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ھەرقانداق ئورۇن ياكى شەخسنىڭ خاھلىغانچە كۆپەيتىپ تارقىتىشىغا

رۇخسەت قىلىنمايدۇ
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بېغىشــلىما

ئۇشبۇ تەرجىمە روماننى

ئانا ۋەتەن مۇقەددەس شەرقىي تۈركىستاننىڭ

ھۆرلۈكى ئۈچۈن بارلىقىنى پىدا قىلغان

ئەزىز شەھىدلىرىمىزنىڭ پاك روھىغا...

كىشەن - تاقاقالر ئىرادىسىنى سۇندۇرالمىغان ئەزىمەتلەرگە...

تاغالرنى ماكان تۇتقان، بوشاشمىغان،

باش ئەگمىگەن كۈرەشچان مۇجاھىدلىرىمىزغا...

ئىلگىرى كەتكەنلەرگە، كېتىۋاتقانالرغا، كېلەچەكتە كەتكۈسىلەرگە...

شەھىدانە ئەزىز دىيارغا، شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئەڭ چەت - ياقىلىرىغا...

ئەرلىرىگە، ئاياللىرىغا، ئاقساقاللىرىغا ۋە ئۆسمۈرلىرىگە...

ھەربىر غۇرۇرلۇق ھۆر قىز - ئوغالنىغا...

ئەزىز تۈركىستاننىڭ قىسسىسىنى پۈتۈن دۇنياغا ئاڭالتقان

»مۇستافا مۇراد ھەزرەت«كە،

نەجىب ئەلكەيالنىيغا...

شۇالرنىڭ ھەممە - ھەممىسىگە بېغىشاليمىز!

»ساجىيە«
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شەرقىي تۈركىستاننىڭ سىياسىي خەرىتىسى



كىتابتا تىلغا ئېلىنغان بەزى ھەقىقىي تارىخىي شەخسلەر

يېغىلىقـى  قۇمـۇل  يىلىدىكـى   -  1931
نويابىـر   -  12 يىلـى   -  1933 رەھبىـرى، 
كاشـغەردە قۇرۇلغان »شـەرقىي تۈركىسـتان 
ئىسـالم جۇمھۇرىيىتـى« جۇمھـۇر رەئىسـى 

خوجـا نىيـاز ھاجـى ئىمىننىيـاز ئوغلـى
)1938 – 1889(

»شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى« 
باش قۇرغۇچىسى، باش ۋەكىل، دىنىي ئۆلىما 

سابىت دامولالم ئابدۇلباقى ئوغلى
)1941 – 1883(

1932 - يىلـى قۇرۇلغـان »خوتەن ئىسـالم 
ھۆكۈمىتـى« ئەمىرى، شـەرقىي تۈركىسـتان 
دەۋاسـىنىڭ خەلقئارالىشـىش باشالمچىسى 
مۇھەممەد ئىمىـن بۇغرا )1901 – 1965(

تۇرپان قوزغىالڭچىلىرى رەھبىرى، »شەرقىي 
تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى« گېنېرالى، 
باش  دىۋىزىيە   -  36 تۇرۇشلۇق  كاشغەردە 

قوماندانى، مۇجاھىد مەھمۇد مۇھىتى
)1945 – 1887(



»شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى« ئىككىنچى 
نادىر  قاسىمى  ئەھمەدجان  رەئىسى  جۇمھۇر 

ئوغلى )1914 – 1949(

1944 - يىلى 12 - نويابىر غۇلجىدا قۇرۇلغان 
»شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى« تۇنجى 
جۇمھۇر رەئىسى ئەلىخان تۆرە شاكىرخان تۆرە 

ئوغلى )1885 – 1976(

ئالتاي قوزغىالڭچىلىرى رەھبىرى، »شەرقىي 
ۋىاليىتى  ئالتاي  جۇمھۇرىيىتى«  تۈركىستان 
ئىسالم  باتۇر  ئوسمان  مۇجاھىد  ۋالىيسى، 

ئوغلى )1899 – 1951(

ئالتاينـى  قارشـى  كۈچلىرىگـە  ماجۇڭيىـڭ 
ۋالىيسـى،  ئالتـاي  مۇجاھىـد،  قوغدىغـان 
قوشـۇمچە گارنىـزون قوماندانى شـەرىپخان 
تۆرە جىڭىسـقان ئوغلى )1900 – 1942(



شـەرقىي  جەڭچىسـى،  كوممۇنىـزم  سـادىق 
تۈركىسـتاننىڭ خىتتـاي خەلـق جۇمھۇرىيىتـى 
رول  چـوڭ  قىلىنىشـىدا  ئىشـغال  تەرىپىدىـن 
ئۆلكىلىـك  شـىنجاڭ  ئاتالمىـش  ئوينىغـان، 
)1955  –  1948( رەئىسـى  ھۆكۈمەتنىـڭ 

بۇرھان شەھىدى )1894 – 1989(

ئاتالمىـش جۇڭخۇا مىنگو شـىنجاڭ ئۆلكىلىك 
 )1947  –  1946( رەئىسـى  ھۆكۈمەتنىـڭ 
كېيىـن خىتتـاي كومپارتىيەسـگە ئۆتۈۋالغـان، 

جـاڭ جىجـوڭ )1890 – 1969(

ئاتالمىـش شـىنجاڭ ئۆلكىلىـك ھۆكۈمەتنىڭ 
رەھبىـرى )1928 –  سىياسـىي ۋە ھەربىـي 

1933(، مۇسـتەبىت جىـن شـۇرېن
)1941 – 1879(

ئۆلكىلىك  شىنجاڭ  مىنگو  جۇڭخۇا  ئاتالمىش 
ھۆكۈمەتنىڭ رەئىسى )1944 – 1946(

ۋۇ جوڭشىن )1884 – 1959(



مىليونلىغان شەرقىي تۈركىستانلىقالرنىڭ قاتىلى، ئىككى 
يۈزلىمـە، ئاتالمىـش شـىنجاڭ ئۆلكىلىـك ھۆكۈمەتنىڭ 
باشـلىقى، »شىنجاڭ پادىشـاھى« )1933 – 1944(، 

جالالت شـېڭ شىسـەي )1897 – 1970(
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مۇئەللىف، تاالنتلىق ئەدىب، دوكتور نەجىب ئەلكەيالنىي

دوكتـور نەجىب ئەلكەيالنىـي 1931 - يىلى مىسـىرنىڭ غەربىييە 
ۋىاليىتـى شەرشـابە يېزىسـىدا دېھقان ئائىلىسـىدە دۇنياغـا كەلگەن. 
1949 - يىلـى تانتـادا تولـۇق ئوتتـۇرا دىپلومىغـا ئېرىشـىپ، قاھىـرە 
ئۇنىۋېرسـىتېتىنىڭ تېببىي فاكۇلتېتىغا ئوقۇشـقا كىرگەن. 1955 - يىلى 
»مۇسۇلمان قېرىنداشـالر« جامائىتىگە قاتناشقانلىقى ئۈچۈن، ئوقۇش 
پۈتتـۈرۈش ئالدىدا قولغا ئېلىنىپ، ئـون يىللىق قاماققا ھۆكۈم قىلىنغان. 
شـۇ جەريانـدا تۈرمىلـەردە ھەرخىـل قىيناشـالرغا دۇچـار بولغـان. 
1959 - يىلـى ئىككـى پۇتىنىـڭ پەيلىـرى تارتىشـىپ، سـاغالملىقى 
ياخشـى بولماسلىقى سـەۋەبىدىن قويۇپ بېرىلگەن. شۇنىڭدىن كېيىن، 
ئـۇ ئۇنىۋېرسـىتېت ئوقۇشـىنى قايتـا داۋامالشـتۇرۇپ، 1960 - يىلـى 
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تېببىـي فاكۇلتېتنى پۈتتۈرگەن. ئۆز كەسـپىدە مەشـغۇالتچى دوختۇرلۇق 
خىزمىتـى بىلـەن بىرگـە ئەدەبىـي ئەمگەكلىرىنىمـۇ ئېـالن قىلىشـقا 
باشـلىغان. كەيالنىـي 1965 - يىلى جامال ئابدۇنناسـىر دەۋرىدە يەنە 
بىـر قېتىـم تۈرمىگە تاشـالنغان، 1967 - يىلى »ئالتە كۈن ئۇرۇشـى« 
مەغلۇبىيىتىدىـن كېيىـن قويۇپ بېرىلگـەن. 1968 - يىلـى ۋەتىنىدىن 
ئايرىلىـپ، ئەرەب بىرلەشـمە خەلىپىلىكىدە دوختۇرلۇق كەسـپىدە داۋام 
قىلغـان، كېيىن سـەھىيە سـاغالملىق مەدەنىيىتى بۆلۈمىنىـڭ مۇدىرى 

بولغان.

كەيالنىـي 24 يىللىق مۇھاجىرەت ھاياتىدىـن كېيىن، 1982 - يىلى 
مىسـىرغا قايتقـان ۋە ئاخىرقـى كۈنلىرىنـى  سـەۋر - چىـدام ئىچىدە راك 
كېسـىلى بىلەن ئېلىشـىپ ئۆتكۈزگـەن. 1995 - يىلـى 7 - مارت كۈنى 

ۋاپـات بولغـان ۋە ئانا ۋەتىنى مىسـىردا دەپنـە قىلىنغان.

مۇشـەققەتلىرى  تارتقـان  تۈرمىلـەردە  ئەلكەيالنىينىـڭ  نەجىـب 
ئۇنىـڭ زۇلـۇم ۋە زوراۋانلىقنـى ئـۆچ كـۆرۈش، مېھىـر - مۇھەببەت، كەڭ 
قورسـاقلىق ۋە ئىنسـانىيەتنى ھۆرمەتلـەش قاراشـلىرىغا چـوڭ تەسـىر 
كۆرسـەتكەن. شـۇ جەھەتتىن، بۇ يۈكسـەك ئىنسـانىي خاراكتېـر ئۇنىڭ 

پۈتـۈن ئەدەبىياتىغـا سـىڭىپ كەتكـەن. 

ئـۇ ئىجادىيەتلىرىنىـڭ مـول، سـەرخىل ۋە يارقىنلىقـى جەھەتتىـن 
ھازىرقـى زامـان ئىسـالمچى ئەدىبلەرنىـڭ ئالدىنقـى قاتارىـدا تۇرىدۇ. ئۇ 
رومـان، پـروزا، شـېئىر، ئوبـزور، پىكىر - ئىدىيـە ۋە تېبابەت سـاھەلىرىدە 
70 تىـن ئارتـۇق كىتـاب يازغـان بولـۇپ، يازمىلىرىنىـڭ ھەممىسـىدە 
ياخشـىلىق،  ئەدىـب، شـۇنداقال  تاالنتلىـق  قىلغۇچـى  پـەرۋاز  ئەركىـن 
پەزىلەت، كەڭ قورسـاقلىقتىن ئىبارەت ئىنسـانىي ۋە ئىسالمىي قىممەت 
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قاراشـالرغا چاقىرغۇچـى ئىـدى. 

