــىمۇ، ئەمم ــەن بولس كىرگ
ئۈســتىگە باھــار بــۇ يىــل كېچىكىــپ كېلىدىغانــدەك قىلىــدۇ.

‐ كۆڭلۈمدە بىر ئەنسىرەش بار ئىدى، ئەمدى كۆۋرۈكتىنمۇ 
ــەچ  ــەك ك ــەك ب ــز دېس ــا بارىمى ــدۇق. كورلىغ ــاالمەت ئۆتۈۋال س
قالغۇدەكمىــز، بۈگــۈن كېچىنــى تاشــدەندە ئۆتكۈزســەك – 
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ــرەك ســەھەر  ــە بەك ــا ئەت ــىرەپ.- ئەمم ــوپۇر كۈلۈمس ــدى ش دې
قوزغىاليلــى، بولمىســا، ئاقســۇغا يېتىــپ بارالمايمىــز. 

شــۇنداق قىلىــپ، ئــۇالر ئاخىــرى تاشــتەندە قونــدى. تــار 
ــان شــىر بالىســىدەك تىــت - تىــت  قەپەســگە ســولىنىپ قالغ
بولــۇپ كەتكــەن كــۈرەش ماشــىنىدىن چۈشــۈپال ئۇيــاق - 
بۇياققــا ماڭغىلــى تــۇردى، ئاپىســى تىلالخان كۈرەشــنىڭ يوقاپ 
كېتىشــىدىن ئەنســىرەپ، ئارقىســىدىن قوغــالپ يۈرەتتــى، ئەمما 
قورســىقى خېلى ئېغىرالپ قالغاچقا مېڭىشــى تــەس بولۇۋاتاتتى. 
ئۈنىــڭ ئۈســتىگە ماشــىنىدا ھەرىكــەت قىلمــاي ئــۇزاق ئولتــۇرپ 
كەتكەچكــە پۇتلىــرى ئۇيۇشــۇپ كەتكــەن ئىــدى. شــوپۇر بىلەن 
ــاق ئۇقۇشــۇش ئۈچــۈن كۈتۈۋېلىــش بۆلۈمىگــە  ســۇلتانجان يات

كىرىــپ كەتكەنىــدى.

خــوراز  ئۈچىنچــى  ئەتىســى  ئــۇالر  قىلىــپ  شــۇنداق 
چىللىغانــدا يولغــا چىقتــى. تــاڭ ئەمــدى سۈزۈلۈشــكە باشــلىغان 
بولغاچقــا يىراقتىكــى نەرســىلەرنى تېخــى ئېنىــق ئىلغــا قىلغىلى 
ئــۇالر ناشــتىنى كورلىــدا قىلىشــقا كېلىشــكەن  بولمايتتــى. 
ئىــدى. ئۇيقىســىغا قانمىغــان كــۈرەش دادىســى ســۇلتانجاننىڭ 
قۇچۇقىــدا ئۇخالۋاتاتتــى. ئــۇالر باشــئەگىمدىن ئۆتۈشــىگە تــاڭ 

ــورۇدى.  ي

ئــۇالر كورلىــدا خېلــى ئۇبــدان غىزاالنــدى، ئەممــا كــۈرەش 
ئۇيقىســىنى ئاچالمــاي تــۈزۈك بىرنەرســە يېيەلمىــدى. يولــدا 
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كۈرەشــكە بېرىــش ئۈچــۈن نــان ۋە ســۇ ئېلىۋالــدى. چۈشــلۈك 
تاماقنــى كۇچــادا يېيىشــنى پىــالن قىلــدى. كــورال بىلــەن 
ــۈر  ــىم بۈگ ــاش بىرقىس ــە ئوخش ــدا چېدىرگ ــڭ ئارىلىقى بۈگۈرنى
ناھىيىســىگە تــەۋە يېزىالرنــى ھېســابقا ئالمىغانــدا يــول يەنىــال 
چۆلدىكــى  قىالتتــى.  داۋام  ئوتتۇرىســىدا  باياۋاننىــڭ  چــۆل 
زومچەك-زومچــەك قەبرىگــە ئوخشــايدىغان كىچىــك تۆپىلــەر 
ئادەمنــى ئىختىيارســىز تارىــخ قاينىمىغــا باشــالپ كىرەتتــى. بــۇ 
زومچەكلــەر چۆللــەردە قەبرىســىز قالغــان قەھرىمانلىرىمىزنىــڭ 
تەبىئــەت ئاتــا قىلغــان قەبرىســىدەك بىلىنەتتــى. ئۇالرنىــڭ 
ئۈســتىدە ئۆســۈپ قالغــان چاكانــدا ۋە قامغاقــالر ئۇالرغــا ســوۋغا 
ــا  ــۇ تارىخق ــى. »بىزم ــەك كۆرۈنەتت ــان گــۈل - چېچەكت قىلىنغ
ئايلىنىمىــز بىــر كۈنلــەردە، بىزنىڭمــۇ دەرت-ھەســرەتلىرىمىزنى 
يازىدىغــان ئــادەم چىقارمــۇ؟ بىــراق، تارىخىمىــز ئاساســەن 
خاتىرىســىز قالغانىكــەن، يېزىلغانلىرىنىڭ بىر قىســمى يېغىلىق 
يىللىرىــدا ۋەيــران بولغــان بولســا، يەنــە بىرقىســمى ئەقلــى كور 
ســۇپى، ئىشــان ۋە ئىمــان ئوغرىلىرىنىــڭ قولىــدا جەھەننەمگــە 

ــدە. ــۇلتانجان ئىچى ــى س ــۇ« دەپ ئوياليتت ــۈم قىلىنىپت مەھك

ماشــىنا يولــدا بىــر خىــل ســۈرەت بىلــەن كېتىۋاتاتتــى. 
يولــدا ئۇچــراپ قالىدىغــان ماشــىنا ياكــى ئاپتوبۇســالر ناھايىتــى 
ــاز ئىــدى. ھەممــە يەرنــى سىىياســىي كــۈرەش قاپلىغــان بــۇ  ئ
كۈنلــەردە ھۆكۈمەتنىــڭ رۇخسىتىســىز بىــر يەرگــە بېرىشــمۇ 
ــۇپ  ــدا تۇتۇل ــاۋادا يول ــالر ن ــدى. رۇخسەتســىز ماڭغان ــن ئى قىيى
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ــى. ــر جازالىناتت ــا، ئېغى قالس

ئالدىكــى  شــوپۇر  دېــدى   – قالــدۇق  ئــاز  بۈگۈرگــە   ‐
مەھەللىنــى كۆرســىتىپ تــۇرۇپ، -بۈگۈردىــن ئۆتســەكال كۇچاغا 

ــز.  كېلىمى

بۈگــۈر تارىختــا قاراخانىيالر بىلەن ئىدىقــۇد ئۇيغۇر ئېلىنىڭ 
چېگراســى بولغــان ئىكــەن، بۈگۈنمــۇ ئاقســۇ بىلــەن كورلىنىــڭ 
چېگراســى ئىــدى. يــول بــازار ئىچىدىــن ئۆتمىگەنلىكــى ئۈچــۈن 
يــول ياقىســىغا مەخســۇس يولۇچىــالر ئۈچــۈن بىــر بېكــەت 
ــىنىالرمۇ  ــارا ماش ــالرمۇ، ق ــە ئاپتوبۇس ــۇ يەرگ ــېلىنغانىدى. ب س
چۈشــەتتى. ئۇالرمــۇ بــۇ يــەردە بىــردەم توختــاپ ئــارام ئالــدى. 
كۈرەشــكە نــان ۋە ســۇ بــەردى، ئۆزلىرىمــۇ ســۇ ئىچتــى. ئاندىــن 

يوللىرىنــى يەنــە داۋام قىلــدى.

بۈگــۈر بىلــەن كۇچانىــڭ ئارىلىقــى يــۈز كىلومېتېردىــن 
ئاشــاتتى، باشــقا ئەھــۋال بولمىســا، ئىككــى يېرىــم ياكــى ئــۈچ 
ــپ،  ــن چىقى ــى. بۈگۈردى ــپ كېتەتت ــا كىرى ســائەتلەردە كۇچاغ
چۆلدىــن ئۆتســىال كۇچاغــا تــەۋە لەڭگــەر، بوســتان ياقــا، 
ئــۇزۇن مەھەلىلىرىگــە ئۇلىشــاتتى. يولمــۇ ئانچــە زىرىكىشــلىك 
ــىغا  ــۇزۇن يېزىس ــىنا ئ ــقاندەك ماش ــراق قېرىش ــى. بى تۇيۇلمايتت
كېلىشــى بىلەنــال تىلالخاننىــڭ قورســىقى ئاغرىشــقا باشــلىدى. 
تىرىشــقان  بىلىندۈرمەســلىككە  يېنىدىكىلەرگــە  دەســلەپتە 
بولســىمۇ، ئەممــا ئاغرىــق بارغانچە كۈچىيىۋاتقاچقا، ســۇلتانجانغا 
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دېمــەي بولمىــدى. ماشــىنىنى توختىتىــپ يول ياقىســىدا بىردەم 
ئــارام ئالــدى، بىــراق ئاغرىــق توختايدىغانــدەك ئەمــەس ئىــدى. 
قورســىقى تولغاقتىــن ئاغرىۋاتامدىكــى دېســە، بــاال تېخــى يەتتــە 
ــەس  ــدەك ئەم ــچ توختايدىغان ــق ھې ــدى. ئاغرى ــق بولغانى ئايلى
ــرى  ــى. ئاخى ــەردە تۇرۇۋەرســىمۇ بولمايتت ــۇ ي ــن ب ــدى. لېكى ئى
كۇچــا بازىرىغــا كىرىــپ ئــارام ئېلىــش ۋە شــۇ يــەردە تىلالخاننى 
ــۇالر كۇچاغــا  دوختۇرخانىغــا كۆرســىتىش قارارىغــا كېلىشــتى. ئ
كەلگەنــدە تىلالخــان ئاللىقاچان بواللماي قالغانىدى. ماشــىنىنى 
ئــۇدۇل دوختۇرخانىغــا ھەيدېــدى. كۇچــا دوختۇرخانىســىدا 
ــەت  ــر، مەم شــۇ چاغــالردا ئۇمەيراخــان، ھەمراخــان، ئابدۇقادى
ئابدۇلــال قاتارلىــق بىــر قىســىم  يېڭىدىــن مەكتــەپ پۈتتــۈرۈپ 
كەلگــەن ئىقتىدارلىــق يــاش دوختــۇرالر بــار ئىــدى. تىلالخاننــى 
ئــۇدۇل بالىنســتقا ئالــدى. تەكشــۈرۈپ كــۆرۈپ، ھامىلىنىــڭ 
ئورنىدىــن قوزغىلىــپ كەتكەنلىكــى، شــۇ ســەۋەبتىن بالىنىــڭ 
تۇغۇلــۇش ئالدىــدا ئىكەنلىكــى مەلــۇم بولــدى. شــۇنىڭ بىلــەن 
ســۇلتانجان ۋە تىلالخانــالر كۇچــادا قالىدىغان، شــوپۇر ئاقســۇغا 

ــدى. ــاراپ يولىنــى داۋامالشــتۇرۇدىغان بول ق
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كۇچادا قېلىش

بالىنىســتقا  تىلالخــان  تۇغۇلــدى.  كۇچــادا  گۈلشــەن 
ئېلىنغاندىــن كېيىــن، بــاال تۇغۇلــۇپ، بوۋاققــا گۈلشــەن ئىســمى 
قويۇلغانىــدى. بــاال پەقــەت يەتتــە ئايلىــق بولۇپــال تۇغۇلغانلىقى 
ئۈچــۈن ناھايىتــى كىچىــڭ ۋە ئاجىــز ئىــدى. بالىنىــڭ ھەرزامان 
چاچىــراپ كېتىــش ئېھتىمالى بار ئىدى. شــۇڭا دوختــۇرالر بالىغا 
ئاالھىــدە ئىمتىيــاز بىلــەن قــاراپ، ئاالھىدە بېقىلىدىغــان يەردە 
ئاتــا - ئانىســىدىن ئايرىــپ بېقىۋاتاتتــى. بالىنىــڭ قاچانــالردا 
يېتىلىــپ، ئانىســىنى ئەمگــۈدەك ھالغــا كېلىشــى تېخــى ئېنىــق 
ــان  ئەمــەس ئىــدى. تىلالخــان گەرچــە دوختۇرخانىدىــن چىقق
يوقــالپ،  دوختۇرخانىنــى  كۈنــى  ھــەر  ئەممــا  بولســىمۇ، 
گۈلشــەننىڭ ئەھۋالىنــى ئىگىلــەپ تۇرۇۋاتاتتــى. دوختــۇرالر 
بالىنىــڭ ئەھۋالــى ھەققىــدە ئېنىــق بىرنېمــە دېيەلمىگەنلىكــى 
ئۈچــۈن، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئاقســۇغا قاچــان ماڭااليدىغانلىقىنىمۇ 
بىلمەيتتــى. ســۇلتانجان بــۇ ئەھۋالالرنــى بىلــدۈرۈپ، ئاقســۇ ۋە 
ئۈرۈمچىگــە خــەت يــازدى. خەتنىــڭ جاۋابــى كېلىــش ئۈچۈنمــۇ 
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ھېــچ بولمىغانــدا ئىككــى  - ئــۈچ ھەپتــە ۋاقىــت كېتەتتــى.

شــۇنداق قىلىــپ ئــۇالر كۇچــادا بىرمەزگىــل تــۇرۇپ قالــدى. 
كۇچــا يېڭــى شــەھەر تېخــى يېڭىدىــن قۇرۇلغــان بولــۇپ، ئانچە 
چــوڭ ئەمــەس ئىــدى. 1958 - يىلــى كۇچانــى، يەنــى ھازىرقى 
كونــا شــەھەرنى ســۇ بېســىپ كەتكەنلىكى ئۈچــۈن، ناھىيىلىك 
ھۆكۈمــەت قــارار ماقۇلــالپ، كۇچــا بازىرىنىــڭ شــەرقىدىكى 
ســايلىققا ھۆكۈمــەت ئورگانلىرىنــى كۆچــۈرۈپ چىقىــپ، شــەھەر 
پەيــدا قىلغانىــدى. شــۇندىن باشــالپ ئەســلىدىكى كۇچــا 
ــا شــەھەر، يېڭىدىــن قۇرۇلغــان تۇرالغــۇالر يېڭــى  ــرى كون بازى
شــەھەر دەپ ئاتالغــان. يېڭــى شــەھەردە ئاساســەن ھۆكۈمــەت 
ــە -  ــڭ ئائىل ــالر ۋە ئۇالرنى ــدا ئىشــلەيدىغان خادىم ئورگانلىرى
تاۋابىئاتلىــرى بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئەتىگــەن، ئاخشــامدا ۋە 
بــازار كۈنلىــرى بولىدىغــان ســودا - ســېتىق بازارلىرىمــۇ ئانچــە 
شــەكىللىنىپ كەتمىگەنىــدى. كىشــىلەر يەنىــال كونــا شــەھەرگە 
كىرىپ ســودا - ســېتىق قىلىشــقا ئادەتلەنگەنىدى. ســۇلتانجان 
ــدا  ــاي جەريانى ــى ئ ــان ئىكك ــادا تۇرغ ــان كۇچ ــەن تىلالخ بىل
كۇچادىكــى يېمــەك - ئىچمــەك مەئىشــەتلەرنىڭ ئۈرۈمچىگــە 
ئادەملىرىنىــڭ  ئىكەنلكىنــى،  كەڭــرى  ۋە  مــول  قارىغانــدا 
مۇاليىــم، تــۈز، ســاددا ۋە كــەڭ قورســاق ئىكەنلىكىنــى ھېــس 
قىلــدى. ئۈنىــڭ ئۈســتىگە ھاۋاســىمۇ ئۈرۈمچىگــە قارىغانــدا 
خېلــى ئىسســىق ئىــدى. مەيلــى يېڭــى شــەھەر بولســۇن، مەيلى 
كونــا شــەھەر بولســۇن ئەتراپــى چــوڭ - كىچىك يېزىــالر بىلەن 
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ــۆپ  ــى ك ــالر ناھايىت ــن باغ ــەھەرگە يېقى ــۇپ، ش ــان بول ئورالغ
ئىــدى. چــوڭ شــەھەرلەردە تۇغۇلــۇپ، چــوڭ بولغــان بــۇ ياشــالر 
كۇچانــى ياقتــۇرۇپ قالــدى. ئــۇالر مەســلىھەت قىلىــپ ئاقســۇغا 
ــە  ــرى خالىغانچ ــۇالر ئۆزلى ــا ئ ــدى، ئەمم ــارار قىل ــلىققا ق بارماس
ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ  قااللمايتتــى.  بارمــاي، كۇچــادا  ئاقســۇغا 
گۈلشــەن تېخــى دوختۇرخانىــدا ئىــدى. شــۇنىڭ بىلــەن ئــۇالر 
يەنــە ئۈرۈمچىگــە خــەت يېزىــپ، كۇچــادا قېلىــش ئىســتىكىنى 

ــدۈردى. بىل

ئــۇالر كۇچــادا تۇرۇۋاتقىلــى تــۆت ئايدىــن ئاشــتى. گۈلشــەن 
تېخــى دوختۇرخانىدىــن چىقمىغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئەھۋالــى 
بۇرۇنقىدىــن خېلــى ياخشــىلىنىپ قالغانىــدى. كــۈرەش ئاپىســى 
تىلالخانغــا ئەگىىشــپ، ھــەر كۈنــى دوختۇرخانىغــا سىڭلىســى 
تېخىچــە  گۈلشــەن  بىــراق  باراتتــى.  كۆرگىلــى  گۈلشــەننى 
ــەن  ــى بىل ــا سىڭلىس ــدە بېقىلىۋاتقاچق ــڭ ئىچى ــەك قۇتىنى ئەين
يۈزتۇرانــە كۆرۈشــەلمەيتتى. بەزىــدە ئۇكامنــى كۆتۈرىمــەن، دەپ 

كەپســىزلىك قىالتتــى. 

ئــۇالر دەســلەپكى ئىككــى ئــاي جەريانىــدا دوختۇرخانىنىــڭ 
بىــر ئۆيىــدە تــۇردى. كېيىــن كۇچــا ناھىيەلىــك ھۆكۈمــەت 
كادىــرالر رايونىغــا ئورۇنالشــتۇردى. كادىــرالر رايونــى بۇرۇنقــى 
كۇچــا ناھىيىلىــك خەلــق قۇرۇلتىيــى جايالشــقان ئۆيلــەر بىلــەن 
بىــر يــەردە بولــۇپ، بــۇ يــەردە پەقــەت ھۆكۈمــەت ئورگانلىرىــدا 
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ئىشــلەيدىغان كادىرالرنىــڭال ئۆيــى بــار ئىــدى. ئۇنىڭغىچــە 
ئۈرۈمچىدىــن ئۇالرغــا ئاالقــە قەغىزىمــۇ كەلــدى. ئاالقــە قەغىزىدە 
، ئــۇالر ئاقســۇغا تــەۋە ھەرقانــداق يــەردە قالســا بولۇدىغانلىقــى 
ــە  ــپىي ئاالھىدىلىكىگ ــى كەس ــڭ ئۇالرن ــك ھۆكۈمەتنى ۋە يەرلى
بولىدىغانلىقــى  ئورۇنالشتۇرســا  خىزمەتكــە  مۇۋاپىــق  قــاراپ 
يېزىلغانىــدى. يۇقىرىنىــڭ تەۋسىيەســى بويىچــە تىلالخــان 
كۇچــا ناھىيىلىــك پوچتــا - تېلېگــراف ئىدارىســىنىڭ تېلېفــون 

ــۇپ ئورۇنالشــتى.  بۆلۈمىگــە تېلېفونىســت بول

كۇچــادا تۇنجــى تېلېگــراف پونكىتى 1894 - يىلى قۇرۇلغان 
بولــۇپ، 1910 - يىلــى تۇنجــى پوچتــا ئىدارىســى قۇرۇلغــان. 
1935 - يىلــى تېلېگىــراف پونكىتــى تېلېگــراف ئىدارىســىغا 
بىلــەن  ئىدارىســى  يىلــى پوچتــا  ئۆزگەرتىلگــەن. 1949 - 
تېلېگــراف ئىدارىســى ئايرىــم - ئايرىــم ئىــدارە بولــۇپ تەســىس 
قىلىنغــان. 1952 - يىلــى پوچتــا ئىدارىســى بىلــەن تېلېگــراف 
ئىدارىســى بىرلەشــتۈرۈلۈپ، پوچتــا - تېلېگراف ئىدارىســى دەپ 
ئاتالغــان. ســۇلتانجان ناھيىلىك مال دوختۇرخانىســىغا تەقســىم 
قىلىنــدى. ســۇلتانجاننىڭ ئــۇ يەردىكــى خىزمىتــى تەرجىمانلىــق 
ــق  ــىدا تەرجىمانلى ــۇرالر ئارىس ــەن دوخت ــالر بىل ــۇپ، مالچى بول
قىالتتــى. ئــۇ چاغــالردا پۈتــۈن چارۋىچىــالر ئۇيغــۇر، دوختــۇرالر 
خەنــزۇ بولغانلىقــى ئۈچــۈن چارۋىچىالرنىــڭ ئاالقــە ئىشــلىرىدا 

ناھايىتــى زور قىينچىلىقــالر بولغــان. 
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ــم  ــى تارى ــى ھايات ــۇندىن كېيىنك ــنىڭ ش ــك كۈرەش كىچى
ــە  ــقان مەدەنىيەتك ــمىغا جايالش ــىمالىي قىس ــتانلىقىنىڭ ش بوس

ــى. ــۇلۇپ كەتت ــا قوش ــر ئېقىنىغ ــڭ تەقدى ــۇ زېمىننى ــاي  ب ب



028

بالىلىق چاغالر

كــۈرەش يەتتــە ياشــقا كىرگــەن يىلــى، يەنــى 1966 - 
يىلــى 9 - ئايــدا مەكتەپكــە كىــردى. ئاتــا - ئانىســىنىڭ 
ئارزۇســى بىلــەن كۇچــا ناھىيىلىــك 4 - باشــالنغۇچتا ئوقۇدى. 
4 - باشــالنغۇچ يېڭــى شــەھەر ئىچىدىكــى خىتايچــە مەكتــەپ 
ــەر  ــى ئائىلىلىكل ــۇش ئەترىت ــى قۇرۇل ــى چاغدىك ــۇپ، ئەين بول
قوروســىغا يېقىــن يــەردە ئىــدى. كۈرەشــنىڭ تۇنجــى مەكتــەپ 
 -  4 كــۈرەش  باشــالنمىدى.  كۆڭۈللــۈك  ئانچــە  ھاياتــى 
باشــالنغۇچتىكى بىردىنبىــر ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچى بولــۇپ، خۇددى 
ــپ  ــەن دەپ بىلىنى ــا م ــەركىدەك، مان ــىدىكى س ــالر ئارىس قوي
تۇراتتــى. خىتــاي ئوقۇغۇچىالردىكــى مەدەنىيەت ئەنئەنىســىدىن 
ئالماســلىق، كەمســىتىش،  ئارىغــا  ياتالرنــى  شــەكىللەنگەن 
خــورالش ۋە بــوزەك قىلىــش پىسخىكىســى كۈرەشــنىڭ مەكتــەپ 
ھاياتىغــا قــارا كۆلەڭگــە تاشــالۋاتاتتى. ئــۇ ھــەر قېتىــم خىتــاي 
ساۋاقداشــلىرى تەرىپىدىــن بــوزەك قىلىنغانــدا قەلبــى چەكســىز 
ئازابقــا توالتتــى. ئــۇ بۇنــداق ئەھۋالالرغــا دۇچ كەلگەنــدە دائىــم 
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ئوقۇتقۇچىلىرىدىــن مــەدەت تىلەپ، ئۇالرنىــڭ كۆزىگە تەلمۈرۈپ 
ســوغۇق  كۆزىدىكــى  ئوقۇتقۇچىلىرىنىــڭ  بىــراق  باقاتتــى. 
ــى  ــران قەلب ــڭ يۇم ــۈركىنەتتى. ئۇنى ــى ش ــۆرۈپ تېن ــى ك نۇرن
ئوقۇتقۇچىلىرىدىــن ئادالــەت ئســتەيتتى. بىــراق ئەســىرلەر بويــى 
ئىرىقچىلىــق يىلتىــز تارتقــان تۇپراقتىــن كەلگەن بۇ كىشــىلەرگە 
ــات  ــان ي ــاڭالپ باقمىغ ــن ئ ــەت ئەجدادلىرىدى ــبەتەن ئادال نىس

ئۇقــۇم ھېســابلىناتتى.

1966 - يىلىنىــڭ ئاخىرىدىــن باشــالپ ســۇلتانجان تارتىپ 
چىقىرىلــدى. بېشــىغا قالپــاق كېيدۈرۈلــۈپ، ســازايى قىلىنىشــقا 
ــۇپ،  ــۇر بول ــان ئۇنس ــە باغالنغ ــۇلتانجان چەتك ــالندى. س باش
كۇچادىكــى ئــەڭ خەتەرلىــك ئادەملەرنىڭ بىرى ھېســابلىناتتى. 
كۈنــدۈزى بېشــىغا قەغــەز قالپــاق كىيگۈزۈلــۈپ، بوينىغــا تاختاي 
ئېســىلىپ، كوچىمــۇ - كوچــا ســازايە قىلىنســا، كېچىســى 
يىغىــن ئېچىلىــپ، تەنقىــت قىلىناتتــى. بــۇ ئىــش پەقــەت 
ــغا  ــمۇ دادىس ــك كۈرەش ــدى. كىچى ــەن كەتمى ــۇلتانجان بىل س
ئوخشــاش مەكتەپتــە ساۋاقداشــلىرى تەرىپىدىــن بېشــىغا چىلەك 
كىيدۈرۈلــۈپ، ســىنىپمۇ ســىنىپ ســازايى قىلىــپ، ئــۇرۇپ 
ئويناشــنىڭ ئوبيېكتــى بولــۇپ قالــدى. بەزىــدە كۈرەشــنى 
مەكتــەپ مەيدانىــدا ســازايى قىلىــپ، تېپىپ ئوينايتتــى. گەرچە 
ئوقۇتقۇچىــالر بــۇ ئىشــالرنى كــۆرۈپ تۇرســىمۇ كۆرمەســكە، 
ــەن  ــۇالر تەربىيەلەنگ ــاالتتى. ئ ــىمۇ بىلمەســكە س ــپ تۇرس بىلى
ــەت  ــۇالر پەق ــدى، ئ ــوق ئى ــى ي ــالردا ئىنســانىيەت ئوقۇم مائارىپ
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ــەن  ــدۇ«، دېگ ــەر يۇتى ــاڭ ي ــى ئويلىمىس ــڭ »ئۆزۈڭن كوڭزىنى
ھېكمىتىگــە ئىشــنەتتى.

زۇ- تارتقــان  مەكتەپتــە  كۈرەشــنىڭ  ئوغلــى  تىلالخــان 
لۇملىرىنــى ئاڭلىغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئېغىــز ئېچىــپ بىــر 
نېمــە دېيەلمەيتتــى. دەردىنــى ئىچىگــە يۇتــۇپ، يۈرىكىنــى 
پۇچۇلىماقتىــن باشــقا ئامالــى يــوق ئىــدى. ئاخىــرى تىلالخــان 
 2- چىقىرىۋېلىــپ  مەكتەپتىــن  -4باشــالنغۇچ  كۈرەشــنى 
باشــالنغۇچ مەكتەپكــە بېرىــش قارارىغــا كەلــدى. -2باشــالنغۇچ 
كۇچــا يېڭــى شــەھەردىكى چــوڭ ھــەم  نۇقتىلىــق  باشــالنغۇچ  
بولــۇپ، بــۇ مەكتەپتــە پەقەت ئۇيغــۇر ئوقۇغۇچىلىرىال ئوقۇيتتى. 

 -  2 كــۈرەش  باشــالپ  ئايدىــن   -  2 يىلــى   -  1967
ــەردە 4 -  ــۇ ي ــلىدى. ب ــقا باش ــە ئوقۇش باشــالنغۇچتا ئۇيغۇرچ
باشــالنغۇچ مەكتەپتىكىــدەك خورلىنىــش، بــوزەك بولــۇش، 
يەكلىنىــش بولمىســىمۇ، ئەممــا ئوقۇتقۇچىــالر كۈرەشــكە باشــقا 
ــى.  ــە قىالتت ــراق مۇئامىل ــدا ســەل قاتتىق ــا قارىغان ئوقۇغۇچىالرغ
ــدە ســىنىپتا بىۋاســتە دادىســى ســۇلتانجاننىڭ سىياســىي  بەزى
جىنايەتلىرىنــى تىلغــا ئېلىــپ، تەنقىــت قىالتتــى. ئــۇ چاغــالردا 
ئوقۇتقۇچىالرنىــڭ ئوقۇغۇچىالرنــى ئۇرۇشــى ئادەتكــە ئايالنغــان 
ــپ قالســا ياكــى كەپســىزلىك قىلســا،  ــۇپ، كىچىكى ــش بول ئى
ئوقۇتقۇچىالر تەرىپىدىن جازالىناتتى. كۈرەش 2 - باشالنغۇچتا 
قاتتىــق قــول ئوقۇتقۇچىــالر تەرىپىدىــن جازالىنىشــى ۋە دادىســى 
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ــى  ــت قىلىش ــاپ تەنقى ــە ئات ــمىنى مەكتەپت ــۇلتانجاننىڭ ئىس س
ــى  ــكە ناھايىت ــان كۈرەش ــى قالغ ــن كۆڭل ــلىدىن مەكتەپتى ئەس
ــەن  ــالنغۇچتا كۆرگ ــتىگە -4باش ــڭ ئۈس ــدى. ئۇنى ــر كەل ئېغى
خورلۇقلىــرى تېخــى ئېىســىدىن كۆتۈرۈلــۈپ كەتمىگەنىــدى. 
كــۈرەش بىــر مەزگىــل ئۆيدىــن مەكتەپكــە بارىمــەن، دەپ 
چىقىــپ كەتســىمۇ، ئەممــا مەكتەپكــە بارمــاي، كوچىــدا الغايالپ 
ــدە  ــۇ ئىشــالرنى بىلگەن ــۈزدى. تىلالخــان ب ــۈن ئۆتك ــۈرۈپ ك ي
ئاللىقاچــان كېچىككەنىــدى. كۈرەشــنىڭ مەكتەپكــە بېرىــش 
ــس  ــۇ كۈرەشــنى سەۋەبســىز دەرى ــدى. مەكتەپم ــى قالمىغانى راي

قالــدۇردى دەپ مەكتەپتىــن چىكىندۈرگەنىــدى. 

كــۈرەش 1967 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ بېشــىدىن باشــالپ 
مەكتەپتىــن رەســمىي توختىــدى. سىڭلىســى گۈلشــەن 4 ياشــقا 
كىرىــپ قالغانىــدى. ســۇلتانجان نــازارەت ئاســتىدا ئىــدى. 
بىــراق بەزىــدە ئۆيگــە كېلىــپ - كېتىــش مۇمكىنچىلىكــى بــار 
ئىــدى. كــۈرەش شــۇندىن كېيىــن ئۆيــدە بولــدى. سىڭلىســى 
گۈلشــەننى بېقىــپ، ئاپىســى تىلالخانغــا ياردەملىىشــپ يــۈردى. 
كەســكىن  ناھايىتــى  ۋەزىيىتــى  سىياســىي  جەمئىيەتنىــڭ 
ئىــدى. چوڭالردىــن تارتىــپ كىچىكلەرگىچــە بىــرەر ئېغىــز 
مۇناســىۋەتلىك  قىلىــپ ســېلىش ھاياتلىققــا  ســۆزنى خاتــا 
چــوڭ ئىــش ھېســابلىناتتى. ئەتراپىدىكــى بارلىــق خىتــاي 
قوشــنىالر ھومىيىشــىپ قارىشــاتتى، ئۇيغۇالرنىــڭ كۆپىنچىلىــرى 
دوقۇرۇشــۇپ قېلىشــتىن ئۆزلىرىنــى قاچۇراتتــى. بەزىــدە كۈرەش 
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ــىمۇ  ــەپ كىرس ــاق ي ــن تاي ــنىلىرىنىڭ بالىلىرىدى ــاي قوش خىت
ــدى.  ــوق ئى ــى ي ــن باشــقا ئامال ــى چىشــلەپ، چىدىماقتى لىۋىن
1967 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ -22كۈنــى مۇنــەۋۋەر تۇغۇلــدى. 
ــۇ  ــدا تىلالخانم ــڭ ئوتتۇرىلىرى ــۇالپ 1968 - يىلىنى ــا ئ بۇنىڭغ
ــام بىلــەن  چەتكــە باغالنغــان ئۇنســۇرنىڭ خۇتۇنــى دېگــەن ن

پوچتىخانىدىكــى ئىشــىدىن توختىتىلــدى. 

بــۇ مەزگىلــدە ئىشــتىن توختــاش ياخشــىلىقنىڭ بىشــارىتى 
ــەي  ئەمــەس ئىــدى. ئائىلىنىــڭ ئىقتىســادىي مەنبەســى پۈتۈنل
ئۈزۈلەتتــى. ســۇلتانجان يېزىغــا چۈشــۈرۈۋېتىلگەنىدى، كۆپىنچە 

ۋاقىتــالردا ئۆيــدە بواللمايتتــى.

ھاياتنىڭ بۇ ھالەتتە يەنە قانچىلىك داۋاملىشــىدىغانلىقىنى 
ھېچكىــم بىلمەيتتــى. تۇرمــۇش كۈندىن-كۈنگــە قىيىنلىشــىپ 
كېتىۋاتاتتــى. ئىــش تېپىــش ئەســال مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى. 
ئاســان  ئۇنچىلىــك  ســېتىش  بىســاتالرنىمۇ  بــار  ئۆيدىكــى 
ئەمــەس ئىــدى. ســاقچىدىن بىلىــپ قالســا، ســاتقان نەرســىنى 
شــۇڭا  قوياتتــى.  ســوالپ  ئاپىرىــپ  ســىرت  تارتىۋېلىشــتىن 
بىرنەرســە سېتىشــتىمۇ ئىشــەنچىلىك ئادەم بولمىســا بولمايتتى. 
ــاراپ  ــە ق ــوق زۇلمەتك ــرى ي ــن - كۈنگــە ئاخى ــۇش كۈندى تۇرم

ــى.  كېتىۋاتاتت
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سۇلتانجان تۇتقۇندا

ســۇلتانجان 1969 - يىلىنىــڭ ئاخىــرى تۇتقــۇن قىلىنــدى. 
تۇتقــۇن قىلىنغانــالر ئەينــى چاغدىكــى كۇچــا ناھىيىلىــك 
جامائــەت خەۋپســىزلىك ئىدارىســىنىڭ باشــلىقى جۈمــە ســاۋۇت 
باشــلىق مىجىــت ئوســمان، ھەســەن ئەلــى، ئەزىــز ئابدۇرېھىــم، 
ئابــال قادىــر، راھماجــان ۋە ســۇلتانجان قاتارلىــق يەتتــە كىشــى 
ئىــدى. ســوت مەھكىمىســىنىڭ ئائىلىســىگە بىلدۈرگــەن ســوت 
ھۆكۈمىــدە ئۇالرغــا بېكىتىلگــەن جىنايــەت ئۈرۈمچىگــە قانۇنســىز 
ھالــدا قــۇرال يۆتكــەش بولــۇپ، ئالدىغــا 20 يىللىــق، كەينىگــە 
ئىككــى يىللىــق قامــاق جازاســى بېرىلگــەن ئىــدى. بــۇ چاغــدا 
كــۈرەش 11 يــاش، گۈلشــەن 7 يــاش، ممۇنــەۋۋەر 3 يــاش 
ئىــدى. تىلالخــان تۆتىنچــى بالىغــا ھامىلــدار ئىــدى. كــۈرەش 
بالىالرنىــڭ چوڭــى بولــۇپ، ئاپىســى تىلالخانغــا ياردەملىىشــپ 
ئۇكىلىرىنىــڭ ھالىدىــن خــەۋەر ئاالتتــى. ئائىلىنىــڭ مۇقىــم 
ئىقتىســادىي كىرىمــى بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن ئەتىكــى كۈننىــڭ 
ســېرىقىغا تەلمــۈرۈپ، بىــر كــۈن تــوق، بىــر كــۈن ئــاچ ھالەتتــە 
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كــۈن ئۆتكۈزىۋاتاتتــى. ســۇلتانجان تۈرمىگە ھۆكــۈم قىلىنغاندىن 
ــپ  ــا ھومىيى ــالر  ئۇالرغ ــى خىتاي ــرالر رايونىدىك ــن، كادى كېيى
قاراشــتىن بىۋاســىتە دۈشــمەنلىك قىلىشــقا ئۆتكــەن ئىــدى. 
پۇرســەت تاپســىال كوچــا - كويــالردا كــۈرەش ۋە كىچىــك 
ئۇكىلىرىنــى ئۇرۇۋاالتتــى. بەزىــدە ھويلىســىغا تــاش ۋە خىــش 
پارچىلىرىنــى ئېىتــپ ئىشــىك، دېرىزىلەرنــى چېقىۋېتەتتــى. 
مىللەتچــى،  يەرلىــك  ئوڭچــى،  بــۇالر  نەزىرىــدە  ئۇالرنىــڭ 
كوممۇنىســتىك ھاكىمىيەتنىــڭ قەبىــھ دۈشــمىنى ئىــدى. شــۇڭا 
ــالرنى  ــۇ ئىش ــى. ب ــا بولىۋېرەتت ــوزەك قىلس ــە ب ــۇالر خالىغانچ ئ
نــە جامائــەت خەۋپســىزلىك ئىدارىســىغا نــە ســوتقا ئەرىــز 

ــى. قىاللمايتت

1970 - يىلــى 3 - ئاينىــڭ 19 - كۈنــى تىلالخــان 
ــا  ــى ئامانگــۈل دۇنياغ ــەن ســۇلتانجاننىڭ تۆتىنچــى پەرزەنت بىل
كەلــدى. كۈنىنــى ئــاران ئۆتكۈزىۋاتقــان بــۇ ئائىلىگــە نىســبەتەن 
بــۇ بالىنــى ئــەي قىلىــش ئانچــە ئاســان ئەمــەس ئىــدى. بالىــالر 
ــر  ــدا بى ــۇت ئورنى ــى ئۈچــۈن تىلالخــان تۇغ ــك بولغانلىق كىچى
ســائەتمۇ ياتمىــدى، بېلىنــى پوتىــدا تېڭىپ، يەنىــال كۈندىلىك 
ھاياتنىــڭ غېمىغــا كىرىــپ كەتتــى. قوللىرىنى ئېگىــز كۆتۈرۈپ، 
ئالالھتىــن پەرزەنتلىرىگــە رىســق تىلىــدى. كــۈرەش كــۈن بۇيــى 
كوچىــدا تىنــەپ يــۈرۈپ، ســۆڭەڭ، مىســۋە تۈمــۈر پارچىلىرىنــى 
ــپ،  ــىكەر ئېلى ــى ش ــەن ياك ــا ق ــازراق پۇلىغ ــان ئ ــپ تاپق تېرى
ــك  ــى. مۇۋەپپىقىيەتلى ــىناق قىالتت ــەۋادە ياساشــنى س ــدە پ ئۆي
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ــپ، باشــقا مەھەللىدىكــى  ــپ چىقى ــى ســىرتقا ئېلى بولغانلىرىن
ــدە  ــى ئۆي ــاتاتتى، ياخشــى بولمىغانلىرىن ــا س ــۇر بالىلىرىغ ئۇيغ

ئۇكىلىــرى بىلــەن يەيتتــى. 