ئەدىـب كەيالنىـي »دىن بىلەن پـەن - ئەدەبىيات ئارىسـىدا ھېچبىر 
توقۇنـۇش يـوق، ئەگەر بار دېيىلسـە، ئىسـالمغا ئۆچمەنلىـك قىلىدىغان 
ياكى ئىسالمنىڭ كەڭ شـەرىئىتىنى چۈشەنمەيدىغان كىشىلەر ئويدۇرۇپ 
چىقارغـان توقۇنـۇش بـار. چۈنكى، ئىسـالم پەنگە، ئەدەبىياتقا قارشـى 
تۇرمايـدۇ، بەلكـى ئۇنـى تەرغىـب قىلىـدۇ. مۇسـۇلمان دېگـەن روھ ۋە 
تەندىـن ئىبـارەت بولـۇپ، ئىسـالمىي ئـەدەب - ئەخالقالردىن چىقىپ 
كەتمىسـىال، روھى ۋە تېنىنىـڭ ئارام ۋە ھۇزۇر ئېلىشـىنى رەت قىلمايدۇ« 

قارايتتى.  دەپ 

ناھايىتـى خـۇش پىچىـم ۋە كەمتـەر بولـۇپ، مۇتەبەسسـىم،  ئـۇ 
ئىللىـق چىراي، سـالماق، كەم سـۆز، يىراقنى كۆرەر، گـۈزەل كېلەچەككە 
ئۇنىـڭ  قاتارلىقـالر  ئۇسـلۇب  راۋان  لوگىـكا،  سـاغالم  ئىشـىنىدىغان، 
جالالتالرنىـڭ  زالىـم  كامېرالردىمـۇ،  قاپقاراڭغـۇ  ھەتتـا  ھەرھالىتىـدە، 
قامچىلىـرى ئاسـتىدىمۇ ئۇنىڭدىـن ئايرىلمايدىغـان سـۈپەتلەر ئىـدى. 

ئەدىب كەيالنىيمۇ مىسـىرلىق باشقا ئېسـىل قېرىنداشلىرىغا ئوخشاش 
يۇمۇرىسـتىك ئىـدى. ئۇنىـڭ سـۆزلىرى، لېكسـىيەلىرى ۋە يازمىلىرىنىـڭ 

ئىدى. يۇمۇرىسـتىك  ھەممىسى 

ئـۇ ئۆزىنىـڭ ئىجادىيـەت ھاياتـى ھەققىدە مۇنـداق دەيـدۇ: »مەن 
يازاتتىـم،  شـېئىر  پەقەتـال  باشـلىدىم،  بىلـەن  شـائىرلىق  ھاياتىمنـى 
شـېئىرلىرىمنىڭ كۆپىنچىسـى سىياسـىي ۋە ھېسسـىي شـېئىرالر ئىدى. 
ئۇرۇشـى  دۇنيـا  ئىككىنچـى  يۆتكىلىـپ،  رومانغـا   - ھېكايـە  كېيىـن 
مەزگىلىنـى ۋە ئۇنىـڭ مىسـىر جەمئىيىتىگـە، بولۇپمۇ مىسـىرنىڭ يېزا - 
سـەھرالىرىغا بولغـان تەسـىرىنى ئىپادىلەيدىغـان ›ئۇزۇن يـول‹ دېگەن 
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رومانىم بىلەن مائارىپ مىنىسـتىرلىكىنىڭ بىر مۇسابىقىسىگە قاتناشتىم. 
بـۇ مېنىـڭ تۇنجى ئۇرۇنۇپ كۆرۈشـۈم ئىـدى. نەتىجىدە تۈرمىـدە تۇرۇپ 
مۇكاپاتقـا ئېرىشـتىم. تەلىيىمگـە روماندىكـى ئىسـمىم تەخەللـۇس ۋە 
شـىفىر بولغاچقـا، روماننىـڭ بىـر مەھبۇسـنىڭ ئىكەنلىكـى پەقـەت 

نەتىجـە ئېـالن قىلىنغاندىـن كېيىن ئاشـكارىالندى. 

ئـەرەب ۋە ئىسـالم جەمئىيىتىنىـڭ مەسـىلىلىرىنى تەتقىـق قىلىـش 
ھەققىـدە بىـر بۆلۈك قىسـقا ھېكايىلەرنـى يازدىم، مەسـىلەن: ›أرض 
األنبيـاء )پەيغەمبەرلـەر زېمىنـى(‹، ›عمـر يظهـر يف القـدس )قۇدۇسـتا 
نامايـان بولغـان ئۆمـەر(‹، ›ليـايل تركسـتان )تۈركىسـتان كېچىلىـرى(‹، 
)جاكارتـا  جاكرتـا  ›عـذراء  گىگانتلىـرى(‹،  )شـىمال  الشـمال  ›عمالقـة 
قىزى(‹ قاتارلىقالر. ئەھلىسـەلىپ ئۇرۇشـلىرى ھەققىـدە ›اليـوم املوعـود 
)ۋەدە قىلىنغـان كـۈن(‹ رومانىنى، ئىسـالمنىڭ تۇنجـى دەۋرى ھەققىدە 

›قاتـل محـزة )ھەمزەنىـڭ قاتىلـى(‹ رومانىنـى يازدىـم«.

مەسـئۇلىيىتىنى  قىلىـش  خىزمـەت  ئۈچـۈن  دىنـى  ئالالھنىـڭ 
ھەرمۇسـۇلمان ئۆزىنىـڭ ئىمكانىيىتـى، ئىقتىـدارى ۋە كۈچىگـە بېقىپ 

ئورۇناليـدۇ.

ھەقىقەتەنمـۇ  ئەلكەيالنىـي  نەجىـب  دوكتـور  شـائىر  ۋە  ئەدىـب 
ياخشـى يازغۇچـى ئىـدى. ئـۇ ئۆزىنىـڭ ئەدەبىياتىنـى دىنـى ئۈچۈن ۋە 
ئۈچـۈن  قېرىنداشـلىرى  دۇنيانىـڭ ھەريېرىدىكـى مەزلـۇم مۇسـۇلمان 
درامىلىـرى  رومانلىـرى،  ئۇنىـڭ ھېكايـە -  قىلدۇرغانىـدى.  خىزمـەت 
ۋە شـېئىر - ئەدەبىياتـى ھەتتـا ئۇنىـڭ تېببىـي كەسـپى ھەممىسـى 
ئالالھنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەيدىغان، ئىسـالم ۋە مۇسـۇلمانالرغا ئىززەت، 
مۇسـۇلمانالرنىڭ ۋەتەنلىـرى ئۈچـۈن ھۆرىيـەت ۋە ئىسـتىقالل تەلەپ 
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قىلىدىغـان مۇشـۇ چوڭ نىشـان ۋە مۇشـۇ بۈيـۈك غايە ئۈچـۈن ئىدى. 

كەيالنىي ئىسـالمنىڭ پىكىر - ئىدىيەلىرىنى گۈزەل يوسـۇندا ئوتتۇرىغا 
توغـرا  رېئاللىقىنـى  مۇسـۇلمانالرنىڭ  ۋە  تارىخىـي  ئىسـالم  قويـۇپ، 
ئىسـالمىي تەسـەۋۋۇر بىلـەن چۈشـەندۈرگەن ئۇتۇقلـۇق ئەدىبلەردىن 
بولـۇپ، بـۇ ھـال خۇسۇسـەن يـاش ئوغـۇل - قىزالرنىـڭ، ئومۇمەن، 
پۈتـۈن مۇسـۇلمانالرنىڭ كۆڭۈللىرىدە ياخشـى تەسـىرلەرنى قالدۇردى.

❁❁❁❁❁
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»تۈركىستان كېچىلىرى« رومانى ھەققىدە

ئەدىـب نەجىـب ئەلكەيالنىـي ئەسـەرلىرىنىڭ باش تېمىسـى ئىسـالم 
»تۈركىسـتان  كۈرىشـىدۇر.  كىملىـك  ۋە  مەۋجۇدىيىتـى  دۇنياسـىنىڭ 
كېچىلىـرى« ناملىـق مەزكـۇر رومـان 1971 - يىلـى يېزىلغـان بولۇپ، 
ئەسـەرنىڭ كىرىـش سـۆز ئورنىدىكـى قىسـمىدا بايـان قىلىنغىنىـدەك، 
نەجىـب ئەلكەيالنىـي ھەجگە بارغىنىدا مەككەدە تىجـارەت قىلىدىغان 
تۈركىسـتانلىق بىر بوۋاينىڭ ھايات ھېكايىسـىنى ئۆز ئاغزىدىن ئاڭاليدۇ. 
ئـورۇن  قەلبىـدە چوڭقـۇر  تۈركىسـتان خەلقىنىـڭ  ھېكايـە شـەرقىي 
ئالغـان، خىتتـاي ئىسـتىبدادىغا قارشـى ھۆرلـۈك ئىزدىگـەن خوجانىياز 
ھاجـى يېغىلىقـى بىلەن باشـالپ ئالتـاي بۈركۈتـى ئوسـمان باتۇرنىڭ 
كۈرەشـلىرى ۋە ئاقىۋەتتـە يەنىـال قىزىـل خىتتاينىـڭ چاڭگىلىـدا قالغان 
ئانـا ۋەتىنىنىـڭ 1930 – 1951 - يىلالر ئارىسـىدىكى قىسـمەتلىرىنى 
بايـان قىلىـدۇ. بوۋاينىـڭ ھەقىقىي كەچۈرمىشـلىرىدىن تەسـىرلەنگەن 
ئەدىـب كەيالنىـي قەلىمىنـى قولغـا ئېلىپ، ئەسـلىگە سـادىق بولۇپ، 
جايىـدا بەدىئىـي جانالندۇرۇشـالر بىلـەن بىـر ئەدەبىـي رومـان يېزىـپ 
چىقىـدۇ. رومـان مەزمۇن جەھەتتىن ئوخشىشـىپ كېتىدىغـان ۋە ئۇيغۇر 
خەلقىگە تونۇشـلۇق بولغـان »ئويغانغـان زېمىـن« )1988( ۋە »ئانا 
يـۇرت« )2000( رومانلىرىدىـن خېلىال بۇرۇن ئېالن قىلىنغان، شـۇنداقال 
چەتئەلـدە ھەمـدە بىرىنچـى قول شـاھىدنىڭ ئـۆز ئاغزىدىـن، بىرىنچى 
شـەخس تىلىـدا، ھەرقانـداق تاسـقاش ۋە پۇتاشـالردىن خالىـي بايان 
قىلىنغـان ھايـات سەرگۈزەشتىسـىنىڭ بەدىئىيلەشـتۈرۈلگەن ھالىدۇر.
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نەجىـب ئەلكەيالنىـي ھېكايىنـى 1930 - يىلىدىكـى خىتتـاي 
ئىستىالسـىدىن باشـالپ، ئۇيغـۇر قىزىغـا ئۆيلىنىش نىيىتىـدە بولغان 
»قۇمـۇل  بولسـا  ئاتىسـىنى  قىزنىـڭ  »ئوفىتسـېر«،  بىـر  خىتتاينـى 

جانالندۇرىـدۇ.  دەپ  ئەمىـرى« 

شـەرقىي تۈركىسـتان خەلقى 1884 - يىلىدىن بېرى خىتتايالرنىڭ 
ئىستىالسى ئاستىدا ئېزىلمەكتە. 1931 - يىلىدىكى قۇمۇل ئىنقىالبىنىڭ 
پىلتىسـىنى تۇتاشـتۇرغان ۋەقـە ھەقىقەتەن بىـر خىتتاينىڭ بىـر ئۇيغۇر 
قىزىنـى مەجبۇرىي نىكاھىغا ئېلىشـقا تىرىشىشـىدۇر. لېكىن، بۇ يۈزسـىز 
يىلىنىـڭ   -  1931 ئەسـلىدە  ئەمـەس،  »ئوفېتسـىر«  بىـر  خىتتـاي 
بېشـىدا جىـن شـۇرېن تەرىپىدىـن قۇمۇلنىـڭ ئاراتـۈرك ناھىيەسـىگە 
قاراشـلىق شـوپۇلغا جايالشـقان ئېغىزغـا بـاج باشـقۇرغۇچى بولـۇپ 
تەيىنلەنگـەن جـاڭ گوخـۇ ئىسـىملىك بىر خىتتايـدۇر. قىزى سـورالغان 
كىشـى سـەلتەنەتلىك »قۇمۇل ئەمىـرى« ئەمەس، بەلكـى قۇمۇلنىڭ 
120 كىلومېتـر شـەرقىگە جايالشـقان شـوپۇلنىڭ دورغىسـى سـالىھ 
دورغـا دېگـەن كىشـىدۇر. جـاڭ گوخۇ زورلـۇق بىلەن سـالىھ دورغىنىڭ 
ئايسـىخان )ياكـى ئاينىسـاخان – ئويغانغـان زېمىـن، 169 - بـەت( 
ئىسـىملىك قىزىنـى نىكاھىغـا ئالماقچـى بولىـدۇ. غۇرۇرلـۇق شـوپۇل 
دورغىسـى سـالىھ دورغـا ۋە دوسـتى، ئۈچبېگى )دېھقان بېگـى، چارۋا 
بېگـى، سـۇ بېگى/مىـراب( ئابدۇنىيـاز مىـراب ۋە ئەتراپتىكـى بـەزى 
دورغىـالر توينى »ماقۇلاليدۇ« ۋە يەرلىك ئـۆرپ - ئادەتلەرگە ئۇيغۇن 
تـوي ئۇيۇشـتۇرۇلىدۇ. تـوي كېچىسـى ئايالچـە كىينگـەن »كېلىـن« 
چىمىلدىقتـا جـاڭ گوخۇنـى، تاالدىكىلـەر جـاڭ گوخـۇ بىلـەن بىرگـە 
كەلگـەن خىتتايالرنـى نـەق مەيداندا يەر چىشـلىتىدۇ. شـۇنىڭ بىلەن 
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قۇمـۇل تاغلىرىـدا ئىنقىـالب بىـردەك پارتاليـدۇ. كېيىـن سـالىھ دورغا 
ۋە ئابدۇنىيـاز مىـراب قاتارلىقـالر خوجـا نىيـاز ھاجىغـا بەيئـەت قىلىپ 
ئىنقىالبتـا پائـال خىزمـەت كۆرسـىتىدۇ. ئىنقىالب مەغلـۇپ بولغاندىن 
كېيىـن، سـالىھ دورغـا خوجـا نىيـاز ھاجـى بىلـەن بىرگە 108 كىشـى 

1938 - يىلىنىـڭ ئاخىرىـدا ئۆلتۈرۈلىـدۇ. 

مۇئەللىف كەيالنىي شـەرقىي تۈركىسـتاننى »شـىمالغا جايالشقان 
بىـر دۆلـەت«، قىزلىرىنـى »سـېرىق چـاچ، كـۆزى كـۆك«، خـۇددى 
»دېڭىـز  دىئالـوگالردا  بـەزى  تەسـۋىرلەيدۇ.  مىللەتلىرىـدەك  سـىالۋ 
تىلغـا  كېمىسـى«  ۋە »قۇتقـۇزۇش  ئېلىشـىش«  بىلـەن  دولقۇنلىـرى 
ئېلىنىـدۇ. ۋەھالەنكـى، شـەرقىي تۈركىسـتان دېڭىزدىـن ئـەڭ يىـراق، 
ئوتتـۇرا ئاسـىيانىڭ كىندىكىگـە جايالشـقان، قىزلىرى قۇندۇز قارىسـى 
يۇرتتـۇر.  بىـر  تەسـۋىرلىنىدىغان  بىلـەن  كۆزلىـرى  قـوي  چاچلىـرى، 
بۇالردىـن مۇئەللىفنىـڭ ئېھتىمـال تېخـى يەرشارىلىشـىش دېگەندەك 
تەرەققىي قىلمىغان 1970 - يىلالردا، چەكلىك ئىمكانىيەتلەر تۈپەيلى 
شـەرقىي تۈركىسـتان ھەققىدە ئەتراپلىق ئۇچۇرغا ئىگە ئەمەسلىكىنى، 
بەلكىـم ھېچقاچـان بېرىپ باقمىغـان، ھەتتا خەرىتـە يۈزىدىمۇ كۆرۈپ 
باقمىغـان بولۇشـى مۇمكىنلىكىنـى پـەرەز قىلىشـقا بولىدۇ. شـۇمۇ بىر 
رېئاللىقتىـن ئۈسـتۈن تۇرىـدۇ.  ھەقىقەتتۇركـى، بەدىئىـي ئەسـەرلەر 
قەلەم ئىگىسـى ۋەقەلىكنىـڭ تېخىمۇ جانلىق يورۇتۇلـۇش ئىھتىياجىغا 
قاراپ ئۆز تۇيغۇ - تەسـەۋۋۇرلىرىنى قوشـۇپ قويىـدۇ. مۇئەللىف ئوتتۇرا 
يـەر دېڭىزى بويىغا جايالشـقان مىسـىر مەملىكىتىـدە تۇغۇلۇپ چوڭ 
بولغـان بىـرى بولـۇش سـۈپىتى بىلـەن، مىسـىر ۋە ئەرەب دۇنياسـىغا 
تونۇشـلۇق بولغان دېڭىز ۋە شـۇنىڭغا ئاالقىدار تەسۋىرلەرنى، شۇنداقال 
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شـىمال ئەللىرىنىـڭ خەلقلىرىنىـڭ تىپىـك تەسـۋىرلىرىنى قوللىنىشـى 
ناھايىتـى نورمال ئەھۋال دەپ چۈشىنىشـكە بولىدۇ. مۇئەللىف بەلكىم 
تۈركىسـتان نامىدىـن چىقىپ تـۇرۇپ، تۈركىيـە تۈركلىرىگە ئوخشـىتىپ 

قالغـان بولۇشـى مۇمكىن.

مۇئەللىـف يەنـە بىـر يـەردە »خىتتـاي ئوفىتسـېر«نىڭ »ئەپيـۇن 
ھالبۇكـى،  قىلىـدۇ.  ئىمـا  كەچۈرگەنلىكىنـى  باشـتىن  ئۇرۇشـى«نى 
ئىككىنچـى قېتىملىـق ئەپيۇن ئۇرۇشـىمۇ 1860 - يىلى ئاخىرالشـقان 
بولۇپ، روماندىكى تارىخىي دەۋر بولغان 1930 -، 1931 - يىلالردىن 
70 يىـل بۇرۇنقـى ۋەقـەدۇر. دېمـەك، نەجىـب ئەلكەيالنىـي خىتتـاي 
تارىخىدىكـى ئىككـى قېتىملىـق ئەپيـۇن ئۇرۇشـىدىن خـەۋەردار ئەمما 

تارىخىـي دەۋرى ھەققىـدە خاتالىققـا يـول قويغـان. 

ئەدىـب نەجىـب ئەلكەيالنىي مەزكۇر روماندا بايـان قىلغان تارىخىي 
ۋەقەلەرنىـڭ ئىلگىرى - كېيىنلىكى، ئىنقىالبچى تارىخىي شەخسـلەرنىڭ 
ئىسـىملىرى ۋە ۋەقەلەرنىـڭ چىنلىقـى چـوڭ جەھەتتىن توغـرا بولۇپ، 
بەزى ئىنچىكە تەپسـىالتالردا يېڭىلىشـىپ كېتىشـى، ئەسلىدىال ئۆزىگە 
تامامـەن ناتونۇش بىـر ئەل ھەققىـدە قەلەم تەۋرەتكـەن بىرى ئۈچۈن 

سـاقالنغىلى بولمايدىغان بىر ئېھتىماللىقتۇر.

رومانـدا ئاپتـور ھېكايىنـى قۇمۇل شـەھەر ئىچىدىن، قۇمـۇل ۋاڭنىڭ 
سـارىيىدىن باشـاليدۇ. ئىنقىالبنـى باشـلىغانالرنىڭ بىرىنىـڭ »قۇمـۇل 
ئەمىـرى« ئىكەنلىكـى ئىلگىـرى سـۈرۈلىدۇ. ئەممـا، تارىخىـي يازمـا 
مەنبەلەر ۋە »ئىـز«، »ئويغانغان زېمىن« قاتارلىق تارىخىي رومانالردىمۇ 
ئـۆز دەۋرىدىكى شامەقسـۇت ۋاڭ ياكـى ئوغلى قورچاق نـەزەر ۋاڭالرنىڭ 
ھېچقاچـان خەلـق تەرەپـدارى بولمىغانلىقـى بايـان قىلىنىـدۇ. مەزكۇر 
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رومانـالر ياكـى ۋەتەنـدە ئېـالن قىلىنغـان مەۋجـۇت يازمـا مەنبەلەرنى 
قارشـى  فېئودالىزمغـا  ئەدەبىياتىنىـڭ  ۋە  تارىخچىلىقـى  كوممۇنىسـت 
مەيدانىنىڭ تەقەززاسى بىلەن بۇرمىالنغانمىكىن دېسەك، 1949 - يىلى 
ۋەتەندىـن ھىجرەت قىلىـپ چىقىپ كەتكەن، ئـۆز ۋاقتىدىكى خوجا نىياز 
ھاجىنىـڭ كاتىبـى، مەرھۇم ھەمىيدۇلـالھ مۇھەممـەد تۇرپانىي ئۆزىنىڭ 
»تۈركىسـتان تارىخى« )1931 – 1937 - يىلالر ئارىسـى تۈركىسـتان 
ئىنقىـالب تارىخى( ناملىق ئەسـىرىدە »ئىـز« ۋە »ئويغانغان زېمىن«نىڭ 
مەيدانىنـى تەسـتىقاليدۇ. شـۇڭا، ئۇيغـۇر ئوقۇرمەنلەرنـى قايمۇقتـۇرۇپ 
قويماسـلىقى ئۈچۈن، ئەسـەردىكى پەقەتال »قۇمۇل ئەمىرى« »بەگ« 

كـە، »قۇمـۇل سـارىيى« »بەگ قەسـرى« گە ئالماشـتۇرۇلدى.

رومانـدا يەنە بەزىبىـر ھەقىقىي تارىخىي ۋەقەلەرگـە ئاالقىدار خاتا 
مەلۇماتـالر بار بولـۇپ، مۇھىمراقلىرىدىن غۇلجىدا قۇرۇلغان شـەرقىي 
تۈركىسـتان جۇمھۇرىيىتىنىـڭ قۇرۇلـۇش تارىخـى 1945 - يىلى دەپ 

بېرىلگـەن بولۇپ، توغرىسـى 1944 - يىلـى 12 - نويابىردۇر. 

روماننىـڭ باش پېرسـوناژى »مۇسـتافا مـۇراد ھەزرەت«، مەشـۇقى 
»چولپـان«، ئاغىنىسـى »مەنسـۇر دورغـا«، »رزىۋانگـۈل«، خىتتـاي 
سـاقچىالر »چېـن لـى« ۋە »باۋدىـڭ«، سـاتىراش »ئابدۇلخالىـق«، 
قاتارلىقـالر مۇئەللىف تەرىپىدىن يارىتىلغان پېرسـوناژالر بولۇپ، »بەگ، 
ئاغچـا ئايىـم ۋە بـەگ قىـزى«، »خوجانىياز ھاجـى، شـەرىپخان تۆرە، 
ئەلىخـان تـۆرە، ئەھمەدجـان قاسـىمى، ئوسـمان باتـۇر، مۇھەممـەد 
ئىمىـن بۇغـرا« قاتارلىـق ئىجابىـي شەخسـلەر ۋە »خىتتاي ئوفىتسـېر، 
جىن شـۇرېن، شـېڭ شىسـەي، ۋۇ جوڭشـىن، جاڭ جىجوڭ« قاتارلىق 
ھاجـى«  »سـەيىد  ئىسـتىخباراتچى  قانخـور  خىتتايـالر،  ئىشـغالچى 



تۈركىستان كېچىلىرى

12

باشـلىق ئـۈچ ھاجىـالر، »بۇرھان شـەھىدى« قاتارلىق كوممۇنىسـتالر 
ھەقىقىـي تارىخىي شەخسـلەردۇر.