كــۈرەش گەرچــە مەكتەپتــە تــۈزۈك ئوقۇمىغــان بولســىمۇ 
ئۇيغــۇر  ئارىلىشــىدىغان  ۋە  تونۇشــىدىغان  ئــۆزى  ئەممــا، 
بالىلىرىنىــڭ ئارىســىدا يېتەكچــى ئىــدى، ھەممىســى ســۆزىنى 
ئاڭاليتتــى. بالىــالر ئوينايدىغــان ئويــۇن تاپالمىغانــدا كــۈرەش 
بالىــالر ئويلىمىغــان ئويۇنالرنــى تېپىپ، ئويۇنغا ئۇيۇشــتۇراتتى. 
بىللــە ئوينايدىغــان بالىالرنىــڭ ئارىســىدا تــەڭ دېمەتلىكلەرمــۇ، 
يېشــى چوڭلىرىمــۇ بــار ئىــدى. بىــراق ھەممىســى ئويۇنغــا 
كەلگەنــدە كۈرەشــنىڭ ســۆزىنى ئاڭاليتتــى، ئورۇنالشتۇرۇشــىغا 
بويســۇناتتى. شــۇڭا كــۈرەش كادىــرالر رايونىدىكــى بالىــالر 
بىلــەن ئەمــەس، باشــقا مەھەللىدىكــى بالىــالر بىلــەن بىرگــە 
ئوينايتتــى. مەھەللىســىدە ئامــال بــار باشــقىالرنىڭ كۆزىگــە 
چېلىقماســلىق ئۈچــۈن كــۆپ ســىرتقا چىقمايتتــى. ســىرتقا 
چىقســىمۇ غىپپىــدە مەھەللىدىــن يىــراق كېتەتتــى، قايتىــپ 

ــى. ــە كىرىۋاالتت ــۇرۇپ ئۆيىگ ــالپ ت ــۇ پاي كەلگەندىم

رايونىدىكــى  1971 - يىلىنىــڭ يــاز پەســلى كادىــرالر 
خىتــاي كادىرالرنىــڭ بالىلىــرى ئۆيگــە تــاش – كېســەك ئېتىــپ 
ــڭ  ــان بالىالرنى ــدى. تىلالخ ــىنى يېرىۋەتكەنى ــنىڭ بېش كۈرەش
بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن كادىــرالر رايونىدىكــى ئۆيىنــى تاشــالپ، 
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كۇچانىــڭ ســوخو رايونىدىكــى تۇغقىنىنىــڭ ئۆيىگــە كېتىشــكە 
ــدى. ــۇر بول مەجب

تارىــم  ئــەڭ جەنۇبىدىكــى  يېزىســى كۇچانىــڭ  ســوخو 
چۆللىكىگــە ئىچكىرىلــەپ كىرگــەن توغراقزارلىقنىــڭ ئىچىدىكــى 
ــى  ــوي فېرمىس ــول ق ــا كارك ــەردە كۇچ ــۇ ي ــدى. ئ ــزا ئى ــر يې بى
ئىشــلەپ چىقىرىــش  تېــرە كۆپىســى  ئــەل  بولــۇپ، كۇچــا 
بىلــەن داڭلىــق ئىــدى. مەھەللــە ئەتراپىدىكــى كــەڭ كەتكــەن 
توغراقزارلىــق ئادەمگــە ئاجايىــپ ســىرلىق تۇيغۇالرنــى بېرەتتــى. 
ــن  ــول بولغاندى ــارۋا م ــال - چ ــرى، م ــن كەڭ ــەردە زېمى ــۇ ي ب
ســىرت، ئــوۋالپ يېيىشــكە بولىدىغــان ياۋايــى ھايۋانالرمــۇ كــۆپ 
ئىــدى. ئۆيــدە يېمــەك - ئىچمــەك بولمىغــان تەقدىردىمــۇ بىــر 
مەزگىــل ئوۋچىلىــق بىلەنمــۇ جــان باققىلــى بوالتتــى. بولۇپمــۇ 
ــق  ــرى داڭلى ــەن قىرغاۋىللى ــاۋا توشــقانلىرى بىل ــڭ ي ــۇ يەرنى ب
ئىــدى. بىــراق شــەھەردە كۈنــۈپ قالغانــالر بــۇ يەرنىــڭ ســۈيى 
بىلــەن پاشىســىغا كۈنەلمەيتتــى. بۇ يەردە ئېقىن ســۇ مەنبەســى 
بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن كىشــىلەر ئاساســەن قــۇدۇق كــوالپ ســۇ 
چىقىراتتــى. قۇدۇقتىــن چىققــان ســۇالر بــەكال تۇزلــۇق بولــۇپ، 
ــم قاينىتىــپ،  ــى. بىرقانچــە قېتى ــى بولمايتت بىۋاســىتە ئىچكىل
ســۈزۈلدۈرۈپ ئاندىــن ئىچەتتــى ۋە تاماققــا ئىشــلىتەتتى. تامــاق 
ــۇز ئىشــلىتىلمەيتتى. ئۇنىڭدىــن قالســا  ئەتكەنــدە ئاساســەن ت
ــۇپ، پاشــىغا ســەزگۈر  بــۇ يەرنىــڭ پاشــىلىرى بــەك چــوڭ بول
ئادەملــەر بىرقانچــە كــۈن ئىچىدىــال پاشــىنىڭ دەســتىدىن 
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ئۈســتى - بېشــىنى پاشــا يارىســى قاپــالپ، ئاغرىــپ قاالتتــى. 
بەزىــدە بەزگــەك كېســىلىگىمۇ گىرىپتــار بولــۇپ قاالتتــى. لېكىن 
بىــر مەزگىــل تۇرغاندىــن كېيىن بۇ شــارائىتقىمۇ ئاســتا - ئاســتا 

كۈنــۈپ قاالتتــى.

ــۈك  ــرى بىلــەن ناھايىتــى كۆڭۈلل كــۈرەش ســوخودا ئۇكىلى
تۇغقانلىرىنىــڭ  دېمەتلىــك  تــەڭ  بىلــەن  ئــۆزى  ياشــىدى. 
پاشــىنىڭ  بىلەنمــۇ چىقىشــىپ كەتتــى. گەرچــە  بالىلىــرى 
ئازابىنــى بىــر مەزگىــل تارتقــان بولســىمۇ، كېيىنچــە ئۇنىڭغىمــۇ 
كۈنــۈپ كەتتــى. كۈنــدۈزى زىرىكســە، توغراقزارلىققــا كىرىــپ، 
ســالغا بىلــەن توشــقان ئــوۋالپ ئوينايتتــى. قورســىقى ئاچســا، 
ئېتىزدىــن قوغــۇن ئــۈزۈپ يەيتتــى. بــۇ يەرنىــڭ يېــرى شــورلۇق 
ــتىگە  ــڭ ئۈس ــايتتى. ئۇنى ــەك ئوخش ــۇن ب ــى قوغ بولغاچقىمىك
ھازىــر قۇغــۇن پىششــىقى ۋاقتــى بولغاچقــا، ياخشــى، پىشــقان 

ــى.  ــى بوالتت ــالپ يېگىل ــى تال قوغۇنالرن

ــىغا  ــدا شــەھەردىن ســوخو يېزىس ــى 9 - ئاي 1971 - يىل
بىــر ئــادەم چىقتــى. بــۇ ئادەمنىــڭ ئۇچىســىدا كونىــراپ كەتكەن 
ــاقاللىرى  ــەپكە، س ــى ش ــىدا ئادەتتىك ــم، بېش ــىرەڭ كىيى مايس
ئولتۇرۇشــۇپ  ئىچىگــە  كۆزلىــرى  ئورۇقــالپ  قىرىلمىغــان، 
كەتكەنىــدى. بالىالرنىڭ ھېچقايسىســى بۇ ئادەمنــى تونۇمىدى، 
ھەتتــا كۈرەشــمۇ تونۇمىــدى. پەقــەت بالىالرنىــڭ ئۈچىنچىســى 
بولغــان مۇنەۋۋەرنــى بــاالم دەپ، قولىغــا ئېلىــپ كۆتەرگەندىــال 
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كــۈرەش بــۇ ئادەمنىــڭ دادىســى ئىكەنلىكىنــى قىيــاس قىلــدى. 
تىلالخــان ۋە باشــقا تۇغقانــالر چىقىــپ، ســۇلتانجاننى قارشــى 
يىلــى  كىرگــەن  تۈرمىگــە  ســۇلتانجان  ئامانگــۈل  ئالــدى. 
تۇغۇلغانلىقــى ئۈچــۈن بــۇ تۇنجــى قېتىــم كۆرۈشــى ئىــدى. 
شــۇڭا بالىالرنىــڭ ئىچىــدە كۈرەشــتىن باشقىســى دادىســىدىن 

ــى. ــماي تۇراتت ــە يېپىش ــاپ، ئانچ يېتىرق

ــدى.  ــپ كەلگەنى ــن چىقى ــە تۈرمىدى ــۇ يەرگ ــۇلتانجان ب س
ئۇنىــڭ ئــون ســەككىز ئايلىــق تۈرمــە ھاياتــى تاماملىنىــپ، 

پۈتۈنلــەي ئــازات بولغانىــدى.
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غۇلجىغا سەپەر

ئــۇالر ســوخودا يەنــە بىــر ئايچــە تــۇردى. شــەھەر ئىچىــدە 
ــى  ــڭ يوقلىق ــر ئىمكانىيەتنى ــۇدەك بى ــى قامدىغ ــا ھاياتىن ئۇالرغ
ئاكىســى  غۇلجىدىكــى  تىلالخــان  ئاخىــرى  ئىــدى.  ئايــان 
بــەردى.  مەســلىھەتىنى  بېرىــش  يېنىغــا  ئوســمانجاننىڭ 
تىلالخاننىــڭ ئاكىســى ئوســمانجان ئاپتونــوم رايونلــۇق كادىــرالر 
نازارىتىدىــن تۆۋەنگــە چۈشــۈرۈلگەن كادىــر بولــۇپ، جېلىليۈزى 

ــى.  ــىدا تۇراتت ــاي يېزىس ــىنىڭ چولۇڭق ناھىيەس

ئــۇ زامانــالردا غۇلجىغــا بېرىــش ئۇنچــە ئاســان ئەمــەس 
ئىــدى. قاتنــاش تاپمــاق بــەك قىيىــن ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە 
تېخــى  يولــى  مــۇزداۋان  بارىدىغــان  غۇلجىغــا  كۇچادىــن 
ئېچىلمىغانلىقــى ئۈچــۈن بۈگــۈر، كــورال، قاراشــەھەرلەردىن 
ئۆتــۈپ، خۇتۇنســۇمبۇل، يۇلتــۇز، ئــوت كەتكــەن كــۆۋرۈك 
ئاندىــن  ئۆتــۈپ ئورمانغــا چۈشــەتتى.  ئارقىلىــق داۋاندىــن 
نــارات، ئارالتۆپــە، زېكتىنــى بېســىپ ئۆتــۈپ، غۇلجىغــا باراتتــى. 

ــان  ــت قىلىدىغ ــىنا رېمۇن ــى ماش ــە بازىرىدىك ــۇالر ناھىي  ئ
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تۇنۇشــىنىڭ ياردىمــى بىلــەن 10 - ئايالرنىــڭ بېشــىدا غۇلجىغا 
ــەھەرگە  ــارا ش ــدى. ق ــەق بواللى ــقا مۇۋەپپ ــا چىقىش ــاراپ يولغ ق
ــىنا  ــۈن، ماش ــى ئۈچ ــاق چىقانلىق ــىنىدىن چات ــدە ماش كەلگەن
داۋامالشــتۇرالمىدى.  ســەپىرىنى  قــاراپ  ئالدىغــا  داۋاملىــق 
ــۇرۇپ  ــاي ت ــر ئ ــۈپ ســاق بى ــارا شــەھەردە ماشــىنا كۈت ــۇالر ق ئ
قالــدى. ئاخىــرى ئالالھنىــڭ رەھىمىتــى بىلــەن غۇلجىغــا پاختــا 
ــال  ــوپۇر قوپ ــى. ش ــىنى تاپت ــۈك ماشىنىس ــر ي ــۇيدىغان بى توش
ۋە ھــاكاۋۇر بىــر ئــادەم بولــۇپ، ھېچقايسىســىنىڭ كېپىنكىــدە 
ئولتۇرۇشــىغا رۇخســەت قىلمىــدى. پاختــا بېســىلغان كوزۇپنىــڭ 
ئوتتۇرســىدىن يــەر ئاجرىتىــپ بــەردى، ھەممىســى شــۇ يــەردە 

ــى. ــۇ  ياپت ــن ياپق ــۇردى، ئۈســتىگە بىرزى ئولت

ماشــىنا يۇلتۇزدىــن ئۆتــۈپ، ئــوت كەتكــەن كۆۋرۈككــە 
كەلگەنــدە، ئۈســتىگە يېپىــپ قويغــان بىرزىننىــڭ بىــر تەرىپــى 
ئۇچقىلــى  بۇياققــا  ئۇيــاق -  شــامالدا  كېتىــپ،  يېشــىلىپ 
باشــلىنىش  داۋاننىــڭ  كــۆۋرۈك  كەتكــەن  ئــوت  تــۇردى. 
نۇقتىســى بولــۇپ، بــۇ يــەردە كــۈز ۋە قىــش مەزگىللىرىــدە 
ــى  ــى بولغانلىق ــۈز مەزگىل ــر ك ــى. ھازى ــق چىقاتت ــامال قاتتى ش
ئۈچــۈن ھاۋامــۇ ســوغۇق ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بىرزىننىــڭ 
ــپ،  ــۇدۇل ئەكىلى ــامالنى ئ ــى ش ــاي لەپىلدىش ــامالدا توختىم ش
ــوڭالپ  ــىدا ت ــڭ دالدىس ــى. پاختىنى ــە ئۇراتت ــڭ يۈزىگ ئادەمنى
ــاي  ــڭ توختىم ــە كىشــىلىرى بىرزىننى ــر ئائىل ــۇ بى ــان ب ئولتۇرغ
لەپىلدىشــىدىن جــاق تويغانىــدى. ســۇلتانجان ۋە تىلالخانــالر 



041

ــقا  ــم تۇتۇش ــە قېتى ــى نەچچ ــڭ ئۇچۇن ــان بىرزىننى لەپىلدەۋاتق
تىرىشــىپ باققــان بولســىمۇ، ئەممــا شــامال بــەك كۈچلــۈك 
ــىنىڭ  ــا - ئانىس ــدى. ئات ــكان قىاللمى ــقا ئىم ــا تۇتۇش بولغاچق
كۆرگــەن  تىرىشــۋاتقانلىقىنى  تۇتۇشــقا  ئۇچۇنــى  بىرزىننىــڭ 
كــۈرەش بىرزىننىــڭ كلېىشــىنى پايــالپ ئولتۇراتتــى. تۇيۇقســىز 
بىرزىننىــڭ مىتــال بىلــەن قاپالنغــان تۈشــۈكى بــار ئۇچــى 
كېلىــپ، كۈرەشــنىڭ بېشــىغا تەگــدى. ئاغرىقىتىــن كۈرەشــنىڭ 
كۆزلىرىدىــن ئــوت چىقىــپ كەتكەن بولســىمۇ، ئەممــا چاققانلىق 
ــى  ــۈرەش بىرزىنن ــدى. ك ــى تۇتۇۋال ــڭ ئۇچۇن ــەن بىرزىننى بىل
بويســۇندۇرااليمەن، دەپ ئويلىغانىــدى. بىــراق شــامال زىيــادە 
كۈچلــۈك بولغانلىقــى ئۈچــۈن كــۈرەش بىرزىــن بىلــەن بىرگــە 
ماشــىنىنىڭ تېشــىغا ئۇچــۇپ چىقىــپ كەتتــى. ســۇلتانجان 
دەرھــال ماشــىنا كېپىڭكىســىنىڭ ئارقىســىغا ئــۇرۇپ، ماشــىنىنى 
ــراق شــوپۇر ماشــىنىنى توختىتىشــقا  ــدى. بى توختاتماقچــى بول
ئۇنۇمىــدى. كــۈرەش بىرزىننــى قۇيۇۋەتمىگەنلىكــى ئۈچــۈن 
تېخىچــە بىرزىــن بىلــەن تــەڭ ھــاۋادا لەيلــەپ يۈرەتتــى. كېيىــن 
ســۇلتانجان ماشــىنىنىڭ كېپىڭكىســىنى ئۇرۇۋەرگەچكــە شــوپۇر 
ماشــىنىنى توختاتتى ۋە كۈرەشــنىڭ يېشــىلىپ كەتكەن بىرزىن 
بىلــەن تــەڭ ھــاۋادا لەپىلــدەپ تۇرغانلىقىنــى كــۆرۈپ چۈچــۈپ 
كەتتــى. شــامالنىڭ كۈچلۈكلىكىدىــن ماشــىنىنىڭ ئۈســتىگە 
چىقىــپ بىرزىننــى تۇتــۇش مۇمكىــن ئەمــەس ئىــدى. ئــۇالر 
مەسلىھەتلىشــىپ ســۇلتانجان يۈكنىڭ ئۈســتىگە چىقتى، شــوپۇر 
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ســۇلتانجاننىڭ پۇتۇنــى تۇتــۇپ يۈكۈنۈپ ئولتۇردى. ســۇلتانجان 
بىرزىننىــڭ قولــى يەتكــەن يېرىدىــن تۇتــۇپ، ئاســتا - ئاســتا 
ــن  ــى قايتىدى ــن بىرزىنن ــۈردى. ئاندى ــپ چۈش ــنى تارتى كۈرەش
ــپ  ــە كىرى ــۈرەش كېپىڭكىگ ــەن ك ــۇلتانجان بىل ــدى. س باغلى
ئولتــۇردى. ئــۇالر داۋاندىــن ئۆتــۈپ، ئورمانــدا قونــدى. ئاندىــن 
زېكتىــدە بىــر كــۈن توختــاپ، غۇلجىغــا كىرىــپ كەتتــى. غۇلجــا 
بىلــەن جېلىليۈزىنىــڭ ئارىلىقــى ئانچــە يىــراق ئەمــەس ئىــدى، 
يولــدا شــەھەرگە كىرىــپ چىققــان ھارۋىالرمــۇ ئۇچــراپ تۇراتتــى. 
شــۇڭا ئۇالرنىــڭ چولۇڭقايدىكى ئوســمانجاننىڭ يېنىغا بېرىشــى 

ــا توختىمىــدى. ئانچــە قىيىنغ
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چولۇڭقايدىكى كۈنلەر

ــۇزاق ئۆتمــەي ئوســمانجاننىڭ  ــا بېرىــپ ئ ــۇالر چولۇڭقايغ ئ
ئىشــلىرى ھــەل بولــۇپ، ئۈرۈمچىگــە كەتتــى. ئوســمانجان 
قالــدى.  ســۇلتانجانالرغا  ۋە  تىلالخــان  ئــۆي  ئولتۇرغــان 
بۇالرنىــڭ چولۇڭقايــدا قانۇنلــۇق نوپۇســى بولمىغانلىقــى ئۈچۈن 
ئوســمانجان  ياخشــى  ھېلىمــۇ  قىاللمايتتــى.  دېھقانچىلىــق 
ئۈرۈمچىگــە مېڭىشــتىن ئىلگىــرى يېــزا ۋە كەنــت باشــلىقلىرىغا 
ســۇلتانجاننى بىــر - بىرلــەپ تونۇشــتۇۇرپ قويغانلىقــى ئۈچــۈن 
كــۆپ جەھەتلــەردە بــەك قىيىنچىلىــق تارتىــپ كەتمىــدى. 
ئەممــا تۇرمۇشــنى قامــداش ئۈچــۈن يەنىــال ئۆزلىــرى تىرىشمىســا 

بولمايتتــى. 

ســۇلتانجان قولــى ئەپلىــك ئــادەم ئىــدى. تۇرمۇشــتىكى ھەر 
خىــل ھۈنەرلەردىــن خەۋىــرى بــار ئىــدى. ســاز چېلىش، ناخشــا 
ئېيتىشــقا ماھىــر ئىدى. ئۇيغــۇر تېبابىتىگىمــۇ قىزىقاتتى. ئۇنىڭ 
ئۈســتىگە قولىــدا ئــۇزاق يىلالردىــن بېــرى تىقىــپ ســاقالپ 
يۈرگــەن ئۇيغــۇر تېبابــەت كىتابــى بــار بولــۇپ، بەزىــدە كىتابقــا 
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ــدى  ــايتتى. ئەم ــۆزى ياس ــى ئ ــي دورىالرن ــەزى ئاددى ــاراپ، ب ق
ئۇنىــڭ بــۇ ھۈنەرلىــرى ئۇنىڭغــا يېڭىدىــن چىقىــش يولــى 

ھازىراليدىغانــدەك قىالتتــى. 

ســۇلتانجان چولۇڭقايغــا كەلگەندىــن كېيىــن، چولۇڭقايــدا 
دوختۇرخانــا  مەخســۇس  ئېچىلغــان  تەرىپىدىــن  ھۆكۈمــەت 
يوقلۇقىنــى، داۋالىنىــش ئۈچــۈن ئااليىتــەن غۇلجــا شــەھىرىگە 

ــدى. ــس قىل ــى ھې ــش كېرەكلىكىن بېرى

ئــۇ غۇلجــا شــەھىرىگە بىــر قىســىم دورىلىــق ئۈســۈملۈكلەرنى 
ۋە دورىلىــق ئۈســۈملۈكلەرنىڭ ئۇرۇقىنــى ئالغىلــى كىردى. غۇلجا 
شــەھىرىگە كۈرەشــمۇ دادىســىغا ئەگىشــىپ بىرگــە كىــردى. 
ســۇلتانجان ئۆزىگــە كېرەكلىــك نەرســىلەرنى ئالغاندىن كېيىن، 
كۈرەشــكە بالىــالر ئاغزىغــا ســېلىپ، ئىســقىرتىپ ئوينايدىغــان 
بىــر پۇشــتەك بىلــەن ئــۇزۇن كەمپــۈت ئېلىــپ بــەردى. پۇشــتەك 
كۈرەشــنى بەكمــۇ قىزىقتــۇردى. ئــۇ ئۆيگــە بارغۇچــە يــول بويــى 

پۇشــتەك چېلىــپ ماڭــدى.

كــۈرەش ئۆيگــە كېلىپــال، پۇشــتىكىنى ئاۋايــالپ چۇۋىــدى. 
پۇشــتەك ناھايىتــى ئاددىــي ياســالغان بولــۇپ، كىچىــك قەلــەي 
ــا بولســىال پۇشــتەكنى ياســىغىلى  ــازراق الت پارچىســى بىلــەن ئ
ــۆزى  ــى. كۈرەشــنىڭ پۇشــتەكنى ياســىيااليدىغانلىقىغا ك بوالتت
يەتتــى. ئەممــا پۇشــتەككە كېرەكلىــك التىنــى ئۆيدىــن تاپقىلــى 
بولســىمۇ، قەلــەي يــوق ئىــدى. قەلــەي بولمىســا، پۇشــتەكنى 
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ــر ئىــش  ــى. تۇيۇقســىز ئۇنىــڭ ئېســىگە بى ياســىغىلى بولمايتت
ــى  ــۇزۇن كەمپۈتلەرن ــەن ئ ــپ بەرگ ــى ئېلى ــۇ دادىس ــدى. ئ كەل
قەغەزلەرگــە  پارقىــراق  پارچىــالپ،  كىچىــك   - كىچىــك 
كەمپــۈت  بالىالرغــا  چىقىــپ،  كوچىغــا  ئاندىــن  يۆگىــدى، 
ــرۇدى.  ــنى بۇي ــا ئەكىلىش ــەي قۇت ــا قەل ــى يوقالرغ ــاتتى. پۇل س
ئــۇ چاغــالر موخــۇركا ئاساســەن تۆپىســىدىن تارتىــپ ئاچىدىغان 
قەلــەي قۇتىــدا كېلىدىغــان بولــۇپ، بۇنــداق قۇتىالرنــى تامــاكا 
ــالر  ــى. بالى ــى بوالتت ــن تاپقىل ــداق ئۆيدى ــان ھەرقان چېكىدىغ
بىردەمدىــال شــۇنچە كــۆپ تامــاكا قۇتىلىرىنــى ئېلىپ كېلىشــتى. 
كــۈرەش قەلــەي قۇتــا تاپقانلىقىغــا، بالىــالر تاشــلىنىپ ياتقــان 
قەلــەي قۇتىغــا كەمپــۈت تېگىشــىپ يېگەنلىكىگــە خــوش ئىدى. 

كــۈرەش قەلــەي تامــاكا قۇتىلىرىنــى ئۆيگە ئەكىلىــپ، پاكىز 
ــۈدەك  ــاس كەلگ ــتەككە م ــن پۇش ــدى. ئارقىدى ــۇپ، تازىلى يۇي
تىلالخاندىــن  ئانىســى  كەســتى.  بىلــەن  قايچــا  قىلىــپ، 
كېرەكلىــك التىنــى ئېلىپ، كېســىپ تەييارلىدى. ھەممە نەرســە 
تەييــار بولغاندىــن كېيىــن پۇشــتەكنى بىــر - بىرلــەپ ياساشــقا 
بىرىنچــى  پۇشــتەكلىرىدىن  ياســىغان  كــۈرەش  باشــلىدى. 
قېتىمدىال مۇۋەپپىقىيەت قازاندى. كۈرەشــنىڭ بۇ غەلىبىســىدىن 
ئانىســى تىلالخــان، دادىســى ســۇلتانجان ۋە ســىڭىللىرىمۇ 
خــوش بولــدى. كــۈرەش ســىڭىللىرى بىلــەن بىرلىكتــە بىردىــن 
ــالر  ــى بالى ــى. مەھەللىدىك ــا چىقت ــپ كوچىغ ــتەكنى چېلى پۇش
ــۇردى. كــۈرەش  ــا ئوالشــقىلى ت ــڭ ئەتراپىغ ــال ئۇالرنى بىردەمدى
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ــا  ــى يوقالرغ ــا ســاتتى، پۇل ــا پۇلغ ــى بارالرغ پۇشــتەكلىرىنى پۇل
ھــەر خىــل يېمەكلىكلەرگــە تېگىشــتى. 

كۈرەشــنىڭ بۇ تىرىشــچانلىقىدىن ئۆيدىكىلەرنىڭ ھەممىسى 
ئالەمچــە شــادالندى. ئوغلىنىــڭ بــۇ ئىجادىيىتىدىــن ســۇلتانجان 
ئىلھامغــا كەلــدى. ئــۇ كەپتەرۋازالرنىــڭ كەپتەرگــە باغاليدىغــان 
پۇشــتىكىدىن تېپىــپ كېلىــپ، ئۇنــى ئۆزگەرتىــپ ياســىدى ۋە 
كەپتــەر ئۇچقانــدا تېخىمــۇ ئۈنلــۈك غوڭۇلــداپ ئــاۋاز چىقىدىغــان 
قىلىــپ ياســىدى. ھەرھالــدا ئۇالر ئــازراق بولســىمۇ تىرىكچىلىك 

ــى تاپقانىدى. يولىن

ســۇلتانجان كۇچــادا چــارۋا دوختۇرخانىســىدا تەرجىمانلىــق 
قىلغــان كۈنلىرىــدە ئايغىــر، بۇقــا ۋە قوشــقارالرنى قانــداق 
پىچىدىغانلىقىنــى كــۆپ كۆرگــەن ۋە ئۆزىمــۇ بىــر نەچچــە قېتىــم 
ســىناپ باققــان ئىــدى. ئۇنىــڭ بــۇ ھۈنىــرى بــۇ يــەردە ئېقىــپ 
قالــدى. ئۇنــى يىــراق - يېقىندىــن ئىــزدەپ كېلىدىغانــالر 

ــدى.  ــان بول ئۈزۈلمەيدىغ

ئىككىنچــى يىلــى ســۇلتانجانىڭ تېرىغــان بىــر قىســىم دورا 
ئۈســۈملۈكلىرى ۋە ئادەتتىكــى كۆكتاتلىــرى ياخشــى ئوخشــىدى. 
ئــۇ ئەتىۋارالپ ســاقالپ كېلىۋاتقان مىللىــي تېبابەت كىتابىدىكى 
رېتىســىپالرغا ئاساســەن بىــر قىســىم ئاددىــي دورىالرنــى ياســاپ 
چىقتــى. قورســاق ئاغرىقــى، بــاش ئاغرىقــى، زەردىســى قاينــاش 
ئىشــلىتىلىدىغان  ئورتــاق  كېســەللەرگە  ئاددىــي  باشــقا  ۋە 
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دورىالرنــى ياســىدى. بولۇپمــۇ بــۇ دەۋىرلــەردە ئاچارچىلىــق 
ۋە ناچــار يېمەكلىــك ســەۋەبىدىن زەردىســى قاينايدىغــان، 
مەيدىســى ئاغرىيدىغــان، ئېغىزىدىــن ســېرىق ســۇ يانىدىغــان 
ــن ســۇلتانجاننىڭ  ــان يەردى ــدى. ئويلىمىغ كېســەللەر كــۆپ ئى
بــۇ دورىلىــرى بــۇ خىلدىكــى كېســەللەرگە پايــدا قىلىــپ قالدى. 
يېقىندىكــى مەھەللىلەرگــە  يىــراق -  نامــى  ســۇلتانجاننىڭ 
تارقىلىشــقا باشــلىدى. گەرچــە ئــۇالر بــۇ يەرگــە قــارا نۇپــۇس 
بولســىمۇ، كۈنلىــرى كۇچادىكىدىــن كــۆپ ياخشــى ئۆتۈۋاتاتتــى. 
تىلالخــان مەھەللىــدە بــاال تۇغــدۇرۇپ، تۇغــۇت ئانىســى بولــۇپ 

قالغانىــدى. 
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كۈرەشنىڭ تۇنجى ناخشىسى

ســۇلتانجان دۇتتار چېلىشــقا، ناخشــا ئېيتىشــقا ماھىر ئادەم 
ئىــدى. چولۇڭقــاي مەھەللىســىگە كەلگەندىــن كېيىــن يىــراق - 
يېقىندىكــى مەھەللىلەردىــن ئۆزىگــە ئوخشــاش ناخشــا - ســازغا 
ــكار  ــدى. بى ــۇ تاپقانى ــىم ئۈلپەتلىرىنىم ــر قىس ــان بى قىزىقىدىغ
قالغــان بــەزى كەچلىــرى ئــۇالر ســۇلتانجاننىڭ ئۆيىگــە تەمبــۇر، 
راۋاپلىرىنــى كۆتۈرۈشــۈپ كېلەتتــى. ئــۇ چاغــالردا ســازالرنى 
بولمىغانلىقــى  مۇمكىنچىلىكــى  يــۈرۈش  كۆتــۈرۈپ  ئۇچــۇق 
ئۈچــۈن، قاتمــۇ قــات التىالرغــا يۆگــەپ، تەمبــۇر ۋە راۋاپلىقــى 
بىلىنىــپ قالمىغــۇدەك ھالغــا كەلتــۈرۈپ، قاراڭغــۇ چۈشــكەندە 
كېلىدىغانــالر  كېلىشــەتتى.  ئاســتا  بىردىــن   - بىردىــن 
ــى دۈم  ــن، ئىشــىك - دېرىزىلەرن ــن كېيى كېلىشــىپ بولغاندى
تاقــاپ، دېرىزىلەرگــە قــارا كىگىــز تارتىــپ، ئاندىــن ســازلىرىنى 
نەرىســىلىرى  بــار  ئۆيــدە  تىلالخــان  باشــاليتتى.  چېلىشــقا 
بىلــەن تامــاق تەيياراليتتــى. ئــۇالر تامــاق يېگــەچ، ھــال - مــۇڭ 
ــاتتى.  ــا ئېيتىش ــاتتى، ناخش ــۇر چېلىش ــار، تەمب ــۇپ، دۇتت بول
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ســۇلتانجاننىڭ دۇتتــار چېلىشــقا ئاالھىــدە ئىشــتىياقى بولــۇپ، 
ــەن  ــاۋازى بىل ــڭ ئ ــان، دۇتتارنى ــان ھام ــا چىقق ــار قولىغ دۇتت
تــەڭ مۇڭغــا چۆكــۈپ، دۇنيانــى ئۇنتــۇپ كېتەتتــى. نامراتلىــق 
ۋە تۈگىمىگــەن سىياســىي كۈرەشــلەرنىڭ دەســتىدىن ھاياتنىڭ 
ــر يەرگــە يىغىلىــپ، ئانچــە  ــەردە بى ــۇ كۈنل ــى قالمىغــان ب تەم
- مۇنچــە ھــال - مــۇڭ بولۇشــمۇ ئانچــە ئاســانغا چۈشــمەيتتى. 
ســۇلتانجاننىڭ ئــەڭ ياقتــۇرۇپ ئېيتىدىغــان ناخشــىلىرىنىڭ 
بىــرى »ھــاۋادا بۇلــۇت كۆڭلــۈم« ئىــدى. ئــۇ ھــەر قېتىــم مۇشــۇ 
ــى  ــى، كۆڭلىدىك ــۈن دەردىن ــى پۈت ــق ئىچىدىك ــا ئارقىلى ناخش
قىالتتــى.   بولغانــدەك  چىقىرىۋەتمەكچــى  ھەســرەتلىرىنى 
بۇنــداق چاغــالردا كــۈرەش دادىســىنىڭ يېنىــدا ئولتــۇرۇپ، 
پــەدە بېســىۋاتقان قوللىرىغــا، دۇتتارنىــڭ تارىلىــرى ئۈســتىدە 
ئويناۋاقتــان بارماقلىرىغــا ھــەۋەس بىلــەن قــاراپ قاالتتــى. 
ــىنى دوراپ  ــپ، دادىس ــپ چېلى ــار قىلى ــى دۇتت ــدە باغرىن بەزى
باقاتتــى. دادىســىنىڭ دۇتتــار چېلىۋاتقــان ۋاقتىدىكــى مۇڭلــۇق 
ھەرىكىتــى  بــاش  باغالنغــان  ئۇدارىغــا  مۇزىــكا  ھالىتــى، 
ــق قەلبىدىكــى ھەســرەتلىرىنى  ــوت ســاالتتى. بالىلى ئىچىگــە ئ
ــەن  ــۇرۇش بىل ــى ئ ــڭ تارىلىرىن خــۇددى دادىســىدەك دۇتتارنى
ــاڭ ئاتقۇچــە  ــدە ت ــۇالر بەزى ــى. ئ ــارزۇ قىالتت چىقىرىۋېتىشــنى ئ
ئولتۇراتتــى، بۇنــداق چاغــالردا ئانىســىمۇ، ســىڭللىرىمۇ ئۇخالپ 
قاالتتــى. لېكىــن كــۈرەش كۆزلىرىنى مىت قىلماي، دادىســىنىڭ 

ــى. ــاڭ ئاتقۇزاتت ــۇرۇپ ت ــدا ئولت يېنى
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ئادەتتىكــى كۈنلــەردە دۇتتــار قاتمــۇ قــات التىغــا يۆگىلىــپ، 
تۆرگــە تىزىــپ قويۇلغــان يوتقــان - كۆرپىنىــڭ ئارقىســىدا 
ســاقلىناتتى. ســۇلتانجان بالىالرنىــڭ دۇتتارنــى خالىغانچــە 
ئېلىشــىغا رۇخســەت قىلمايتتــى. بۈگــۈن كــۈرەش دۇتتارنــى 
چېلىــپ بېقىــش ئۈچــۈن، تىقىــپ قويغــان يېرىدىــن ئالــدى، 
بېســىپ  پەدىلىرىنــى  ئوخشــاش  دادىســىغا  بىلمىســىمۇ 
تىرىڭشــىتىپ باقتــى. دادىســى چالغــان ناخشــىنىڭ ئاھاڭىنىــڭ 
ــان  ــى كۆرۈۋالغ ــلىنىدىغانلىقىنى خېل ــن باش ــڭ نەرىدى پەدىنى
چااللمايۋاتاتتــى.  قامالشــتۇرۇپ  يەنىــال  ئەممــا  بولســىمۇ، 
ــا  ــى، ئەمم ــىتىپ باقت ــۇزاق تىرىڭش ــى ئ ــۈن خېل ــۈرەش بۈگ ك
قامالشــتۇرالمىدى. كېيىــن دادىســىنىڭ كېلىــپ قېلىشــىدىن 
ــدەك يۆگــەپ ئەســلىدىكى  ــە بۇرۇنقى ــى يەن ئەنســىرەپ دۇتتارن

ــدى.  ــپ قوي ــا تىقى جايىغ

ئــۇزۇن  خېلــى  تىرىشــچانلىقى  خىــل  بــۇ  كۈرەشــنىڭ 
ــۇالر  ــدى. ئ ــە يىغىل ــازەندىلەر يەن ــى س ــر كۈن ــتى. بى داۋامالش
ســاز چېلىــپ ھارغانــدا پاراڭغــا چۈشــتى. كــۈرەش پۇرســەتتىن 
ــۇپ  ــقا ئۇرۇن ــپ، چېلىش ــا ئېلى ــى قولىغ ــپ، دۇتتارن پايدىلىنى
باقتــى. چېلىشــى بــەك قاملىشــىپ كەتمىگــەن بولســىمۇ، ئەممــا 
ياخشــىلىنىپ  خېلىــال  بۇرۇنقىدىــن  ھەرىكەتلىــرى   - قــول 
قالغانىــدى. بەزىــدە ئاھاڭغىمــۇ كېلىــپ قاالتتــى. بۇنى كۆرگەن 

ــرى: ــن بى مېھمانالردى
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‐ بــاالم ســېنىڭمۇ داداڭــدەك دۇتتــار چېلىشــقا ھەۋىســىڭ 
بارمــۇ؟ كــەل، مەن ســاڭا بىــر پەدە ئۆگىتىپ قويــاي، قالغىنىنى 
ئــۆزۈڭ تېپىــپ كېتەلەيدىغانــدەك قىلىســەن - دېــدى. كــۈرەش 
مېھماننىــڭ يېنىغــا بېرىــپ ئولتۇردى. مېھمان كۈرەشــكە پەدىنى 
ــردەم  ــۇرۇش ھەققىــدە بى قانــداق بېســىش، تارىنــى قانــداق ئ

ســاۋات بەرگەندىــن كېيىــن، ئاھــاڭ ئۆگىتىشــكە باشــلىدى. 

ئەجەپ بىر باال ئىكەن بۇ،
چېچەك مۇنچاققا ئوخشايدۇ.

كۈرەشــنىڭ تۇنجــى ئۆگەنكــەن ئاھاڭــى مۇشــۇ ئىــدى. ئــۇ 
مۇشــۇ ئاھاڭنــى خېلــى ئــۇزۇن چېلىــپ يــۈردى. كېيىن دادىســى 
ســۇلتانجان ئوغلــى كۈرەشــتىكى دۇتتارغــا بولغــان ئىشــتىياقنى 
كــۆرۈپ، ئۇنىڭغــا يەنــە بىــر مۇنچــە ئاھــاڭ ۋە پەدىلەرنــى 
ئۆگىتىــپ قويــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن كۈرەش ئاســتا - ئاســتا 

باشــقا ئاھاڭالرنىمــۇ ئــۆزى تېپىــپ چاالاليدىغــان بولــدى.
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شىۋىرغانلىق كېچە

مەسىلىســى  يېقىلغــۇ  قىشــلىق  چولۇڭقايدىكىلەرنىــڭ 
ناھايىتــى قىيىــن ئىــدى. كۆمــۈر بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن ئاھالىلەر 
قىشــنىڭ تەييارلىقــى ئۈچــۈن ئوتــۇن توپاليتتــى، قىغالرنــى الي 
قىلىــپ، كېســەك قىلىــپ قويۇۋاالتتــى. ياكى شــاخ - شــۇمبا ۋە 
قونــاق شــاخلىرىنى توپاليتتــى. ئىشــقىلىپ نېمــە تاپســا، شــۇنى 
قىشــنىڭ تەييارلىقــى ئۈچــۈن يىغاتتــى. بىــر كۈنــى ســۇلتانجان 
يەنــە بىــر كەنتكــە كېســەل داۋالىغىلــى بېرىــپ، ھويلىســىدىكى 
كۆمۈرنــى كــۆرۈپ قالــدى. كېســەلدىن ئەھۋالنــى سۈرۈشــتۈرۈپ 
يــۈرۈپ، كۆمۈرنــى جېلىليــۈزى ناھىيەســىنىڭ كۆمــۈر كېنىدىــن 
يېــزا  ســۇلتانجان  كۈنــى  شــۇ  بىلــدى.  ئەكەلگەنلىكىنــى 
قىلــدى.  مەلــۇم  ئەھۋالنــى  بېرىــپ،  ئۆيىگــە  باشــلىقىنىڭ 
ــن  ــەن يېزىدى ــە ئاساس ــۇلتانجاننىڭ تەلىپىگ ــلىقى س ــزا باش يې
ســەككىز ھــارۋا تەييــارالپ، كاندىــن كۆمــۈر ئەكىلىشــكە ئــادەم 
ئورۇنالشــتۇردى. ســۇلتانجان ھەمرالىــق ئۈچــۈن كۈرەشــنى ئۆزى 
بىلــەن بىرگــە ئېلىۋالــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە كۈرەشــمۇ دادىســى 
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بىلــەن بىرگە بېرىشــنى تەلەپ قىلىــپ تۇرۇۋالغانىدى. بۇ 1973 
- يىلىنىــڭ قىــش مەزگىلــى بولــۇپ، 1 - ئاينىــڭ ئوتتۇرىلىرى 
ــرى  ــۈن ئىمكانلى ــى ئۈچ ــوغۇق بولغانلىق ــەك س ــاۋا ب ــدى. ھ ئى
يــار بەرگــەن دائىرىــدە قېلىــن كىيىنــدى. جېلىليۈزىدىــن كانغــا 
ئىككــى كۈنلــۈك يــول ئىــدى. ئــۇالر كانــدا بىــر كېچــە قونــۇپ، 
ــدە باســتى.  ــن لىققى ــڭ چوڭلىرىدى ــا كۆمۈرنى ســەككىز ھارۋىغ
يــول ئانچــە خەتەرلىــك بولمىســىمۇ، ئەمما ھەممىســى تۇيۇقســىز 
چىقىدىغــان بوراندىــن ئەنســىرەيتتى. بــوران قاتتىــق چىقىــپ 
كەتســە، يــول مېڭىــش تــەس بولۇشــتىن ســىرت  ھــاۋا تېخىمــۇ 
ســوۋۇپ كېتەتتــى. يولــدا بــوران توختىغۇچــە دالــدا بولغــۇدەك 
بىــرەر قونالغىمــۇ يــوق ئىــدى. يولــدا تــوڭالپ قالماســلىق 
ــان يــەردە  ئۈچــۈن يولنــى داۋامالشــتۇرۇش زۆرۈر ئىــدى. قورقق
جىــن بــار دېگەنــدەك، ئەتىگەندىــن بېــرى جىــم تۇرغــان 
ئاســمان كــەچ بولغانــدا بىردەمــدە ئۆزگىرىــپ، شــامالنىڭ 
دەســلەپكى ئەلچىلىــرى كېلىشــكە باشــلىدى. كېچــە بولغانــدا 
شــامال بورانغــا ئۆزگــەردى. ھاۋانىــڭ تېمپۇراتۇرىســىمۇ بارغانچــە 
تۆۋەنلــەپ كەتتــى. كۆمــۈر بېســىلغان ھارۋىــالر بىــر - بىرىنىــڭ 
ئارقىســىدىن ئاســتا كېتىۋاتاتتــى. مۇشــۇ كېچــە ئۆتــۈپ كەتســىال 
مەھەللىگــە بېرىۋالغىلــى بوالتتــى. ســۇلتانجان ھارۋىالرنىڭ ئەڭ 
ئاخىــردا ئۆكۈزنــى يىتىلــەپ كېتىۋاتاتتــى. كــۈرەش ھارۋىدىكــى 
كۆمۈرنىــڭ ئۈســتىدە دۈگدۈيــۈپ ئولتۇراتتــى. ھارۋىچىــالر ئامــال 
بېرىۋېلىشــنى  بالــدۇرراق  يــۈرۈپ، مەھەللىگــە  تېــزرەك  بــار 
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ئوياليتتــى، بىــراق بــوران ھارۋىالرنىــڭ تېــز مېڭىشــىغا توســالغۇ 
بولىۋاتاتتــى. بىرچاغــدا ئالدېدىكــى ھارۋىكــەش:

‐ ھارۋىنىــڭ ئۈســتىدە ئولتــۇرۇپ ئۇخــالپ قالمــاڭالر، ئامــال 
بــار پەســكە چۈشــۈپ پىيــادا مېڭىــڭالر، بولمىســا ســوغۇقتا 

ــدى.  ــلەر، - دەپ ۋارقىرى ــوڭالپ قالىس ت

شــۇندىال ســۇلتانجاننىڭ ئىســىگە ھارۋىــدا چوقچىيىــپ 
ــپ،  ــى توختىتى ــال ھارۋىن ــدى. دەرھ ــۈرەش كەل ــان ك ئولتۇرغ
مۈگدەشــكە  ئاللىقاچــان  كــۈرەش  قارىــدى.  كۈرەشــكە 
تارتىــپ  ھارۋىدىــن  كۈرەشــنى  ســۇلتانجان  باشــلىغانىدى. 
چۈشــۈرۈپ، مېڭىشــقا بۇيــرۇدى. بىــراق كــۈرەش ھارۋىدىــن 
پەســكە چۈشــۈپ تــۈزۈك ماڭالمىــدى. ســۇلتانجان ۋارقىــراپ 
باقتــى، ئامــال بولمىــدى. قامچــا بىلــەن بىرقانچىنــى ئــۇردى. 
بېشــىدىن  كۈرەشــنىڭ  قېتىملىقــى  ئىككىنچــى  قامچىنىــڭ 
يۆگىشــىپ بېرىــپ، مەڭزىنــى تىلىۋەتتــى. كــۈرەش جېنىدىــن 
ئۆتىۋاتقان ســوغۇقتىن بەكرەك قامچىنىڭ زەربىســىگە بەرداشلىق 
بېرەلمــەي چىقىــراپ ســالدى. شــۇنداقتىمۇ ســۇلتانجان تېــز 
مــاڭ، دەپ ۋارقىراشــنى توختاتمىــدى. ھەتتــا ھارۋىدىــن چــوڭ 
بىــر كۆمــۈر پارچىســىنى ئېلىــپ كۈرەشــكە كۆتۈرگــۈزۈپ قويــدى. 
كــۈرەش نەچچــە ســائەت كۆمــۈر پارچىســىنى كۆتــۈرۈپ ماڭــدى. 
ــۈپ، تەرلەشــكە  ــن ئاســتا - ئاســتا ســوغۇق كۆتۈرۈل بەدىنىدى
باشــلىدى. باياتىــن ســوغۇققا ياندىشــىپ، قىيناشــقا باشــلىغان 
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ئۇيقىمــۇ ئەمــدى نەلەرگىــدۇر غايىــپ بولغانىــدى. بىــراق تــاڭ 
ئېىتــپ، ئــۇالر ئۆيگــە كەلگەنــدە كۈرەشــنىڭ بەدىنىــدە قىلچــە 
ــۈزى قامچىنىــڭ زەربىســىدىن قىزىرىــپ  ــادار قالمىغانىــدى. ي م
ئىشــىپ كەتكەنىــدى. كــۈرەش ئۆيگــە كېلىــپ، كاڭغــا ئۆزىنــى 
تاشــلىدى. شــۇ ياتقانچــە ئــۈچ كۈنگىچــە ئورنىدىــن تۇرمىــدى. 
 - بىــر  ئىشــالرنى  بولغــان  يولــدا  تىلالخانغــا  ســۇلتانجان 
بىــر ســۆزلەپ بــەردى. بىــراق كۈرەشــنىڭ تېخــى ئاچچىقــى 
بېســىلمىغانىدى. كۆڭلىــدە دادىســىغا قاتتىــق ئۆچمەنلىــك بــار 
ئىــدى. كان يولىــدا دادىســىنىڭ ئۆزىگــە قىلغانلىرىنــى ھەرگىــز 
كەچۈرەلمەيتتــى. ھەتتــا كۆڭلىــدە دادىســىنى ئۆلتۈرۋېتىشــنىمۇ 
ئوياليتتــى. كېيىــن دادىســىدىن كان يولىــدا ئۆزىگــە نېمىشــقا 
بۇنچىلىــك قاتتىــق قوللــۇق قىلغانلىقىنىــڭ ســەۋەبىنى ئاڭالپ، 
پەســكويغا چۈشــتى. دادىســىنى خاتــا چۈشــەنگەنلىكىدىن 

ــدى. ــل بول خىجى
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يۇرتقا قايتىش

1973 - يىلىنىــڭ كــۈز ئايلىرىنىــڭ بېشــىدا تىلالخــان 
كۇچاغــا قــاراپ يولغــا چىقتــى. مەقســىتى كۇچانىــڭ ئەھۋالىنــى 
كۆزىتىــپ بېقىــش ئىــدى. گەرچــە بــۇ يــەردە ھــال - كۈنلىــرى 
ئوقــۇش  بالىالرنىــڭ  ئەممــا  ئۆتىۋاتســىمۇ،  ئەمــەس  يامــان 
ئىشــلىرىنى ئويالشمىســا بولمايتتى. تۇنجى بالىســى كۈرەشــنىڭ 
ئوقۇشســىز قالغانلىقىدىــن كۆڭلــى يېرىــم بولــۇپ يۈرگــەن ئانــا 
باشــقا بالىلىرىنىڭمــۇ ئوقۇشســىز قېلىشــىنى خالىمايتتــى. بــۇالر 
ــە  ــى بويىچ ــڭ تىل ــۇ چاغنى ــى ش ــىز، يەن ــەردە نوپۇسس ــۇ ي ب
ئېيتقانــدا قــارا نۇپــۇس بولغانلىقى ئۈچــۈن بالىالرنىڭ مەكتەپكە 
ــۇش يېشــىغا  ــالر ئوق ــدى. بالى ــەس ئى ــن ئەم كىرەلىشــى مۇمكى
توشــۇپ قېلىۋاتاتتــى. يىــل ئۆرۈلســىال مەكتەپكــە كىرىشــى 
ــى  ــپ، ئەھۋالن ــدۇرراق بېرى ــا بال ــدى. شــۇڭا كۇچاغ ــرەك ئى كې
ــى.  ــا بولمايتت ــق قىلمىس ــپ كۆچۈشــكە تەييارلى ــپ بېقى كۆزىتى
ــەس  ــاق ت ــاش تاپم ــدا قاتن ــان ۋاقتى ــتىگە خالىغ ــڭ ئۈس ئۇنى
ــاش بېكەتكــە بېرىــپ،  ــراق قاتن ــل باي ــا، غۇلجــا قىزى بولغاچق
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ــى.  ــرا كېلەتت كۈتۈشــكە توغ

تىلالخــان ئانــا كۇچادىــن 1974 - يىلــى 1 - ئاينىــڭ 
قــاراپ  يولىغــا  ئانىســىنىڭ  كەلــدى.  قايتىــپ  ئاخىرلىــرى 
ــن  ــال كۆزلىرىدى ــالر ئانىســىنى كۆرۈپ ــان بالى ــاق بولغ ــى ت تاقىت
ســېغىنىش ياشــلىرىنى تۆكتــى. ئانىمــۇ بالىلىرىنــى باغرىغــا 
بېســىپ، بالىلىرىنىــڭ ئوتىــدا پۇچۇالنغــان يۈرىكىگــە مەلھــەم 
تاڭــدى. ئــادەم ســورۇقچىلىق يىللىرىــدا مېھــرى - مۇھەببەتكــە 
ــدۇ.  ــاج بولى ــرەك موھت ــدا بەك ــا قارىغان ــلىق يىللىرىغ ئاسايىش
ئــۇالر بىــر - بىرىگــە قېنىشــماي خېلــى ئۇزاققىچە قۇچاغلىشــىپ 

ــتى. يىغالش

ئەتراپىنــى  داســقان  كىىشــلىرى  ئائىلــە  بىــر  كەچتــە 
چۆرىــدەپ ئولتۇرۇشــۇپ تىلالخــان كۇچادىــن ئېلىــپ كەلگــەن 

ئاڭالشــتى.  يېڭىلىقالرنــى 

‐ كۇچــا ئۆزگىرىپتــۇ- دېــدى تىلالخــان ســۆزىنى باشــالپ. 
- بۇرۇنقىــدەك قالپــاق كىيگۈزۈشــلەر، يېزىغــا چۈشۈرۈشــلەر 
ئەركىــن ھەرىكــەت  بىرئــاز  كىشــىلەر  تۈگەپتــۇ،  ئاساســەن 
تەمىنلەشــلەرمۇ  بىلــەن  نورمــا  كېلىپتــۇ.  ھالغــا  قىلغــۇدەك 

بۇرۇنقىغــا قارىغانــدا بىــر قــەدەر ياخشــىلىنىپتۇ. 

‐ مەكتــەپ قانــداق بولۇپتــۇ- دېــدى مۇنــەۋۋەر ئانىســىنىڭ 
ســۆزىنى بۆلــۈپ.
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ــا  ــم، كۇچاغ ــالپتۇ قىزى ــقا باش ــۇ نورماللىشىش ‐ مەكتەپلەرم
ــىز.  ــە كىرىس ــىزمۇ مەكتەپك ــاقال س ــۈپ بارس كۆچ

ئانىســىدىن  داۋامالشــتى.  ئۇزۇنغىچــە  خېلــى  ســۆھبەت 
بىــر قانچــە ئــاي ئايرىلغــان بالىــالر ئانىســىنىڭ يېنىدىــن 
ئايرىلغۇســى كەلمەيتتــى. مەشــنىڭ قىزىقىــدا ئىڭەكلىرىنــى 
يۆلىشــىپ ئولتۇرغــان بالىــالر بىردىــن - بىردىــن مۈگــدەپ 
ئۇخــالپ قېلىشــقا باشــلىدى. ســۇلتانجان بالىالرنــى ئورۇنلىرىغــا 

ئاپىرىــپ ياتقۇزۋەتكەندىــن كېيىــن ســۆز باشــلىدى:

‐ ھازىــر يېنىمىــزدا نــەق پــۇل يوق، يــول تەييارلىقى ئۈچۈن 
ئــازراق پــۇل تەييارلىمىســاق بولمايــدۇ. قولۇمىزدىكــى بىرقانچــە 
ئۆچكــە بىلــەن، ئۆينــى ســاتايلى. بىــراق ســەپەرگە باھــار 
ئۆتــۈپ، ســەل يــاز كەلگەندىــرەك چىقايلــى، بولمىســا، يولــدا 
ــدا  ــز. ئۈنىــڭ ئۈســتىگە داۋان ــەن قىينىلىــپ قالىمى ــالر بىل بالى

قــار ئېرىگەندىــن كېيىــن قاتناشــمۇ بىــر قــەدەر كۆپىيىــدۇ. 

ئۇالر مەسلىھەتلىرىنى پىشۇرۇشۇپ ئۇخالپ قېلىشتى.

ــۇالر  ــدى. ئ ــۇپ ئاچقۇچــە باھــار ئايلىرىمــۇ كەل كۆزنــى يۇم
ئۆچكىلىرىنــى يايالققــا چىقىرۋېتىشــتىن ئىلگىــرى ســېتىۋەتتى. 
ئەمــدى ئۆيىنــى ساتســىال ســەپەر تەييارلىقىنــى قىلســا بوالتتــى. 
بىــراق قېرىشــقاندەك ئۆيىنــى ئالىدىغــان ئــادەم چىقمىــدى. 
خېلــى ئادەملــەر بىلــەن ئۇقۇشــۇپ باقتــى، ئەممــا ئۆينــى 
ئــاالي دېمەيتتــى. ئــۆي مەھەللــە بېشــىدىكى ئۆســتەڭ بېشــىغا 
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جايالشــقانلىقى ئۈچــۈن مەھەللىدىكىلــەر ســۇ بېشــىدىكى ئۆينى 
ــۇ  خىتايغــا ســاتقىلى قويمايتتــى، بۇنــداق ئۆيلەرنــى خىتايالرم
ئېلىشــتىن قورقاتتــى. كېيىــن ســۇلتانجان مەھەللىدىكى كۆڭلى 
نېمىشــقا ســېتىلمىغانلىقىنىڭ  ئۆيىنىــڭ  بىرســىدىن  يېقىــن 
ســەۋەبىنى بىلــدى. ئۇنىــڭ دېيىشــچە، ئەتــرەت باشــلىقى 
ــى  ــدۇرۇپ: »ســۇلتانجاننىڭ ئۆيىن ــى ئاگاھالن مەھەللىدىكىلەرن
سېتىۋالساڭالرمۇ كېتىدۇ، سېتىۋالمىساڭالرمۇ كېتىدۇ، ئۇ بەرىبىر 
كېتىــدۇ. ئــۇ بــۇ يەرگــە كەلگەنــدە ئــۆي كۆتــۈرۈپ كەلمىگــەن، 
ــۆي  ــز بەرگــەن، ئ ــى بى ــۆي ســالىدىغان ماتېرىيالن ــى ۋە ئ يەرن
ھۆكۈمەتكــە تــەۋە«، دەپتۇمىــش. شــۇڭا مەھەللىدىكىلــەر ئۆينى 
ــۆزنى  ــۇ س ــۇلتانجان ب ــەن. س ــەت قىالاليمايدىك ــقا جۈرئ ئېلىش
ئــاڭالپ، كۆڭلــى يېرىــم بولــدى. نەچچــە ۋاقىتتىــن بېــرى 
ــەن  ــى بىل ــپ، ھەممىس ــى قىلى ــڭ خىزمىتىن مەھەللىدىكىلەرنى
يېقىــن بولــۇپ قالغانىــدى. ھەتتــا ئەتــرەت باشــلىقى بىلەنمــۇ 
قويــۇق مۇناســىۋىتى بــار ئىــدى. شــۇنداق تۇرۇغلــۇق ئەھۋالنىــڭ 
ــز ئۆزگىرىــپ كېتىشــىگە ئىشەنگۈســى كەلمەيتتــى.  بۇنــداق تې
شــۇنىڭ بىلــەن ســۇلتانجان تىلالخــان بىلــەن مەســلىھەت 
قىلىــپ، تىلالخــان بالىالرنــى ئېلىــپ ئالدىــن كېتىۋېرىدىغــان، 
ســۇلتانجان ئۆينــى ســېتىپ ئارقىدىــن بارىدىغــان بولــۇپ 

كېلىشــتى. 

تىلالخــان غۇلجــا قىزىــل بايــراق بېكەتتــە بىــر ھەپتــە 
ــە ئېرىشــتى ۋە  ــۇس بېلىتىگ ــدە ئاپتوب ــاران دېگەن ســاقالپ، ئ
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ئىككــى كېچــە، ئــۈچ كۈنــدۈز يــول يــۈرۈپ، بالىــالر بىلــەن 5 - 
ــدى. ــپ كەل ــا يېتى ــرى كۇچاغ ــڭ ئاخىرلى ئاينى
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كىچىك شاگىرت

كادىــرالر  ئىلگىــرى،  مېڭىشــتىن  غۇلجىغــا  تىلالخــان 
رايونىدىكــى ئۆيىگــە قۇلــۇپ ســېلىپ، نۇپــۇس دەپتىرىنــى 
ســۇلىياۋغا يۆگــەپ، ھويلىنىــڭ بىــر بۇلۇڭىغــا كۆمۈۋەتكەنىــدى. 
ئەجدادلىرىدىــن تارتىــپ مۇشــۇ تۇپراقتــا تۇغۇلــۇپ، مۇشــۇ 
تۇپراقتــا چــوڭ بولغــان ئىنســانالر ۋاقتــى كەلســە، بــۇ تۇپراققــا 
ــى.  ــە بواللمايتت ــۇ ئىگ ــڭ كىملىكىگىم ــى ئۆزىنى ــەس، بەلك ئەم
ئۇالرنىــڭ كىملىكــى خىتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن بېرىلگــەن 
بىــر ۋاراق قەغەزچىلىــك قىممەتكــە ئىگــە ئەمــەس ئىــدى. شــۇڭا 
ئــۇالر جېنىدىنمــۇ قىممەتلىــك بولغــان ئاشــۇ بىــر ۋاراق قەغەزنى 
ھەممــە نەرسىســىدىن بەكــرەك ئاۋايــالپ ساقالشــقا ئادەتلەنگەن 

ئىــدى. 

ئالغــان،  قارىســىنى  ياشــنىڭ  بــۇ چاغــدا 15  كــۈرەش 
ــاھىلىغا  ــڭ س ــپ، يىگىتلىكنى ــەت تارتى ــۇس خ ــرى س بۇرۇتلى
قــەدەم ئېلىشــقا ھازىرالنغــان مەزگىــل ئىــدى. تىلالخــان بىلــەن 
كــۈرەش ئاپتوبۇســتىن چۈشــۈپال، يــۈك - تاقلىرىنــى كۆتۈرۈپ، 
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ئــۇدۇل كادىــرالر رايونىدىكــى ئۆيىگــە بــاردى. ھويلىنىــڭ 
ئىشــكىدە ئۆزلىــرى مېڭىشــتىن ئىلگىرى ســېلىپ قويغــان قۇلۇپ 
كۆرۈنمەيتتــى. ئىشــىك ئىچىدىــن ئىتىــك ئىــدى. دېمــەك بــۇ 
ئۆيــدە باشــقا بىرىنىــڭ بارلىقىدىــن بىشــارەت ئىــدى. تىلالخــان 
ھويلىنىــڭ ئىشــىكىنى قاقتــى. بىردەمدىــن كېيىــن ھويلىنىــڭ 

ئىچىدىــن خىتايچــە:

 ‐ كىم؟- دېگەن ئاۋاز ئاڭالندى.

 تىلالخان ختايچە:

‐ مەن، ئۆينىڭ ئىگىسى،- دەپ جاۋاپ بەردى.

‐ ھازىــر بــۇ ســېنىڭ ئۆيــۈڭ ئەمــەس، مېنىــڭ ئۆيــۈم، 
گېپىــڭ بولســا ھۆكۈمەتكــە ئېيــت، - دېــدى خىتــاي جاۋابــەن 
ئۆيگــە  بــۇ  ئەمــدى  ســەن  تــۇرۇپ.-  ئاچمــاي  ئىشــىكنى 

كىرەلمەيســەن. 

تىلالخاننىــڭ بــۇ يــەردە جەڭگــى - جېــدەل قىلىــپ، 
قىاللمايدىغانلىقىغــا،  مەســىلىنى ھــەل  بىلــەن  تۇرۇۋېلىــش 
ــا ھويلىغــا كىرىــپ نۇپــۇس دەپتىرىنــى كۆمــۈپ قويغــان  ھەتت
كــۆزى  بواللمايدىغانلىقىغــا  قادىــر  ئېلىۋېلىشــقىمۇ  يېرىدىــن 
ــى ئەگەشــتۈرۈپ،  ــەن تىلالخــان بالىالرن ــى. شــۇنىڭ بىل يەتت
ــى  ــۆي نېرىدىكــى بۇرۇنق ــر ئ ــۈرۈپ، بى ــۈك - تاقلىرىنــى كۆت ي
قوشنىســى نىســاخاننىڭ ئۆيىگــە كىــردى. نىســاخان بىرقانچــە 
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ــا قوشنىســى  ــەن كون ــن ئۆتك ــدەك يېقى ــۇرۇق - تۇغقان ــل ئ يى
بولــۇپ، تىلالخاننىــڭ كۆچــۈپ كېلىدىغانلىقىدىــن خەۋىــرى بار 
ئىــدى. ئالدىنقــى قېتىــم تىلالخــان كۇچاغا كەلگەندە بۇ ئىشــالر 
توغرۇلــۇق تەپســىلىي پاراڭالشــقانىدى. ئــۇ چاغــدا ئۆيــى تېخــى 
ــال مۇشــۇ  ــۇپ، كۆچــۈپ كېلىپ باشــقىالرغا بېرىۋېتىلمىگــەن بول
ئۆيگــە كىرىمــەن، دەپ ئويلىغانىدى. نىســاخاننىڭ دېيىشــچە، 
ھازىــر ســۇلتانجانمۇ، تىلالخانمــۇ ئىــش ئورنىــدا بولمىغانلىقــى 

ــى تارتىۋېلىنغانىكــەن.  ــرالر رايونىدىكــى ئۆي ئۈچــۈن كادى

ــا تونۇشــلىرىنىڭ ياردىمــى  ئۆيســىز قالغــان تىلالخــان كون
بىلــەن تېــرەك تۈۋىدىــن يــۈز مېتىــر يىراقلىقتىكــى مەھەللىدىــن 
ــۈزۈم  ــۆي ئ ــۇردى. ئ ــپ ئولت ــۆي تېپى ــر ئ ــق بى ــى ئېغىزلى ئىكك
ــۇپ،  ــا جايالشــقان بول ــر ھويلىغ ــى چــوڭ بى ــق ناھايىت باراڭلى
ــدى.  ــار ئى ــە ب ــەش ئائىل ــە ئىجارىك ــر قانچ ــە بى ــدا يەن ھويلى
ــى ئۈچــۈن ئائىلىنىــڭ  ــم ئىشــى بولمىغانلىق تىلالخاننىــڭ مۇقى
تىلالخــان  ئىــدى.  ئېغىــر  ناھايىتــى  يۈكــى  ئىقتىســادىي 
ســاقچىخانىغا بىرقانچــە كــۈن قاتــراپ يــۈرۈپ، نۇپۇســىنى 
ناھايىتــى تەســتە قايتــا ھــەل قىلــدى. ھېلىمــۇ ســاقچىخانىدا 
ــرى  ــا ئۈلپەتلى ــان كون ــۇ تونۇيدىغ ســۇلتانجاننىمۇ، تىلالخاننىم
بــار ئىكــەن، شــۇالرنىڭ ياردىمــى بىلــەن بــۇ ئىشــمۇ پۈتكــەن 
ــۇل  ــۇن ســېتىۋالغۇدەك پ ــن ئ ــۇن پونكىتىدى ــراق ئ ــدى. بى بول
تېپىــش ئــەڭ چــوڭ مەســىلە ئىــدى. كــۈرەش بالىنىــڭ چــوڭ 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئائىلىنىــڭ ئېغىــر يۈكــى ئۇنىــڭ زىمىســىغا 
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يۈكلەنگەنىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە كــۈرەش 15 ياشــقا كىرىپــال 
بويلىــرى ئۈســۈپ چــوپ - چــوڭال يىگىــت بولــۇپ قالغانىــدى. 
كــۈرەش بىــر مەزگىــل زاراڭــزا تېرىيدىغانالرغــا زاراڭــزا تېرىشــىپ 
بېرىــپ يــۈرۈپ، پــۇل تاپقــان بولــدى. بىــراق بــۇ ئىشــمۇ 
ــە  ــن يەن ــن كېيى ــزا تۈگىگەندى ــدى. زاراڭ ــش ئى ــق ئى ۋاقىتلى
ئىشســىز قالــدى. قۇرۇلــۇش ئەترىتىگــە بىرقانچــە قېتىــم بارغــان 
بولســىمۇ، ئەمما يېشــى كىچىك ئىكەن، دەپ ئالمىدى. كېيىن 
كۇچــا ناھىيەلىــك دورا شــىركىتىدە ئىشــلەيدىغان تۇغقىنىنىــڭ 
ياردىمــى بىلــەن قۇرۇلــۇش ئەترىتىگــە ئىشــقا كىــردى. قۇرۇلۇش 
شــىركىتىنىڭ ئىشــى ئېغىــر بولغاچقــا، كۈرەشــنى الي ئېتىشــكە 
ــۇرىدىغان  ــپ پىش ــەن كېچى ــۇت بىل ــى پ ــراق الين ــدى. بى قوي
ــە  ــۇرۇپ بولغۇچ ــەپ پىش ــى چەيل ــۆپ الين ــۇنچە ك ــا ش بولغاچق
كۈرەشــنىڭ بىرىنچــى كۈنىــال ھالــى قالمىــدى، پۇتلىــرى ئاغرىپ 
ــپ،  ــە كېلى ــتە ئۆيگ ــۇنچە تەس ــە ش ــدى. كەچت ــاي قال ماڭالم
كاتقــا ئۆزىنــى تاشــلىدى. ئەتىســى پۇتىنى مىدىراتقــۇدەك مادارى 
بولمىســىمۇ يەنىال ئىشــقا باردى. بۈگۈن ئىش بېشــى كۈرەشــنى 
الي ئېتىشــكە ئەمەس تام ئۈســتىدىكى ئۇســتامغا كېســەك ئېتىپ 
بېرىشــكە قويــدى. ئېغىــر كېســەكنى تــام ئۈســتىدىكى ئۇســتامغا 
يەتكــۈزۈپ بېرىــش ئانچــە ئاســان ئەمــەس ئىــدى. شــۇنداقتىمۇ 
كــۈرەش تىرىشــىپ ئىشــلىدى. لېكىــن ئارىلىقتــا بىــر كېســەكنى 
ئۇســتام باشــقا بىــر ئىشــقا مىلىــك بولــۇپ قالغانــدا ئاتقانلىقــى 
ئۈچۈن، كىســەك ئۇدۇل بېرىپ ئۇســتامنىڭ يوتىســىغا تەگدى. 
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بــۇ ئىشــتىن ئاچچىقــى كەلگــەن ئۇســتام كېســەكنى يانــدۇرۇپ 
كۈرەشــكە قارىتىــپ ئاتتــى. كېســەك ئــۇدۇل بېرىــپ كۈرەشــنىڭ 
ــە  ــۈرەش يەرگ ــا تەگــدى. كېســەكنىڭ زەربىســىدىن ك بېقىنىغ
دۈم چۈشــتى. ئاغرىق ئازابىدىن ۋارقىرغۇســى كەلســىمۇ، لېكىن 
دېمــى كېســىلىپ، ئــاۋازى چىقمىــدى. چىرايــى كۆكىرىپ، تىلى 
گەپكــە كەلمــەي قالــدى. ياندىكــى باشــقا ئىشــلەمچىلەر يېنىغــا 
كېلىــپ، ئەھــۋال ســورىدى، لېكىــن كــۈرەش تىنالمايۋاتقاچقــا، 
ھالىنــى  بــۇ  كۈرەشــنىڭ  چىقمايۋاتاتتــى.  گــەپ  ئىچىدىــن 
كۆرگــەن ئىــش بېشــى كۈرەشــنى ئىككــى ئىشــچىغا كۆتەرگۈزۈپ 

ئۆيىگــە ئاپىرىــپ قويــدى. 