روماندىكى بەزى مەزمۇنالر تارىخىي سـاۋاق نۇقتىسـىدىن بۈگۈنكى 
قىسـمەتلىرىمىزگە ئىنتايىن يارقىن سېلىشتۇرما بوالاليدۇ:

1. روماننىـڭ تۇنجى تېمىسـى بولغـان 1930 - يىلالردا شـەرقىي 
تۈركىسـتان قىزلىرىنىـڭ خىتتايالرغـا »قانۇنلـۇق« نىكاھقا زورلىنىشـى  
)بـۇ قىسـمەت 1933 – 1944 - يىلـالر ئارىسـى ھۆكـۈم سـۈرگەن 
جالالت شـېڭ شىسـەي دەۋرىدە تېخىمۇ ئەۋجىگە چىققان(، ئاتالمىش 
ياكـى  رۇسـالر  بولشـېۋىك  تەرەپـدارى  ئەركىنلىكـى«  »خەلقلەرنىـڭ 
تاجاۋۇزچـى خىتتايالرنىڭ ھەرپۇرسـەتتە بىر خەلقنىڭ غـۇرۇرى بولغان 
خوتـۇن - قىزلىرىغـا كـۆز تىككەنلىكـى، ھەتتـا رۇسـالرنىڭ شـەرقىي 
تۈركىسـتاندىكى نەسـىللىك سـاغلىقالرنىمۇ تىنچ قويمىغانلىقىنى؛ شېڭ 
شىسـەي دەۋرىدىكـى مەجبۇرىـي ئىشـپىيونلۇق ۋە بۇنىـڭ نەتىجىسـى 
بولغـان ئاتـا بالىدىـن، ئـاكا ئىنىدىـن خاتىرجـەم بواللمايدىغـان ئۆزئارا 
ئىشەنچسـىزلىك؛ خاھلىغانچـە ئادەم تۇتۇش، توقۇلمـا باھانىلەر بىلەن 
تۈرمە - الگېرغا قاماشـالر؛ شـېڭ شىسـەي ۋە رۇس كوممۇنىستلىرىنىڭ 
رەزىـل ئەپـت - بەشـىرىلىرىدىن بىـرى بولغـان ئىجتىمائىـي ئەخـالق 
يوقسـۇل  ھۆرمەتتىـن  مەنىدىكـى  چىـن  ئايالالرغـا  دۈشـمەنلىكى، 
ئىكەنلىكـى ناھايىتـى روشـەن ئوتتۇرىغـا قويۇلغان بولـۇپ، »چولپان« 
ۋە  قىـزى  »بـەگ  بەدىلىگـە  قىلىـش  قۇربـان  ئۆزىنـى  خاراكتېرىنىـڭ 
ئائىلىسـى«نى قۇتقۇزۇپ قېلىشـى، گەرچە كۆرۈنۈشـتە بولسـىمۇ ئىمان 
ئېيتقـان »باۋدىـڭ« خاراكتېرى بىلەن بىرگە ياشـاش جەريانىدا ھاراققا 
ئۈچـۈن  قالغانلىقـى  ياقتـۇرۇپ  قېلىشـى؛ شـېڭ شىسـەي  ئۆگىنىـپ 
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ئالتـاي تەرەپتىـن ئېلىـپ كېلىنگـەن، پەقەتـال ئائىلىسـىنىڭ زاۋالىنـى 
خاھلىمىغانلىقـى ئۈچۈن شـېڭنىڭ ئىچ پۇشـۇقىنى چىقىرىشـىغا چىداپ 
كەلگـەن يـاش قىـز؛ »مەنسـۇر دورغا«نىـڭ ئايالىنىـڭ ئاياغ ئاسـتى 
ئايالالرنىـڭ  رايونالردىكـى  بېسـىۋالغان  كوممۇنىسـتالر  قىلىنىشـى، 
كىيىـم - كېچـەك »ئىسـالھاتى« قاتارلىـق ئـاز، ئەممـا ئىبرەتلىـك 
مىسـالالر ئارقىلىق كوممۇنىسـتالرنىڭ نەقەدەر نومۇسسـىز ئىكەنلىكى، 
شـەرقىي  ئاسـتىدا  تۈزۈلمىسـى  ھاكىمىيـەت  نائىنسـانىي  خىـل  بـۇ 
تۈركىسـتان خەلقىنىـڭ نەقەدەر ئېغىر كۈنلەرنى باشـتىن كەچۈرگەنلىكى 
بايـان قىلىنىـدۇ. ھالبۇكى، بۇ پەقەتال كەلمەسـكە كەتكـەن ئۆتمۈش 
ئەمـەس، بەلكـى بۈگۈنكـى كۈندىمـۇ بۇنىڭدىـن كـەم قالمايدىغـان 
قورقۇنچلـۇق مەنزىرىلەر شـەرقىي تۈركىسـتان زېمىنىدىـن كۆتۈرۈلگىنى 
»مىللەتلـەر  مەجبۇرىـي  تۈركىسـتاندا  شـەرقىي  كۈنىمىزدىمـۇ  يـوق. 
ئىتتىپاقلىقـى ئۈلگىلىـك ئائىلىلىـرى«، »تۇغقاندارچىلىـق«؛ ئاتالمىـش 
»تەربىيەلـەش« مەركەزلىـرى نامىدىكى الگېـر ۋە تۈرمىلەردە ئەركىدىن 
ئايالالرغـا، ھەتتـا ئەرلەرگـە  مەجبۇرىـي مەھـرۇم قىلىنغـان قىـز - 
قىلىنىۋاتقـان ئىنسـان قېلىپىدىـن چىققـان زۇلـۇم - ھاقـارەت؛ مىللىـي 
خورلـۇق، ئـۆرپ - ئادەتكـە، دىنىي ئېتىقادقـا، جۈملىدىـن تىرىكلەرنىڭ 
مەسـجىد - جامەلىرىگە، ئۆلۈكلەرنىڭ قەبرە مازارلىرغىچە قىلىنىۋاتقان 
دەپسـەندىچىلىك؛ شـەرقىي تۈركىسـتاندا ياكى خىتتـاي ئۆلكىلىرىدىكى 
كارخانىـالردا مەجبۇرىـي، ئـەرزان مائـاش بىلـەن خىزمەتكە سـېلىش؛ 
زاماننىـڭ نېمەتلىرىدىـن بولغان تـور - ئاالقـە ئىمكانىيىتىدىن خەلقنى 
تەقىپ ئاسـتىغا ئېلىشـتا پايدىلىنىشتەك  سىياسـەت ئاز كەم يۈز يىلدىن 
كېيىنكـى بۈگۈنكـى كۈندىمـۇ، قانخور شـى جىنپىڭنىـڭ رەھبەرلىكى ۋە 
جالـالت چېـن چۈەنگونىـڭ بىۋاسـىتە يېتەكچىلىكىـدە قايتـا ئوتتۇرىغا 
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چىقتـى. بۇ مۇسـىبەت قارارالر كۈنىمىزدىمۇ شـەرقىي تۈركىسـتان خەلقىنى 
ھەددىدىن زىيادە ئېھتىياتچانلىققا، دەردىنى ئىچىگە يۇتۇشكە، دۇنيا تۈگۈل 
ئەڭ يېقىنىغىمۇ ئاڭلىتالماسـلىققا، ئەڭ ئېغىـرى دىن، ئىـرق ۋە مەدەنىيەت 
پەرقىگـە پـەرۋا قىلماي مەجبۇرىي تويلىشـىش سـەۋەپلىك ئـاز بولمىغان 
شـەرقىي تۈركىسـتان قىزلىرىنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا - ئانىلىرىنىڭ قان يېشىغا 

سـەۋەب بولماقتا.

2. رومانـدا شـەرقىي تۈركىسـتان خەلقىنىـڭ ئـۆز غـۇرۇر ۋە ئـار - 
نومۇسـىنى قوغـداش ئۈچۈن خوجا نىيـاز ھاجىنىڭ ئەتراپىغا ئۇيۇشـۇپ 
قىلغـان جەڭلىـرى، جەڭگـە ئاكتىـپ ئـاۋاز قوشـقانالرنى ئۇيغـۇر ياكى 
قـازاق، ئۆزبېـك ياكـى قىرغىـز دېمـەي، بىـرال كىملىـك – مۇسـۇلمان 
تۈركىسـتانلىق سـاالھىيىتى بىلـەن ئىپادىلەپ خەلقىمىزنىـڭ ئەزەلدىن 
بېـرى تار دائىرىـدە مىللـەت، قەبىلە ئايرىمـاي، تۈركىي مۇسـۇلمانلىق 
كىملىكـى ئاسـتىدا ھـۆر ۋە ئىتتىپـاق ياشـىغانلىقى پەقەتال مىسـىرلىق 
ئەدىـب نەجىـب ئەلكەيالنىينىـڭ ئەدەبىـي تەسـۋىرى بولماسـتىن، 
ئەكسـىچە تارىخنامىلەردىمـۇ دائىـم ئۇچرايدىغـان بىـر ھەقىقەتتـۇر ۋە 
بۇنىـڭ ئـەڭ يارقىـن مىسـالى 1933 - يىلـى كاشـغەردە قۇرۇلغـان، 
مائارىـپ نازىـرى ئۆزبېك، ھەربىـي قوماندانى قىرغىز بولغان »شـەرقىي 
تۈركىسـتان ئىسـالم جۇمھۇرىيىتـى« مىـزدۇر. ئەممـا، بۈگۈنكـى كۈندە 
ئورناتقـان  تۈركىسـتاندا كوممۇنىسـتالر  بىزلـەر شـەرقىي ۋە غەربىـي 
نەچچـە ئـەۋالد قىزىـل مائارىپنىڭ نەتىجىسـىدە تۈركىسـتان خەلقىنى 
تۈرلـۈك مىللەتلەرگە ئايرىپ، »بىز« ۋە »ئۇالر« دېيىشـكە باشـلىدۇق. 
ئـەڭ مۇھىـم بولغـان تېگـى بىـر تـۈرك، دىنـى بىـر مۇسـۇلمان قەۋم 
ئىكەنلىكىمىزنـى ھەممىمىـز ئۇنتـۇپ، تار مىللەتچىلىكتـە جاھىلالرچە 
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ئەزۋەيلىمەكتىمىـز. سـوۋېت ئىتتىپاقـى پارچىالنغاندىـن كېيىن، غەربىي 
تۈركىسـتاندا قۇرۇلغـان »قازاقىسـتان، قىرغىزىسـتان، ئۆزبېكىسـتان« 
قاتارلىق 130 مىللەت ياشىسـىمۇ بىرال مىللـەت نامى بىلەن قۇرۇلغان 
جۇمھۇرىيەتلەرگـە قـاراپ بىزمـۇ »ئۇيغۇرىسـتان« قۇرىمىـز دېگۈچىلەر 
ۋە  مەدەنىـي  تارىخىدىكـى  تۈركىسـتان  پۈتكـۈل  خەلقىنىـڭ  ئۇيغـۇر 
مەئرىفىـي ئورنىنـى تار دائىرىگـە چۈشـۈرۈپ قويۇۋاتقانلىقىنـى، بىھۇدە 
تـار مىللەتچىلىـك قىلىۋاتقانلىقىنى تونـۇپ يېتەلمىگەنلىكىدىن باشـقا 