كــۈرەش بىرقانچــە كــۈن ئەســلىگە كېلەلمەي ئۆيدە كىســەل 
بولــۇپ يېتىپ قالدى. ســول تــەرەپ بېقىنىدا قوش ئالقانچىلىك 
يــەر كۆكىرىــپ كەتكەنىــدى. تىلالخــان ئانــا ئوغلىنىــڭ ھالىغــا 
قــاراپ كــۆز يېشــى قىالتتــى. كىچىــك بىــر بالىغــا شــۇنچىلىك 
رەھىمســىزلىك قىلغــان ئادەمنــى قارغــاپ كۆڭلىگــە تەســەللىي 
تاپاتتــى. تىلالخــان ئوغلــى كۈرەشــنى ئۆيدىن ھويلىغــا يۆتكەپ 
ياتقــۇزۇپ قويــدى، يــاز كۈنلىــرى بولغاچقــا ئــۆي ئىچــى بــەكال 
تىنجىــق ئىــدى. كــۈرەش ھويلىــدا ياتقــاچ قېرىنــداش بىلــەن 

رەســىم ســىىزىپ  ئىــش پۇشــۇقىنى چىقىراتتــى. 

بىــر كۈنــى ھويلىنىــڭ نېرىقــى بۇرجىكىــدە ئولتۇرىدىغــان 
رەســىم  كۈرەشــنىڭ  قوشنىســى  ئىســىملىك  ئېلــى  تــۇردى 
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ســىزااليدىغانلىقىنى كــۆرۈپ، ئۇنىڭغــا قىزىقىــپ قالــدى. تۇردى 
ــان  ــە رەســىم ســىزىپ جــان باقىدىغ ــى ئەســلىدە ئەينەكك ئېل
ئــادەم بولــۇپ، ھازىــر ئايالــالر ئارىســىدا مــودا بولىۋاتقــان 
ــى.  ــۇل تېپىۋاتاتت ــۈل ســىزىپ پ ــە گ ــڭ بۇرجىكىگ گاز ياغلىقنى
تاپاۋىتــى خېلــى ياخشــى ئىــدى. تىلالخــان بــۇ ھويلىغــا 
كۆچــۈپ كەلگەنــدە تــۇردى ئېلــى ئۆيىــدە يــوق بولــۇپ، تېخــى 
تۈنۈگــۈن ســەپەردىن قايتىــپ كەلگەنىــدى. ئۇنىــڭ ئەنــۋەر 
ــۇ  ــۇپ، ئ ــى بول ــر ئوغل ــى بى ــالر ئەتراپىدىك ــىملىك 6 ياش ئىس
بازارغــا چىقىــپ كەتكەنــدە،  ئۇنىڭغــا قارايدىغــان ئــادەم يــوق 
ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بازىــرى تېــز بولغانلىقــى ئۈچــۈن 
ــدى.  ــاج ئى ــە موھت ــر ياردەمچىگ ــىدىغان بى ــە ھەمكارلىش ئۆزىگ
شــۇڭا ئــۇ كۈرەشــنى شــارگىرتلىققا ئېلىــش خىيالىغــا كەلــدى ۋە 

ــدۈردى: ــا بىل ــى تىلالخانغ ــۇ خىيالىن ب

‐ تىلالخــان ئاچــا – دېــدى تۇردى ئېلى ســۆزىنى باشــالپ، 
- مــەن كۈرەشــجاننى شــاگىرتلىققا ئــاالي، قۇرۇلۇشــتا ئىشــلەپ 
ــان پۇلنــى  ــا تارتىــپ يۈرمىســۇن، ياخشــى ئىشلىســە، تاپق جاپ

تــەڭ بۆلۈشــەيلى. 

بــۇ تەكلىــپ، تىلالخانغىمــۇ، كۈرەشــكىمۇ خــوپ كەلــدى. 
ئەتىســىدىن باشــالپ كــۈرەش تــۇردى ئېلىنىــڭ يېنىدا شــاگىرت 
ــا  ــان ئىشــى گاز ياغلىقق ــڭ قىلىدىغ ــۇپ ئىشــلىدى. ئۇالرنى بول
گــۈل بېســىش، چــاال قالغــان يەرلىرىگــە قــول بىلــەن ســىزىش 
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ۋە پۈتكەنلىرىنــى بازارمــۇ بــازار ئايلىنىــپ يــۈرۈپ ســېتىش 
ئىــدى. كــۈرەش بــۇ تېخنىكىنــى بىرقانچــە كۈنگــە قالمايــال تېــز 
ئىگەللىۋالــدى. ھەتتــا بىــر ياغلىقنىــڭ بۇرجىكىگــە گۈلنــى ئۆزى 
يالغــۇز، مۇســتەقىل ســىزىپ چىقتــى. بۇنــى كۆرگــەن ئۇستىســى 
تــۇردى ئېلــى قەۋەتــال خــوش بولــۇپ كەتتــى. ئــۇالر گاز 
ياغلىقلىــرى تەييــار بولغانــدا بىرلىكتــە بازارغا چىقىــپ كېتەتتى. 
بەزىــدە ھەپتىــدە بىــر قېتىــم ئۆيگــە كېلەتتى. بۇنــداق چاغالردا 
تىلالخــان ئانــا تــۇردى ئېلىنىــڭ ئوغلــى ئەنۋەرنىــڭ ھالىدىــن 
ــۇرۇپ،  ــۇ دېگــەن ۋەدىســىدە ت ــۇردى ئېلىم ــى. ت خــەۋەر ئاالتت
تاپقــان پۇللىرىنــى كۈرەشــكە تــەڭ بۆلــۈپ بــەردى. كۈرەشــنىڭ 
تاپقــان پۇللىــرى بىلــەن ئائىلىنىــڭ تۇرمــۇش ئەھۋالىمــۇ خېلــى 

ياخشــىلىنىپ قالــدى.

ــر ئايلىرىــدا ســۇلتانجان غۇلجىدىــن  1974 - يىلــى نويابى
كەلــدى. تىلالخــان بالىــالر بىلــەن تۇرۇۋاتقــان ئۆينــى كىچىــك 
ــان  ــرا كېلىدىغ ــىغا توغ ــچىتىنىڭ ئارقىس ــالڭ مەس ــۆرۈپ، پى ك
ئىككــى ئېغىزلىــق ھويلىســى بــار بىــر ئۆيگــە كۆچــۈپ چىقتــى. 
ئــۆزى  ئەۋەتمىــدى.  يېنىغــا  ئېلىنىــڭ  تــۇردى  كۈرەشــنىمۇ 
يېنىغــا  كۈرەشــنىمۇ  تېپىــپ  ئىــش  ئەترىتىدىــن  قۇرۇلــۇش 
ــان  ــدى. تىلالخ ــا بارمى ــۋال ئۇزۇنغ ــۇ ئەھ ــا ب ــدى. ئەمم ئېلىۋال
بىلــەن ســۇلتانجان ئارىســىدىكى جەڭگــى - جېــدەل ئەۋجىگــە 
چىقىــپ، ئاخىــرى ئاجرىشــىش قارارىغــا كېلىشــتى. ئــۇالر 1975 
- يىلــى 3 - ئايــدا رەســمىي ئاجراشــىتى. 4 بــاال تىلالخانغــا 
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قالــدى. ســۇلتانجان يــۈك - تاقلىرىنــى كۆتــۈرۈپ، ئۈرۈمچىگــە 
كەتتــى.



069

گىلەم زاۋۇتىدىكى باال ىئشچى

ئۆينىــڭ  كېيىــن،  ئايرىلغاندىــن  دادېدىــن  ئائىلــە 
ــر  ــۈرەش بى ــتى. ك ــىگە چۈش ــنىڭ زىممىس ــە كۈرەش ــى يەن يۈك
مەزگىــل رامكىغــا ئېلىنغــان ئەينەككــە گــۈل ســىزىپ، ئۆينىــڭ 
ئىقتىســادىي قىيىنچىلىقىنــى ھــەل قىلىــپ يــۈردى. گەرچــە 
بــۇ ئىشــتا كــۆپ پــۇل تاپقىلــى بولمىســىمۇ، ھەرھالــدا ئۆينىــڭ 

كىچىــڭ چىقىملىرىنىــڭ ھۆددىســىدىن چىقاتتــى. 

باشــقىالرنىڭ  كــۈرەش  ئايلىرىــدا  كــۈز  يىلــى   - 1975
تۇنۇشتۇرۇشــى بىلــەن تاشــقى ســودا ئىدارىســىغا قاراشــلىق 
گىلــەم زاۋۇتىغــا ئىشــقا چۈشــتى. ئــۇ چاغالردا تاشــقى ســودىنىڭ 
ئېكىســپورت  دۆلەتلەرگــە  باشــقا  ئاساســەن  گىلەملىــرى 
قىلىنىدىغانلىقــى ئۈچــۈن گىلــەم توقۇشــقا قاتتىــق تەلــەپ 
قويۇالتتــى. شــۇڭا ئــۇ يەرگــە كىرىــپ ئىشلەشــمۇ ئانچــە ئاســان 
ــتامغا  ــر ئۇس ــە بى ــى ھەپتىگىچ ــۈرەش ئىكك ــدى. ك ــەس ئى ئەم
ياردەملىشــىپ، شــاگىرت بولــۇپ گىلــەم توقىــدى. ئىككــى 
ھەپتىدىــن كېيىــن ئۇستىســى كۈرەشــنىڭ گىلــەم توقۇشــتىكى 
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چىۋەرلىكــى، تېزلىكــى ۋە تىرىشــچانلىقىنى كــۆرۈپ، باشــلىقىغا 
كۈرەشــنى رەســمىي ئىشــچى ســۈپىتىدە ئــۆزى بىلــەن بىرلىكتــە 
گىلــەم توقۇشــقا قويۇشــنى تەلــەپ قىلــدى. باشــلىق ئۇســتىنىڭ 
ــە يېڭــى  ــۇالر بىرلىكت ــەن ئ تەلىپىگــە قوشــۇلدى. شــۇنىڭ بىل
ــى  ــڭ مائاش ــە ئۇالرنى ــدى. ئادەتت ــۇش قىل ــە تۇت ــر گىلەمگ بى
پۈتتۈرگــەن گىلىمىگــە قــاراپ بېرىلەتتــى. گىلەمنــى قانچــە 
تېــز چۈشۈرســە، شــۇنچە تېــز مائاشــقا ئىگــە بوالتتــى. كــۈرەش 
ئۇستىســى بىلــەن گىلــەم تۇقۇشــتا خېلــى ئۇبــدان كېلىشــىپ 
قالــدى. ئــۇالر باشــقىالرغا قارىغانــدا گىلەملەرنــى ناھايىتــى تېــز 
ــدى.  چۈشــۈرەتتى. ئۇستىســى كۈرەشــتىن شــۇنچىلىك رازى ئى

ئادەتتــە ئــۇالر گىلەمنــى ئالدېدىكــى گىلــەم نۇسقىســى 
ســىزىلغان چىرتىيوژغــا قــاراپ توقۇيتتــى. كۇچــادا گىلــەم 
ئۈچــۈن،  بولمىغانلىقــى  ئــادەم  ســىزىدىغان  نۇســخىلىرىنى 
نۇســخىالرنىڭ  مۇرەككــەپ  باشــقا  نۇســخىالردىن  ئاددىــي 
چىرتىيوژلىــرى ئۈرۈمچىدىكــى ۋە ياپونىيەدىكــى مۇتەخەسىســلەر 
تەرىپىدىــن ســىزىلغانىدى. شــۇڭا ئــۇالر چىرتىيوزالرغــا ئاالھىــدە 
ئېھتىيــات بىلــەن مۇئامىلــە قىالتتــى. بىــر كۈنــى كــۈرەش بىلەن 
ــى،  ــىنى تۇقۇۋاتاتت ــەم نۇسخىس ــر گىل ــدە بى ــى ئاالھى ئۇستىس
ئۇستىســى ئېھتىياتســىزلىقتىن چېيىنــى چىرتىيوژنىــڭ ئۈســتىگە 
ســىزىلغانلىقى  قەغەزگــە  چىرتىيــوژ  ســالدى.  تۆكۈۋېتىــپ 
ئۈچــۈن چايــدا يــۆل بولــۇپ، ئۈچتىــن بىــر قىســمى تىتىلىــپ 
كەتتــى. بۇنــى كــۆرۈپ ئۇستىســىنىڭ چىرايــى تاتىرىــپ كەتتى. 
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ئۇستىســى بــۇ ســەۋەبلىك مائاشســىز قېلىشــى ھەتتــا ئىشــتىن 
ھەيدىلىشــى مۇمكىــن ئىــدى. باشــلىقىغا بۇنــى دېمەيمــۇ ئامــال 
يــوق ئىــدى. شــۇ كۈنــى ئۇستىســى تولىمــۇ پەرىشــان يــۈردى. 
دورىنــى ئارتــۇق يەۋالغانــدەك خامــۇش كۆرۈنەتتــى. كەچتــە 
بىــر تاغــا غــەم بىلــەن ئۆيىگــە كەتتــى. كــۈرەش ئىشــتىن 
ــۇپ  ــدى. بۇزۇل ــپ قال ــېخىدا قېلى ــك س ــۈپ، گىلەمچىلى چۈش
كەتكــەن چىرتىيوژنــى ئاۋايــالپ سومكىســىغا ســالدى ۋە ئۆيىگــە 
كەتتــى. كەچتــە ئۆيــدە ئولتــۇرۇپ، چېرتىيوژنــى قايتىدىــن 
كەتكــەن  بۇزۇلــۇپ  ســىزدى.  كۆچــۈرۈپ  قەغەزگــە  باشــقا 
قالغىنــى  ئىســىدە  جەريانىــدا  توقــۇش  گېلــەم  يەرلىرىنــى 
بويىچــە ســىزدى. ئەتىســى ئىشــقا بېرىپــال يېڭىدىــن ســىزىلغان 
ــى  ــىغا كۆرســەتتى. ئۇستىســى چىرتىيوژن ــى ئۇستىس چىرتىيوژن
تەپســىلىي كــۆرۈپ چىققاندىــن كېيىــن، كۈرەشــكە قــاراپ 
ھەيــران قالــدى ۋە كۆزلىرىگــە يــاش ئېلىــپ باغرىغــا باســتى. 
يېڭىدىــن ســىزىلىپ چىقىلغــان چىرتىيــوژ بۇرۇنقىســى بىلــەن 
ئوپمــۇ - ئوخشــاش ئىــدى. ھېچقانــداق ســىزىقلىرى چۈشــۈپ 
قالمىغــان ئىــدى. بــۇ ئىــش بىردەمدىــال پۈتــۈن گىلــەم زاۋۇتىغــا 
پــۇر كەتتــى، ھەتتــا باشــلىقالرنىڭ قولىقىغىمــۇ يېتىــپ بــاردى. 
ــا  ــى قايت ــنىڭ چىرتىيوژن ــئۇلى كۈرەش ــڭ مەس ــەم زاۋۇتىنى گىل
ســىزىپ چىققانلىقىنــى كــۆرۈپ، شــۇ كۈنىــال ئۇنىــڭ مائاشــىنى 
ــەش، ســىزىش ۋە  ــەم اليىھىل ــڭ گىل ــپ زاۋۇتنى 41،60 بېكىتى
تەشــۋىق قىلىــش ئىشخانىســىغا يۆتكــەپ چىقتــى. يىــل ئاخرىدا 
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ــن  ــقا يۇرتالردى ــەردە باش ــۇ ي ــى. ئ ــقا ئەۋەتت ــە كۇرس ئۈرۈمچىگ
ياپونىيەدىــن  بىرلىكتــە  بىلــەن  كەسىپداشــلىرى  كەلگــەن 

ــدى. ــىنى ئاڭلى ــلەرنىڭ دەرس ــەن مۇتەخەسىس كەلگ
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كەلمىگەن تەلەي

زاۋۇتىــدا  گىلــەم  كــۈرەش  باشــالپ  يىلىدىــن   - 1976
تەشــۋىقات ئىشــلىرىنىمۇ جانالنــدۇردى. زاۋۇت ئىچىــدە تــام 
تۇرمۇشــىنى  مەنىۋىــي  ئىشــچىالرنىڭ  چىقىرىــپ،  گېزىتــى 
بېيىتتــى. ئىشــتىن ســىرتقى ۋاقىتلىرىــدا ناھىيىلىــك 1 - 
ئوتتــۇرا مەكتەپنىــڭ ســەنئەت گۇرۇپپىســى بىلــەن بىرلىكتە ســاز 
ۋە ناخشــا مەشــىق قىلــدى. ناھىيــە بويىچــە ئېلىــپ بېرىلغــان 
ســەنئەت پائالىيەتلىرىگــە 1 - ئوتتــۇرا مەكتــەپ نامىدىــن 
تاالنتىنىمــۇ  جەھەتتىكــى  ســەنئەت  ئۆزىنىــڭ  قاتنىشــىپ، 
نامايــان قىلــدى. ناھىيىلىــك ســەنئەت ئۆمەكنىــڭ ئىشــتىن 
ســىرتقى ئارتىســى ســۈپىتىدە ئويــۇن قويۇشــالرغا قاتناشــتى. بــۇ 
مەزگىللــەردە كۈرەشــتىكى ســاز ۋە ناخشــىغا بولغــان ئىشــتىياق، 
رەســىم ۋە چېرتىيــوژ سىزىشــقا قارىغانــدا تېخىمــۇ كۈچلــۈك 
ئىــدى. بىــر كۈنلــەردە ســەنئەت مەكتەپكــە كىرىــپ ئوقۇشــنى 
ئــارزۇ قىالتتــى. شــۇڭا ئۆتكــەن يىلدىــن باشــالپ، سىڭلىســى 
مەكتەپنىــڭ  باشــالنغۇچ   ۋاقىتلىــرى  كــەچ  مۇنەۋۋەردىــن 
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دەرســلىرىدىن باشــالپ دەرس ئېلىۋاتاتتــى.

1976 - يىلىنىــڭ كــۈز ئايلىرىدا كۇچاغا مەركىزى مىللەتلەر 
ناخشــا - ئۇســۇل ئۆمىكىدىــن ئــادەم كەلــدى. ئــۇالر كۇچانــى 
ــا -  ــان ناخش ــلىق قىلغ ــەنئىتىگە ۋارىس ــى كۈســەن س قەدىمك
ئۇسســۇل ماكانــى، دەپ قارىغانلىقــى ئۈچــۈن، كۇچادىــن بىــر 
قىســىم ســەنئەت تاالنتىغــا ئىگــە ياشــالرنى قوبــۇل قىلماقچــى 
ئىــدى. بــۇ چاغــدا كۈرەشــنىڭ كۇچــادا خېلــى نامــى چىقىــپ 
قالغانىــدى. كۇچــا ســەنئەت ئۆمىكىدىكىلەرنىــڭ تەۋسىيەســى 
ئۇسســۇل  ناخشــا –  مىللەتلــەر  مەركىــزى  كــۈرەش  بىلــەن 
ئۆمىكىدىلــەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ ئىمتىھــان بــەردى. كۈرەشــتىكى 
ســەنئەت تاالنتــى ئۇالرنىــڭ دىتىغــا ياقتــى. ئــۇالر كۈرەشــنىڭ 
ــۈرەش  ــەن ك ــۇنىڭ بىل ــۇردى. ش ــى ئۇقت ــۇل قىلىنغانلىقىن قوب
ئــۇالر بىلــەن كۇچــادا بىــر ئايــدەك بىرگــە بولــدى. ماڭىدىغــان 
كــۈن يېقىنالشــقاندا كــۈرەش گىلــەم زاۋۇتىدىكىلــەر بىلــەن 
خوشالشــتى، ئۇالرمــۇ كۈرەشــنى ياخشــى تىلەكلــەر بىلــەن 
ــادلىققا  ــۇ ش ــدى. ئۆيىدىكىلەرم ــپ قوي ــەپ ئۇزىتى ــت تىل بەخى
ــپ،  ــى تېڭىشــىپ بېرى ــۈك - تاقلىرىن ــدە ي ــدى. ئەتىگەن چۆم

كــۆز ياشــلىرى بىلــەن خــوش دېيىشــتى.

ھۆكۈمىتىنىــڭ  خەلــق  ناھىيەلىــك  كۇچــا  ماڭىدىغانــالر 
ھويلىســىغا يىغىلغانىــدى. ماڭىدىغــان ئاپتوبــۇس ئەتراپىــدا 
ئۆمىكىدىــن  ئۇسســۇل   - ناخشــا  مىللەتلــەر  مەركىــزى 
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كەلگەنلەردىــن ســىرت ناھىيەلىــك ھۆكۈمەتنىڭ مۇناســىۋەتلىك 
ئەمەلدارلىــرى بــار ئىــدى. كۇچادىــن تالالنغانــالر پەقــەت 5 بــاال 
بولــۇپ، 4 خىتــاي، بىــر ئۇيغــۇر ئىــدى. ناھىيەلىــك ھۆكۈمــەت 
ئەمەلدارلىرىنىــڭ ئارىســىدا مائارىــپ بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقىمۇ بــار 

ــۆرۈپ: ــنى ك ــۇ كۈرەش ــدى. ئ ئى

‐ سۇلتانجاننىڭ بالىسىمۇسەن؟-دەپ سورىدى. كۈرەش:

‐ ھە، دەپ جاۋاپ بەردى، تۆۋەنچىلىك بىلەن.

‐ ســۇلتانجاننىڭ ئېغىــر سىياســىي مەسىلىســى بــار، بــۇ باال 
ــڭ  ــار ئائىلىنى ــا كۆرۈنۈشــىدە مەســىلە ب ــدۇ. ئارق بارســا بولماي
بالىلىرىنــى بېيجىڭغــا ئەۋەتســەك، كەلگۈســىدە مەســىلە چىقىپ 
قالســا، مەســئۇلىيەت بىزگــە يۈكلىنىــدۇ،- دېــدى مائارىــپ 

بۆلۈمىنىــڭ باشــلىقى گېپىنــى داۋامالشــتۇرۇپ.

ھويلىــدا بىــردەم غۇلغــۇال بولــدى، ناھىيــە رەھبەرلىــرى 
بــاش قوشــۇپ بىــر نېمىلەرنــى مۇزاكىــرە قىلــدى. بېيجىڭدىــن 
ئاخىــردا  پىچىرالشــتى.  قۇلۇقىغــا  خىتايالرنىــڭ  كەلگــەن 

كۈرەشــنى قالــدۇرۇش قارارىنــى ئېلىشــتى.

ــپ  ــە قايتى ــۈرۈپ، ئۆيىگ ــى كۆت ــۈك - تاقلىرىن ــۈرەش ي ك
ئۆزىنــى  كــۆرۈپ،  تىلالخاننــى  ئانىســى  ھويلىــدا  كەلــدى، 

تۇتالمــاي يىغــالپ تاشــلىدى.
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ائقسۇ سەنەئت مەكتەپكە كىرىش

ــا  ــش كۈرەشــنىڭمۇ ۋە ئائىلىســىدىكىلەرنىڭمۇ روھىغ ــۇ ئى ب
قاتتىــق تەســىر قىلــدى. ئــۇالر بــۇ كەلمىگــەن تەلەينىــڭ 
ســەۋەبىنى كىمگــە باغالشــنى بىلمەيتتــى. ھــەر كىــم ئۆزلىــرى 
بىلگەنچــە بىركىملــەر بىلــەن قورســاق ئۇرۇشــى قىالتتــى، 
ئەممــا بىــر - بىرىگــە دېيىشــمەيتتى. كــۈرەش يەنــە ئىشــلەش 
قارارىغــا كەلــدى. تەقدىرنىــڭ ئاشــۇ گىلــەم زاۋۇتىغــا باغلىنىــپ 
قالغانلىقىغــا ئىشــەنگەندەك قىالتتــى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە زاۋۇت 
ــپ كەلســەڭ  ــدا: »قايتى ــان چاغ ــپ قويىدىغ باشــلىقىمۇ ئۇزىتى
ــدى.  ــم« دېگــەن ئى ــز، ســەن بىزگــە الزى ــە ئالىمى ســېنى يەن

كــۈرەش بىــر ھەپتىدىــن كېيىــن يەنــە ئىشــقا بــاردى. 
زاۋۇتتىكىلــەر كۈرەشــنىڭ ماڭالمــاي قالغانلىقىدىــن ئاللىقاچــان 
خــەۋەر تېپىــپ بولغــان بولســىمۇ، ســەۋەبىنى كۈرەشــنىڭ ئــۆز 
ئېغىزىدىــن ئاڭالشــنى خااليتتــى. ئەممــا كــۈرەش ھېچنىمــە 
ــىپ،  ــاس قىلىش ــى قىي ــر نېمىلەرن ــەر بى ــدى. زاۋۇتتىكىل دېمى

كۇسۇلدىشــاتتى.
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كــۈرەش زاۋۇت ئىچىــدە ئۆزىنــى بىــر مەزگىــل قواليســىز 
ــپ  ــر يەرگــە يىغىلى ــادەم بى ــر - ئىككــى ئ ــدى. بى ھېــس قىل
پاراڭالشســا، خۇددى ئۆزى ھەققىدە بىرنەرســە دېيىشىۋاتقاندەك 
خۇدۇكســىرەپ، بىئــارام بوالتتــى. ئەممــا بــۇ ھالــەت ئانچــە 
ــۈن  ــلىرىغا پۈت ــڭ ئىش ــۈرەش ئۆزىنى ــمىدى. ك ــۇزۇن داۋامالش ئ
ئىشــتىياقى بىلــەن كىرىشــىپ كەتتــى. ئــۇ ھازىــر پۈتــۈن گىلــەم 
ــەم  ــدى. گىل ــۇپ قالغانى ــدەك بول ــك خادىمى ــڭ تېخنى زاۋۇتىنى
نۇســخىلىرىنىڭ كۆپىنچىلىــرى ئۇنىــڭ بېكىتىشــىدىن ئۆتەتتــى. 
كــۈرەش ھازىــر ئىشــتىن ســىرتقى ۋاقىتلىرىــدا بۇرۇنقىــدەك 
ــا  ــۇرۇپ كەتمىســىمۇ، ئەمم ــى ئ ســەنئەت پائالىيەتلىرىگــە ئۆزىن
بىراقــال تاشــالپ قويمىــدى. ۋاقتــى يەتكــەن ۋاقىتلىرىــدا يەنىــال 
ــى  ــىرتقى ئارتىس ــتىن س ــڭ ئىش ــەنئەت ئۆمەكنى ــك س ناھىيىلى
ــرى  ــۇردى. كەچلى ــۇن قويۇشــالرغا قاتنىىشــپ ت ســۈپىتىدە ئوي
سىڭلىســى مۇنــەۋۋەر بىلــەن بىرلىكتــە دەرىــس ئۆگەنــدى. 
مەقســىتى كــەم قالغــان ئوقــۇش ھاياتىنــى مۇشــۇ ئۇســۇل بىلەن 

ــدى. تولۇقــالش ئى

1977 - يىلــى يــاز ئايلىرىــدا كــۈرەش ئۈچــۈن يەنــە بىــر 
پۇرســەت كەلــدى. ئۈرۈمچىدىــن، يەنــى ئاپتونــوم رايونلــۇق 
مەدەنىيەت نازارىتى قارمىقىدىكى ناخشا - ئۇسسۇل ئۆمىكىدىن 
ئــادەم ئېلىــش ئۈچــۈن كۇچاغــا ئــادەم كەلگەنىــدى. ئەممــا 
ــى  ــدى. ئالدىنق ــەت قىاللمى ــكە جۈرئ ــان بېرىش ــۈرەش ئىمتىھ ك
قېتىملىــق زەربىنىــڭ داغلىــرى تېخىچــە يۈرىكىدىــن پۈتۈنلــەي 
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يوقــاپ بواللمىغانىــدى. ئۆيىدىكىلىرىنىــڭ مەســلىھەتى بىلــەن 
ئۈرۈمچىدىــن كەلگەنلــەر بىلــەن كۆرۈشــۈپ بىــر مەزگىــل بىرگــە 
يــۈردى. ئۇالرمــۇ كۈرەشــنىڭ ئىمتىھــان بېرىشــىنى تەۋســىيە 
قىلــدى. ئەممــا كــۈرەش ئىمتىھــان بېرىشــكە ماقــۇل بولمىــدى. 
ــەت  ــرى ھۆكۈم ــل ئىلگى ــر يى ــال بى ــدا يەنى ــۆز ئالدى ــڭ ك ئۇنى
بىناســىنىڭ ھويلىســىدا كۆرگــەن ناھىيىنىــڭ مائارىپقــا مەســئۇل 
باشــلىقىنىڭ ســىمىز، گۆشــلۈك يــۈزى ســاڭگىالپ تۇراتتــى. شــۇ 
ــۇ  ــدى. ئ ــۇز تاڭغانى ــە م ــڭ بەختىگ ــراي ئۇنى ــم ئاشــۇ چى قېتى
ھېلىمــۇ ئاشــۇ ئورۇنــدا مەزمــۇت ئولتۇراتتــى. قانــۇن بولمىغــان 
يــەردە ئادەملەرنىــڭ تەقدىــرى شەخىســلەرنىڭ ھېسســىياتى 
يۆلەنچۈكــى  ھېچقانــداق  قىلىناتتــى.  تــەرەپ  بىــر  بىلــەن 
بولمىغــان ئادەملــەر ئۈچــۈن بــۇ ئۆتكەلدىــن ئۆتــۈش پىلســىرات 
كۆۋرۈكىدىــن ئۆتۈشــتىنمۇ مۈشــكۈل ئىــدى. گەرچــە ھازىــر 
مەدەنىيــەت ئىنقىالبىنىــڭ بــوران - چاپقۇنلىرى ئۆتۈپ كەتكەن 
ــەت  ــدە خىزم ــى مەزگىلى ــەت ئىنقىالب ــا مەدەنىي ــىمۇ، ئەمم بولس
قىلغــان ئاكتىپــالر يەنىــال ئىــش بېشــىدا ئىــدى. ۋەزىيــەت 
ئۆزگەرگــەن بىلــەن ئۇالرنىــڭ كاللىســى ئۆزگەرمىگەنىــدى. 
ــان  ــن كۈرەشــنى ئىمتىھ ــك ســەنئەت ئۆمەكتى گەرچــە ناھىيىلى
يەنىــال  كــۈرەش  ئەممــا  بولســىمۇ،  تونۇشــتۇرغان  بېرىشــكە 

ــى. ــتىن ۋازكەچت ــان بېرىش ئىمتىھ

كــۈرەش  باشــلىرىدا  ئايلىرىنىــڭ  يــاز  يىلــى   -  1978
ئاقســۇغا بېرىــپ، ئىمتىھــان بــەردى. ئارزۇســى ئاقســۇ ســەنئەت 
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ــدا ئاقســۇغا  ــڭ ســاددا خىيالى ــدى. ئۇنى ــۇش ئى ــە ئوق مەكتەپت
ئەمەلدارالردىــن  كۇچادىكــى  بېرىــش،  ئىمتىھــان  بېرىــپ 
قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن ئىــدى. ئــۇ تەقدىرىنىــڭ يەنــە بىــر قېتىــم 
ــى.  ــىنى خالىمايتت ــۇپ كېتىش ــۇت بول ــدا ناب باشــقىالرنىڭ قولى
بەلكىــم بــۇ ئەجدادلىرىمىزنىــڭ ســەۋەب قىلســاڭ ســېۋەتتە ســۇ 
توختايــدۇ دېگىنــى مۇشــۇ بولســا كېــرەك. بەزىــدە ئويلىمىغــان 
كىچىــك ئىشــالرمۇ ئادەمنىــڭ تەقدىرىگــە چــوڭ ئۆزگىرىشــلەرنى 
ــۈم  ــى ئۈن ــى ئۇرۇنۇش ــۇ قېتىمق ــنىڭ ب ــدۇ. كۈرەش ــپ كېلى ئېلى
قوبــۇل  مەكتەپكــە  مەكتەپنىــڭ  ســەنئەت  ئاقســۇ  بــەردى. 
قىلىنغانلىــق چاقىرىقــى پوچتــا ئارقىلىــق بىۋاســىتە كۈرەشــنىڭ 
قولىغــا تەگــدى. كــۈرەش ھاياجانالنــدى، پەقــەت كۈرەشــال 
ئەمــەس، پۈتــۈن ئائىلــە ھاياجانالنــدى. تەقدىرنىــڭ قــارا 
ــۇ  ــم ب ــدى. بەلكى ــاللىققا چۆم ــدەك خوش ــن قۇتۇلغان كۈنلىرىدى
كــۈرەش ئويلىغانــدەك ئاقســۇغا بېرىــپ ئىمتىھــان بەرگەننىــڭ 
نەتىجىســىدۇر، بەلكىم ۋەزىيەت ئۆزگىرىپ، ئىش بېشــىدىكىلەر 
ئىنســاپقا كېلىــپ قالغانــدۇر. ئەممــا بۇنىــڭ جاۋابــى ھېچكىمگــە 

ــدى. ــول ئاقســۇغا ئى ــدى. ئەمدىكــى ي ــەس ئى ــۇم ئەم مەل
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ائقسۇ سەنەئت مەكتەپتىكى كۈنلەر

ئاقســۇ ســەنئەت مەكتــەپ ئۇنىــڭ ھاياتىدىكــى ئــەڭ كــۈزەل 
ــۇ  ــدى. ئ ــالپ باقمىغانى ــۇ ئوي ــۇپ قېلىشــىنى ئۆزىم ــەر بول كۈنل
ســەنئەت ھاياتىنــى ئويلىســىال ئاقســۇ ســەنئەت مەكتىپىنــى 
تىلغــا ئالمــاي ئۆتمەيتتــى. بــۇ خىــل تۇيغــۇالر يالغــۇز كۈرەشــتىال 
ئەمــەس، بەلكىــي پۈتــۈن ئائىلــە كىشــىلىرىدە بار ئىدى. ئاقســۇ 
ســەنئەت مەكتــەپ ئۇالرنىــڭ ئائىلىســىگە ۋە ســىڭىللىرىغا ئۈمىد 
بەرگــەن بىــر يــەر ئىــدى. كــۈرەش ئۆلــۈپ كەتكەندىــن كېيىنمۇ 
ــم  ئائىلىســىدىكىلەر كــۈرەش ھەققىدىكــى ئەســلىمىلىرىدە دائى
ئاقســۇ ســەنئەت مەكتەپنــى زوق - شــوخ بىلــەن تىلغــا ئاالتتى.

كــۈرەش ئاقســۇ ســەنئەت مەكتەپتــە 1978 - يىلىدىــن 
ئوقــۇدى. گەرچــە كــۈرەش  يىــل  ئــۈچ  يىلغىچــە   - 1981
مەكتەپنىــڭ ئاكاردىيــون كەســپىگە قوبــۇل قىلىنغــان بولســىمۇ، 
ــتىياقى،  ــەك ئىش ــان ئوتت ــەنئەتكە بولغ ــنىڭ س ــن كۈرەش لېكى
كــۆپ تەرەپلىمىلىــك قىزىشــى ئۇنــى باشــقا بىــر يولغــا باشــالپ 
كېتىۋاتاتتــى. ئــۇ دەرســتىن ســىرتقى ۋاقىتلىرىــدا ســەنئەت 
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ماتېرىيــال  دائىرىلىــك  كــەڭ  مۇناســىۋەتلىك  نەزەرىيىســىگە 
كــۆرۈش ئۈچــۈن خىتــاي تىلى ئۆگەنــدى. ئۆزىنىڭ كىچىكىدىن 
قىزىقىدىغان دۇتتار چېلىش تېخنىكىســىنى ئۆســتۈردى. ناخشــا 
ــۇ ئادەتتىكــى  ــدى. ئ ــش، شــېئىر يېزىشــنى مەشــىق قىل ئېيتى
دەرىســلىرىدە ئاكاردىيــون كەســپى بويىچە تەربىيەلىنىۋاتســىمۇ، 
لېكىــن مەكتــەپ ئىچىــدە دۇتــار چېلىــش، ناخشــا ئېيتىــش ۋە 
شــېئىر يېزىــش جەھەتتــە ئــۆز تاالنتىنــى نامايــان قىلىۋاتاتتــى. 
ئــۇ مەزگىللــەردە مەكتــەپ ئىچىــدە ۋە ئاقســۇ شــەھىرى ئىچىــدە 
ئۆتكۈزىلىدىغــان ھــەر خىــل ســەنئەت پائالىيەتلىــرى ناھايىتــى 
ــە  ــەردە مەكتەپك ــل پائالىيەتل ــۇ خى ــۈرەش ب ــۇپ، ك ــۆپ بول ك
ۋاكالىتــەن ســەھنىگە چىقىدىغــان ئاساســلىق ئوقۇغۇچىالرنىــڭ 
مەكتەپنــى  ســەنئەت  كــۈرەش  ئەمىلىيەتتــە  ئىــدى.  بىــرى 
پۈتتۈرمــەي تۇرۇپــال ئاقســۇدا كۆزگــە كۆرۈنگــەن تاالنتلىــق 

ــدى. ــۇپ بولۇنغانى ــۇپ، تونۇل ــرى بول ياشــالرنىڭ بى

ــۈم ســەنئەتكارالر  ــر تۈرك ــە بى ــەردە جەمئىيەتت ــۇ مەزگىلل  ئ
بولســىمۇ، ئەممــا كۆپىنچىلىــرى كەســىپىي جەھەتتــە مۇكەممــەل 
مائارىــپ تەربىيەســى كۆرمىگەنلىكــى ئۈچــۈن ســەنئەتكە بولغان 
ــاز  ــۇالر س ــە ئ ــدى. گەرچ ــوق ئى ــەنچىلىرىمۇ ي ــي چۈش ھەقىقى
چېلىپ، ناخشــا ئېيتالىســىمۇ، ئەمما تېكىســتالرنى چۈشــىنىش، 
مۇزىكىغــا كىرىــش ۋە ھېسســىياتنى ئىپادىلەشــتە ناھايىتــى 
ــى  ــۇ جەھەتتىك ــنىڭ ب ــدى. كۈرەش ــار ئى ــالر ب ــۆپ ئاجىزلىق ك
ــىنى  ــۋي سەۋىيىس ــۆرۈپ نەزىرى ــال ك ــك ماتېرىي ــەڭ دائىرىلى ك
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ــە بىرلەشــتۈرۈپ ســىناق  ــى ئەمەلىيەتك ئۆستۈرۈشــى، نەزىرىيەن
ئېلىپ بېرىشــى نەتىجىســىدە ناخشــا ئېيتىشــتا ئۆزىگە خاس بىر 
ئۇســلۇپ ياراتقانىــدى. ئۇنىــڭ مەكتەپتــە ياراتقــان كۆرۈنەرلىــك 
بەلكــى  ئەمــەس،  ئارىســىدىال  ئوقۇغۇچىــالر  نەتىجىلىــرى 
ئوقۇتقۇچىــالر ئارىســىدىمۇ زور غۇلغــۇال قوزغىغانىــدى. شــۇڭا 
ــى   ــەپ رەھبەرلىك ــال، مەكت ــەي تۇرۇپ ــۇش پۈتتۈرم ــۈرەش ئوق ك
ئۇنــى مەكتەپكــە ئوقۇتقۇچىلىققــا ئېلىــپ قېلىشــنى قــارار قىلىپ 

ــدى.  بولغانى

كــۈرەش 1981 - يىلــى مەكتــەپ پۈتتــۈرۈپ، ھەقىقەتــەن 
ئاقســۇ ســەنئەت مەكتەپتــە ئوقۇتقۇچــى بولــۇپ قېلىــپ قالــدى. 
ئــۇ تۇنجــى قېتىــم تىرىشــچانلىقىنىڭ نەتىجىســىنى كۆرۈۋاتاتتى. 
ئــۇ  بولــدى.  جــۆر  ئائىلىســىدىكىلەرمۇ  شــادلىقىغا  ئۇنىــڭ 
خىزمەتكــە چىققاندىــن كېيىــن، ئۇنىــڭ شــارائىتى تېخىمــۇ 
ياخشــىالندى، ئىمتىيــازى تېخىمــۇ زورايــدى. ئــۇ ســەنئەت 
ســىرت،  بەرگەندىــن  دەرىــس  ئوقۇغۇچىالرغــا  مەكتەپتىكــى 
ئوقۇۋاتقــان  كەســپىدە  ســەنئەت  دارىلمۇئەللىمىنــدە  ئاقســۇ 
ئوقۇغۇچىالرغىمــۇ دەرىــس بــەردى. ئــۇ ئوقۇغۇچىالرغــا بىــر 
بىــر  يەنــە  بەرســە،  تەرەپتىــن ســەنئەت جەھەتتــە دەرس 
تەرەپتىن ئۆزىنىڭ ســەنئەت، مەدەنىيەت ۋە ھايات ھەققىدىكى 
بىلىملىرىنــى، كۆزقاراشــلىرىنى ۋە ئىدىيىســىنى تۇنۇشــتۇردى. 
ئۇنىــڭ ئوقۇتقۇچىلىــق ھاياتىــدا ئوقۇغۇچىلىرىغــا ســىڭدۈرگەن 
ھــەر خىــل بىلىملىــرى، يۈكســەك غايىســى ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ 
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قەلبىــدە چوڭقــۇر تەســىر قالدۇرغــان بولــۇپ، ئۇنىــڭ دۇنيانىڭ 
ھەرقايســى جايلىرىدىكــى ئوقۇغۇچىلىــرى ئۇنــى ھــەر دائىــم 

ــدۇ. ــات ئېتى ــدە ي ــېغىنىش ئىچى ــەت ۋە س ھۆرم

كۈرەشــنىڭ ئاقســۇدىكى تەسىرى بارغانچە زورىيىپ باراتتى. 
ــى  ــڭ تىرىشــچانلىقى، مەســئۇلىيەتچانلىقى ۋە قىزغىنلىقىن ئۇنى
ــۇ  ــان ئاقس ــى ئاللىقاچ ــقەدەملەر ئۇن ــىم پېش ــر قىس ــەن بى كۆرگ
مائارىــپ ئىدارىســىدە ئەمــەل تۇتۇشــقا كۆرســىتىپ بولغانىــدى. 
بىــراق كۈرەشــنىڭ غايىســى بــۇ ئەمــەس ئىــدى. ئــۇ ســەنئەت 
ساھەســىدە بۆســۈپ چىقىشــنى، ناخشــىدا ۋايىغا يېتىشــنى ئارزۇ 
قىالتتــى. شــۇڭا ئــۇ 1984 - يىلــى ئاقســۇ ۋىاليەتلىــك مائارىــپ 
باشقارمىســىغا مۇئاۋىــن باشــلىق بولــۇپ تەيىنلىنىــش تەكلىپىنى 
رەت قىلىــپ، ئۈرۈمچىگــە كېتىــش قارارىغــا كەلــدى. ئۈرۈمچــى 
ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونىنىــڭ مەركىــزى بولغانلىقــى ئۈچــۈن 
ــەنئەت ۋە  ــات، س ــق ئەدەبىي ــىۋەتلىك بارلى ــا مۇناس ئۇيغۇرالرغ
ئەدەبىياتقــا مۇناســىۋەتلىك ئورۇنــالر، گېزىــت - ژۇرنالــالر، 
ــەنئەت  ــات - س ــق ئەدەبىي ــق ئاتاقلى ــتېتالر ۋە بارلى ئونىۋېرىس
خادىملىــرى مۇشــۇ يــەردە ئىــدى. كــۈرەش يەنــە داۋاملىــق 
ــنى  ــىپ يېتىلىش ــە پىش ــپىي جەھەتت ــنى، كەس ــەپ ئوقۇش ئۆرل
ئــارزۇ قىالتتــى. كۈرەشــنىڭ نەزىرىــدە ئۈرۈمچــى مەقســەتلىرىنى 
ــەھەر  ــم ش ــان مۇھى ــەي بوالاليدىغ ــتا پەلەمپ ــە ئاشۇرۇش ئەمەلگ

ئىــدى.
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 -  5 شــەھەرلىك  ئۈرۈمچــى  يىلــى   -  1985 كــۈرەش 
باشــالنغۇچقا ســەنئەت ئوقۇتقۇچىســى بولۇپ يۆتكىلىــپ باردى.
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»غۇنچىالر مۇكاپاتى« پروگراممىسى ۋە ياش چولپان 

كــۈرەش ئۈرۈمچــى شــەھەرلىك 5 - ئوتتــۇرا مەكتەپكــە 
يۆتكىلىــپ كەلگــەن مەزگىللــەر ئۇيغــۇر ئاپتونــوم رايونلــۇق 
نامىــدا  مۇكاپاتــى«  »غۇنچىــالر  تەرىپىدىــن  تېلېۋىزىيەســى 
ئۆســمۈرلەرگە ئاتالغــان بىر ســەنئەت پروگراممىســىنى باشــلىغان 
مەزگىــل ئىــدى. بۇنىڭغــا ھەرقايســى باشــالنغۇچ مەكتەپتىكــى 
ســەنئەت ئوقۇتقۇچىلىــرى بىــر قىســىم ســەنئەتكە قىزىقىدىغــان 
ئوقۇغۇچىالرنــى يەككــە ۋە كوللېكتىــپ تۈرلــەر بويىچە ســەنئەت 
قاتناشــتۇراتتى.  مۇســابىقىگە  تەييارالتقــۇزۇپ،  نومۇرلىرىنــى 
كــۈرەش تۇنجــى قېتىمــدا تېلېۋىزىيــە ئىستانسىســىنىڭ ئۇيغــۇر 
ئاچىســى  ئىشــلەيدىغان  بولــۇپ  ئارتىســى  ئــاۋاز  بۆلۈمىــدە 
ــۈر بويىچــە  ــە ت ــى يەكك ــار مۇتەللىپن ــى ئىلي ــڭ ئوغل ئارزۇگۈلنى
ناخشــا تەييارالتقــۇزدى. ناخشــىنىڭ تېكىســتى ۋە مۇزىكىســىنى 
ئــۆزى يــازدى ۋە ئــۆزى بىــر قوللــۇق مەشــىق قىلــدۇردى. 
ــق  ــالر« ناملى ــا - ئانى ــماڭالر ئات ــابىقىدا »ئاجراش ــار مۇس ئىلي
ۋە  تاماشــىبىنالرنى  باھالىغۇچىالرنــى،  ئوقــۇپ،  ناخشــىنى 
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ئىليارنىــڭ  قالــدۇردى.  ھەيــران  كۆرگۈچىلەرنــى  تېلېۋىــزور 
ناخشــىدا  ســىرت،  تاالنتىدىــن  ئېيتىشــتىكى  ناخشــا 
ــى  ــۇش كارتىنىســى ۋە ھېسســىيات ھەممىن ئىپادىلەنگــەن تۇرم
ھەيــران قالدرۇغانىــدى. ئىليــار »غۇنچىــالر مۇكاپاتــى« دا 1 - 
دەرىجىلىــك ئورۇنــداش مۇكاپاتىغــا، كــۈرەش 1 - دەرىجىلىــك 
ئىجادىيــەت مۇكاپاتىغــا ئېرىشــتى. ئامــەت كەلســە قــوش كەپتــۇ 
ــم  ــدەك، كۈرەشــنىڭ ئۈرۈمچىگــە كېلىــپ، تۇنجــى قېتى دېگەن
ــالر  ــى بالى ــى ئۇن ــا ئىجادىيىت ــابىقىگە قاتناشــتۇرغان ناخش مۇس
ناخشــا ئىجادىيىتــى ساھەســىدىكى تۇيۇقســىز بــاش كۆتۈرگــەن 
تەلەيلىــك ئادەمگــە، ئىليارنــى كىچىــك ناخشــا چولپىنىغــا 
ئايالندۇرغانىــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن ئىليارنىــڭ نامىمــۇ، 
كۈرەشــنىڭ ئىســمىمۇ ھەممــە يەرگە تارقالــدى. ئۇنى ئىجادىيەت 
ئۈچــۈن ئىزدەپ كېلىدىغان ھەرقايســى مەكتەپلەرنىڭ ســەنئەت 

ئوقۇتقۇچىلىرىنىــڭ ئايىغــى ئۈزۈلمەيدىغــان بولــدى.

ئۆســمۈرلەر  مۇكاپاتــى«  »غۇنچىــالر  يىلــى  بىــر  يەنــە 
ــم  ــۇ قېتى ــدى. ب ــى تەييارلى ــا روزىن ــۈن رەن ــى ئۈچ پروگراممىس
ناخشــىنى  ناملىــق  »چېلىكىــم«  مۇســابىقىدا  رۇزى  رەنــا 
ئېيتتــى. ناخشــا بالىالرغــا خــاس ئىجــاد قىلىنغانلىقــى ئۈچــۈن 
كىچىــك رەنانىــڭ شــوخ قىلىقلىــرى بىلــەن جاراڭلىــق ئــاۋازى 
ھەممىنىــڭ قارشــى ئېلىشــىغا ســازاۋەر بولــدى. بــۇ مۇســابىقىدە 
ــا رۇزى 1 - دەرىجىلىــك ئورۇنــداش مۇكاپاتىغــا، كــۈرەش  رەن
ــۈرەش  ــتى. ك ــا ئېرىش ــەت مۇكاپاتىغ ــك ئىجادىي 1 – دەرىجىلى
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بــۇ مەزگىللــەردە »غەيــرەت قىلىــڭ غەيــرەت«، »مېنىــڭ 
ئاســلىنىم«، »دېمىدىممــۇ«، »مېنىــڭ ئانام«، »مــەن ئۇيغۇر 
بالىســى«، »تىلىمنــى ئانــام بەرگــەن« قاتارلىــق بىــر تۈركــۈم 
بالىــالر ناخشــىلىرىنى ئىجــات قىلــدى. كــۈرەش ئىجــاد قىلغــان 
بۇ ناخشــىالرنىڭ تېكىســتى ۋە مۇزىكىســىمۇ ئۆزگىچە ۋە يېڭىچە 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن ھەممــە كىشــىلەرنىڭ قاتتىــق قارىشــى 
ئېلىشــىغا ئېرىشــكەن ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بــۇ مەزگىللــەردە 
شــۇغۇللىنىدىغانالر  بىلــەن  ئىجادىيىتــى  ناخشــا  بالىــالر 
مۇزىــكا  يازىدىغانــالر  تېكىســت  بولــۇپ،  دېيەرلىــك  يــوق 
تېكىســت  ئىشــلەيدىغانالر  مۇزىــكا  ئىشــلىيەلمەيدىغان، 
ــۈرەش  ــدى. ك ــۇت ئى ــەت مەۋج ــل ھال ــر خى ــان بى يازالمايدىغ
تېكىســت يېزىــش، مۇزىــكا ئىشــلەش، ھەتتا ناخشىســىنى ئۆزى 
ئېيتىشــقىچە ھەممــە جەريانالرنــى ئــۆزى قىاللىغانلىقــى ئۈچــۈن 
باشــقىالرغا قارىغانــدا كــۆپ ئەۋزەللىككــە ئېرىشــكەنىدى. بىــراق 
كۈرەشــنىڭ نىشــانى بــۇ ئەمــەس ئىــدى. ئــۇ تېخىمــۇ يوقىــرى 
ــق يارىتىشــنى،  ــۇپ، ســەنئەت ساھاســىدە يېڭىلى ــەپ ئوق ئۆرل
نەزەرىۋىــي  پەللىســىدە  يوقىــرى  ســەنئەتنىڭ  كەلگۈســىدە 
تەتقىقــات بىلــەن شۇغۇللىنىشــنى ئــارزۇ قىالتتــى. شــۇڭا ئــۇ بىــر 
تەرەپتىــن ئىشــلەپ، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئىجادىيــەت بىلــەن 
شــۇغۇللىنىۋاتقاندەك قىلســىمۇ، ئەممــا بــوش ۋاقىتلىرىنىــڭ 
دەرســلىكىنى  ئوتتۇرىنىــڭ  تولــۇق  يەنىــال  كۆپىنچىســىدە 
ئۆزلىكىدىــن ئۆگىنىــش بىلــەن بەنــت ئىــدى. ئــۇ ھامىنــى ئالىي 
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مەكتەپكــە كىرىــپ ئوقۇيمــەن دەپ ئوياليتتــى. دېگەنــدەك ئــۇ 
1987 - يىلــى ئالىــي مەكتــەپ ئىمتىھانىغا قاتنىشــپ، شــىنجاڭ 
قىلىنــدى.  قوبــۇل  فاكولتېتىغــا  تارىــخ  ئونىۋېرىســىتېتىنىڭ 
نىيىتــى  ئوقــۇش  ساھەســىدە  ســەنئەت  ئۆزىنىــڭ  لېكىــن 
بولغانلىقــى ئۈچــۈن كېيىن ســەنئەت ئىنســىتىتوتىنىڭ يېڭىدىن 
ئالماشــتى.  كەســپىگە  كومپوزىتۇرلــۇق  قىلىنغــان  تەســىس 
ســەنئەت ئىنســتىتوتىدا يېڭىدىــن تەســىس قىلىنغــان بــۇ 
ــار، ئەخــەت  ــۈرەش، بەختىي ــەت ك ــارار ســىنىپتا پەق تۇنجــى ق
ۋە نۇردىــن ئىبــارەت تــۆت نەپــەرال ئوقۇغۇچــى بــار ئىــدى. بــۇ 
ــز،  ــم ئابلى ــم، ئابدۇكېرى ــال ئابدۇرەھى ــە ئابدۇل ــى مەكتەپك يىل
ــالر  ــق بالى ــۈم تاالنتلى ــر تۈرك ــق بى ــىجائەت قاتارلى ــەك ش يۈكس
ــۈرەش  ــىنىپىدا ك ــا س ــۇالر دىرام ــۇپ، ئ ــان بول ــۇل قىلىنغ قوب
ــر قىســىم  ــۇالر بى ــدە ئ ــدى. بەزى ــان ئى ــل ئوقۇغ ــەن پاراللې بىل

ــى. ــە ئوقۇيتت ــىنىپتا بىرلىكت ــمە س ــلەرنى بىرلەش دەرس

كــۈرەش مەكتەپكــە كىرىشــتىن ئىلگىرىــال يــاش ناخشــىچى 
ــال  ــە كېلىپ ــۇ ئۈرۈمچىگ ــلىغانىدى. ئ ــقا باش ــۈپىتىدە تونۇلۇش س
ــان  ــدا قۇرۇلغ ــى قارمىقى ــەت نازارىت ــۇق مەدەنىي ــوم رايونل ئاپتون
ــە  ــر قانچ ــەن بى ــى بىل ــىركىتىنىڭ تەكلىپ ــۇش ش ــۇن قۇي ئوي
ئايلىنىــپ،  جەنۇبىنــى  ۋە  شــىمال  تەڭرىتېغىنىــڭ  قېتىــم 
ئويــۇن قويۇشــقا قاتنىشــپ، ئــەل ئارىســىدا بەلگىلىــك تەســىر 
ئەنــە  ناخشىســى  ناملىــق  »پــۇل«  ئۇنىــڭ  قوزغىغانىــدى. 
ــىالرنىڭ  ــەۋۋەر ناخش ــان مۇن ــات قىلىنغ ــەردە ئىج ــۇ مەزگىلل ش
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بېــرى بولــۇپ، جەمئىيەتتــە كــەڭ ئالقىشــقا ئېرىشــكەنىدى. ئــۇ 
مەكتەپكــە كىرگــەن يىلــى ئۇنىڭغــا يەنــە بىــر ئامــەت كەلــدى. 
شــۇ يىلــى كۈزنىــڭ ئاخىرقــى ئېيىــدا ئىشــتىن ســىرتقى يــاش 
ماھــارەت كۆرســىتىش ناخشــا  ناخشــىچىالرنىڭ تېلېۋىــزوردا 
قاتارلىــق  ســۇلىرى«  »تــاغ  »ســېغىندىم«،  مۇسابىقىســىدا 
ناخشــىلىرى ئارقىلىــق باھالىغۇچىالرنىــڭ بىــردەك ئېتىــراپ 
قىلىشىغا ئېرىشىپ، 1 - دەرىجىلىك مۇكاپاتقا ئېرىشتى ۋە شۇ 
چاغدىكــى ئــەڭ داڭلىــق مــاركا ھېســابالنغان »قــار لەيلىســى« 
رەڭلىــك تېلېۋىــزورى بىلــەن مۇكاپاتالنــدى. شــۇنىڭدىن كېيىن 
كۈرەشــنىڭ نامــى تەڭرىتېغىنىــڭ جەنــۇب، شــىمالىغا تارالــدى. 
ــدى.  ــۇپ تونۇل ــى بول ــەل ئارىســىدا تۇنۇلغــان ناخشــا چولپىن ئ
ــدا  ــپ ئېيتقان ــارائىتتىن ئېلى ــى ش ــى چاغدىك ــەرەپ ئەين ــۇ ش ب
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىكى ئــەڭ يۈكســەك شــەرەپ ھېســابلىناتتى. 
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وئقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمىدا وئرۇندالغان 
سىمفونىيە

كۈرەشــنىڭ ســەنئەت ئىنســىتىتىوتىدىكى ھاياتــى ناھايىتــى 
داغدۇغىلىــق ۋە مەنىلىــك ئۆتتــى. ئــۇ كۈندىــن - كۈنگە ئۆزىنى 
كۆزلىگــەن نىشــانىغا يېقىنــالپ كېتىۋاتقانــدەك ھېــس قىالتتــى. 
ئــۇ شاۋقۇنســىز، تىنــچ ھاياتنــى ياخشــى كۆرمەيتتــى. ئــۇ ھــەر 
دائىــم بىــرەر ئىــش قىلىشــنى، ھاياتىغا يېڭىدىــن - يېڭى مەنە 
بېرىشــنى ئوياليتتــى. ئــۇ تــۆت يىللىــق ئوقــۇش ھاياتىــدا ئــۆزى 
تەشــنا بولغــان ســەنئەت بىلىملىرىگــە ئىگــە بولغاندىــن ســىرت 
ــالپ  ــە ئارى ــۇ- ناھىي ــەك تەشــكىللەپ، ناھىيەم ــىي ئۆم شەخس
ــى. كۈرەشــنىڭ  ــۇن قويۇشــنىڭ تۇنجــى ئۈلگىســىنى ياراتت ئوي
دادىللىــق بىلــەن ئاچقــان بــۇ يولــى كېيىنكــى كۈنلــەردە باشــقا 
تاپىدىغــان  پــۇل  تاپىدىغــان،  يــول  ئۈچــۈن  ســەنئەتكارالر 
يېڭــى كارۋان يولىغــا ئايالنــدى. شــۇنىڭدىن كېيىــن بــۇ يولــدا 
ــۇ  ــۇ ب ــرەك. ئ ــا كې ــاز بولس ــەنئەتكارالر ئ ــان س ــپ باقمىغ مېڭى
جەريانــدا بىرقانچــە قېتىــم ئىچكىــرى ئۆلكىلــەردە ئۆتكۈزۈلگــەن 
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مەملىكەتلىــك ناخشــا مۇســابىقىلىرىگە قاتنىشــپ، ئىككىنچــى 
ــا  ــەرەپ مېداللىرىغ ــا ۋە ش ــك لوڭقىالرغ ــى دەرىجىلى ۋە ئۈچىنچ

ئېرىشــتى.

ــى  ــان تېمىس ــەڭ قىزىقق ــە ئ ــەنئەت مەكتەپت ــنىڭ س كۈرەش
ســىمفونىيە  بولغــان  زور  شــۆھرىتى  مۇزىكىچىلىقىــدا  غــەرب 
ــەزى  ــى ب ــى مۇقام ــون ئىكك ــۇر ئ ــە ئۇيغ ــدى. گەرچ ــى ئى ئىلم
ــەردە غەربنىــڭ سىمفونىيەســىگە ئوخشــاپ كەتســىمۇ،  جەھەتل
لېكىــن ئىچكــى قۇرۇلمــا ۋە مۇزىكىلىــق بايــان جەھەتتــە يەنــە 
مەلــۇم پەرقلــەر بــار ئىــدى. كۈرەشــنىڭ ئىســتىكى ئوقــۇش 
بىــر  ھەجىملىــك  چــوڭ  دېسىرتاتسىيەســىگە  پۈتتــۈرۈش 
ســىمپونىيە تەييــارالش ئىــدى. شــۇڭا ئــۇ ئوقــۇش ھاياتىنىــڭ 
كېيىنكــى يىللىــرى بــەزى ناخشــىالرنى ئىجــات قىلغاندىــن 
ســىرت كۆپىنچــە ۋاقىتلىرىنى ســىمفونىيە نەزەرىيەســىنى تەتقىق 
ــۈزدى.  ــەن ئۆتك ــش بىل ــق قىلى ــە مەش ــش ۋە ئەمەلىيەتت قىلى

1991 - يىلى 7 - ئاينىڭ بىرىنچى ھەپتىسى، كۈرەشنىڭ 
ئوقــۇش پۈتتــۈرۈش مۇزىكا دېسىرتاتسىيەســى بوالتتــى. بۇنىڭغا 
ســىرت  ئوقۇتقۇچىلىرىدىــن  ساۋاقداشــلىرى،  مەكتەپتىكــى 
ســىرتتىنمۇ مېھمانــالر كېلىــپ قاتناشســا بوالتتــى. ســەنئەت 
ئىنســىتىىتوتىنىڭ دېسىرتاتســىيە ئۈچــۈن تەييارالنغــان ئايرىــم 
زالــى مېھمانــالر بىلــەن لىــق تولغانىــدى. ئالدىنقــى قاتــاردا 
كۈرەشــنىڭ ئەنگلىيەدىــن كەلگــەن ســىمفونىيە ئوقۇتقۇچىســى، 
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ســىنىپ مەســئۇلى سۇاليمان ۋە باشــقا باھالىغۇچى ئوقۇتقۇچىالر 
ئولتۇراتتــى. كــۈرەش ســەھنىدە دېسىرتاتسىيەســىنى باشــالش 
ئۈچــۈن كۈتــۈپ تۇراتتــى. ئالدىغــا ئېلىكترونلــۇق رېئــال تەييــار 
ــت توشــقاندا ســىنىپ مەســئۇلى  ــدى. ۋاقى ــپ قويۇلغانى قىلىنى

ســۇاليمان باشــالش ئىشــارىتى بــەردى. 

كۈرەش قولىغا مېكرافوننى ئېلىپ سۆزىنى باشلىدى:

‐ ھۆرمەتلىــك ئۇســتازالر، قەدىرلىــك مېھمانــالر، مــەن 
كــۈرەش كۈســەن، ســەنئەت ئىنســىتىتوتى مۇزىــكا ئىجادىيــەت 
كەســپىنىڭ 1987 - يىللىــق تۇنجــى قــارار ئوقۇغۇچىســى 
ــۆزۈم ئىجــات قىلغــان »كۈســەن  ــر ســىلەرگە ئ بولىمــەن. ھازى
مۇزىــكا  ھەجىملىــك  چــوڭ  نامىدىكــى  سىمفونىيىســى« 
ئەســىرىمنى ئورۇنــداپ بەرمەكچــى، ھەممىڭالرنىــڭ ياخشــى 
كۆرۈشــىنى ئۈمىــد قىلىمــەن. – كــۈرەش ســۆزىنى تۈگىتىــپ، 
ــن،  ــن كېيى ــم قىلغاندى ــۇر ئىگىلىــپ تازى تاماشــىبىنالرغا چوڭق

»كۈســەن سىمفونىيەســى«نى چېلىشــقا باشــلىدى. 

ياخشــى مۇزىكىنىــڭ ســېھرى باشــقىچە، ھاۋانىــڭ شــۇنچە 
شــۇنچىلىك  ئــادەم  ھەممــە  قارىمــاي،  بولىشــىغا  ئىسســىق 
ئاڭلىماقتــا  ســىمفونىيە  ئولتــۇرۇپ  جىــم  بىلــەن  دىققــەت 
ئىــدى. مۇزىكىنىــڭ لــەرزان مۇڭــى، گاھ ئادەمنــى تەكلىمــاكان 
چۆللۈكىنىــڭ ســىرلىق قوينىغــا باشــالپ كىرســە، گاھ كۈســەن 
ئېلىــپ  قاينىمىغــا  مەدەنىيــەت  قەدىمىــي  بوســتانلىقىنىڭ 
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تىللىرىغــا  رېئالنىــڭ  ئېلىكترونلــۇق  كۈرەشــنىڭ  باراتتــى. 
تىگىۋاتقــان بارماقلىرىدىــن گۈللەنگــەن بىــر مەدەنىيەتنىــڭ 
پــارالق مەنزىرســىنى كۆرگىلــى بوالتتــى. بىــر مەدەنىيەتنىــڭ، 
بىــر دەۋرنىــڭ ســىمۋولى بولغــان »كۈســەن« بۈگــۈن مۇزىــكا 

ــى. ــان قىلىنىۋاتاتت ــا باي ــەن قايت ــى بىل تىل

ــادالىرىغا  ــش س ــان زال ئالقى ــقان ھام ــىمفونىيە ئاخىرالش س
چىرايلىرىــدا  ئوقۇتقۇچىلىرىنىــڭ  باھالىغۇچــى  تولــدى. 
مەمنۇنىيــەت نۇرلىــرى جىلــۋە قىالتتــى. بولۇپمــۇ ئەنگلىيەلىــك 
تاالنتىدىــن،  مۇزىــكا  ئوقۇتقۇچىســى كۈرەشــنىڭ  يېتەكچــى 
ســىمفونىيەنى ئورۇنداش ســەنئىتىدىن تولىمۇ رازى بولغانىدى. 

ــۆزىدە: ــا س ــان باھ ــدە قىلغ ــۈرەش ھەققى ــۇ ك ئ

يېزىلغــان  تەرىپىدىــن  ئۇيغــۇر  بىــر  بۈگــۈن  مــەن   ‐
تۇنجــى ســىمفونىيەنى ئاڭلىدىــم ھــەم ئۇنىــڭ يېتەكچىلىكىنــى 
ــى چەكســىز  ــالر مېن ــق مىنۇت ــۇ ھاياجانلى ــم. بۈگۈنكــى ب قىلدى
ئىپتىخارالندۇرىــدۇ. مىــڭ يىــل ئىلگىــرى كۈســەن دىيارىــدا 
پارلىغــان كۈســەن مۇزىكىســى، مىــڭ يىــل كېيىــن كۈســەنلىك 
يىگىــت تەرىپىدىــن قايتــا نامايــەن بولــدى، بــۇ ھەممىمىزنىــڭ 

ــدى.  ــەن ئى ــەرىپىدۇر، - دېگ ش

پۈتتــۈردى،  بىلــەن  نەتىجــە  ئــەال  مەكتەپنــى  كــۈرەش 
تېخــى  بولۇشــى  قانــداق  تەقســىماتىنىڭ  ئەممــا كەلگۈســى 
مەلــۈم ئەمــەس ئىــدى. »چۈجىنــى كــۈزدە ســانا« دېگەنــدەك، 
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مائارىــپ نازارىتــى ئوقۇغۇچىــالر ئىشخانىســىدىن خەۋەرمــۇ كۈزدە 
ــى. چىقاتت
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كۆزمونچاق، ھەسرەت ۋە ېئچىنىش

بــۇ يىلقــى كــۈز كۈرەشــكە ياخشــى كەلمىــدى. ئۇ تەقســىمات 
ئۇچــۇرى چىققۇچــە ئويــۇن قويــۇش ئەترىتــى تەشــكىللەپ، 
ناھىيــە - بازارالرنــى ئارىــالپ، ئويۇن قويۇشــقا كەتكەنىدى. ئۇ 
بىــرەر ســەنئەت تەتقىقــات ئورنىــدا ئىشلەشــنى ئــارزۇ قىالتتــى، 
ــقا -  ــق باش ــەن رېئاللى ــتەك بىل ــەردە ئىس ــۇ مەزگىلل ــراق ب بى
ــىز،  ــڭ تەقسىماتىس ــپ نازارىتىنى ــدى. مائارى ــە ئى ــقا نەرس باش
ــدى.  ــەس ئى ــن ئەم ــان ئىشــالرنى قىلىشــى مۇمكى ــۆزى خالىغ ئ
ــە  ــۇ جەمئىيەتت ــان ب ــەۋج ئالغ ــۇق ئ ــڭ ئۈســتىگە پارىخورل ئۇنى

تەقدىــر داۋاملىــق باشــقىالرنىڭ قولىــدا ئوينىالتتــى. 

ئايلىرىنىــڭ  ســېنتەبىر  قويۇشــتىن  ئويــۇن  كــۈرەش 
ئوتتۇرىلىرىــدا قايتىــپ كەلــدى. تېخىچــە مائارىــپ نازارىتىنىــڭ 
تەقســىماتىدىن خــەۋەر يــوق ئىــدى. ئىــش ئورنــى تېخــى 
باشــلىيالماي  ئىشــنى  بىــرەر  ئۈچــۈن  بېكىتىلمىگەنلىكــى 
ــكار  ــى. بى ــدە ئۆتكۈزۈۋاتاتت ــق ئىچى ــت - تىتلى ــى تى كۈنلىرىن
بولســىال دۇتــار چېلىــپ، ناخشــا ئىجات قىلىپ ئىش پۇشــۇقىنى 
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چىقىراتتــى. بــۇ ئارىلىقتــا بىرقانچــە قېتىــم مائارىــپ نازارىتىگــە 
بېرىــپ، تەقســىماتىنى ســۈيلەپ كەلگەنمــۇ بولــدى. 11 – 
ئاينىــڭ بېشــىدا ئاخىــر مائارىــپ نازارىتىدىــن ئۇچــۇر كەلــدى، 
ــۈرەش 5  ــدى. ك ــەس ئى ــۇرى ئەم ــاللىق ئۇچ ــۇ خوش ــراق ب بى
- ئوتتــۇرا مەكتەپتىــن ئوقۇشــقا كەلگەنلىكــى ئۈچــۈن مائارىــپ 
نازارىتــى ئۇنــى يەنىــال 5 - ئوتتــۇرا مەكتەپكــە بېرىشــنى 
بۇيرۇغــان ئىــدى. لېكىــن كۈرەشــنىڭ 5 - ئوتتــۇرا مەكتەپكــە 
قايتىــپ بارغۇســى يــوق ئىــدى. مائارىــپ نازارىتىگــە بىــر قانچــە 
قېتىــم قاترىغــان بولســىمۇ، ئەممــا يەنىــال نەتىجــە چىقمىــدى. 

ــدى.  ــا كەل ــش قارارىغ ــش قىلى ــا ئى ــۆز ئالدىغ ــرى ئ ئاخى

ۋە  تېكىســت  مۇخپــۇل  ياســىن  مەزگىللــەردە  شــۇ 
مۇزىكىلىرىنىــڭ ئۆزگىچىلىكــى بىلــەن ســەنئەت ساھەســىدە 
ناخشــا  بىــر  ئىــدى.  بىــرى  شەخىســلەرنىڭ  تۇنۇلىۋاتقــان 
ۋە  تېكىســت  يازغــان  ئېيتقانــدا  ئۈچــۈن  ئىجادىيەتچىســى 
ــادەم  ــان ئ ــە قىلىدىغ ئىشــلىگەن مۇزىكىســىنى شــۆھرەتكە ئىگ
يەنىــال ناخشــىچى ھېســابلىناتتى. كۈرەشــنىڭ 1987 - يىلــى 
ــان  ــدا ئېيتق ــزور ئېكرانى ــن تېلېۋى ــن كېيى ئېرىشــكەن ئۇتۇقىدى
ــدى.  ــاراپ قالغانى ــا ي ــىن مۇخپۇلغ ــى ياس ــە ناخشىس ــر قانچ بى
بولۇپمــۇ كــۈرەش ئېيتقــان، ئىمىنجــان يۈســۈپ ئىجــات قىلغــان 
»ئــون ســەككىز ياشــىم« ناخشىســى ياســىن مۇخپۇلغــا »مېنىڭ 
مــاس  ئــاۋازى  كۈرەشــنىڭ  خاســلىقىغا  ئىجادىيەتلىرىمنىــڭ 
كەلگــۈدەك« دېگــەن تۇيغۇنــى بەرگەنىــدى. شــۇنىڭ بىلــەن 
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كــۈرەش ياســىن مۇخپــۇل ئىجادىيىتىدىكــى »ســىم - ســىم 
يامغــۇر«، »شــاھى كۈيلــەر«، »ســۈرەت«، »خىيالــالر«، 
»كۆزمونچــاق«، »قەبرىدىكــى گــۈل«، »ئــاق چېچــەك«، 
ــەن  ــەن ئىزدەيم ــا«، »م ــال«، »نازالنم ــان ت »كاككــۇك قونغ
تەركىــب  ناخشــىدىن   10 جەمئىــي  قاتارلىــق  بەختىمنــى« 
ــىنى  ــۇ لېنتىس ــق ئۈنئالغ ــق قاپلى ــاق« ناملى ــان »كۆزمونچ تاپق
ئاۋازغــا ئېلىــش ئىشــلىرىغا كىرىشــىپ كەتتــى. ناخشــا لېنتىســى 
1991 - يىلىنىــڭ قىــش مەزگىلىــدە شــىنجاڭ ئــۈن - ســىن 
نەشــرىياتى تەرىپىدىــن بازارغــا ســېلىندى. بــۇ ئەينــى يىللىــرى 
رەســمىي نەشــرىيات تەرىپىدىــن ئىشــلەنگەن ســاناقلىق ناخشــا 
لېنتىلىرىنىــڭ بىــرى ھېســابلىناتتى. بــۇ كۈرەشــنىڭ چىقارغــان 
ناخشــا  نەشــرىياتتىن  بولــۇپ،  لېنتىســى  ناخشــا  تۇنجــى 
لېنتىلىرىنىــڭ بىــر قىســم ســېتىش ھوقۇقىنــى ســېتىۋالدى. ئــۇ 
چاغــدا ناخشــا لېنتىلىرىنــى كۆچــۈرۈپ ســېتىش ئىشــلىرى تېخى 
رەســمىي كەســپىي شــەكىلدە باشــالنمىغان بولــۇپ، ئۈرۈمچىــدە 
مەخســۇس ناخشــا لېنتىلىرىنــى ســاتىدىغان دۇكانمــۇ يــوق 

ــدى.  ئى

 شــۇ چاغــالردا كۈرەشــنىڭ كىچىــك ۋاقتىدىكــى رەســىم 
ئۇســتازى تــۇردى ئېلىنىــڭ ئۈرۈمچــى دۆڭ كۆۋرۈكتــە كىچىــك 
جــان  بىلــەن  رەســىمچىلىك  بولــۇپ،  رەسىمخانىســى  بىــر 
باقاتتــى. بــۇ چاغــالردا كۈرەشــنىڭ ئائىلىســىمۇ ئۈرۈمچىــدە 
ــى  ــاردى - كەلدىس ــن ب ــەن يېقى ــا بىل ــۇردى ئېلىغ ــۇپ، ت بول
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بــار ئىــدى. كۈرەشــمۇ كىچىــك ۋاقتىدىكــى بــۇ ئۇســتازىغا 
ھۆرمىتىنــى بىلــدۈرۈپ، قولىدىــن كېلىدىغــان ياخشــىلىقالرنى 
قىالتتــى. كــۈرەش تــۇردى ئېلىغــا دۇكىنىنىــڭ ئالدىغــا، يەنــى 
پىيادىلــەر يولىنىــڭ قىرىغــا بىــر ئۈســتەل قويــۇپ، ناخشــا 
لېنتىلىرىنــى ســېتىش ۋە كۈچــۇرۇپ سېســتىش تەكلىپىنــى 
بــەردى. بــۇ تەكلىــپ تــۇردى ئېلىغــا يــاراپ قالــدى. شــۇنىڭ 
ــار  ــدە ب ــۇ ۋە ئۆزى ــر ئۈنئالغ ــا بى ــۇردى ئېلىغ ــەن كــۈرەش ت بىل
ناخشــا لېنتىلىرىنــى تەييــارالپ بــەردى ھــەم ئۆزىنىــڭ يېڭىدىن 
چىققــان »كۆزمونچــاق« ناملىــق ناخشــا لېنتىســىدىنمۇ بــەردى. 
ــە  ــۇ كىچىككىن ــلىغان ب ــىدا باش ــول ياقىس ــڭ ي ــۇردى ئېلىنى ت
تىجارىتــى كېيىنكــى كۈنلــەردە زورىيىــپ، ئۇنــى رەســمىي 
ناخشــا لېنتىلىرىنــى ســېتىش دۇكىنىغــا ئىگــە قىلــدى. ئاندىــن 
تېخىمــۇ تەرەققىــي قىلىــپ، ناخشــا لېنتىلىرىنــى ئــۆزى مەبلــەغ 
ســېلىپ ئىشــلەيدىغان، ھەتتــا كىنــو ئىشــلەيدىغان دەرىجىگــە 
ئېلىــپ بــاردى. 90 - يىلالرنىــڭ ئوتتۇرىلىرىدىــن باشــالپ 
تــۇردى ئېلىنىــڭ ۋە شــىركىتىنىڭ نامىــدا خېلــى كــۆپ كىنــوالر 
ئىشــلەندى. شــۇ چاغــالردا تــۇردى ئېلــى ناھايىتى ئاز ســاندىكى 

ــابلىناتتى. ــرى ھېس ــلەرنىڭ بى ــلەيدىغان شەخىس ــو ئىش كىن

ئۈچــۈن  كــۈرەش  لېنتىســى  ناخشــا  »كۆزمونچــاق« 
بىــر باشــلىنىش بولــدى. گەرچــە كــۈرەش ئــۈن - ســىن 
ــى  ــۇ تۇنج ــېتىۋالغان ب ــى س ــېتىش ھوقۇقىن ــرىياتىدىن س نەش
ــىمۇ،  ــەن بولس ــدا كۆرمىگ ــۆپ پاي ــىدىن ك ــۇ لېنتىس ــۈن ئالغ ئ
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ئەممــا ناخشــا لېنتىســى ئىشــلەش تېخنىكىســى ۋە جەريانىنــى 
ئۆگىنىۋالــدى. 