ئەمەستۇر. نەرسـە 

3. ئەدىـب نەجىب ئەلكەيالنىي ئەسـەرلىرىنىڭ بىـر ئاالھىدىلىكى 
پىالنغـا  ئالدىنقـى  بەكـرەك  ئېتىقـاد  سـاغالم  كىملىـك،  ئىسـالمىي 
قويۇلغانلىقى بولۇپ، بۇ ئەسـەردىمۇ شەرقىي تۈركىستان مۇجاھىدلىرى 
ۋە رەھبەرلىرىنىـڭ كاللىسـىدا ناھايىتى ئېنىق بولغان ئىسـالمىي مەۋقە 
ئىنتايىـن ئۇسـتىلىق بىلـەن ئەكـس ئەتتۈرۈلگەنـدۇر. ئەسـەردە تىلغـا 
ئېلىنغـان تارىخىـي شـارائىتتا ۋەتىنىمىز گەرچە زامانىـۋى مائارىپ تېخى 
يېڭـى بىخ سۈرۈشـكە باشـلىغان، ئەنئەنىۋىي مائارىپمۇ نىسـبەتەن تار 
دائىرىـدە ۋە كەينىـدە قالغـان بولۇشـىغا قارىمـاي خوجـا نىيـاز ھاجى، 
ئوسـمان  ۋە  تـۆرە  ئەلىخـان  تـۆرە،  شـەرىپخان  دامولـالم،  سـابىت 
باتۇرالرنىـڭ ئۈممـەت ئېڭـى كۈچلـۈك، ئىسـالمىي ئىلىم ئاساسـلىرى 
مۇسـتەھكەم، خەلقئارا مەسـىلىلەرگە قارىتا بار ئىمكانىيەت دائىرىسدە 
ئاالقىدار بولۇش ۋە دەڭسەشـتە ئۆز زامانىسـىغا نىسبەتەن قابىلىيەتلىك 
كىشـىلەر ئىدى. گەرچە ئىنقىالب خېلى ئۇزۇن داۋامالشـقان بولسـىمۇ، 
شـۇ دەۋر شـارائىتى، خەلقئارالىـق مەنپەئەتلـەر شـەرقىي تۈركىسـتان 
خەلقىنىـڭ ئارزۇسـىغا قارشـى قوغدالغانلىقـى ئۈچۈن ئاخىـر ئاقىۋەتتە 

مەغلۇبىيەتكـە ئۇچـراپ ۋەتەن مۇنقـەرز بولدى. 
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تۈركىسـتاننى،  شـەرقىي  خىتتايالرنىـڭ  كەلگۈنـدى  كەيالنىـي   .4
كېڭەيمىچـى چارلىـق رۇسيىسـىدىن كېيىن سـاختىپەز بولشـېۋىكالرنىڭ 
غەربىـي تۈركىسـتاننى بېسـىۋالغانلىقىنى تىلغا ئېلىش ئارقىلىـق ئەزەلىي 
قـان - قېرىنداش ۋە دىنـداش بۈيۈك تۈركىسـتان خەلقىنىڭ مەجبۇرىي 
ئايرىۋېتىلگەنلىكىنـى، ئىمـام بۇخارىـي، فارابىـي، ئىبنـى سـىنا ۋە ئالىـم 
بىرۇنىيالرنىـڭ ئانـا ۋەتىنىنـى ئـەرەب دۇنياسـىغا تونۇشـتۇرغان. گەرچە 
بولشـېۋىكالردىن قاچقان غەربىي تۈركىسـتانلىق زىيالىـي، ئۆلىماالرنىڭ 
ھېكايىسـى تىلغـا ئېلىنمىغـان بولسـىمۇ، ئـۆز ۋاقتىـدا، 1949 - يىلـى 
ئاتالمىـش »ئازادلىـق ئارمىيـە« شـەرقىي تۈركىسـتاننى بىـر پـاي ئـوق 
ئاتماي ئىسـتىال قىلىۋېلىشـتىن بۇرۇن سـتالىننىڭ قانلىق سىياسـىتىدىن 
قاچقـان نۇرغۇنلىغـان زىيالىـي، ئەدىـب ۋە ئۆلىماالر جۈملىدىن ئەسـلى 
ئوشـلۇق ئۆزبېـك ئۆلىمـا، سـابىق شـەرقىي تۈركىسـتان جۇمھۇرىيىتـى 
رەئىسى ئەلىخان تۆرە ساغۇنىي )1885 – 1976( شەرقىي تۈركىستاندا 
پاناھلىققـا ئېرىشـكەن ئىدى. ۋاھالەنكـى، بۈگۈن مۇسـتەقىللىققا نائىل 
بولغـان بـۇ زېمىنـالردا قۇرۇلغـان ھاكىمىيەتلـەر كوممۇنىسـت خىتتـاي 
ھاكىمىيىتـى بىلەن ئېغىـز - بۇرۇن يالىشـىپ، پاناھلىـق تىلىگۈچىلەرگە 

كۆرسـەتمەيۋاتماقتا. كۈن 

رومـان بەدىئىـي تەسـۋىر ۋە ئەدەبىـي تىـل جەھەتتـە ئىنتايىـن 
مۇۋەپپەقىيەتلىـك يېزىلغـان بولـۇپ، تۇنجـى نەشـرىدىن بۇيانقـى ئـاز 
كـەم يېرىـم ئەسـىر ئىچىـدە تۈركچـە )1984(، ئىنگلىزچـە )2012( 
قاتارلىـق نۇرغـۇن تىلالرغـا تەرجىمـە قىلىنغـان. روماننـى ھەقىقىـي 
قەھرىمانلىرىغـا، ئەسـلى تەقدىـم قىلىنىشـى كېـرەك بولغـان شـەرقىي 
نىھايـەت  ۋاقتـى  قىلىـش  ئارماغـان  ئوقۇرمەنلەرگـە  تۈركىسـتانلىق 
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تىلىغـا  ئۇيغـۇر  بىۋاسـىتە  تىلىدىـن  ئـەرەب  يېتىـپ كەلـدى. ئەسـەر 
تەرجىمـە قىلىنغـان بولـۇپ، روماندا تىلغـا ئېلىنغان ھەقىقىـي تارىخىي 
ئىسـتىالچى  مۇجاھىـدالر،  تۈركىسـتانلىق  شـەرقىي  شەخسـلەردىن 
خىتتاي تاجاۋۇزچىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ كوممۇنىسـت گۇماشتىلىرىدىن بەزى 
شەخسـلەرنىڭ ھەقىقىـي رەسـىملىرى مەزكـۇر ئۇيغۇرچـە تەرجىمىگە 
خـاس قىلىـپ، كىتابنىـڭ بېشـىدا قوشـۇمچە قىلىـپ بېرىلـدى. رومـان 
ئىچىدىمۇ مەزمۇنىغا مۇناسـىپ بەزىبىر تارىخىي سـۈرەتلەر قىستۇرۇلدى. 
تەرجىمىدە قولدىن كېلىشـىچە ئەسـلىگە سـادىق ۋە ئەينى پاساھەتتە 
ئىپادىلەشـكە تىرىشـىلدى. ئەمما تىلالر ئارىسـىدىكى مۇقەررەر پەرقلەر 
تۈپەيلـى يەنىال سـەۋەنلىكلەردىن خالىـي بواللماسـلىق تەبىئىيدۇر. بۇ 

بارىـدا ھەربىـر ئوقۇرمەننىـڭ توغـرا چۈشىنىشـىگە ھاۋالـە قىلىمىز.

ساجىيە ئىسالم تەتقىقات مەركىزى
2020 - يىلى. ئىستانبۇل

❁❁❁❁❁
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مۇسۇلمانالر ئۆز يۇرتلىرىنى بىلمەس بولۇپ كەتتى

مۇقـەددەس مەككە شـەھرى ھەريىلـى يۈز مىڭلىغـان ھاجىالرغا 
مۇسـۇلمانالر  مىللەتلەردىـن  ۋە  ئىـرق  خىلمۇخىـل  ئاچىـدۇ.  قۇچـاق 
كەئبەنىـڭ ئەتراپىغـا توپلىنىـدۇ. ئافرىقىدىـن كەلگـەن قـارا تەنلىكلەر، 
ياۋروپـا ۋە ئامېرىكىدىـن كەلگـەن ئـاق تەنلىكلـەر، ئاسـىيا تاغلىرىنـى 
ئېشـىپ كەلگـەن سـېرىق تەنلىـك مۇسـۇلمانالر؛ ئەرەبلـەر، پارسـالر، 
تۈركلـەر، پاكىسـتانلىقالر، ئافغانـالر تـوپ - تـوپ بولـۇپ كېلىشـىپ 
كەئبەنىڭ ئەتراپىدا تەكبىر ۋە تەھلىل سـادالىرىنى ياڭرىتىدۇ. ھەممىسـى 
ئۇشـبۇ مۇقەددەس ئۆينىـڭ ئەتراپىدا تـاۋاپ قىلىپ، سـافا بىلەن مەرۋە 
ئارىسـىدا سـەئيى قىلىپ، ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ ماقامىـدا ناماز ئوقۇيدۇ. 
زەمـزەم سـۈيىدىن بىـر قانچـە يۇتـۇم ئىچىۋېلىـش ئۈچـۈن بەجايىكى 
بىـر - بىرلىـرى بىلـەن بەسلىشـىدۇ. ئوخشـىمىغان تـەرەپ، تۈرلـۈك 
يولالردىـن كېلىپ، بۇ مۇقەددەس كېسىشـىش نۇقتىسـىدا جـەم بولغان 
بـۇ مۆمىنلـەر ئۆزلىرىگـە خـاس رەڭ ۋە تىلالرنـى نامايـان قىلىشـىدۇ، 
ئەممـا بىر نەرسـە ھەممىگە ئورتاق ئىكەنلىكىمۇ روشـەندۇر: ئالالھقا، 

رەسـۇلىغا ۋە كىتابىغـا بولغـان چىـن ئىمان!

پىشـىن نامىزىنى ئوقـۇپ بولغاندىـن كېيىن، مەككـە مۇكەررەمەدە 
تۇرۇۋاتقـان ئۆيۈمگـە قاراپ ماڭدىـم. ئارقا يولالردىن، تـار كوچىالردىن 
ئايلىنىـپ مېڭىۋاتاتتىـم. بـۇ ئارقـا كوچىـالردا تەسـۋىلەر، جاينامازالر، 
ھەرخىـل بېزەلگـەن بـاش كىيىملـەر ۋە دۇئـا كىتابلىـرى قاتارلىـق 
ئولتـۇردۇم.  كىرىـپ  بىرسـىگە  دۇكانالردىـن  سـېتىالتتى.  نەرسـىلەر 
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دۇكاندارنىـڭ چىـراي تۇرقـى، رەڭگىرويىدىن يەتمىشـلەردىن ئاشـقانلىقىنى 
ۋە ئۆزىگـە خـاس تەلەپپۇزىدىـن ئۇنىـڭ ئـەرەب ئەمەسـلىكىنى تەخمىن 

قىلغىلـى بوالتتـى. بىـر تەرەپتىـن چىرايلىـق تەسـۋىلەرنى كۆرگەچ:

– نەدىن بولىسىز؟ – دەپ سورىدىم.

قايغۇغـا ئوخشـاپ كېتىدىغـان بىـر ئىپـادە بىلـەن الپپىـدە بىرنـى 
قـاراپ قويـۇپ:

– ئالالھنىڭ كەڭرى يۇرتلىرىنىڭ بىرىدىن، – دېدى. 

– چۈشەندىم، ئەمما قايسى دۆلەتنى دەيسىزكىن؟

ياشـقا تولغـان كۆزلىرى بىلـەن يەنە بىـر قېتىم قارىـدى، تىترەڭگۈ 
بىر ئۇھسـىنىش بىلەن قوشـۇپ:

– تۈركىستان، – دېدى. 

ئازراق ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن، قايتا سورىدىم:

– تۈركىستان دېگەن تۈركىيەگە قارامدۇ؟

مەيۈسانە كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ:

– مۇسۇلمانالر ئۆز يۇرتلىرىنى بىلمەس بولۇپ كەتتى! – دېدى ۋە:

 – نېمە ئىش قىلىسىز؟ – دەپ سورىدى. 

– مىسىردا دوختۇرمەن. 

– دېمـەك، شـانۇ - شـەۋكەتلىك ئەلئەزھـەر جايالشـقان دۆلەتتە 
ئىمـام  دەيلـى!  بىلمەيسـىز  نەدىلىكىنـى  تۈركىسـتاننىڭ  ياشايسـىزۇ، 
قالمايسـىز  بىلمـەي  بىرۇنىينـى  ۋە  فارابىـي  سـىنا،  ئىبنـى  بۇخارىـي، 
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ھەقىچـان؟ 

– ئەلۋەتتە بىلىمەن... 

– ئەنە شۇالر مېنىڭ يۇرتۇمدىن. 