شــۇنداق قىلىــپ، 1992 - يىلــى 1 - ئايــدا كــۈرەش 
تېكىســت ۋە مۇزىكىســىنى ئــۆزى ئىجــات قىلغــان »ھەســرەت«، 
»ئېچىنىــش« ناملىــق ئىككــى دانــە ناخشــا لېنتىســىنى بىراقــال 
بازارغــا ســالدى. »ئېچىنىــش« ناملىــق لېنتىــدا »چېچىــڭ 
قېنــى«، »قىــز«، »بىلەلمىدىم ھېچ«، »چــاي«، »قېنى«، 
»كۈلىمــەن«، »ئاجراشــماڭالر ئاتــا - ئانىــالر«، »ســۈرمە«، 
»پــۇل«، »ئــادەم«، »يــول«، »شــۇنداق بىر يەردە ياشىســام 
دەيمــەن« قاتارلىــق 12 ناخشــا، »ھەســرەت« ناملىــق لېنتىــدا 
»ســۆزۈم بــار«، »قىــزالر«، »دەرۋىــش ســۆيگۈ«، »دوپپــا«، 
ئوياليمــەن«،  »ســېنى  »گــۈل«،  »ئــاي«،  »كــۆز«، 
ــڭ  ــا«، »يارىمنى ــۇالق«، »بىۋاپ ــەڭمۇ«، »ب ــەڭ دېس »كەلم
تويــى«، »ئانىــالر« قاتارلىــق 12 ناخشــا بــار ئىــدى. بــۇ 
ناخشــىالرنىڭ كۆپىنچىســى 90 - يىلالردىــن كېيىــن يېزىلغــان 
ئىزتىراپــالر،  دۇنياســىدىكى  ئىچكــى  كۈرەشــنىڭ  بولــۇپ، 
بۇرۇختــۇم بولغــان روھــى ھالىتــى ئەكىــس ئەتكەنىــدى. ئۇنىــڭ 
كۆپىنچــە ناخشــىلىرىدا ئۇيغــۇر مەدەنىيىتىگــە بولغــان ســۆيگۈ، 
ــۆزى  ــۇ ئ ــدى. ئ ــار ئى ــق ب ــان نارازىلى ــا بولغ مەۋجــۇت رىئاللىقق
ئەتراپىنــى  بوالتتــى،  بۇرۇقتــۇم  جەمئىيەتتىــن  ياشــاۋاتقان 
ئــوراپ تۇرغــان توســالغۇالرنى بۆســۈپ ئۆتكۈســى كېلەتتــى، 
ــۇنداق  ــچ«، »ش ــم ھې ــى. »بلەلمىدى ــە ئىنتىلەتت ئەركىنلىكك
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بىــر يــەردە ياشىســام دەيمــەن« ناملىــق ناخشــىلىرى ئەنــە شــۇ 
ــرى ئىــدى.  ئىنتىلىشــلىرىنىڭ، ئەزگــۈ خىياللىرىنىــڭ ئىپادىلى
ئۇنىڭ ھەربىر ناخشىسىدا بىردىن ھايات ھېكايىسى بار ئىدى. 
ئۇنىــڭ ناخشــىلىرىنىڭ تېمىلىــرى ھايــات كەچۈرمىشــلىرىدىن، 
ئەتراپىدىكــى يــۈز بەرگــەن ۋەقە، ھادىســىلەردىن ئېلىنغانىدى. 
ئــۇ ھاياتنــى قىزغىــن ســۆيەتتى، شــۇڭا ئــۇ سىقىلىشــتىن 
بۇرۇختــۇم بوالتتــى، ئــۇ ئەركىنلىككــە ئىنتىلەتتــى، شــۇڭا ئــۇ 

مەۋجــۇت رېئاللىقتىــن ئېچىناتتــى.
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وئيۇن قويۇش ۆئمىكى

كۈرەشــنىڭ بــۇ ئىككــى ناخشــا لېنتىســى ئۇيغۇرالر ئارىســىدا 
زور تەســىر قوزغىــدى. ئــۇ دەســلەپتە ناخشــا لېنتىســى ئارقىلىــق 
ئۇيغــۇرالر  كۆرســىتىمەن،  تەســىر  جەمئىيىتىگــە  ئۇيغــۇرالر 
ئارىســىدا مەلــۈم ئىدىيــە پەيــدا قىلىمــەن، دەپ ئويلىغانىــدى، 
ئېھتىياجــى  ۋاقىتقــا  ئــۇزۇن  ئۇســۇلنىڭ  خىــل  بــۇ  ئەممــا 
بارلىقىنــى، بۇنىڭــدا تاماشــىبىنالر بىلەن بىۋاســىتە ئۇچرىشــىش 
مۇمكىنچىلىكــى بولمايدىغانلىقىنــى، ۋاســىتىلىق يەتكۈزگــەن 
ئۇچۇرنىــڭ بىۋاســىتە يەتكۈزگــەن ئۇچۇرغــا قارىغانــدا ئۈنۈمــى 
تــۆۋەن بولىدىغانلىقىنــى ھېــس قىلدى. شــۇڭا ئۇ بىــر تەرەپتىن 
»ئەركــەك ســۇ«، »ھەيكــەل«، »ســۇاليمان گــۇۋاھ«، »چــاال 
تەگكــەن ئــوق« قاتارلىق بىر قىســىم مەشــھۇر شــېئىرالرغا مۇزىكا 
ئىشــلەپ، ئۇنــى ناخشــىغا ئايالندۇرســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن 
ئويــۇن قويۇشــنىڭ پۇختــا تەييارلىقىنــى قىلــدى. بــۇ جەريانــدا 
ئۆزىمــۇ بىــر قىســىم ناخشــىالرنى ئىجــاد قىلــدى. »ئەمەلــدار«، 
»ســاختا ئــاداش«، »ئىــت مىجەزلــەر« ناملىــق ناخشــىالر 
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كۈرەشــنىڭ بــۇ جەريانــدا يازغــان ئىجادىــي ناخشــىلىرى ئىــدى.

ــى  ــڭ قىرائىتىن ــارە قۇرئاننى ــى 30 پ ــۈرەش 1993 - يىل ك
ئۈنئالغــۇ لېنتىســى قىلىــپ ئىشــلەپ، ئۇنــى رەســمىي ئــۈن - 
ســىن نەشــرىياتى تەرىپىدىــن نەشــىر قىلــدۇردى. بــۇ ئۇيغــۇرالر 
ئارىســىدا تۇنجــى قېتىملىــق ئىــش بولۇپ، تېخى شــۇ ۋاقىتقىچە 
ئۇيغۇرالردىــن ھېچكىــم قۇرئــان قىرائىتىنــى رەســمىي نەشــرىيات 
تەرىپىدىــن نەشــىر قىلــدۇرۇپ باقمىغانىــدى. گەرچــە قۇرئــان 
قىرائىتــى ئــۇ مەزگىللــەردە ئۇنچىلىــك قاتتىــق چەكلەنمىگــەن 
بولســىمۇ، ئەممــا يەنىــال نۇرغــۇن توســالغۇالر بــار ئىــدى. 
نۇرغــۇن ئۈنئالغــۇ لېتىســى تىجارىتــى بىلــەن شــۇغۇللىنىدىغان 
تىجارەتچىلــەر بۇنــداق قىرائــەت لېنتىســىگە يېقىــن كېلىشــتىن 
قورقاتتــى. شــۇنداقتىمۇ بــۇ لېنتــە ئەينــى چاغــدا قىرىــق مىــڭ 

نۇســخا تارقىتىلغانىــدى. 

جەنۇبتىكــى  ئايلىرىــدا  يــاز  يىلــى   -  1993 كــۈرەش 
يېڭــى  ئېلىنغــان  تىلغــا  يۇقىرىــدا  بېرىــپ،  ناھىيىلەرگــە 
تاماشــىبىنالرنىڭ  قويــدى.  ئويــۇن  بىلــەن  ناخشــىلىرى 
قىزىقىشــى ئاالھىــدە بولــدى. بىــراق ئۆمەكنىــڭ تەييارلىقــى 
پۇختــا بولمىغانلىقــى ۋە ئۆمەكتىكــى بىــر قىســىم ئارتىســالرنىڭ 
جىددىــي ئىشــى چىقىــپ قېلىشــى بىلــەن ئويۇننــى يېرىــم 
يولــدا توختىتىشــقا مەجبــۇر بولــدى. شــۇ يىلــى قىشــتا ســانجى، 
ــدان  ــە مەي ــر قانچ ــەردە بى ــق ناھىيىل ــورى قاتارلى ــۇڭ، م گۇچ
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ئويــۇن قويــدى. 1994 - يىلــى 7 - 8 - ئايــالردا خوتەندىــن 
باشــالپ، خوتەننىــڭ بارلىــق ناھىيەلىــرى ۋە بىــر قىســىم مۇھىم 
يېــزا بازارلىــرى، قەشــقەرنىڭ بارلىــق ناھىيەلىــرى، ئاقســۇنىڭ 
بارلىــق ناھىيەلىرىنــى ئارىــالپ يــۈرۈپ ئويــۇن قويــدى. ئاندىــن 
ــق  ــى ئارقىلى ــڭ داۋىن ــن تەلەمەتنى ــپ، كۇچادى ــا كېلى كۇچاغ
تەڭرىتاغلىرىدىــن ھالقىــپ ئۆتــۈپ، كۆنەســنىڭ ئورمــان ۋە 
ــپ،  ــا بېرى ــن غۇلجىغ ــۇ يەردى ــاردى. ئ ــا ب ــە يېزىلىرىغ ئارالتۆپ
ــر  ــە بى ــدى. يەن ــۇن قوي ــدان ئوي ــە مەي ــر قانچ ــەردە بى ــۇ ي ئ
قانچــە مەيــدان ئويــۇن جېلىليــۈزى ناھىيەىســى ۋە ئەتراپىدىكى 
ــاق  ــاق ئۆســتەڭ بويىدىكــى ئ ــدى. ئ ــالردا بول ھەرقايســى يېزى
كۆڭــۈل، ســاددا دېھقانالرنىــڭ ســويغان قويلىرىغــا داخىــل 
بولــدى. كېيىــن غۇلجىدىــن ئايرىلىــپ، قورغــاس، جىــڭ، 
قويــۇپ  ئويــۇن  ناھىيەلــەردە  قاتارلىــق  بورتــاال  ســاۋەن، 

ــدى.  ــپ كەل ــە قايتى ئۈرۈمچىگ

كــۈرەش ئويــۇن قويــۇپ نەگىال بارســۇن، خەلــق تەرىپىدىن 
ــدى.  ــدى. ناخشــىلىرىنى ســۆيۈپ ئاڭلى ــن قارشــى ئېلىن قىزغى
»ئەركــەك ســۇ«، »ئەمەلــدار«، »چــاال تەگكــەن ئــوق«، 
ــە  ــڭ قەلبىگ ــق ناخشــىالر خەلقنى ــۇۋاھ« قاتارلى »ســۇاليمان گ
ئــوت ياقتــى، زال قىيقــاس - چۇقانالرغــا، چــاۋاك ســادالىرىغا 
تولــدى. خەلقنىــڭ بــۇ خىــل قىزغىنلىقىدىــن قورققان ســاقچىالر 
ســالدى.  قــول  كۈرەشــكە  ناھىيەســىدە   يۇپۇرغــا  ئاخىــرى 
يۇپۇرغىــدا ئويــۇن قويۇلغــان كۈنــى زالــدا 30 دىــن ئارتــۇق 
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ســاقچى بــار ئىــدى. ئــۇالر تەرتىــپ ســاقالش نامى بىلــەن خەلق 
ئارىســىدا ئولتۇراتتــى. ئەتىســى ســاقچىالر كۈرەشــنى چۈشــكەن 
ياتىقىدىن ســاقچىخانىغا ئەكەتتى. ســاقچى باشــلىقى كۈرەشــكە 
قولغــا ئېلىــش تەھتىدىنــى ســالدى. بىرقانچــە ســائەت ســوئال 
- ســوراق قىلــدى، ئاخىــرى پىكىــردە مــات بولــۇپ، كۈرەشــنى 

قويۇۋېتىشــكە مەجبــۇر بولــدى. 

1995 - يىلــى باھــار ئايلىرىدا كۈرەشــنىڭ تۆتىنچى ناخشــا 
لېنتىســى »ئەركــەك ســۇ« نامىــدا نەشــىردىن چىقتــى. بۇنىڭغــا 
»ئەركــەك ســۇ«، »ئەمەلــدار«، »نېمــە«، »تۇرمــۇش«، 
»ھەيكــەل«، »ھەســەتخور«، »ســاختا ئــاداش«، »بەندە«، 
»ئىــت مىجەزلــەر«، »بىۋاپــا«، »يەرنــى ســاتماڭالر« قاتارلىــق 
لېنتىســىنىڭ  ناخشــا  بــۇ  كىرگۈزۈلگەنىــدى.  ناخشــا   11
بولۇپمــۇ  بولــدى.  زور  ئاالھىــدە  تەســىرى  جەمئىيەتتىكــى 
»ئەركــەك ســۇ«، »ھەيكــەل«، »يەرنــى ســاتماڭالر« قاتارلىق 
ــى لەرزىگــە ســالدى. كــۈرەش 5 -  ناخشــىالر كىشــىلەر قەلبىن
ــى  ــۇش تەييارلىقىن ــۇن قوي ــق ئوي ــە يازلى ــن باشــالپ يەن ئايدى
قويــۇش  ئويــۇن  كۈرەشــنىڭ  قېتىــم  بــۇ  بىــراق  قىلــدى. 
ــۇ -  ــدى. قاتم ــانغا توختىمى ــە ئاس ــى ئانچ ــتىقىنى ئېلىش تەس
قــات تەكشــۈرۈش ۋە بىھــۇدە ساقلىتىشــالردىن كېيىــن تەســتىق 

ــدى.  ــا ئال ــاران قولىغ ــى ئ قەغىزىن

بــۇ قېتىــم ئابلىكىــم كەلكــۈن باشــچىلىقىدىكى ئاتــۇش 
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ســەنئەت ئۆمىكــى بىلــەن بىرلىكتــە ئويــۇن قويــۇش كېلىشــىمى 
تۈزۈلدى. ئويۇن ئاتۇشــتىن باشــلىنىپ، خوتەن، قەشــقەرلەرنى 
ئايلىنىــپ، كۇچاغــا كەلــدى. ئــۇالر كۇچادىكــى ئويــۇن قويــۇش 
ئىشــلىرىنى تۈگەتكەندىــن كېيىــن كۇچادىــن غۇلجىغــا ئۆتــۈپ، 
ئــۇ يەردىــن ئۈرۈمچىگــە كەتمەكچــى ئىــدى. ئــۇالر غۇلجــا 
ــاردى.  ــالن چىق ــال ئې ــا بىراق ــۈك ئويۇنغ ــۈچ كۈنل ــەھىرىدە ئ ش
ــدى. ئەممــا ئىككىنچــى  ــال ئويــۇن قويۇل بىرىنچــى كۈنــى نورم
كۈنــى ئەھــۋال ئۆزگــەردى. ئۈرۈمچــى مەدەنىيــەت نازارىتىدىــن 
كەلگــەن ئىككــى كىشــى ئويــۇن قويۇشــنى بىــكار قىلــدى. 
ئەگــەر نــارازى بولــۇپ، داۋاملىــق ئويــۇن قويۇشــتا چىــڭ 
تۇرســا قولغــا ئېلىنىدىغانلىقــى بىلــەن تەھتىــد ســالدى. غۇلجــا 
شــەھىرىدە ئويــۇن قويــۇش مۇمكىــن بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن 
جېلىليــۈزى ناھىيىســىگە تــەۋە يېزىــالردا ئويــۇن قويماقچــى 
ــۇ  ــۇ يەردىم ــن ئ ــن كېيى ــدان ئويۇندى ــر مەي ــا بى ــدى. ئەمم بول
توختىلــدى. شــۇنىڭ بىلــەن ئامالســىز قالغــان ئۆمــەك تارقــاپ 
كېتىشــكە مەجبــۇر بولــدى. كــۈرەش غۇلجىدىــن ئۈرۈمچىگــە 
قايتتــى. كــۈرەش ئۈرۈمچىگــە كېلىــپ ئۇزاق ئۆتمــەي مەدەنىيەت 
نازارىتىدىــن بىــر قىزىلباشــلىق ھۆججــەت چۈشــتى. ھۆجەتتــە 
كۈرەشــنىڭ ئىككىدىــن ئارتــۇق ئــادەم بــار يــەردە سۆزلىشــى ۋە 

ــدى. ــي قىلىنغانى ناخشــا ئېيتىشــى مەنى
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يەرنى ساتماڭالر

»يەرنــى ســاتماڭالر« كۈرەشــنىڭ ۋەكىــل خاراكتېرلىــك 
ناخشــىلىرىنىڭ بىــرى بولــۇپ، 1993 - يىلــى يېزىلغانىدى. ئۇ 
يىلالردا كۈرەش »كۈســەن مەدەنىيەت - ســەنئەت شــىركىتى« 
باشــلىغان  ئىــش  ئالدىغــا  ئــۆز  قــۇرۇپ،  نامىــدا شــىركەت 
ــش،  ــاپ نەشــىر قىلى ــدا كىت ــدى. شــىركەتنىڭ نامى ــالر ئى يىل
ئۈنئالغــۇ لېنتىســى چىقىرىــش ۋە ئويــۇن قويــۇش قاتارلىــق 
ــەت – ســەنئەتكە مۇناســىۋەتلىك ئىشــالر  ــر قىســىم مەدەنىي بى
ئېلىــپ بېرىالتتــى. شــىركەتنىڭ يەنــە بىــر ھەمكارالشقۇچىســى 
بولــۇپ،  رېداكسىيەســى  ژۇرنىلــى  ســەنئىتى«  »شــىنجاڭ 
كــۈرەش رېداكســىيەنىڭ بىــر خادىمــى ســۈپىتىدە شــىركەتنىڭ 
ــەت  ــى »كۈســەن مەدەنىي ــۇ يىل ــى. ب ــى ئۆتەيتت دېرېكتورلۇقىن
قىرائىتىنــى  قۇرئاننىــڭ  پــارە   30 شــىركىتى«  ســەنئەت   -
جىددىــي ئىشــلەۋاتقان بولــۇپ، بــۇ ئۈنئالغــۇ لېنتىســىگە ئالدىن 
زاكاس تېپىــش ئۈچــۈن كــۈرەش تۇرپانغــا بارىــدۇ. كــۈرەش 
دېھقانلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر  قىســىم  بىــر  ۋاقتىــدا  تۇرپاندىكــى 
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ــاي  ــان خىت ــن چىقق ــى ئىچكىرىدى ــى، ئۈزۈمزارلىقلىرىن يەرلىرىن
ــەن  ــۇددەت بىل ــق م ــق، 100 يىللى ــودىگەرلىرىگە 50 يىللى س
ســېتىۋاتقانلىقىنى ئاڭاليــدۇ. كــۈرەش بــۇ ئۇچۇرالرنــى ئــاڭالپ، 
قۇالقلىرىغــا ئىشــەنمەي قالىــدۇ. ئەمما كېيىن يەرلىرىنى ســاتقان 
ــرەتتىن  ــن، ھەس ــقاندىن كېيى ــەن ئۇچراش ــالر بىل ــۇ دېھقان ش
قايتىــپ كەلگەندىــن  ئۈرۈمچىگــە  يۈرەكلىــرى پۇچۇلىنىــدۇ. 
كېيىــن، قولىغــا قەلــەم ئېلىــپ، »يەرنــى ســاتماڭالر« ناملىــق 

ــدۇ.  ــۇ تېكىســتنى يېزىــپ چىقى ب

يەر ئاتا، يەر ئانا، يەر ئەجدادالر مىراسى،
يەر ئۇلۇغ، يەر بۈيۈك، يەر ھاياتنىڭ مەنبەسى.

دېھقان ئاكا، ئىلتىماسىم يەرنى ساتماڭالر!
دېھقان ئاكا، ئىلتىماسىم يەرنى ساتماڭالر!

 
ئەجدادالر يېرى بۇ سېنىڭ ھەققىڭ يوق،

ياكى بىر مۆجىزە ياراتقىنىڭ يوق.
ئەتىدىن كەچكىچە يەر بىلەن بولدۇڭ،
گالغا يوق ئۇچاڭغا يا ئارتقىنىڭ يوق.

 
ئۇزۇندىن بىر نانغا زار بولۇپ كەلدىڭ،

ئۆيۈڭمۇ يوق تېخى خىش بىلەن سالغان.
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قىشۇ – ياز يېرىڭدە يۈرۈسەن ھامان،
بۇ جاپا – مۇشەققەت كىملەردىن قالغان؟

 
بۇ پۇرسەت ساڭا خاس يەر دېگەن بايلىق،

ھەر يوغان سۆزلىگەن ئامبالمۇ چاغلىق.
بىر ئوبدان يېرىڭنىڭ قەدرىنى بىلمەي،

بولمىسۇن ماكانىڭ ئاخىرى سايلىق.
 

يەر سېتىپ يانچۇقنى تولدۇرماقچىمۇ؟
بوۋاڭنىڭ ئىزىنى ئۆچۈرمەكچىمۇ؟

ئەۋالدقا قالغۇدەك مال - بىساتىڭ يوق،
دەردىڭگە دەرت قوشۇپ قالدۇرماقچىمۇ؟

 
يەر ئاتا، يەر ئانا، يەر ئەجدادالر مىراسى،

يەر ئۇلۇغ، يەر بۈيۈك، يەر ھاياتنىڭ مەنبەسى.
دېھقان ئاكا، ئىلتىماسىم يەرنى ساتماڭال.
دېھقان ئاكا، ئىلتىماسىم يەرنى ساتماڭال.

بــۇ تېكىســت مۇزىكىغا ســېلىنىپ، 1994 - يىلــى ۋە 1995 
- يىلــى ســەھنىلەردە كــەڭ ئېيتىلىــپ، خەلقنىــڭ ئالقىشــىغا 
ئېرىشــىدۇ. كېيىن »ئەركەك ســۇ« نامىدىكى ناخشــا لېنتىســىغا 

قوشــۇپ ئېــالن قىلىنىــدۇ.
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خىتــاي  چىققــان  ئىچكىرىدىــن  دېھقانلىرىنىــڭ  ئۇيغــۇر 
يىلالردىــن   -  1990 سېتىشــى  يەرلىرىنــى  ســودىگەرلىرىگە 
ــەر  ــالنغان مەزگىلل ــن باش ــى يېڭىدى ــۇپ، تېخ ــالنغان بول باش
ئىــدى. بۇالرنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى بېدىكلــەر يەنىــال ئۇيغــۇرالر 
بولــۇپ، ئىقتىســادىي جەھەتتــە قولــى قىســقا، يــۇۋاش دېھقانالر 
بىرىنچــى بولــۇپ ئۇالرنىــڭ يەمچۈكىگــە ئايالنغانىــدى. بــۇ 
ــى  ــۈرەش »يەرن ــەزگەن ك ــى س ــك ئاقۋېتىن ــنىڭ خەتەرلى ئىش
ئاگاھالندۇرۇشــتا  بىلــەن  ناخشىســى  ناملىــق  ســاتماڭالر« 
خىتــاي  تەشەببۇســى  بــۇ  كۈرەشــنىڭ  بىــراق  بولىــدۇ. 
ھۆكۈمىتىگــە ياقمايــدۇ. گەرچــە كــۈرەش بــۇ مەزگىللــەردە 
ــان  ــرول ئاســتىغا ئېلىنمىغ ــن رەســمىي كونت ــەت تەرەپتى ھۆكۈم
بولســىمۇ، ئەممــا ئاســتىرتتىن كۆزىتىلمەكتــە ئىدى. كۈرەشــنىڭ 
»يەرنــى ســاتماڭالر« ناملىــق ناخشىســى ئەينــى چاغــدا خىتــاي 
ھۆكۈمىتىنىــڭ خىتــاي كۆچمەنلىرىگــە يارىتىــپ بېرىۋاتقــان 
ئەۋزەللىكىنــى، ئۇيغــۇر دېھقانلىرىنىــڭ ســادىلىقىنى ئىپادىلــەپ 

بەرگەنىــدى.

نۇرغــۇن  كېيىــن،  كەلگەندىــن  كــۈرەش شىۋېتســىيەگە 
ــدى،  ــۇل قىل ــى قۇب ــڭ زىيارەتلىرىن ــەل ئاخباراتلىرىنى ــەت ئ چ
ئىجادىيەتلىــرى تونۇشــتۇرۇلدى. كۈرەشــنىڭ ئىجادىيەتلىــرى 
جەلىــپ  بەكــرەك  ئاخباراتچىلىرىنــى  ئــەل  چــەت  ئىچىــدە 
قىلغىنــى يەنىــال »يەرنــى ســاتماڭالر« ناخشىســى ئىــدى. 
بــۇ ناخشــا تېكىســتى 2004 - يىلــى »نېــۋ يــورك تايمىــس« 
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گېزىتىــدە كۈرەشــنىڭ ھاياتــى بىلــەن بىرگــە تونۇشــتۇرۇلدى. 
ئــورگان  ناملىــق  مۇزىــكا«  »ئەركىــن  يەنــە  يىلــى  شــۇ 
تەرىپىدىــن تۇنۇشــتۇرۇلدى. 2010 - يىلــى شىۋېتســىيە مۇزىــكا 
ئارخىپخانىســى تەرىپىدىــن چىقىرىلغــان ناخشــا - مۇزىكانتــالر 
كىتابتــا  ناملىــق  ۋىســئاركىۋ«  »شىۋېتســىيە  ھەققىدىكــى 

تونۇشــتۇرۇلدى.
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چەت ەئلگە سەپەر

شــۇ كۈنلــەردە كۈرەشــنىڭ كۈنــى تــەس بولۇۋاتاتتــى. 
ــق  ــاقچىالرنىڭ قاتتى ــال، س ــپ كېلىپ ــتىن قايتى ــۇن قويۇش ئوي
تەقىــب قىلىشــىغا ئۇچرىــدى. خالىغانچــە بىر يەرلەرگە بېرىشــى 
چەكلەنــدى. كېيىنكــى كۈنلــەردە بىرقانچە قېتىم ســاقچىخانىغا 
چاقىرتىلىــپ، ســوراق قىلىنــدى، ھەتتــا ئــون كۈنلــەپ قامــاپ 
قويۇلدى. ئۇرۇق - تۇغقانلىرىنىڭ يول مېڭىشــلىرى ۋە كاپالەت 
پــۇل بېرىشــى بىلــەن ئۈرۈمچىدىــن ســىرتقا چىقماســلىق شــەرتى 
بىلــەن قويــۇپ بېرىلــدى. »كۈســەن مەدەنىيــەت - ســەنئەت 
شــىركىتى« تاقىۋېتىلدى. ســاقچىالرنىڭ كۈرەشــنى پات - پات 
تۇتقۇن قىلىشــى بىلەن شــىركەت بىلەن »شــىنجاڭ ســەنئىتى« 
ژۇرنىلى ئارىســىغىمۇ ســوغۇقچىلىق چۈشــكەنىدى. شــىركەتنىڭ 
ئىشــىدا چۈشەندۈرۈشــكە ۋە ھــەل قىلىشــقا تېگىشــلىك نۇرغــۇن 
ئىشــالر بولســىمۇ، ئەممــا ســاقچىالرنىڭ قــول تىقىشــى بىلــەن بۇ 

ئىشــالر تېخىمــۇ مۇرەككەپلىشــىپ كەتكەنىــدى.

كــۆزى  ياشاۋېرىشــكە  يۇرتتــا  بــۇ  ئاخىــرى  كۈرەشــنىڭ 



112

تۇتقــۇن  كۈنــى  بىــر  ھامىنــى  ســاقچىالرنىڭ  يەتمىــدى. 
قىلىدىغانلىقــى ئېنىقــال تۇراتتــى. بىــراق بــۇ يەردىــن ئايرىلىــش 
ئۇنچــە ئاســان ئەمــەس ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە پاســپورتىنى 
ســاقچىالر ئاللىقاچــان تارتىۋالغانىــدى. دۇنيــادا يەنىــال ئــاق 
كۆڭــۈل، ياخشــى ئىنســانالر كــۆپ. كۈرەشــنىڭ بېشــىغا كېلىــش 
بىلىــپ،  ئالدېدىــن  خــۇدا  كۈلپەتلەرنــى  تۇرغــان  ئالدىــدا 
ــۇرۇن  ــا يوش ــى. ئۇنىڭغ ــدەك قىالتت ــادەم ئەۋەتكەن ــە ئ ياردەمگ
ــەت  ــالپ، چ ــپورتىنى توغرى ــڭ پاس ــالر ئۇنى ــاردەم قىلىۋاتقان ي
ئەلگــە ئېلىــپ چىقىــپ كېتىــش تەييارلىقىنــى قىلىۋاتاتتــى. 
ھەممــە ئىشــالر شــۇنچىلىك مەخپىــي بولۇۋاتاتتــى. مېڭىشــقا 
ــان  ــدى. قاچ ــىمۇ بۇزۇلغانى ــنىڭ ئۇيقۇس ــە كۈرەش ــاز قالغانچ ئ

دېيەلمەيۋاتاتتــى.  ئۈيىدىكىلەرگىمــۇ  ماڭىدىغانلىقىنــى 

ــا  ــرى يولغ ــۈرەش ئاخى ــى ك ــر كۈن ــۇم بى ســېنتەبىرنىڭ مەل
چىقتــى. بېيجىــڭ ئايرۇدۇرۇمىدىــن ســاق - ســاالمەت ئاســمانغا 
كۆتۈرۈلســىال بــۇ زۇلمــەت باســقان بــۇ تۇپراقتىــن ئايرىلىــپ 
ــك  ــقا مۇمكىنچىلى ــن تىنىش ــقا، ئەركى ــەس ئېلىش ــن نەپ ئەركى
بوالتتــى. بىــراق زۇلمــەت باســقان بــۇ تۇپــراق ئۇنىــڭ كىندىــك 
قېنــى تۆكۈلگــەن ئانــا ۋەتىنــى ئىدى. ئــۇ قاچانالردا بــۇ تۇپراققا 
قايتــا قــەدەم ئالىدىغانلىقىنــى بىلمەيتتــى. ئۇنىــڭ قەلبىدىكــى 
كېچىــش،  ۋاز  ئۈمىدســىزلىك،  ئېچىنىــش،  ھەســرەت، 
ئىنتىلىــش، ســېغىنىش، ئىشــقىلىپ، ئىنســاندا بولىدىغــان 
بارلىــق تۇيغــۇالر ئۇنــى ئارىغــا ئالغانىــدى. ئــۇ كاللىســىغا 



113

پاتمايۋاتقــان بــۇ خىيالالردىــن نېــرى بولۇشــنى ئويلىســىمۇ، 
ــا  ــال بوغۇزىغ ــدى. تۇرۇپ ــەس ئى ــن ئەم ــۇ ئەســال مۇمكى ــا ب ئەمم
يىغــا قاپلىشــىپ قاالتتــى. ئــۇ تېخــى ئۈرۈمچــى ئايرۇدۇرۇمىدىــن 
ئاســمانغا كۆتۈرۈلۈپــال بــۇ ئەزىــز تۇپراقنــى، قېرىنداشــلىرىنى، 
سېغىنىشــقا  نەرســىنى  ھەممــە  ئىشــقىلىپ  دوســتلىرىنى، 
باشــلىغانىدى. ئۆزىنىــڭ بــۇ تۇپراقنــى تاشــالپ كېتىۋاتقانلىقىغــا 

ــى.  ــى كەلمەيتت ئىشەنگۈس

ئــۇالر ئەســلى ئۈرۈمچىدىــن بېيجىڭغــا كېلىپــال، پىــالن 
قىلغــان دۆلىتىگــە ماڭماقچىــدى. بىــراق ھــاۋا رايــى ناچــار 
ئەتىگەنگــە  ئەتىســى  ئايرۇپىــالن  ئۈچــۈن  بولغانلىقــى 
ــۇ  ــىمۇ، ب ــە بولس ــر كېچ ــۇ بى ــە ب ــدى. گەرچ كېچىكتۈرۈلگەنى
بىــر كېچىــدە نېمــە ئىشــالرنىڭ بولىدىغانلىقــى نامەلــۇم ئىــدى. 
تارىختــا بىــر كېچىــدە تــاالي قەھرىمانــالر ئۆلتۈرۈلگــەن، تــاالي 
دېكتاتــۇرالر گۇمــران بولغــان، تــاالي ھاكىمىيەتلــەر ئالماشــقان 
ئەمەســمۇ؟ ئــۇ بــۇ كېچىــدە نېمــە مۆجىزىلەرنىــڭ يــۈز بېرىشــىنى 

ــى. بىلمەيتت

ئۈرۈمچىــدە ئانىســى ۋە قېرىنداشــلىرى ئەنســىرەش ئىچىــدە 
ــەن  ــقا ئادەتلەنگ ــا دەپ قويۇش ــە بارس ــر يەرگ ــى. بى ئولتۇراتت
كــۈرەش بۈگــۈن ئــۈن - تىنســىز يوقــاپ كەتكەنىــدى. ھەتتــا 
داۋاملىــق يېنىدىــن ئايرىمايدىغان چاقىرغۇســىمۇ ئۆيدە تۇراتتى. 
تولــۇپ  بىلــەن  نۇمۇرلىــرى  تېلېفــون  نامەلــۇم  چاقىرغۇچــى 
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كەتكەندى. ســىڭىللىرى بــۇ تېلېفونالرنىڭ بەزىلىرىگە تېلېفون 
يانــدۇرۇپ ســىناپ باقتــى. ئەممــا جاۋابىنــى ئااللمىــدى. كەچتــە 
ســاقچىالرنىڭ ئۆيگــە ئىــزدەپ كىرىشــى بىلەنال بــۇ تېلېفونالرنى 
ــە  ــلىرى گەرچ ــدى. قېرىنداش ــى بىل ــاقچىالرنىڭ ئۇرغانلىقىن س
كۈرەشــنىڭ نەگــە كەتكەنلىكىنــى بىلمىســىمۇ، ئەممــا ئــۇالر 
ســاقچىالرغا كۈرەشــنى بىــر ســائەت ئىلگىــرى بىــر دوســتىنىڭ 
كەتكەنلىكىنــى  چىقىــپ  ئۆيدىــن  دەپ  بارىمــەن،  ئۆيىگــە 
دېــدى. بىــراق ئــۇالر ئۆزلىــرى كۈرەشــنىڭ خەۋىرىنــى ئااللمــاي 
ئەنسىرىشــىپ تۇراتتــى. شــۇ كۈنــى كۈرەشــمۇ، قېرىنداشــلىرىمۇ 
كېچىنــى ئۇيقۇســىز ئۆتكــۈزدى. كــۈرەش ئايرىپورتتــا ئايرۇپىــالن 
قېرىنداشــلىرى  بولســا،  تىــت   - تىــت  كۈتــۈپ  ۋاقتىنــى 
كۈرەشــنىڭ نەگــە كەتكەنلىكىنــى بىلەلمــەي تىــت - تىــت 

بوالتتــى.