 ئۇنىڭدىن كېيىن، مۇسـتافا مۇراد ھەزرەت ئىسـىملىك بۇ مويسىپىت 
كىشـى ماڭا تۈركىسـتان ۋە تۈركىسـتاننىڭ بېشـىدىن ئۆتكەن كۈلپەتلەر 

ھەققىدە سـۆزلەپ بېرىشكە باشلىدى. 

»تۈركىستان شىمالغا جايالشقان بىر دۆلەت بولۇپ، مۇستەملىكىچىلەر 
بۇ گۈزەل يۇرتنى شەرقىي تۈركىستان ۋە غەربىي تۈركىستان دەپ ئىككىگە 
بۆلدى. رۇسـالر غەربىي تۈركىسـتاننى ئىشـغال قىلىپ سـوۋېت ئىتتىپاقىغا 
قوشـۇۋالدى، شـەرقىي تۈركىسـتاننى بولسـا خىتتايـالر بېسـىۋېلىپ، ئـۆز 
چېگرالىرىغـا قوشـۇۋالدى ۋە ›يېڭـى چېگرا‹ مەنىسـىدە ›شـىنجاڭ‹ دەپ 
ئىسىم قويۇۋالدى. يەنى، پۈتۈن تۈركىستان سوتسىيالىزمنىڭ ئىككى تۆمۈر 
پەنجىسـى ئاستىدا ئېزىلىشكە باشلىدى. شـۇنداق قىلىپ، ئالالھنىڭ نامى 
زىكىـر قىلىنىدىغان، شـەرەپلىك تارىخ ۋە كۆز قاماشـتۇرغۇچى مەدەنىيەتلەر 
ياراتقـان ئۇلـۇغ بىر قەدىم ئىسـالم دىيارىنى نابۇت قىلىشـتى. تۈركىسـتان 

ئىككىنچى ئەندەلۇس بولـۇپ قالدى. 

مۇسـۇلمانالرنىڭ ناھايىتى ئىبرەتلىك بىر خاتاسـى ئۆز تارىخلىرىدىن 
چورتـال دېگـۈدەك بىخەۋەرلىكـى ۋە دۇنيانىـڭ ھەرقايسـى جايلىرىـدا 
ياشـايدىغان مۆمىنلەر ھەققىدە ئاساسـەن بىر نەرسـە بىلمەسـلىكىدۇر. 
يەنى، مۇسـۇلمانالر بىر - بىرلىرى بىلەن ئاالقىسـى يوقتەك ياشايدۇ«.

ئاپئاق سـاقاللىرى تىترەشـكە باشـلىغان ئىدى، شـۇنداق بولسىمۇ 
گېپىنـى داۋام قىلـدى. ماڭا يېقىنـراق كېلىپ:
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– چاي ئىچەمسىز؟ – دەپ سورىدى. 

– ئىچـەي، لېكىـن ھايـات ھېكايىڭىزنى باشـتىن ئاڭلىغـۇم بار، – 
دېدىم. 

نەۋرىسـى بولسـا كېرەك، بىـر بالىنىـڭ قولىدىن بىـر پىيالە چاينى 
ئېلىـپ ئىچكەچ گېپىنـى داۋام قىلدى:

– ھايـات ھېكايەم قايغۇ - ھەسـرەت، دەرد - ئەلەم ۋە ئىزتىراپالر 
بىلـەن تولغـان. ھەريىلـى بـۇ مۇقـەددەس تۇپراققـا مىڭلىغان كىشـى 
كېلىـپ، ھـەج پەرزىنـى ئـادا قىلىـپ يەنـە بىر نەچچـە كۈندىـن كېيىن 
كەلگـەن يوللىـرى بىلـەن قايتىشـىدۇ. ھـەج دېگـەن مۇسـۇلمانالرغا 
قانداق كەلگەن بولسا شۇنداق كېتىشلىرى ئۈچۈن پەرز قىلىنىپتىكەنمۇ؟ 
مـەن ئۇنـداق قارىمايمەن. بـۇ مۇقـەددەس دىيارنىـڭ زىيارەتچىلىرىگە 

مەسجىدى ھەرەم - مەككە، 1970 - يىلالر
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ئورغاق ۋە بولقا ئاسـتىدا ئېزىلىپ، ئىڭراۋاتقان بىچارە مۇسـۇلمانالرنىڭ 
ھېكايىسـىنى ئاڭالتمايمەنمۇ؟ دېگىنىڭىزدەك بولسـۇن، ئاخشـاملىققا 
كۆرۈشـەيلى. مـەن بىـر نەچچـە كىتـاب ئەكىلـەي ۋە سـىزگە ئـۇزۇن 
ھېكايەمنـى سـۆزلەپ بېـرەي. ئـاھ... مەن بۇيـەردە تۇرغىنىـم بىلەن 
يېشـىل يۇرتۇمنىـڭ مۇقـەددەس تېغـى – تەڭرىتـاغ كـۆز ئالدىمدىـن 
كەتمەيـدۇ. سـىزگە پاكىسـتان بىلـەن تۈركىسـتان ئارىسـىدىكى پامىر 
تاغلىـرى؛ چۈمبـەل - روماللىرى يىرتىپ تاشـالنغان ئايالالر؛ زامانىۋى 
مەكتەپلەردە دىنسـىزلىق بىلەن تەربىيەلىنىپ ماڭقۇرتالشـتۇرۇلۇۋاتقان 
بالىـالر؛ باتىـل ۋە يالغانـالر ئارقىلىق دىنـى ۋە تارىخـى ئۇنتۇلدۇرۇلغان 
سـۈرگۈن  سـىبرىيەگە  قۇببەلـەر؛  ۋە  مۇنبـەر  چەيلەنگـەن  ياشـالر؛ 
قىلىنىپ، كىشـىنىڭ ئەقلى كۆتۈرمەيدىغان قىيىن - قىسـتاقالرغا دۇچار 

بولغان كىشـىلەر ھەققىدە سـۆزلەپ بېرىشـكە تىرىشـىمەن. 

مەن بىر شـەرقىي تۈركىسـتانلىق... ئەمىسـە ھېكايەمگە باشتىن 
سېلىڭ... قۇالق 

❁❁❁❁❁
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1

1930 - يىلى. 

شۇ يىلى خىتتايالر تەرىپىدىن ئىشغال قىلىنغان قۇمۇلدا ياشايتتۇق. 
ئىشغالدىن كېيىنال، بىر خىتتاي ئوفىتسېر بۇ رايوننىڭ ھەقىقىي ھاكىمىغا 

ئايالنغان، ھەممە ئىشالر ئۇنىڭ دېگىنىدەك بولۇشقا باشلىغان ئىدى. 

قايغۇ شـەرقىي تۈركىسـتانلىق مۇسـۇلمانالرنىڭ ئورتاق تۇيغۇسـىغا 
ئايالنغـان بولـۇپ، ھەقىقەتنـى كۆرەلىگەنلەرنىـڭ كۆزلىرىدىـن ئەلەم 
ۋە ھەسـرەت قۇيۇالتتـى. بىچـارە قۇمـۇل بەگلىـرى بولسـا نامـدا بـار 
ئەمەلـدە يـوق قورچاقالرغـا ئايالنغـان بولۇپ، قەسـىر - سـارايلىرىدا 

بىچارىلەرچـە، بـار بىلـەن يوقنىڭ ئارىسـىدا ياشـاۋاتاتتى.

ئـۆز كۆزۈم بىلەن شـاھىد بولدۇمكى: خىتتايـالر توپ - توپ بولۇپ 
قۇمـۇل شـەھەر مەركىزىگـە قـاراپ ئېقىۋاتاتتـى. خىتتـاي ھۆكۈمىتىمۇ 
بـۇالپ - تالىغـان مـال - دۇنياالر بىلـەن بۇ ئاققۇنالرنىڭ شـەھەرگە 
يەرلىشىشـى ئۈچـۈن شـارائىت ھازىرالۋاتاتتـى. ئـۆي سـېلىپ، دۇكان 
ئېچىپ ۋە دەڭ - سـارايالرنى بەرپا قىلىپ ئۇالرنىڭ ئورۇنلىشىۋېلىشـىغا 

يـاردەم قىلىۋاتاتتى. 

يېشـىم يىگىرمە بـەش ئەتراپىدا... مەسـجىدتە »قۇرئـان كەرىم« 
يـادالپ قارىـي بولغـان، ئەرەبچـە ۋە تۈركىيچـە ئوقـۇپ يازااليتتىـم. 
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ئەمدى خىتتايغا قوشـنا بولغاچقـا خىتتايچىنىمۇ بىلەتتىم. بىزگە يېقىن 
بولغان، ئۇ ۋاقىتتا سـوۋېت مۇستەملىكىسى ئاسـتىدىكى موڭغۇلالرنىڭ 
تىلىنىمـۇ بىلەتتىـم. چىڭگىزخـان ۋە ئەۋالدلىـرى ھۆكۈم سـۈرگەن ئۇ 
زېمىندا ھەرسـاھەدىكى نۇرغۇن قەھرىمانالرنىـڭ ھېكايىلىرى تىلالردا 

داسـتان ئىدى... 

بىـر كۈنـى خىتتـاي ئوفىتسـېر پۈتۈن يۇرتنـى تىترىتىپ، ئاسـتىن - 
ئۈسـتۈن قىلىۋېتىدىغـان بىـر ئۇقتۇرۇش ئېـالن قىلدى. بۇ ئۇقتۇرۇشـقا 
كـۆرە ھەربىـر شـەرقىي تۈركىسـتانلىق – ئېتىقادلىرىغـا ھەرقانچە يات 
بولسـىمۇ – ئۆزلىرىدىـن قىز سـوراپ كەلگەن ھەرقانـداق بىر خىتتايغا 

قىزىنى بېرىشـكە مەجبـۇر ئىدى. 

زېمىننىڭ ئىشـغالى، مۇسـتەملىكە ۋاقىتلىق ئىش ئىدى. دۈشـمەن 
بىلـەن قايتـا - قايتا جەڭ قىلىشـتىن بـاش تارتمىسـاقال، ھامان بىر 
كۈنـى ئۇالرنىـڭ قورغىنـى يىمىرىلەتتـى. لېكىـن، خەلقنىـڭ جېنىدىن 
ئەزىـز كۆرىدىغـان ئېتىقادىغا قىلىنغـان بۇزغۇنچىلىق، دىنىغـا قارىتىلغان 
مەسـخىرە، قىممـەت قاراشـلىرىغا كەلتۈرۈلگـەن ھاقارەتلـەر چىـداپ 

تۇرغىلـى بولىدىغـان ئىش ئەمـەس ئىدى. 

خىتتاي ئوفىتسېر بىچارە قۇمۇل بەگلىرىدىن بىرىنى چاقىرىتىپ:

– جانابىڭىز بىلەن تۇغقان بولۇش نىيىتىم بار، – دېدى. 

بەگنىـڭ چىرايـى تاتىرىـپ، قوللىـرى تىتـرەپ كەتتى ۋە ئەندىشـە 
ئارىالش:

– سـىزمۇ بىلىسـىز قوماندان! بۇ مۇمكىن ئەمەس، – دەپ جاۋاپ 
بەردى.



دوكتور نەجىب ئەلكەيالنىي

27

خىتتاي ئوفىتسېر مەسخىرىلىك كۈلۈپ تاشلىدى ۋە:

بـەگ  بىلمەيمـەن،  دېگەننـى  ئەمـەس«  »مۇمكىـن  مـەن   –
دېـدى.  – جانابلىـرى! 

– بۇ دېگەن ئالالھنىڭ بۇيرۇقى. 

– قەلبلەرنىـڭ ئىشـلىرىغا ئىالھالر ئارىالشمىسـۇن، مەن قىزىڭىزنى 
ياخشـى كۆرۈپ قالدىم. 

خەلقنىـڭ  قىلىنغـان  فەتىـھ  فاتىھلـەر  بېـرى،  ئەلمىسـاقتىن   –
كەلگـەن.  قىلىـپ  ھۆرمـەت  ئېتىقادىغـا 

– بۇنداق گەپلەرگە مەن ئىشەنمەيمەن، ھەممىسى ئەپسانە.

– لېكىن، بۇ بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن ئۆلگەندىنمۇ بەتتەر. 

ئوفىتسېرنىڭ يۈزى غەزەپتىن قىزىرىپ كەتتى ۋە:

– قـارار بەرگۈچـى سـەن ئەمەس، قىزىـڭ! دەرھال بېرىـپ قىزىڭغا 
خـەۋەر بـەر. جـاۋاب بېرىـش ئۈچۈن بىـر نەچچە سـائەتال ۋاقتىـڭ بار، 

– دەپ گەپنى كېسـىۋەتتى. 

بـەگ بېشـىنىڭ ئىچىمـۇ - تېشـىمۇ قاتقـان ھالـدا تاالغـا چىقتى. 
ئەتراپىـدا بولۇۋاتقـان بـۇ پەسكەشـلىكلەرنى ئويالۋېرىپ شـۇنچە كەڭ 
سـاراي ئۇنىڭغا تار كېلىشـكە، جېنىنى ئىسـكەنجىگە ئېلىشقا باشلىغان 
ئىـدى. ئايالـى ۋە بالىلىرىنىڭ يۈزىگە قانداقمۇ قـارار؟ ھايات نېمىدېگەن 
قەدىرسـىز - ھـە! بـۇ رەزىللىكلەرنـى كۆرمەسـلىك ئۈچـۈن، تاغالرغـا 
چىقىـپ ۋەھشـىي ھايۋانالرنى دوسـت تۇتۇپ، ئوت - چـۆپ ۋە نوتا - 

ياپراقالرنـى يەپ جان ساقلىسـۇنمۇ؟ 
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زۇلۇمغـا ئۇچرىغـان ئاجىزالرنىـڭ كۈنـى نېمىدېگـەن تـەس - ھە! 
لېكىن، راۋۇرۇس كۈچ - قۇۋۋەت، نوپۇز ۋە شـانۇ - شـەۋكەت ئىگىسـى 
بىـر بەگنىـڭ غۇالپ چۈشـكەندىن كېيىنكى كۈنى تېخىمۇ ئېچىنىشـلىق 

بولسـا كېرەك!

بـەگ قەسـرىگە كىـردى. تارىخىـي قىلىچـالر دەردۇ - ئىزتىـراپ 
ئىچىدە سـاڭگىالپ تۇراتتـى. تامدىكى ئىچى قۇرۇق مىلتىقالر سېسـىق 
تاپقا ئوخشـاپ قالغـان ئىـدى. ئەجدادلىرىنىڭ تارىخىمـۇ بەئەينى توپا 

بېسـىپ كەتكـەن ۋاراقـالر ئارىسـىدا ئۇيقۇغا غـەرق بولغانىدى. 

ئاغىچا ئايىم يېقىن كېلىپ، بوش ئاۋازدا: 

– نېمە ئىش بولدى؟ – دەپ پىچىرلىدى. 

كۆزلىرى ياش يۇقى بەگ ئايالىغا قاراپ:

– ئالالھ بىزگە نېمە كۈنلەرنى كۆرسىتەركىن؟ – دېدى. 

ئېرىنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى ئاڭقىرالمىغان ئاغىچا ئايىم:

– ئـۇ يـەردە ئۆزلەگـە بىـرەر ئەدەپسـىزلىك بولمىغانـدۇ؟ مېنىـڭ 
كۆزۈمگىغـۇ بـۇ خىتتايالردىن بىـرەر خوۋلۇق كېلىدىغانـدەك كۆرۈنمەيدۇ. 

– ئالالھنـى تونۇمىغاندىكىن مەرھەمەتنىـڭ نېمىلىكىنى بىلمەيدۇ – 
 . شۇ

– توغرا دەيال. 

– خىتتاي ئوفىتسېر قىزىمىز بىلەن »توي قىلىمەن« دەيدۇ. 

بـەگ ئىچىنـى مۈشـۈك تاتىلىغانـدەك تىتىلـداپ، نېمـە قىلىشـىنى 
بىلەلمـەي قالغـان ئىـدى. يۇقىـرى ئـاۋازدا قىزىنـى چاقىـردى:
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– قىزىم، بۇياققا كەلسىلە! 

بەگ كىرپىكلىرى ئارىسـىدىن سـىرغىپ چىققان يـاش تامچىلىرىنى 
سـۈرتكەچ قىزىغا:

– قىزىـم! ئىپـالس قـاۋان ئۆزلـە بىلـەن تـوي قىلىمەن دەيـدۇ. بۇ 
مۇمكىـن ئەمـەس، بىلىمەن، شـۇنداقتىمۇ يەنە سـوراپ باقـاي، ئۆزلە 

قوشۇالمال؟

قىز قۇلىقىغا ئىشەنمىگەن ھالدا دادىسىغا قاراپ:

– نېمە دەۋاتىدىال، دادا؟ – دېدى.

تۈركىستانلىق بەگ زورىغا كۈلۈمسىرىدى. يۈزى قىپقىزىل ئىدى. 

– ھازىـر تېتىقسـىزلىقالر بـەك كـۆپ، ھاياتنىڭ ئۆزىمـۇ بىمەنە، – 
دەپ جـاۋاب بەردى. 

– لېكىن، مېنىڭ ئۇنىڭ بىلەن توي قىلغۇم يوق، دادا!

– ئۇنىڭ ئۆزلە بىلەن توي قىلغۇسى باركەن... 

– لەنەت تەگكۈر قاۋان!

– لەنەت دائىما مەغلۇپ بولغانالرنى تاپىدۇ... 

– قايسـى قانـۇن، قايسـى دىن ئـۆزى خاھلىمىغان بىـر قىزنى توي 
قىلىشـقا زوراليدىكەن؟! 

– يەڭگۈچـى بىلـەن يېڭىلگۈچـى ئوتتۇرىسـىدىكى مۇناسـىۋەت، 
قائىـدە - تـۈزۈم ياكـى ئەركىـن ئىـرادە دېگەنلەرنـى كۆزگـە ئىلىـپ 

قويمايـدۇ. 

باشـلىدى.  قاراشـقا  بىلـەن  ئىزتىـراپ  ئەتراپىغـا  بـەگ  ئاندىـن 
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ئەتراپىدىكى ھاۋا جان قەپىسـىنى قامالالپ، نەپسـى سـىقىلىۋاتقاندەك 
ھېـس قىلـدى. داسـتىخاننىڭ بىـر بۇرجىكىنـى غـەزەپ بىلـەن چىـڭ 

سـىقىمدىۋالغان ئىـدى. يەنـە قايتـا سـورىدى:

– قوشۇالمال - قوشۇلمامال؟

– ئۆلسەممۇ قوشۇلمايمەن، – دەپ جاۋاب بەردى قىزى. 

– نېمىشقا؟

– چۈنكى، ئالالھنىڭ بۇيرۇقى خىتتاينىڭ بۇيرۇقىدىن ئۈستۈن!

چىـڭ  بىلـەن  قايىللىـق  قىزىنـى  قالغـان  يېتىـپ  بويىغـا  بـەگ 
قۇچاقلىـدى. قىزىنىـڭ مەسـت قىلغۇچـى گـۈزەل كۆزلىرىگـە قـاراپ 
تـۇرۇپ، گـۈل بەرگىـدەك يۇمـران ۋە غۇبارسـىز يۈزىنـى سـىلىدى. قىز 

ئېسـەدەپ يىغـالپ تـۇرۇپ:

– ئەقلىـم يەتمەيـدۇ، دادا! بىـر كىچىـك قىزنىڭ بۇنداق بىر ئىشـقا 
زورلىنىشـىغا... دار مەيدانىغـا مېڭىـش بۇنىڭدىن مىڭ مەرتە ئاسـانراق، – 

دېدى. 

بـەگ قىزىنىـڭ نەمدەلگـەن كىرپىـك ۋە مەڭزىلىرىنـى سـۈرتتى، 
ساپسـېرىق ۋە يۇمشـاق چاچلىرىنـى سـىلىدى. ئاندىـن يەرگـە قاتتىق 

بىرنـى تەپتـى ۋە:

– ھەرگىز يول قويمايمەن! – دەپ ۋارقىرىدى. 

ئاغىچا ئايىم تىترەك ئاۋازدا:

– بـۇ ئىشـنى ئاقىالنىلىك بىلەن بىـر تەرەپ قىلمىسـاق بولمايدۇ، – 
دېدى. 
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– بىلىمەن، ئۇ ئەبلەخ يېڭىلگىنىگە تەن بەرمەيدۇ. 

– شـۇنداق، تېخىمـۇ قاتتىق قوللۇق قىلىشـقا باشـاليدۇ. خىتتاي 
بىلىدىال.  ئۆزلە  ئوفىتسـېرالرنى 

– ھامـان ئايلىنىـپ كېلىـپ يەنـە مـاڭا تاقىلىـدۇ شـۇ، ناھايىتـى 
كەتسـە جېنىـم كېتەر! ھامىنى بىـر ئۆلۈم، مەن بەرىبىر ياشـايدىغاننى 

ياشـاپ بولدۇم. 

ئاغىچا ئايىم تەستىقلىغاندەك، ھەسرەت بىلەن بېشىنى لىڭشىتتى. 

تۈركىستانلىق بەگ يۇقىرى ئاۋازدا:

– مۇستافا مۇراد! – دەپ چاقىردى. 

– لـەۋەي بېگىـم، – دەرھـال ئىچكىرىگـە كىرىپ، يەرگـە قاراپ 
تۇردۇم. 

– مۇستافا، دۈۋەت - قەلەم تەييارال! – دەپ بۇيرۇدى. 

بەجا كەلتۈرۈشـۈم بىلەنال بېگىمىز ئولتۇرۇپ خىتتاي ئوفىتسـېرغا 
خەت يېزىشـقا تۇتـۇش قىلدى. مەكتۇپقا مۇنـۇالر يېزىلغان ئىدى:

»ئـەي زەپـەر قۇچقـان قومانـدان! جانابىڭىزنىـڭ ئارزۇسـى 
تامامـەن پېقىرنىـڭ چىشـى پاتمايدىغـان بىـر ئىشـتۇر، چۈنكـى 
دىنىمىز بۇنىڭغا يول قويمايدۇ. ئۇنىڭ ئۈسـتىگە قىزىممۇ ھازىرچە 
ئەقىدەمگـە  جانابىڭىزنـى  خاھلىمايدىكـەن.  قىلىشـنى  تـوي 
ۋە  ئوياليمـەن  دەپ  توغـرا چۈشـىنىدۇ،  بولغـان سـاداقىتىمنى 
دىنىـي  قوشنىسـىنىڭ  ختـاي  بىـر  ئېسـىلزادە  ئىشـىنىمەنكى، 
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ئېتىقادىغـا سـەل قارايدىغـان، ئـۆرپ - ئادىتىنـى ئىنـكار قىلىپ، 
قائىـدە - يوسـۇنلىرىنى كۆزگـە ئىلمايدىغـان ئىشـنى قىلمـاس. 
شـۇنداقال بۇ ۋەقە خىتتـاي كاتتىالرنىڭ ۋە غالىب ئارمىيەسـىنىڭ 
دىققىتىنـى تارتىـپ كەتمـەس. بۇنـداق ئەرزىمـەس بىـر ئىـش 
پۈتـۈن شـەھەرلەرنى ماددىـي ۋە سىياسـىي جەھەتتىـن قولىـدا 
تۇتـۇپ تۇرغان سـىزلەرگە زىيان يەتكۈزەلەرمىـدى؟! قورقۇنچۇم 
شـۇكى، بـۇ قارارىڭىـزدا چىـڭ تـۇرۇش تۈركىسـتان ۋە خىتتـاي 
خەلقلىـرى ئارىسـىدىكى تارىخىي مۇناسـىۋەتنى بۇزغۇسـى ئېغىر 
ئاقىۋەتلەرگـە سـەۋەب بولـۇپ قالمىغـاي. مۇبادا تۈركىسـتانلىق 
قىزالرنـى خىتتايالر بىلەن توي قىلىشـقا زوراليدىغـان بۇ قانۇننى 
ۋە  خاتالىـق  ئېغىـر  بولسـاق،  كەچۈرىدىغـان  كۆزدىـن  ئوبـدان  
خەۋپكـە يـول قويۇلغانلىقىنـى كۆرۈۋاالاليمىـز. بۇنـداق دېيىـش 
ئارقىلىق ئەسـال سـىزگە تەھدىت سـېلىش نىيىتىدە ئەمەسمەن. 
مەقسـىتىم ئېنىـق، ›دوسـتلۇق‹نىڭ ئورنىتىلىشـى ۋە پۈتۈن يۇرت 
تەۋەسـىدە ئاسايىشـلىق بەرپـا قىلىنىشـى ئۈچـۈن بـۇ ئىنتايىـن 
مۇھىـم ۋە كېرەكلىكتـۇر. ئىـرادە ۋە قارارلىرىڭىزنـى قايتـا كۆزدىـن 
كەچۈرۈشـىڭىزنى ئۈمىـد قىلىمەن. شـۇندىال، خەتەرنـى تېخىمۇ 

ئېنىـق كۆرەلەيدىغانلىقىڭىزغـا ئىشـەنچىم كامىـل. 