ئەتىســى يېرىــم كېچىــدە تېلېفــون تۇيۇقســىز جىرىڭلىــدى. 
ــرى  ــلىرىنى ئۆزلى ــۆز گۆش ــەي ئ ــى بىلەلم ــنىڭ خەۋىرىن كۈرەش
ــدى.  ــى ئال ــان ســىڭىللىرى تېلېفونن ــۇپ ئولتۇرغ ــۈدەك بول يېگ
ئــاۋازى  ئــەزان  ســۈزۈك  ئېيتىلغــان  ســوزۇپ  تېلېفوندىــن 

ئاڭلىنىۋاتاتتــى.

‐ ۋەي، ۋەي ‐ تېلېفون ئالغان سىڭلىسى جىددىيلىشىپ، 
ھېچنېمىنــى ئاڭقىرالمايۋاتاتتــى، يەنە بىر سىڭلىســى تۇرۇپكىنى 

ئېلىــپ، قۇلۇقىغا تۇتتى:
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‐ ئەزان ئاۋازى ئاڭلىنىۋاتىدۇ! ۋەي، ۋەي... ئاكاممۇ؟

‐ مەن كۈرەش.

‐ ئاكا، سەن نەدە؟

‐ مەن ئىستانبۇلدا.

‐ راستمۇ؟

‐ ئاڭال، ئەزان ئاۋازىنى ئاڭال.

بــۇ ئىســتانبۇل ئاســمىنىدا ياڭراۋاتقــان خۇپتــەن نامىزىنىــڭ 
ئــاۋازى ئىدى. كۈرەشــنىڭ ئۆيىدىكىلەر تېلېفوندىن كۈرەشــنىڭ 
ــاڭالپ، نەچچــە كۈندىــن ئورنــى تاپالمــاي قالغــان  ئاۋازىنــى ئ

يۈرەكلىــرى جايىغــا چۈشــتى. 
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قىرغىزىستاندىكى كۈنلەر

كــۈرەش ئەتىســى بېيجىڭدىن ئىســتانبۇلغا ئەمــەس، بەلكى 
تاشــكەنتكە ئۇچتى. پاســپورتىدا ھەر ئىككى دۆلەتنىڭ ۋىزىســى 
قويۇلغــان بولــۇپ، ئەســلىدىكى پىالنــدا ئىســتانبۇلغا ئۇچــۇش 
ئىــدى. لېكىــن ئىســتانبۇلغا ئۇچىدىغــان ئايروپىــالن بىــر كــۈن 
كېچىككەنلىكــى ئۈچــۈن، ھــەر ئېھتىمالغــا قارشــى دەرھــال 
ئىســتانبۇلنىڭ بېلىتىنــى ئەمەلدىــن قالــدۇرۇپ، تاشــكەنتكە 
ــاي شــۇ كۈننىــڭ  ــۇزۇن تۇرم ــدى. تاشــكەنتتە ئ ــەت ئالغانى بېل

بېلىتىنــى ئېلىــپ، ئىســتانبۇلغا يېتىــپ بــاردى. 

ئاخىرغىچــە  يىلىنىــڭ   -  1996 ئىســتانبۇلدا  كــۈرەش 
تــۇردى. كــۈرەش ئىســتانبۇلغا كەلگەن مەزگىللــەر، تۈركىيەنىڭ 
ــن  ــى ھازىرقىدى ئىقتىســادى تېخــى يۈكســەلمىگەن، تەرەققىيات
ــېرىقتال  ــەر س ــە ئائىلىل ــۇپ، كۆپىنچ ــەر بول ــارراق مەزگىلل ناچ
نىســبىتى  ئىشســىزلىق  جەمئىيەتتــە  كەچۈرەتتــى.  تۇرمــۇش 
ناھايىتــى يوقىــرى بولــۇپ، ئىــش تاپماقمــۇ بــەك قىيىــن ئىدى. 
كــۈرەش تۈركىيــەدە بىــر يىلدىــن ئارتــۇق ياشــاش جەريانىــدا 
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ــاس كەلمەيدىغانلىقىنــى ھېــس  ئۆزىنىــڭ تۈركىيەگــە ئانچــە م
قىلــدى. تۈركىيەدىكــى ۋاقتىــدا ســەئۇدى ئەرەبىســتانغا بېرىپ، 
ــات  ــىلەر، ي ــات كىش ــراق، ي ــات تۇپ ــدى. ي ــپ كەل ــۈر قىلى ئۆم
ھــاۋا، ھەممــە نەرســە كۈرەشــكە يــات بىلىنەتتــى. ھەممــە يــات 
نەرســىلەر كۈرەشــنى يەكلىگەندەك تۇيۇالتتى. ئۇنىڭ ئۈســتىگە 
بــۇ مەزگىللــەردە قازاقىســتان ۋە قىرغىزىســتانالردا ئۇيغۇرالرنىــڭ 
سىياســىي كۈرەشــلىرى ناھايىتــى جانالنغــان بولــۇپ، ۋەتەندىن 
ــدى.  ــەت قىلىۋاتقانى ــپ پائالىي ــالر ئاكتى ــۇن ياش ــان نۇرغ چىقق
كۈرەشــنىڭ ۋەتــەن بىلــەن تۇپراقتىمــۇ، ھاۋادىمــۇ چېگرىــداش 
ــپ، سىياســىي ســەھنىلەردە  ــە كېتى ــۇ دۆلەتلەرگ ــان مۇش بولغ
جەھەتتىكــى  ســەنئەت  ۋە  قىلغۇســى  پائالىيــەت  ئاكتىــپ 
تاالنتــى بىلــەن خەلقنــى يېتەكلىگۈســى بــار ئىــدى. دەل مۇشــۇ 
مەزگىلــدە قىرغىزىســتان ئۇيغــۇر ئىتتىپاقىنىــڭ رەئىســى نىغمەت 
بوســاقوۋ ئىســتانبۇلغا كۈرەشــنى ئىــزدەپ كەلــدى. نىغمــەت 
ــۇپ،  ــرى بول ــڭ بى ــق بايالرنى بوســاقوۋ قىرغىســتاندىكى داڭلى
قىرغىســتاننىڭ سىياســىي سەھنىســىدە نامــى بــار كىشــىلەرنىڭ 
بىــرى ئىــدى. ئۇنىــڭ تەســىرى يالغۇز قىرغىســتاندىكى ئۇيغۇرالر 
ئارىســىدىال ئەمــەس، بەلكــى قىرغىــزالر ئارىســىدىمۇ زور ئىــدى. 
ئــۇ قىرغىزســتاندىكى سىياســىي رەھبەرلــەر بىلەنمــۇ قويــۇق 

مۇناســىۋەتتە ئىــدى. 

نىغمــەت بوســاقوۋنىڭ بــۇ تەكلىپــى كۈرەشــكە ياغــدەك 
ياقتــى. كــۈرەش نىغمــەت بوســاقوۋ بىلــەن بىرلىكتــە 1996 
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- يىلىنىــڭ ئاخىــرى قىرغىســتاننىڭ پايتەختــى بېشــكەككە 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  قازاقىســتاندىكى  ۋە  قىرغىزســتان  كەلــدى. 
كۆپىنچىســى ۋەتەندىكى ئۇيغۇرالرنىڭ 60 – 70 - يىلالردىكى 
ــى ســاقالپ  ــۆرپ - ئادىتىن ــەت ۋە ئ ــى، مەدەنىي ئاالھىدىلىكىن
قالغــان بولــۇپ، كۆپىنچىلىــرى مېھمانــدوس، ســەنئەتخۇمار 
ۋە ئوچــۇق - يــورۇق ئىــدى. كــۈرەش بېشــكەكتە ئۆزىنىــڭ 
ســەنئەت تاالنتــى ۋە ســۆزمەنلىكى بىلــەن قىســقا ۋاقىتتىــال 
ئۇيغــۇر جامائىتــى ئىچىــدە شــۆھرەت قازانــدى. تــوي - تۆكــۈن 
ۋە ســورۇنالر كۈرەشســىز ئۆتمەيدىغــان بولــدى. ھەتتــا ئــەل 
جامائــەت ئارىســىدا، بولۇپمــۇ ياشــانغان بــوۋاي ۋە مومايــالر 
ئارىىســدا بىزنىــڭ ئەخمەتجــان قاســىم، دەيدىغــان شــەرەپلىك 
ــكە  ــڭ كۈرەش ــۇ ئۇالرنى ــلىدى. ب ــقا باش ــدا بولۇش ــۆزلەر پەي س

ــدى.  ــى ئى ــىز ھۆرمىت ــەن چەكس بىلدۈرگ

تەرەپتىــن  بىــر  چاغلىرىــدا  قىرغىســتاندىكى  كــۈرەش 
قىرغىزىســتان ئىتتىپــاق جەمئىيىتــى تەرىپىدىــن چىقىرىلىۋاتقان 
»ۋىــژدان ئــاۋازى«، »ئىتتىپــاق گېزىتــى« دە ئىشلىســە، يەنــە 
بىــر تەرەپتىــن ياشــالرنى مەشــرەپلەرگە ئۇيۇشــتۇرۇپ، ئۇيغــۇر 
مەدەنىيىتــى، ئــۆرپ - ئادىتــى ۋە تارىخىنــى تۇنۇشــتۇردى. 
ياشــالرنىڭ ئېڭىــدا ۋەتــەن، مىللــەت سۆيگۈســى بەرپــا قىلــدى. 
ئاپالىيەتلىــرى  ئاكتىــپ  بــۇ  قىرغىزىســتاندىكى  كۈرەشــنىڭ 
ــپ، قىرغىزىســتان ھۆكۈمىتىگــە بېســىم  ــارام قىلى ــى بىئ خىتاين
پەيــدا قىلــدى. قىرغىزىســتان ھۆكۈمىتــى تېخــى يېڭىدىــن 
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ئۈچــۈن،  بولغانلىقــى  دۆلــەت  ئاجىــز  بولغــان  مۇســتەقىل 
ــنى  ــاقچىلىرى كۈرەش ــز س ــەن  قىرغى ــىمى بىل ــڭ بېس خىتاينى
تۇتقــۇن قىلىــپ، تۈرمىگــە تاشــلىدى. كــۈرەش تۈرمىدىكــى 
كۈرەشــنىڭ  مومايــالر  بــوۋاي،  قىرغىزىســتاندىكى  ۋاقتىــدا 
ئەركىنلىكــى ئۈچــۈن ھۆكۈمــەت ئالدىــدا بىــر قانچــە قېتىــم 

ــدى.  ــش قىل نامايى

كــۈرەش تۈرمىــدە دەل 9 ئــاي ياتتــى. بىــر تەرەپتىــن 
قىرغىزىســتاندىكى ئۇيغۇرالرنىــڭ بېســىمى، يەنــە بىــر تەرەپتىن 
كۈرەشــنىڭ ھېچقانــداق گۇناھىنىــڭ بولماســلىقى ســەۋەبىدىن 
قىرغىزىســتان ســاقچىلىرى كۈرەشــنى كېيىــن قويۇۋېتىشــكە 

ــدى.  ــۇر بول مەجب

كــۈرەش تۈرمىدىــن چىققاندىــن كېيىن قازاقىســتان ئالماتاغا 
بېرىــپ، ياشــالر بىلــەن ئۇچراشــتى. ئــۇ يــەردە ياشــالرنى 
تەشــكىللەپ، تارقــاق ھالەتتــە پائالىيــەت قىلىۋاتقــان ياشــالرنى 
بىر ئورگان ئاســتىغا ئۇيۇشــتۇردى. كۈرەشــنىڭ يېتەكچىلىكىدە 
قازاقىســتان ئۇيغــۇر ياشــلىرى بىرلىكــى جەمئىيىتــى قــۇرۇپ 
چىقىلــدى. بــۇ جەمئىيــەت قازاقىســتاندىكى ئۇيغــۇر ياشــلىرىنى 
ئاســاس قىلىــپ قــۇرۇپ چىقىلغــان بىردىنبىــر جەمئىيــەت 
ــتۇرۇش،  ــلىرىنى ئۇيۇش ــۇر ياش ــتاندىكى ئۇيغ ــۇپ، قازاقىس بول
ئېڭىنــى  سىياســىي  ئۇالرنىــڭ  ۋە  ئىتتىپاقالشــتۇرۇش 
ئۆستۈرۈشــنى ئاساســلىق مەقســەت قىالتتــى. بــۇ جەمئىيەتنىــڭ 
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پائالىيەتلىــرى ئالماتانىــڭ ئۇيغــۇرالر توپلىشــىپ ئولتۇراقالشــقان 
ــۇر  ــۇپ، ئالماتادىكــى ئۇيغ ــان بول ــە مەھەلىلەرگــە تارقالغ ھەمم
ياشــلىرىنىڭ مەنىۋىــي ھاياتىنــى بېيىتىــش، ۋەتــەن، مىللــەت 
سۆيگۈســىنى يېتىلدۈرۈشــتە ئىجابىــي رولالرنــى ئوينىغانىــدى. 
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ېئسكىلستۇناغا ماكانلىشىش

بــۇ مەزگىللەردە قىرغىزىســتان ۋە قازاقىســتاننىڭ ۋەزىيىتى 
ــان  ــن مۇســتەقىل بولغ ــدى. يېڭىدى ــى مۇرەككــەپ ئى ناھايىت
بــۇ دۆلەتلــەر سىياســىي، ئىقتىســادىي ۋە دۆلــەت مۇداپىئەســى 
جەھەتتــە ناھايىتــى ئاجىــز بولۇپ، خىتاي بىلەن رۇســىيەنىڭ 
ئارىســىدا قىســىلىپ قالغانىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بــۇ دۆلــەت 
بەربــات بولغــان سوتسىيالىســتىك ئۇســتقۇرۇلمىنىڭ ئۈســتىگە 
قۇرۇلغــان بولغاچقــا، خەلقنىــڭ قورســىقىمۇ، مەنىۋىيىتىمــۇ 
ئېچىرقــاپ كەتكەنىــدى. جەمئىيــەت بىخەتەرلىكىنــى يوقاتقان 
بولــۇپ، تاشــقى كۈچلەرنىــڭ ياالقچىلىــرى ناھايىتــى ئــەرزان 
باھــا بىلەن ئاكتىپ ھەرىكەتتــە ئىدى. ئۇيغۇرنىڭ تەقدىرىگە 
كۆڭــۈل بۆلۈدىغــان ئاكتىپــالر ھەرزامــان يوشــۇرۇن تەھدىتلــەر 
ئاســتىدا ياشــايتتى. قىرغىزىســتان ئۇيغۇرلىرىنىــڭ قورقمــاس 
ئاقســاقاللىرىدىن بىرى بولغان نىغمەت بوســاقوۋ، قازاقىســتان 
ئۇيغۇرلىرىنىــڭ ســەركىلىرىدىن بولغــان ھاشــىر ۋاھىــدى، 
ئۆزبېكىســتان  سامســاقىۋا،  دىلبىرىــم  ئۇيغــۇرى،  ســابىت 
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ئۇيغۇرلىرىنىــڭ باشالمچىســى، يازغۇچــى ئىمىن ئوســمانالرنىڭ 
ئارقــا - ئارقىدىــن كىملىكــى نامەلــۇم بولغــان كىشــىلەر 
تەرىپىدىــن قەســتلەپ ئۆلتۈرۈلۈشــى بــۇ دۆلەتلــەردە پائالىيــەت 
قىلىۋاتقــان ئۇيغۇرالرنــى ساراســىمىگە چۈشــۈرگەنىدى. ئۇنىــڭ 
ئۈســتىگە ئالماتــادا، قازاقىســتان ســاقچىلىرى بىلــەن ئۇيغــۇر 
ياشــلىرىنىڭ ئارىســىدا يــۈز بەرگــەن بىــر قېتىملىىــق قۇراللىــق 
توقۇنــۇش ئــۇ يــەردە مۇســاپىر بولــۇپ ياشــاۋاتقان ئۇيغۇرالرنــى 

تېخىمــۇ قىيىــن ئەھۋالغــا چۈشــۈرۈپ قويغانىــدى.

كۈرەش قىرغىزىســتانغا كېلىشــتىن ئىلگىرى بۇ دۆلەتلەردە 
ياشــاپ قېلىشــنى مەقســەت قىلغــان بولســىمۇ، بىــراق ئۇنىــڭ 
ــڭ  ــۇ خىيالىنى ــالر، ب ــاالي ئىش ــەن بىرت ــۈز بەرگ ــدا ي ئەتراپى
ــۇ  ــۇڭا ئ ــدۇردى. ش ــس قىل ــمايدىغانلىقىنى ھې ــە ئاش ئەمەلگ
بىرلەشــكەن دۆلەتلەر تەشــكىالتى مۇســاپىرالر مەھكىمىســىنىڭ 
ــەرب  قىرغىزىســتان شۆبىســىگە ئىلتىمــاس ســۇنۇپ، باشــقا غ
ــۇ قىرغىزىســتاندا  ــدى. ئ ــا كەل دۆلەتلىرىگــە كېتىــش خىيالىغ
مۇســاپىرلىق ئىلتىماســىنى ســۇنغان بولســىمۇ، ئەممــا كېيىنكى 
بولــدى.  قازاقىســتاندا  پائالىيىتــى  كۆپىنچــە  مەزگىللــەردە 
ــىرىمۇ  ــىدا تەس ــۇرالر ئارىس ــتاندىكى ئۇيغ ــنىڭ قازاقىس كۈرەش
كۆپــرەك  مەزگىللــەردە  كېيىنكــى  كۈرەشــنىڭ  ئىــدى.  زور 
قىرغىزىســتان  بېرىشــى،  ئېلىــپ  پائالىيــەت  قازاقىســتاندا 
چەكلىمــە  پائالىيەتلىرىگــە  كۈرەشــنىڭ  ھۆكۈمىتىنىــڭ 
قويۇشــىدىن ئىــدى. يەنــە بىــر تەرەپتىــن قازاقىســتاننىڭ 
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ئەھۋالــى قىرغىزىســتانغا قارىغانــدا بىــر قــەدەر ياخشــى ئىــدى. 
بېشــكەكتىكىگە قارىغانــدا ئالماتادىكــى ئۇيغۇرالرنىڭ تەســىرى 
بــار ئىــدى. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە ۋەتەندىكــى ۋاقىتلىرىدىــن 
ــت  ــلىرىدىن ئابلىمى ــەن سەپداش ــۇپ ئۆتك ــپ دوس بول تارتى
تۇرســۇنمۇ ئالماتــادا بولــۇپ، ۋەتــەن دەردىــدە ئىچــى پۇشــقان 
چاغلىرىــدا، ھــال - مــۇڭ بولــۇپ، ھەســرەتلىرىگە تەســەللى 

ــى. بوالاليتت

1999 - يىلــى دىكابىــر ئېيىــدا كــۈرەش بىرلەشــكەن 
دۆلەتلــەر تەشــكىالتى مۇســاپىرالر مەھكىمىســىدىن ئۇچــۇر 
تاپشــۇرۇپ ئالــدى. ئۇچــۇردا كۈرەشــنىڭ شىۋېتســىيەگە يولغــا 
ســېلىنىدىغانلىقى يېزىلغانىــدى. كــۈرەش بــۇ ئۇچۇردىــن 
ئامېرىكىغــا  بىــراق كۈرەشــنىڭ كۆڭلــى  بولــدى،  خــوش 
بېرىشــنى خااليتتــى. ئــۇ بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى 
مۇســاپىرالر مەھكىمىســىگە كىرگــەن دەســلەپكى مەزگىلىدىــال 
ئامېرىكىغــا بارســام دېگــەن ئارزۇســىنى ئىپادىلىگەنىــدى. 
ئــارزۇ پەقــەت ئــارزۇ، تەقدىرنىــڭ چاقــى ئــارزۇ ســۈيىدە 
چۆگىلىمەيتتــى. كــۈرەش 1999 - يىلــى 12 - ئاينىــڭ 25 
- كۈنى شىۋېتســىيەگە كەلدى. ئۇ شىۋېتســىيەگە كېلىشــتىن 
ئىلگىرىــال شىۋېتســىيە كۆچمەنلــەر ئىدارىســى ســتوكھولىمنىڭ 
شــەھىرىدە  ئېسكىلىســتۇنا  جەنۇبىدىكــى  كىلومېتىــر   100
ــى  ــك يېمەكلىكلەرن ــرالپ، توڭالتقۇســىغا كېرەكلى ــۆي ھازى ئ
كېلىــپ  يەرگــە  بــۇ  كــۈرەش  قويغانىــدى.  تولــدۇرۇپ 
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قۇياشــنىڭ داۋاملىــق شــەرقتىنال، ئەمــەس، بەلكــى غەربتىنمۇ 
ــدى. ــدەك بول ــس قىلغان ــى ھې چىقىدىغانلىقىن
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شىۋېتسىيە تېلېۋىزىيەسىدە

كۈرەشــنىڭ شىۋېتســىيەدىكى ھاياتــى تىــل مەكتىپــى بىلەن 
باشــالندى. شىۋېتســىيەگە كەلگــەن ھەرقانــداق كۆچمەنلــەر 
ھۆكۈمەتنىــڭ ياردىمــى بىلــەن كۆچمەنلــەر ئۈچــۈن ئېچىلغــان 
شــىۋېت تىلــى مەكتىپىــدە خاتىرجــەم ئوقــۇش پۇرســىتىگە 
سەۋىيىســى  باشــالنغۇچ  تىلىنىــڭ  شــىۋېت  ئېرىشــەلەيتتى. 
ــۇپ،  ــا« دىــن »د« غىچــە تــۆت باســقۇچقا بۆلۈنگــەن بول »ئ
ــڭ ئېھتىياجــى ۋە  ــالر ئۆزلىرىنى ــك تاملىغان ــى مۇۋاپىقىيەتلى بۇن
ــڭ  ــش خادىملىرىنى ــلىھەت بېرى ــكە مەس ــى ئۆگىنىش مەكتەپتىك
يول كۆرسىتىشــى بىلەن كەســپىي مەكتەپلەرگە كىرىپ ئوقۇپ، 
تېــزرەك خىزمەتكــە چىقاتتى. بۇ ئاســانراق يــول بولۇپ، مەكتەپ 
ــقا  ــەن ئىش ــپىگە ئاساس ــان كەس ــن ئوقۇغ ــن كېيى پۈتتۈرگەندى
ئورۇنالشــتۇرۇش ئورگانلىرى تەرىپىدىن ئىشــقا تونۇشــتۇرۇالتتى. 
ئەگــەر يوقىــرى ئۆرلــەپ ئوقۇشــنى خااليدىغانــالر بولســا، ئوتتۇرا 
مەكتــەپ سەۋىيىســىدىكى تىل مەكتىپىگــە كىرىپ ئوقۇيتتى. بۇ 
»ئــا«، »ب«، »س« دەپ ئــۈچ دەرىجىگــە بۆلۈنگەن بولۇپ، 
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بــۇ دەرىجىدىكــى تىــل ئۆتكۈلىدىــن ئۆتكەنلــەر ئالىــي مەكتەپكە 
كىرىــپ ئوقــۇش پۇرســىتىگە ئېرىشــەلەيتتى. ئەگــە ئــۆز يۇرتىــدا 
ــىيە  ــى شىۋېتس ــا، دېپلومىن ــالر بولس ــە ئوقۇغان ــي مەكتەپت ئالى
مائارىــپ مىنىســتىرلىكى تەرىپىدىــن تەســتىقالتقاندىن كېيىــن، 
ئۆزىنىــڭ بۇرۇنقــى كەســپىي ساھەســى بويىچــە كېرەكلىــك بىــر 
قىســىم دەرىســلەر بويىچــە تولۇقــالش ئېلىــپ بارســىال بوالتتــى. 
ئوقۇشــنىڭ  قايتــا  دەرســلىرىنى  پۈتــۈن  ئونىۋېرىســىتېتنىڭ 

زۆرۈرىيىتــى يــوق ئىــدى. 

كــۈرەش تىــل مەكتىپىگــە كىرىــپ، شــىۋېت تىلىدىــن 
ئــازراق ســاۋادىنى چىقىرىپــال، بىــر تەرەپتىــن ئاكتىپ سىياســىي 
پائالىيەتلــەردە بولســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئۆزىنىــڭ ســەنئەت 
تاالنتــى بىلــەن باشــقىالرنىڭ دىققىتىگــە ســازاۋەر بولۇشــقا 
باشــلىدى. بۇنىــڭ يارقىــن ئىپادىلىرىنىــڭ بىــرى ئالــې مۆللېــر 

ــدى.  ــكا ئوركىســتىرى« ئى ــا مۇزى باشــچىلىقىدىكى »دۇني

ئېسكىلىســتۇنادا  مەزگىللــەردە  دەســلەپكى  كــۈرەش 
چىقىدىغــان »ئېكسىلســتۇنا كىــرۈر« گېزىتىــدە بىــر قانچــە 
قېتىــم تونۇشــتۇرۇلدى. بــۇ گېزىــت ئارقىلىــق كۈرەشــنىڭ ئارقــا 
ــىنىڭ  ــىيە تېلېۋىزىيەس ــان شىۋېتس ــەۋەر تاپق ــىدىن خ كۆرۈنۈش
خــەۋەر ئىشلىگۈچىســى ئۇلــۇف كارېســتېن كۈرەشــنىڭ ھاياتىغــا 
ۋە ئۇيغۇرالرغــا قىزىقىــپ قالــدى. ئــۇ 2001 - يىلىدىن باشــالپ 
كۈرەشــنىڭ ئارقىســىدا يــۈرۈپ، بىــر قىســىم كۆرۈنۈشــلەرنى 
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ــدى. ــۈرەتكە ئال س

ــۇر  ــتۇنادا »ئۇيغ ــۈرەش ئېسكىلس ــازدا ك ــى ي  2002 - يىل
تۇنۇشــتۇرۇش  مەدەنىيىتىنــى  ئۇيغــۇر  نامىــدا  كېچىســى« 
پائالىيىتــى ئېلىــپ بــاردى. پائالىيەتنىــڭ ئومۇمىــي چىقىمىنــى 
ئېسكىلىســتۇنا شــەھەرلىك مەدەنىيــەت ئىدارىســى ئۈســتىگە 
تامــاق  ئۇيغۇرالرنىــڭ  مەزمۇنــى  پائالىيەتنىــڭ  ئالــدى. 
مەدەنىيىتىدىــن تارىــپ، سىياســىي ھاياتىغىچــە بولغــان كــەڭ 
مەزمۇنالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغانىــدى. پائالىيەتتــە كــۈرەش 
ئۇيغۇرچــە مۇزىكىــالر بىلــەن ئۇيغــۇر مەدەنىيــەت پائالىيىتىنىــڭ 
مەزمۇنىنــى بېيىتتــى. پائالىيەتكــە شىۋېتســىيەدىكى كۆزگــە 
كۆرۈنگــەن بىــر قىســىم مەدەنىيــەت پائالىيەتچىلىرىدىن ســىرت، 
بىــر قىســىم سىياســىي ئەربابــالر ۋە مۇخبىــرالر قاتناشــتى. 
پائالىيەتنىــڭ بارلىــق جەريانــى شىۋېتســىيە تېلېۋىزىيىســى 1 - 
ــىدىن  ــدى. ئەتىس ــۈرەتكە ئېلىن ــۇق س ــن تول ــى تەرىپىدى قانىل
باشــالپ »ئۇيغــۇر كېچىســى« پائالىيىتــى ھەققىدىكــى خەۋەرلەر 
شىۋېتســىيەدىكى ھەرقايســى ئاخبــارات ۋاســىتىلىرىدا ئېــالن 

ــلىدى. ــقا باش قىلىنىش

فىلىــم  قانىلىنىــڭ   -  1 تېلېۋىزىيىســى  شىۋېتســىيە 
يىلــى   -  2003 تاكــى  كارېســتېن  ئۇلــۇف  ئىشلىگۈچىســى 
باھــار ئايلىرىغىچــە كــۈرەش ۋە ئۇيغــۇرالر ھەققىــدە ماتېرىيــال 
توپلىــدى. فىلىــم 2003 - يىلــى 5 - ئاينىــڭ ئوتتۇرىلىرىــدا 



128

رەســمىي  قانىلىــدا   -  1 تېلېۋىزىيىســىنىڭ  شىۋېتســىيە 
ــۇ  ــلەنگەن ب ــدە ئىش ــى ھەققى ــنىڭ ھايات ــدى. كۈرەش تارقىتىل
فىلىــم يېرىــم ســائەت ئەتراپىــدا بولــۇپ، تىلېۋىزىيــە قانىلىنىــڭ 
»يېڭــى شىۋېتســىيە« نامىدىكــى پروگراممىســىنىڭ تۇنجــى 
ســانى ســۈپىتىدە قويۇلغانىدى. فىلىمدە ئاساســەن كۈرەشــنىڭ 
شىۋېتســىيەدىكى ھاياتــى ئاساســىدا، كۈرەشــنىڭ  تىلــى بىلەن 
ئۇيغۇرالرنىــڭ شــۇ چاغدىكى ۋەزىيىتــى يورۇتۇلۇپ بېرىلگەنىدى 
ســاقلىنىۋاتقان  ئارخىپخانىســىدا  تېلېۋىزىيــە  ئۇنىڭغــا  ھــەم 
كۆرۈنۈشــلىرى  ســىن  ھەققىدىكــى  ئۇيغــۇرالر  بىرقىىســم 
قىســتۇرما قىلىنغانىــدى. بــۇ فىلىمنىــڭ شىۋېتســىيە دۆلەتلىــك 
شىۋېتســىيەدە  قويۇلىشــى  قانىلىــدا   -  1 تېلېۋىزىيىســىنىڭ 
ئوينىغانىــدى.  رول  تۈرتكىلىــك  تۇنۇشتۇرۇشــتا  ئۇيغۇرالرنــى 
ئۇيغۇرالرنىــڭ  شىۋېتســىيەدىكى  مەزگىللــەردە  بــۇ  گەرچــە 
ئومۇمــى ســانى 100 گــە يەتمىســىمۇ، ئەممــا شىۋېتســىيەدە 
شــىۋېتالر بىلــەن 20 - ئەســىرنىڭ ئالدىنقــى يېرىمىــدا قويــۇق 
مۇناســىۋەتتە بولغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ مەۋجۇتلۇقىنــى شــىۋېت 

ــدى.  ــپ بەرگەنى ــان قىلى ــدە ناماي ــەڭ كۆلەم ــە ك خەلقىگ
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ائلې مۆللېر ۋە »دۇنيا مۇزىكا وئركېستىرى«

ئالــې مۆللېــر شىۋېتســىيەنىڭ ئاتاقلىــق مۇزىكانتــى بولــۇپ، 
ئۇنىــڭ باشــچىلىقىدا »دۇنيــا مۇزىــكا ئوركېســتىرى« بــار ئىدى. 
»دۇنيــا مۇزىــكا ئوركېســتىرى«نىڭ تەركىبىــدە گىرتســىيە، 
ســېنىگال، كانــادا، مېكســىكا قاتارلىــق دۆلەتلەردىــن كەلگــەن 
بىــر گــۇرۇپ مۇزىكانــت ۋە ناخشــىچىالر بــار ئىــدى. ئالــې مۆللېــر 
كــۈرەش بىلــەن ئۇچراشــقاندىن كېيىــن، كۈرەشــتىكى مۇزىكا ۋە 
ناخشــا تاالنتىنــى كــۆرۈپ، ئۇنــى دەرھال ئۆزىنىڭ گۇرۇپپىســىغا 
كــۈرەش  تەكلىپىنــى  مۆللېرنىــڭ  ئالــې  قىلىــدۇ.  تەكلىــپ 
خوشــاللىق بىلــەن قوبــۇل قىلىــدۇ. گەرچــە بــۇ ۋاقىتتــا كــۈرەش 
تېخــى شــىۋېت تىلىنــى تــۈزۈك بىلمىســىمۇ، ئەممــا ئــۇالر بىــر - 
بىرىنــى چۈشىنىشــىپ بولغانىــدى. گەرچــە ئــۇالر تۇرمۇشــتىكى 
ئىجتىمائىيالشــقان ئاالقە تىلىدا پىكىرلىشەلمىســىمۇ، ئەمما ئۇالر 
ئىنســانىيەتكە ئورتــاق بولغــان تۇيغــۇ ۋە ســەنئەت تىلــى بىلــەن 
پاراڭلىشــىش پۇرســىتىگە ئېرىشــكەنىدى. ســەنئەت ئەمەلىيەتتــە 
تەبىئــى قەلــب تىلــى بولــۇپ، ئــۇ ئىنســانالرنى تۇيغــۇ بىلــەن 
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چۈشىنىشــكە ئېلىــپ باراتتــى.

كۈرەشــنىڭ مۇزىكا ۋە ســەنئەتتىكى تاالنتى ۋە ســەزگۈرلىكى 
باشــقا  كــۈرەش  قىلغانىــدى.  خوشــال  گۇرۇپپىدىكىلەرنــى 
مىللەتنىــڭ مۇزىــكا ۋە ناخشــىلىرىنى بىــر ئاڭالپــال نوتىســى 
يــوق ئەھۋالدىمــۇ قايتــا چېلىــپ بېرەلەيتتــى. ئادەتتــە بــۇ 
گۇرۇپپىدىكىلــەر كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا باشــقا مىللەتلەرنىــڭ 
ئەمــدى  بولــۇپ،  چالىدىغــان  مۇزىكىلىرىنــى   – ناخشــا 
مۇزىــكا ۋە ســازمۇ  ئۇيغۇرچــە ناخشــا،  ئارىســىغا  بۇالرنىــڭ 
قوشــۇلغانىدى. كۈرەشــنىڭ گۇرۇپپىدىكى ۋەزىپىســى باشــقىالرغا 
ئۇيغۇرچــە مۇزىكىالرنــى ئۆگىتىــش ۋە باشــقا مىللــەت ناخشــا - 
مۇزىكىلىرىغــا دۇتارنــى تەڭكــەش قىلىش ئىدى. ئــۇالر 2003 - 
يىلــى شىۋېتســىيەنىڭ نۇرغــۇن شــەھەرلىرىنى ئايلىنىــپ يــۈرۈپ 
ــق  ــد شــەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگــەن خەلقئارالى ــدى. لۇن ــۇن قوي ئوي
ناخشــا - مۇزىكا فېســتىۋالىغا قاتناشــتى. بۇالرنىڭ ھەممىســىدە 
كۈرەشــنىڭ ئىجراســى ۋە باشــقا سەپداشــلىرىنىڭ تەڭكــەش 
قىلىشــى بىلــەن ئۇيغۇرچــە ناخشــىالر ئورۇندالــدى. ئــۇالر نەگــە 
بېرىــپ ئويــۇن قويمىســۇن، كۈرەشــنىڭ ئورۇندىشــىدا بىردىــن 
ــن  ــۈرەش تەرىپىدى ــۇالر ك ــى. ئ ــا ئورۇندىالتت ــە ناخش ئۇيغۇرچ
ئىجــات قىلىنغــان »ئاتالنــدۇق« ناملىــق ناخشــىنى ناھايىتــى 
جۇشــقۇن ئاھــاڭ بىلــەن ئاكورتالشــتۇرۇپ چىققــان بولــۇپ، 
ناخشــىنىڭ باشلىنىشــى دۇتــار بىلــەن ئاساســى قىســمى غــەرب 

ــى.  ــەن ئورۇندىالتت ــرى بىل چالغۇلى
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ائتالندۇق

سۇلتان بولۇپ خان ئۆتكەن
ئۇيغۇرۇم سەن جاھاندا،
ئالەم شاھىت بولغانتى،
سەن تارىخنى يازغاندا.

 
دوست دېگەنلەر ئاتتى مۇش،

ئىنساپ بارمۇ شەيتاندا؟
خان جەمەتى ئۇيغۇر بىز،

ئەسىر ئاتالپ ماڭغاندا.
 

ئاتالندۇق بىز بۈگۈن ئۇلۇغ بىر بۈيۈك جەڭگە،
ئاڭالنسۇن جەڭگىۋار مارشىمىز بۇ ئالەمگە،

ئاتالندۇق بىز بۈگۈن ئۇلۇغ بىر بۈيۈك جەڭگە،
ئاڭالنسۇن جەڭگىۋار مارشىمىز بۇ ئالەمگە.

 
ئەركىنلىك مەشىلى يانسۇن ھەر يەردە،
ئەركىنلىك مەشىلى يانسۇن ھەر يەردە.

 

سۇلتان بۇلۇپ خان ئوتكەن
ئۇيغۇرۇم سەن جاھاندا.
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ئوغۇزخانالر قۇدرىتى
دۇنيانى بىر ئالغاندا.

 
بۇغراخانالر شەۋكىتى

ئالەمگە تارالغاندا،
خان جەمەتى ئۇيغۇر بىز،

ئەسىر ئاتالپ ماڭغاندا.
 

ئاتالندۇق بىز بۈگۈن ئۇلۇغ بىر بۈيۈك جەڭگە،
ئاڭالنسۇن جەڭگىۋار مارشىمىز بۇ ئالەمگە،

ئاتالندۇق بىز بۈگۈن ئۇلۇغ بىر بۈيۈك جەڭگە،
ئاڭالنسۇن جەڭگىۋار مارشىمىز بۇ ئالەمگە.

ئەركىنلىك مەشىلى يانسۇن ھەر يەردە،
يانسۇن ھەر يەردە.    

ــە  ــان جەمەتىگ ــى خ ــېنتەبىر كۈن ــى 10 - س 2004 - يىل
ــتىرى  ــالر مىنىس ــقى ئىش ــىيە تاش ــدا شىۋېتس ــەۋە تىياتىرخانى ت
ئاننــا لىندنىــڭ قەســتلەپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىنىــڭ بىــر يىللىقىغــا 
ياۋرۇپــا  مۇراســىمغا  بــۇ  بولىــدۇ.  مۇراســىمى  بېغىشــالنغان 
ئىشــالر  تاشــقى  دۆلەتلەرنىــڭ  بارلىــق  تــەۋە  ئىتتىپاقىغــا 
خــان  شىۋېتســىيە  ســىرت  قاتناشــقاندىن  مىنىســتىرلىرى 
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جەمەتــى، شىۋېتســىيەنىڭ يوقىــرى دەرىجىلىــك ئەمەلدارلىــرى 
ــرى  ــاش ئەلچىلى ــڭ ب ــلۇق دۆلەتلەرنى ــىيەدە تۇرۇش ۋە شىۋېتس
قاتنىشــىدۇ. بــۇ مۇراســىمنىڭ ســەنئەت نومۇرلىــرى ئالــې مۆللېــر 
باشــچىلىقىدىكى »دۇنيــا مۇزىــكا ئوركېســتىرى«غا تاپشــۇرۇلغان 
بولــۇپ، كــۈرەش بــۇ ئوركېســتىرنىڭ قارمىقىدا بىــر قانچە قېتىم 
ئۇيغۇرچــە كىيىملــەر بىلــەن ســەھنىدە پەيــدا بولىــدۇ ۋە بىــر 
قېتىــم ئــۆزى يالغــۇز گۇرۇپپىســى تەرىپىدىــن ئاكورتالشــتۇرۇلغان 
ئورۇنــداپ،  ناخشــىنى  ئۇيغۇرچــە  ناملىــق  »ئۆملــۈك« 
ــىدۇ. مۇراســىمنىڭ  ــىغا ئېرىش ــن ئالقىش تاماشــىبىنالرنىڭ قىزغى
ــى 1 -  ــك تېلېۋىزىيىس ــىيە دۆلەتلى ــى شىۋېتس ــۈن جەريان پۈت
ــۈرەش  ــدۇ. ك ــن تارقىتىلى ــەق مەيداندى ــن ن ــى تەرىپىدى قانىل
مۇراســىم ئاخىرىدىكــى چــاي، قەھــۋە ۋە تامــاق زىياپىتىــدە 
ھەرقايســى دۆلەتلەرنىــڭ تاشــقى ئىشــالر مىنىســتىرلىرى بىلــەن 
كۆرۈشــۈپ، ئۇيغــۇر مەسىلىســىنى تونۇشــتۇرۇش پۇرســىتىگە 
ئېرىشــىدۇ. كۈرەشــنىڭ شىۋېتســىيەنىڭ ئاتاقلىــق ســەنئەتكارى 
بىلــەن بىرلىكتــە چــوڭ مۇراســىم ۋە ســەھنىلەردە پەيدا بۇلۇشــى 
ۋە ســەنئەت ئارقىلىــق ئۇيغــۇر ۋەزىيىتىنى ئاڭلىتىش پۇرســىتىگە 
ئېرىشىشــى كېيىنكــى كۈنلــەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ كۈرەشــكە 

ــدۇ. ــپ كېلىشــىگە ســەۋەب بولى ــق بېســىم ئېلى قاتتى
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تېلېفوندىكى جەڭ

ئۇيغــۇر  »دۇنيــا  ۋاقتىدىــال  قازاقىســتاندىكى  كــۈرەش 
ــىنى  ــلىك ۋەزىپىس ــن رەئىس ــڭ مۇئاۋى ــى« نى ــالر قۇرۇلتىي ياش
ــىم  ــر قىس ــەن بى ــاالھىيىتى بىل ــۇ س ــۇ ش ــۇپ، ئ ــەن بول ئۆتىگ
خەلقئارالىــق سىياســىي پائالىيەتلەرگــە قاتناشــقان. كــۈرەش 
شىۋېتســىيەگە كەلگــەن مەزگىللــەر »دۇنيــا ئۇيغــۇر ياشــالر 
قۇرۇلتىيــى« بىلــەن » شــەرقي تۈركىســتان مىللىــي كېڭىشــى« 
ــر  ــن بى ــدا يېڭىدى ــى نامى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ بىرلىىشــپ، دۇني
تەشــكىالت قــۇرۇش تەشەببۇســى بولىۋاتقــان مەزگىــل بولــۇپ، 
كــۈرەش بــۇ چاقىرىققــا ئاكتىــپ ئــاۋاز قوشــىدۇ ھــەم بــۇ ئىككــى 
تەشــكىالتنىڭ بىرلىشــىپ، دۇنيــا ئۇيغــۇر قۇرۇلتىيىنــى قــۇرۇش 
ــن  ــى قۇرۇلغاندى ــۇر قۇرۇلتىي ــا ئۇيغ ــا قاتنىشــىدۇ. دۇني يىغىنىغ
ئۇيغــۇر  تۈگــەپ كەتكۈچــە دۇنيــا  تاكــى  كېيىــن كــۈرەش 

ــدۇ. ــىنى ئۆتەي ــلىك ۋەزىپىس ــڭ تەپتىش قۇرۇلتىيىنى

كــۈرەش شىۋېتســىيەدە 2003 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 22 - 
ــدۇ.  ــورۇپ چىقى ــى ق كۈنــى »شىۋېتســىيە ئۇيغــۇر كومىتېتى«ن
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ــا قۇرۇقلۇقىدىكــى  ــى شــىمالىي يارۇپ كۈرەشــنىڭ ئەســلى پىالن
بىــرال  فىنالندىيــەدە  ۋە  دانىيــە  نورۋېگىيــە،  شىۋېتســىيە، 
ۋاقىتتــا ئۇيغــۇر كومىتېتــى قــورۇپ، ئوخشــاش پروگراممــا بىلــەن 
ــەردە  ــۇ مەزگىلل ــراق ب ــدى. بى ــپ بارماقچــى ئى ــەت ئېلى ھەرىك
ئۇيغــۇرالر  دۆلەتلــەردە  قاتالىــق  فىنالندىيــە  ۋە  دانىيــە 
ئانچــە كــۆپ بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن بــۇ پىالننــى ئەمەلگــە 
ئاشــۇرۇش مۇمكىنچىلىكــى بولمايــدۇ. كۈرەشــنىڭ بــۇ پىالنىغــا 
نورۋېگىيەدىــن ســەمەت ئابــال ۋە ئابدۇكېرىــم زاھىــرالر ئاكتىــپ 
ئــاۋاز قوشــۇپ، نورۋېگىيــە ئۇيغــۇر كومىتېتىنــى قــورۇپ چىقىدۇ. 
2004 - يىلــى شىۋېتســىيە ئۇيغــۇر كومىتېتىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشــى 
ــڭ  ــا« جەمئىيىتىنى ــى دۇني ــتوكھولىمدىكى »تۆتىنچ ــەن س بىل
يىغىــن زالىــدا ئۇيغــۇر مەسىلىســى بويىچــە يىغىــن چاقىرىلىــدۇ. 
يىغىنغــا گېرمانىيــە، نورۋېگىيــە، دانىيــە قاتارلىــق دۆلەتلەردىن 
مېھمانــالر ئىشــتىراك قىلىــدۇ. يىغىندىــن كېيىــن شىۋېتســىيە، 
ــى  ــم ئارىل ــرى ســكاندىناۋىيە يېرى ــە ۋەكىللى ــە، دانىي نورۋېگىي
ئۇيغــۇر كومىتېتــى قــۇرۇش ھەققىــدە ئــۇزۇن مۇزاكىــردە بولىــدۇ. 
بىــراق دانىيــە بىلــەن فىنالندىيەنىــڭ شــەرت - شــارائىتى 
پىشــىپ يېتىلمىگەنلىكــى ئۈچــۈن، پىــالن يەنىــال ئەمەلگــە 

ئاشــمايدۇ. 

2004 - يىلىدىــن باشــالپ كــۈرەش »غــەرب شــامىلى« 
نامىــدا ئونىۋېرســال ژۇرنــال چىقىرىشــنى پىالناليــدۇ. بىــراق  
ــۇنى  ــالر قوش ــان زىيالىي ــەن تەمىنلەيدىغ ــە بىل ــى ماقال ژورنالن
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تەييــار ئەمــەس ئىــدى. ژۇرنالنىــڭ ســۈپەتلىك چىقىشــىغا 
ــدى.  ــوق ئى ــى ي ــەر گۇرپپىس ــان تەھرىرل ــا بولۇدىغ ھەمكارلىقت
ژۇرنــال چىقىرىدىغانالرغــا بېرىلىدىغــان ئىــش ھەققــى ئۇياقتــا 
تۇرســۇن، ژۇرنالنــى باســتۇرۇش ئۈچــۈن تۆلىنىدىغان پۇلمۇ يوق 
ئىــدى. كــۈرەش مۇشــۇنداق قىيىــن شــارائىتتا »غەرب شــامىلى« 
ژۇرنىلىنــى چىقىرىــش ئىشــىغا كىرىشــىدۇ. مۇنداقچــە ئېيتقانــدا 
غــەرب شــامىلى ئارقىلىــق شــەرىق شــامىلىغا زەربــە بېرىــش 
ھەرىكىتى باشــاليدۇ. ماۋزىدوڭ ئەينى چاغدا، شــەرىق شــامىلى 
غــەرب شــامىلىنى بېســىپ چۈشــۈدۇ دېگەنىــدى. ماۋزېدوڭنىــڭ 
ســۆزى بىلــەن ئېيتقانــدا شــەرقنىڭ كومۇنىســتىك دېكتاتۇرلىقــى 
قىلىــدۇ،  غەلبــە  ئۈســتىدىن  دېموكىراتىيىســى  غەربنىــڭ 
ــامىلى«  ــەرب ش ــا» غ ــنىڭ ژۇرنالغ ــدى. كۈرەش ــك ئى دېگەنلى
نامىنــى بېرىشــىمۇ ماۋزېدوڭنىــڭ دەل شــۇ ســۆزىگە قارشــى 
ھالــدا غــەرب شــامىلىنىڭ يەنــە غــەرپ دېموكىراتىيەســىنىڭ 
ئۈســتىدىن  ماۋزېــدوڭ دەۋاتقــان شــەرىق دېكتاتۇرلۇقىنىــڭ 
ئىــدى.  ئۈچــۈن  ئىســپاتالش  قىلىدىغانلىقىنــى  غەلبــە 
ــى  ــى جايلىرىدىك ــڭ ھەرقايس ــەن دۇنيانى ــدى بىل ــۈرەش ئال ك
ئۇيغــۇر زىيالىيلىرىغــا بىرمۇ-بىــر تېلېفــون قىلىــپ، ماقالــە 
بىــر  ئىچىدىــن  ئۇالرنىــڭ  رىغبەتلەندۈرىــدۇ ھــەم  يېزىشــقا 
تۈركــۈم كىشــىلەرنى ژورنالنىــڭ تەھرىــر ھەيئىتــى قىلىــپ، 
يازغاندىــن  ئــۆزى  ماقالىالرنــى  قىســىم  بىــر  تەشــكىللەيدۇ. 
ســىرىت، كۆپىنچــە ماقالىالرنــى يېزىشــقا ئــادەم تەشــكىللەيدۇ. 
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ژورنالنــى چىقىرىشــقا ئىقتىســادىي مەنبــە بولمىغانلىقــى ئۈچــۈن 
شىۋېتســىيەدىكى ئۇيغۇرالرغــا شــارائىتى يــار بەرگــەن دائىرىــدە 
يــاردەم بېرىــش تەشەببۇســىدا بولــۇدۇ. كۆپىنچــە ئىقتىســادنى 
ــدۇ.    ــز ئالى ــر قىســمىنى قەرى ــاز بى ــدۇ، ئ ــن چىقىرى ــۆز يېنىدى ئ
ــات بولغۇچــە داۋاملىشــىپ، 4 ســان  ــۇ ۋاپ ــال تاكــى ئ ــۇ ژۇرن ب
چىقىرىلىــدۇ.  گەرچــە بــۇ ژۇرنــال ئەينــى چاغــدا پەقەت 4 ســان 
چىقىرىلىــپ توقتــاپ قالغــان بولســىمۇ، دۇنيانىــڭ ھەرقايســى 
جايلىرىدىكــى ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا تەســىرى ناھايتــى چــوڭ 
بولغانىــدى. ژۇرنالــدا ســىدىقھاجى رۇزى، ئابلىكىــم باقىــي، 
ــان  ــۇن، ئەخمەتج ــان تۇرس ــەردى، نەبىج ــەم ب ــەت ئىگ ئەخم
ياشــاۋاتقان  چەتئەلــدە  قاتارلىــق  بــارات  قاھــار  ئوســمان، 
بىــر تۈركــۈم  ســەرخىللىرىمىزنىڭ  ھــەر خىــل ژانىردىكــى  
زوق  مەنىۋىــي  خەلقىمىزگــە  قىلىــپ،  ئىــالن  ماقالىلىــرى 
بېغىشــلىغانىدى. ژۇرنال قازاقىســتان، قىرغىزىســتاندىن تارتىپ 
تاكــى ئامېرىكىغىچــە بولغــان ئارىلىقتىكــى ئۇيغــۇر ياشــاۋاتقان 
ــۇر ئاخباراتچىلىقىدىكــى يېڭــى  ــپ، ئۇيغ ــەردە تارقىتىلى دۆلەتل
بىــر يۇلتــۇز بولــۇپ  چاقنىغــان ئىــدى. كــۈرەش پەقــەت ژۇرنــال 
ــۇر«  ــۆر ئۇيغ ــى »ھ ــۇ يىل ــە، ش ــاي يەن ــاپ قالم ــال توقت بىلەن
ــش  ــپ، ئاڭلىتى ــىس قىلى ــى تەس ــت رادىئوس ــدا ئىنتېرنې نامى
بېرىــدۇ. بىرقىســىم ئۇيغۇرچــە تارىخىــي رومانالرنى ئــۆزى ئوقۇپ 
تارقىتىــدۇ. كۈرەشــنىڭ مەيلــى سىياســىي جەھەتتىكــى ئاكتىــپ 
پائالىيەتلىــرى بولســۇن، مەيلــى ســەنئەتنى ۋاســىتە قىلىــپ 
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تــۇرۇپ ئېلىــپ بارغــان مۇجادىلىســى بولســۇن، ھەرقايســى 
دۆلەتلەر ئارىســىدىكى ئۇيغۇرالر ئارىســىدا زور تەســىر قوزغايدۇ. 
قىلىنغــان  ئىجــات  تەرىپىدىــن  كــۈرەش  ئۈســتىگە  ئۇنىــڭ 
ــىيەدىكى  ــى« شىۋېتس ــتىقالل مارش ــتان ئىس ــەرقى تۈركىس »ش
ــىيە  ــپ، شىۋېتس ــن ئورۇندىلى ــتىر تەرىپىدى ــار ئوركېس ــى ب نام
ســۆرمالند ئۆلكىســىنىڭ 2004 - يىللىــق مۇراســىم مۇزىكىســى 
قاتارىغــا كىرگۈزىلىــدۇ. ئەمەلىيەتتە كۈرەشــنىڭ تەســىرى يالغۇز 
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدىال نامايــان بولۇپــال قالمــاي، يەنــە شــىۋېتالر 

ــلىغانىدى.  ــقا باش ــان بولۇش ــىدىمۇ ناماي ئارىس

كۈرەشــنىڭ سىياســەت ۋە ســەنئەتنى ۋاســىتە قىلىپ تۇرۇپ 
ئېلىــپ بارغــان مۇجادىلىلىــرى ۋە ئۇنىڭ قىســقا مەزگىل ئىچىدە 
خەلــق ئارىســىدا ياراتقــان تەســىرى خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ 
ــن باشــالپ كۈرەشــكە  ــدۇ. 2005 - يىلىدى ــىنى قاينىتى ئوغىس
ــرى  ــرى ۋە ئېلخەتلى ــد تېلېفونلى ــڭ تەھتى ــاي ھۆكۈمىتىنى خىت
كېلىشــكە باشــاليدۇ. تېلېفوننــى بەزىــدە خىتــاي زۇانلىقــالر 
ئۇرســا، بەزىــدە ئۇيغۇرچــە بىلىدىغــان خىتايــالر ئۇرىــدۇ. ھــەر 
قېتىملىــق تېلېفــون ســۆھبىتىدە كــۈرەش ئۆزىنىــڭ مەيدانىنــى 
ئېنىــق ئىپادىلەيــدۇ، ئۇيغــۇرالر دۇچ كېلىۋاتقــان زۇلــۇم ۋە 
دەســلەپكى  خىتاينىــڭ  قىلىــدۇ.  پــاش  تەڭىســزلىكلەرنى 
تېلېفونلىــرى بىــر قــەدەر ئىلمىي شــەكىلدە كۈرەشــنى سىياســىي 
پائالىيــەت قىلماســلىققا ئۈندەيــدۇ. كــۈرەش ئۇالرنىــڭ ســۆزىگە 
پــەرۋا قىلمىغاندىــن كېيىــن، ئــۇالر بىۋاســىتە تەھدىــت بىلــەن 
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كېيىنكــى  بولىــدۇ.  توختاتماقچــى  پائالىيىتىنــى  سىياســىي 
كۈنلــەردە ئۇالرنىــڭ كۈرەشــكە قىلغــان ســۆزلىرىنىڭ ئارىســىدا: 
»بۈگۈنكــى كۈنــدە بىزنىــڭ دۇنيــادا قىاللمايدىغــان ھېچقانداق 
ــەر  ــدۇ، ئەگ ــە يېتى ــداق يەرگ ــز ھەرقان ــوق، قولۇمى ــىمىز ي ئىش
ــدا ســېنى يىغۇشــتۇرااليمىز، ســەن  ــان ۋاقتى ــاق، خالىغ خالىس
قالىســەن.  بىلمــەي  ئۆلگەنلىكىڭنىمــۇ  نېمىــدە  ئۆزۈڭنىــڭ 
رەڭســىز، پۇراقســىز مادىلالرنــى تەكشــۈرۈپمۇ، ئېنىقلىيالمايــدۇ. 
ئەگــەر گېپىمىزگــە كۆنمىســەڭ ھاياتىڭنــى بــەدەل قىلىــپ 
تۆلەيســەن« دېگــەن ســۆزلەرمۇ بــار ئىــدى. كــۈرەش ھــەر قېتىم 
تەھتىــد تېلېفونــى تاپشــۇرۇپ ئالغانــدا ســاقچىغا مەلــۈم قىلىــپ 
قوياتتــى. ھەتتــا بىــر قېتىــم كەلگــەن تەھتىــد ئېلخېتىنــى 

ــدۇ.  ــە قىلىــپ، ســاقچىغا بېرى شــىۋېتچىغا تەرجىم

تەھتىدلــەر  بــۇ  كېلىۋاتقــان  ســاقچىلىرىدىن  خىتــاي 
كۈرەشــنىڭ ئىرادىســىنى قىلچىمــۇ تەۋرىتەلمەيــدۇ. ئــۇ بىــر 
ئۇيغــۇر  جەمئىيىتىنىــڭ  قەلەمكەشــلەر  خەلقئــارا  تەرەپتىــن 
بىــر  يەنــە  قىلســا،  تەييارلىقلىرىنــى  قــورۇش  شۆبىســىنى 
تەرەپتىــن خىتايــدا ئۆتكۈزۈلمەكچــى بولغــان 2008 - يىللىــق 
ئولىمپىــك مۇسابىقىســىگە بېرىــپ، شــۇ يەردە ئۇيغۇر دەۋاســىنى 

قىلماقچــى بولىــدۇ. 

ــۇر  ــۇق ئۇيغ ــالپ 10 تومل ــن باش ــۈرەش 2005 - يىلىدى ك
خەلــق ناخشــىلىرى توپلىمــى چىقىرىشــنى پىــالن قىلغــان 
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ــەھەرلىك  ــتۇنا ش ــى ئېسكىلس ــۇ پىالنىن ــنىڭ ب ــۇپ، كۈرەش بول
مەدەنىيــەت ئىدارىســىمۇ قوللىغــان ۋە ئۇنىڭغــا مۇئاش بېكىتپ، 
ئىشــخانا ئاجرىتىــپ بەرگــەن ئىــدى. كــۈرەش شــۇندىن بېــرى 
ــەي  ــى دېم ــش كۈن ــرام، دەم ئېلى ــەردە باي ــۇ ي ــى ش ــەر كۈن ھ
ئىشــلەۋاتاتتى. 2006 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 3 – كۈنــى 
تۈركىيــەدە ئۆتكۈزۈلىدىغــان بىــر مۇزىــكا يىغىنىغــا بېرىــش 
ئۈچــۈن بېلەتمــۇ ئېلىــپ قويغانىــدى. بىــراق بەختكــە قارشــى 
2006 - يىلــى 10 - ئاينىــڭ 29 - كۈنــى كەچتــە ۋاپــات 

ــدى.  بول
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ماتەم

كــۈرەش پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن ئۇيغــۇر خەلق ناخشــىلىرى 
توپلىمىغــا كىرىشــىپ كەتكەنىــدى. كۈرەشــنىڭ ئىشخانىســى 
ئېسكىلســتۇنا شــەھەرلىك تىياتىرخانىنىــڭ ئىچىــدە بولــۇپ، 
ــڭ  ــپ، ئۆزىنى ــەچ قايتى ــپ ك ــەھەر بېرى ــى س ــەر كۈن ــۇ ھ ئ
پىالنىنى مۇددەتتىن بۇرۇن ئورۇنداشــقا تىرىشــىۋاتاتتى. شــۇڭا 
دەم ئېلىــش كۈنلىرىمــۇ ۋاقتــى بولســىال ئىشخانىســىغا بېرىــپ 
ئىشــلەيتتى. قاچــان قايتىــپ كېلىش ئۆزىنىــڭ ئىختىيارلىقىدا 
ئىــدى. بەزىــدە ئىشخانىســىدىن ســۇلغۇن قايتىــپ كېلەتتــى. 
لېكىــن بەزىــدە قانداقتۇ بىر نەرســىدىن نــارازى بولىۋاتقاندەك 
ئۆلــۈپ كېتىدىغــان كۈنىمــۇ  كــۈرەش  خاپــا كۆرۈنەتتــى. 
ــڭ  ــى 10 - ئاينى ــۇ 2006 - يىل ــدى. ب ــا ئى ــى خاپ ناھايىت
ــۈرۈپ  ــق كۆت ــدى. داۋاملى ــى ئى ــۈش مەزگىل ــى چ 29 - كۈن
يۈرۈيدىغــان قــارا سومكىســىنى كۆتۈرۈۋالغــان كۈرەش ئىشــىك 
تۈۋىــدە چېچىلىــپ تۇراتتى. ئــۇ نەچچە ۋاقىتتىن بېرى گۇمان 
قىلىــپ كېلىۋاتقــان بــەزى ئىشــالر ئۇنىڭغــا ئايــان بولغانــدەك 
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ئىــدى. ئــۇ ئەمــدى پارتىلىمىســا، ھەقىقەتنــى ئاشكارىلىمىســا 
بولمايدىغانلىقىنــى ئېنىــق تۇنــۇپ يەتكەنىــدى. ئــۇ شــۇ كۈنى 
ســائەت بىرلــەردە ئۆيىدىــن چىقىــپ، ئىشخانىســىغا كەتتــى، 
كــەچ ســائەت بەشــلەردە قايتىــپ كەلــدى. ئــۇ قايتىــپ 
كۆرۈنەتتــى.  ھارغىــن  ۋە  ســۇلغۇن  ناھايىتــى  كەلگەنــدە 
ــقىچە  ــۈن باش ــۈرەش بۈگ ــۆزمەن ك ــخۇي ۋە س ــە خۇش ئادەتت
كــەم ســۆز بولــۇپ قالغانىــدى. ئــۇ تامــاق ئۈســتىلىگە كېلىــپ 
ئولتــۇرۇپ، بىــر چىشــلەم گۆشــنى ئاغزىغا ســالدى-دە چىرايى 
ــم  ــن ھېچكى ــدى. ئەتراپىدىكىلەردى ــۇرۇپ قال ــپ ئولت كۆكىرى
ئۇنىــڭ نېمــە بولغانلىقىنــى بىلمەيتتــى. جىددىــي قۇتقــۇزۇش 
ماشىنىســى كەلگەنــدە ئۇنىــڭ تىنىقــى بــار - يوقلىقــى تېخــى 
مەلــۇم ئەمــەس ئىــدى. جىددىــي قۇتقــۇزۇش خادىملىــرى 
ــۇزۇپ، نەپەســلەندۈرۈپ باقتــى،  ــۈز ياتق كۈرەشــنى يەرگــە ت
ــرى ئويلىغــان ئۈنۈمگــە ئېرىشــەلمەي، ماشــىنىغا  ــا ئۆزلى ئەمم
ــپ  ــا ئېلى ــەھەرلىك دوختۇرخانىغ ــتۇنا ش ــېلىپ، ئېسكىلس س
كەتتى. كۈرەشــنى تەكشــۈرگەن دوختــۇرالر بىردەمدىن كېيىن 
چىقىــپ، ئۇنىــڭ ئــۇ ئالەمگە ســەپەر قىلغانلىقىنــى ئۇقتۇردى. 
دوختۇرخانــا يىغــا - زارىغــا تولــدى. ئۇنىڭغىچــە كۈرەشــنىڭ 
ــۇرالر  ــىيەدىكى ئۇيغ ــان شىۋېتس ــى ئاڭلىغ ــات بولغانلىقىن ۋاپ
دوختۇرخانىغا يىغىلىشــقا باشــلىدى. ھەممىســىنىڭ كاللىسىدا 
بــار  ئۆلۈمىدىــن گۇمانــى  تۇيۇقســىز  بۇنــداق  كۈرەشــنىڭ 
ئىــدى. كۆپىنچىســى كۈرەشــنىڭ ئۆلۈكىنىــڭ تەكشۈرۈلىشــىنى 
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ــىدىكىلەر  ــنىڭ ئائىلىس ــەر كۈرەش ــۇرالر ئەگ ــى. دوخت كۈتەتت
قوشۇلســا، ئۆلۈكنى رەســمىي ئوپىراتســىيە قىلىپ، تەپســىلىي 
تەكشــۈرۈدىغانلىقىغا ۋەدە بــەردى. كۈرەشــنىڭ تەپســىلىي 
ــرى  ــارام، كۆڭۈللى ــەردۇر بىئ ــىدىن كىمل ــۈرۈلۈپ قېلىش تەكش
پاراكەنــدە ئىــدى. بىــراق كۈرەشــنىڭ ئانىســى بۇنىڭغــا يــول 
قويمىــدى. كــۆز قارانچۇقىــدەك ئەزىزلــەپ چــوڭ قىلغــان 
ئوغلىدىــن ئايرىلغــان ئانىنىڭ يۈرىكى بۇنىڭغــا چىدىمايتتى. 
ئانــا، ياقــا يۇرتتــا جــان ئۈزگــەن ئوغلىنىڭ ئۆلۈكىنىــڭ پارچە 
ــن  ــۇ قارارىدى ــڭ ب ــى. ئانىنى ــىنى خالىمايتت ــە بولۇش - پارچ
كىملــەردۇر خوشــال بولــۇپ، كۆڭلــى جايىغــا چۈشــكەن 
ئىــدى. كۈرەشــنىڭ ئۆلۈمــى بىردەمدىــال پۈتــۈن دۇنياغــا 
ــان  ــى كۆرۈدىغ ــى ياخش ــان، ئۇن ــى تونۇيدىغ ــدى. ئۇن يېيىل
ئۆلۈمىدىــن  ئۇنىــڭ  بىــراق  ماتەمگــە چۆمــدى.  ئۇيغــۇرالر 
خوشــال بولغانالرمۇ يوق ئەمەس ئىدى. سىياســىي ســەھنىدە 
ھەقىقەتنــى ســۆزلەش ھامــان بىركىملەرنــى ئۆزىگــە دۈشــمەن 
يىللىرىدىكــى  ئاخىرقــى  ھاياتىنىــڭ  ئۇنىــڭ  قىالتتــى. 
كەســكىنلىكى  پىكىردىكــى  ســاالھىيىتى،  تەپتىشــلىك 
سىياســىي ســەپەردىكى يولداشــلىرنىڭ يوشــۇرۇن يارىلىرىغــا 

تــۈز ســەپكەن ئىــدى. 

يەرلىككــە  كۈنــى  ئۈچىنچــى  بولــۇپ  ۋاپــات  كــۈرەش 
يېقىــن دوس -  يىراقتىــن كەلگــەن  يېقىــن –  قويۇلــدى. 
بۇرادەرلىــرى ئۇنىــڭ تاۋۇتىنىــڭ ئۈســتىگە ئــاي يۇلتۇزلــۇق كــۆك 
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بايــراق يېپىــپ، داغدۇغــا بىلــەن ئۇزىتىــپ قويــدى. شــۇ كۈنــى 
زۇلمــەت باســقان قــارا كېچــە تېخىمــۇ قارايــدى، ھــاۋا پەســىلگە 
مــاس كەلمىگــەن ھالــدا ســوۋۇپ، مــۇزدەك قاتقــان قــارا تۇپــراق 
تېخىمــۇ مۇزلىــدى. ئەمەلىيەتتــە ئاســماندىن ســاقىغان بىــر 
چولپانغــا يەرمــۇ – ئاســمانمۇ ماتــەم تۇتۇۋاتاتتــى. كــۈرەش 
ئۆلــدى! شــۇڭا ئۇنىــڭ قەبــرە تېشــىغا ئــۆزى ھايات ۋاقتىــدا ئەڭ 
ياخشــى كۆرىدىغــان تۆۋەندىكــى ســۆزلەر يېزىلــدى: »كــۈرەش 
ئۆلــدى دېســە كىــم ئىشــىنىدۇ، كۈرەشــنىڭ ئۆلۈشــى تەبىئــى، 

ــدۇ.« ــۈرەش ئۆلمەي ــا ك ئەمم

ئوســمان  ئەخمەتجــان  قايغۇرغــان  ئۆلۈمىگــە  ئۇنىــڭ 
بىلــدۈردى. تەزىيەســىنى  بىلــەن  شــېئىر  تۆۋەندىكــى 

سېنى كۈتىمىز

كېتىپ قالدىڭ بالدۇر نىمانچە،
ئاتمىدىغۇ تېخى تېڭىمىز؟

مۇڭداشقانچە دۇتارىڭ بىلەن،
تۈنۈمەكتە مىللىي ئېڭىمىز.

چاقىردىمۇ ياكى شېھىتلەر،
ئاڭلىغۇسى كېلىپ بىر پەدە.
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سوراپ باققىن ئۇالردىن دوستۇم،
قۇياشىمىز تېپىالر نەدە؟

كېلەلمىسەك ئەگەر سەن قايتىپ،
بىز قالىمىز ئۇچۇرسىز يەنە.

ئاي يۇلتۇزلۇق ئاسمىنىمىزدا،
قاالر زۇلمەت قىلىپ تەنتەنە.
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ەئمەلگە ائشمىغان ائرزۇالر

ئىنســان ئــارزۇ بىلــەن ياشــايدۇ. ئــارزۇ ئىنســانغا جاســارەت، 
كــۈچ - قــۇۋۋەت بېغىشــاليدۇ. كــۈرەش ئارزۇالرغــا بــاي ئىنســان 
ــۇ  ــدى. ئ ــىز ئى ــۇزدەك ساناقس ــرى يۇلت ــڭ ئارزۇلى ــدى. ئۇنى ئى
ئارزۇالرغــا چۆمۈلــۈپ  قاناتالنــدۇرۇپ، گــۈزەل  تەپەككۇرىنــى 
ــڭ  ــا ئۇنى ــىمۇ، ئەمم ــۆپ بولس ــارزۇالر ك ــە ئ ــايتتى. ئەلۋەتت ياش
ــنىڭ  ــدۇ. كۈرەش ــاز بولى ــى ئ ــىدىغانلىرى ناھايىت ــە ئاش ئەمەلگ
ــنى  ــە ئاشۇرۇش ــدە ئەمەلگ ــل ئىچى ــەش يى ــى ب ــۆز ئالدېدىك ك
ئوياليدىغــان ئىككــى ئارزۇســى بــار ئىــدى. بىــرى، قــول 
تۇتــۇپ ئىشــلەۋاتقان 10 توملــۇق ئۇيغــۇر خەلــق ناخشــىلىرىنى 
ــدا  ــى بېيجىڭ ــرى، 2008 - يىل ــە بى ــدۇرۇش، يەن نەشــىر قىل
ئۆتكۈزۈلىدىغــان ئولىمپىــك مۇسابىقىســى مەزگىلىــدە ۋەتەنگــە 
قايتىــپ، ئۇيغــۇرالر تارتىۋاتقــان زۇلۇمنــى نــەق مەيداندىــن 
خەلقئاراغــا جــاكارالش ئىــدى. ئەگــەر ئــۇ شــۇ مەقســەتلىرى 
ئۈچــۈن ۋەتــەن تۇپرىقىــدا ئۆلــۈپ كەتســە، ئارمىنــى يــوق 
ئىــدى. ئەممــا ئــۇ ئارمانلىرىغــا، ئارمانلىــرى ئۇنىڭغــا كۆمۈلــدى. 
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كــۆك ئاســمانغا تەلمۈرگــەن كۆزلىــرى ئۇچــۇق كەتتــى. ئۇ قىســقا 
ــىدى.  ــارالپ ياش ــدەك پ ــا چولپان ــىدى، ئەمم ياش

ئۇنىــڭ بىلــەن غايىۋانــە دېدارلىشــىۋاتقان مۇشــۇ مىنۇتــالردا 
ئۇنىــڭ روھىغــا ئاالھتىــن جەننــەت تىلەيمــەن.
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كەم قالغان ىئككى ېئغىز سۆز

كــۈرەش ئۈرۈمچىدىكــى ۋاقتىــدا تەڭرىتاغ كىنو ستۇدىيىســى 
بــاش  فىلىمالرنىــڭ  قىســىم  بىــر  ئىشــلەنگەن  تەرىپىدىــن 
»تــاش  »كۆلەڭگــە«،  ئىــدى.  ئورۇندىغــان  ناخشىســىنى 
ــوالر  ــق كىن ــەم« قاتارلى ــۈل«، »غۇنچ ــان گ ــتىدە ئېچىلغ ئۈس
بۇالرنىــڭ تىپىــك مىســاللىرىدۇر. »غۇنچــەم« ناملىــق كىنــو 90 
- يىلالرنىــڭ بېشــىدا تەڭرىتــاغ كىنو ئىستۇدىيىســى تەرىپىدىن 
فىلىــم قىلىــپ ئىشــلىنىپ، پۈتكــەن بولســىمۇ، ئەممــا كېيىــن 
خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ بۇيرۇقــى بىلەن قويۇلىشــى چەكلەنگەن. 
كــۈرەش بــۇ فىلىمنىــڭ ئاساســلىق ناخشــىلىرىنى ئېيتقانىــدى. 
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