ساالم ۋە ياخشى نىيىتىم بىلەن، 

قۇمۇل بەگلىرىدىن ××× 1930 - يىل، دېكابىر«
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خەۋەرلەر پاخالغا تۇتاشـقان ئۇچقۇندەك تېز سـۈرئەتتە قەسـىرنىڭ 
قېلىن تاملىرىدىن ھالقىپ، شـەھەرنىڭ بۇلۇڭ - پۇچقاقلىرىغا يېيىلدى. 
ئايالالر ئۆيلىرىدە مۇشـۇ ھەقتە پىچىرلىشـاتتى. ئەرلـەر غەمگە پاتقان 

ھالدا كېلىپ چىققۇسـى ئايانچلىـق ئاقىۋەتنى كۈتۈۋاتاتتى. 

داۋام- پۇرسـىتى كەلگۈچـال  قۇتۇلـۇش  زېمىـن مۇستەملىكىسـى 
لىشـىدىغان، ۋاقىتلىـق بىـر ئىـش ئىدى. لېكىـن، بۇ زېمىن ئۈسـتىدىكى 
كىشـىلەرنىڭ خۇسۇسـىي ئىشـلىرىغا بـۇ دەرىجىـدە ئارىلىشـىش، ئـار - 
نومـۇس، ئىـززەت - شـەرەپلىرىگە قـول سـوزۇش بولسـا خەتەرلىـك 

ئاقىۋەتلەرنـى كەلتـۈرۈپ چىقىرىدىغـان ئىـش ئىـدى. 

خىتتـاي قومانـدان بەگنىـڭ خېتىنـى قولۇمدىـن ئېلىـپ ئوقۇپـال، 
چىرايلىـرى ئۆزگىرىـپ كەتتى. مەكتۇپنـى غەزەپ بىلەن پـۇرالپ يەرگە 

ئېتىـپ، ئۈسـتىگە تۈكۈرۈۋەتتـى ۋە مـاڭا قاراپ:

– بېگىڭگـە يەتكـۈز، كىچىـك باال تېپىـپ ئەخمەق ئەتسـۇن! بۇ 
قانۇنـالر ئۇلـۇغ خىتتـاي ئاتىمىـز سـۇن جۇڭشـەننىڭ قانۇنلىـرى. يـەر 
يۈزىـدە ئۇنىـڭ قانۇنلىرىنى ئەمەلدىـن قالدۇرااليدىغـان ھېچقانداق كۈچ 

يـوق، – دەپ ۋارقىرىـدى. 

شۇ كېچىسـى بېگىمىز زىندانغا تاشالندى. شـەھەر تېخى تۈنۈگۈنال 
ئۇرۇشـتا شـەھىد بولغانالرغا يىغلىغىنىدەك، بۇ ۋەقەگىمۇ يىغلىدى. كۆپ 
قىسـىم ئـاۋام خەلق بـۇ ۋەقەدىـن كېيىـن چۈشـەندىكى، خىتتايالرنىڭ 
ھۇجـۇم ۋە مۇستەملىكىسـى ھەرگىزمۇ نوقۇل ھالدا زېمىن ئىستىالسـى 

بولماسـتىن، ئۇالرنىڭ تېخىمـۇ خەتەرلىك غەرەزلىـرى بار ئىدى. 

ئوخشاش ئىشالر ئوخشىمىغان شەكىللەردە كوممۇنىست رۇسالرنىڭ 
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ئىشغالى ئاسـتىدا قالغان غەربىي تۈركىستاندىمۇ يۈز بېرىۋاتاتتى. 

خىتتـاي  قىـزالر  يـاش  تۈركىسـتانلىق  كېيىـن  ۋەقەلەردىـن  بـۇ 
ئەسـكەرلەرنىڭ ۋە بـۇ يەرگـە يەرلىشـىش ئۈچـۈن كەلگـەن خىتتاي 
ئاققۇنالرنىـڭ قولىغـا ئولجـا بولـۇپ چۈشـۈپ قالماسـلىق ئۈچـۈن 
ئىزدەشـكە  ئەرلەرنـى  مۇسـۇلمان  ئالىدىغـان  ئەمرىگـە  ئۆزلىرىنـى 
باشـلىدى. بـۇ ئەسـنادا مېنىڭمـۇ بېشـىمدىن بىـر ئىـش ئۆتتـى. بىـر 
يىلنىڭياقـى، قەسـىردە خىزمەتچىلىـك قىلىدىغـان بىر قىزنـى ياقتۇرۇپ 
قالغـان ئىدىـم. لېكىن، ئـۇ مەندىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، تـوي تەكلىپىمنى 
رەت قىلىـپ كېلىۋاتاتتـى. كۆزى يۇقىرى مەنسـەپتىكىلەردە ئىدى. مەن 
بولسـام ئادەم ئايىغى ئۈزۈلمەس قەسـىردىكى ئاددىـي بىر قوغدىغۇچى 

 . ىم ئىد

بـەگ زىندانبەنـد قىلىنغاندىـن كېيىـن، كـۆز ياشـلىرى يامغـۇردەك 
تۆكۈلگـەن ھالـدا يېنىمغـا يۈگـۈرۈپ كېلىـپ يالۋۇرۇشـقا باشـلىدى:

– مانا مەن كەلدىم، مېنى ئەمرىڭگە ئال! سەندىن ئۆتۈنەي. 

بەگنىـڭ ھالـى مېنى قايغـۇ - ئەلەمگـە پاتقۇزغان بولـۇپ، دۇنيا 
ۋە ئۇنىـڭ ئىچىدىكىلەردىـن سـوۋۇپال كەتكـەن ئىدىم. شـۇڭا، يۈزىگە 

زەردە بىلـەن قـاراپ ۋارقىرىدىم:

– كۆزۈمدىن نېرى تۇر، چولپان!

– بەلكىـم دىلىڭنـى رەنجىتكەندىمـەن، لېكىـن سـېنى ياخشـى 
كۆرىمـەن. 

پۈتـۈن خىيالىـم زىنداندىكـى بەگـدە ئىـدى. يـۇرت چوڭلىرىمىزنىڭ 
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پـۇت - قوللىـرى زەنجىـر - كىشـەنلەر بىلـەن باغلىنىـپ قۇلـالردەك 
سۆرىلىشـىنى تەسـەۋۋۇر قىلىـش ئېغىـر كېلىۋاتاتتـى. بـۇ مـەن ئۆمـۈر 
بويـى ئۇنتالمايدىغان بىر كۆرۈنۈش بولسـا كېرەك. شـۇنداقتىمۇ بېگىمىز 
تۇراتتـى.  مەغـرۇر  تىـك،  بېشـى  ئارىسـىدا  گۇندىپايالرنىـڭ  خىتتـاي 
سـۈكۈتىدە ئىسيان، تەسلىمىيىتىدە شـىۋىرغان ۋە كەسكىن بېقىشلىرىدا 

قانلىـق نىـدا بـار ئىدى. 

كونا مەھبۇبەم:

– نېمىشـقا خالىمايسـەن، مۇسـتافا مۇراد. نېمىنى كۈتۈۋاتىسـەن؟ 
خىتتايدىـن بىرسـى كېلىـپ مېنـى ئولجـا ئېلىپ ئاياغ ئاسـتى قىلسـا، 

ئۆمرۈڭنىـڭ ئاخىرىغىچە پۇشـايمان قىلىسـەن. 

خارالنغان غۇرۇرۇمنىڭ ئۆچىنى ئېلىۋاتقاندەك:

– مەجبۇرالنغان تويغا مەن قارشى، – دېدىم. 

– ھـەي سـاراڭ! ھـەم ئارزۇيۇڭ ئەمەلگە ئاشـىدىغان، ھەم مېنى 
قۇتقۇزىدىغـان، ھەمـدە ئار - نومۇسـىمىز، دىنىمىـز قوغدىلىدىغان ئىش 

تۇرسـا نېمە دەپ ئۇنىمايسەن؟

ئۇنىڭغا قارىغىنىمدا كۆزلىرىدىن ياشالر قۇيۇلۇۋاتاتتى. 

ھېچكىمنىـڭ  ئىشەنسـەڭ،   – ۋارقىرىدىـم،  دەپ   – يىغلىمـا!   –
چىرايىغـا قارىغـۇم كەلمەيـدۇ. نەگىـال قارىسـام قـان - يـاش، بۇنداق 
ھاياتقـا قانداق چىدىغۇلـۇق؟! بىلىۋال، بېگىمىـز زىنداندىن چىقمىغۇچە 

ئۆيلەنمەيمـەن. 

ئۇ ماڭا يېقىن كېلىپ، پىچىرلىدى:
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– ھـەي ئەخمـەق! بەگنىـڭ دەۋرى ئاياغالشـتى. كېلەچىكىڭنى 
زاۋاللىققـا يۈزلەنگـەن، ئېرىـپ كېتىـپ بارغـان سـەلتەنەتكە باغالپ 

 . قويما

بىلىكىدىن تۇتۇپ، ئىتتىرىۋەتتىم ۋە:

– مانا بۇ خىيانەتنىڭ دەل ئۆزىدۇر، چولپان، – دېدىم. 

– خاتا چۈشـىنىپ قالدىڭ، مۇستافا! مەن بېگىمىزنى ۋە ئائىلىسىنى 
جېنىمدىنمـۇ ئەزىـز كۆرىمـەن. لېكىن، »سـاقاليمىز« دەپ پۇرسـەتنى 
قاچۇرۇپ قويسـاق بولمايـدۇ. بۇنى بېگىمىزمـۇ خاھلىمىغان بوالتتى. 

ئۇنىـڭ تەكلىپىگـە قىزىقمىغان ھالـدا ئۇ يەردىن كەتتىم. سـاراينى 
قايغۇ بۇلۇتلىـرى قاپلىۋالغان ئىدى. ئاغىچا ئايىم ئېلىشـىپ قالغاندەك 
ئۇياقتىـن - بۇياققـا مېڭىپـال يۈرەتتـى، ئـاش - تائامدىنمـۇ قالغـان 
ئىـدى. بالىلىـرى ۋە ئـۇرۇق - تۇغقانلىرى قايغۇ - ھەسـرەتكە پاتقان 
ھالـدا ئولتۇرۇشـاتتى. بەگ قىزى بولسـا قەسـىرنىڭ قېلىـن گىلەملەر 
بىلـەن بېزەلگـەن ياسـىداق ئايۋىنىـدا تـۇرۇپ، ئـۆز - ئۆزىگـە »تويغا 
ماقـۇل، دەپ بېرىپ ئۆلتۈرۈۋەتسـەمچۇ؟« دەۋاتاتتى. ئۇنىڭ بۇ گېپىگە 
ھېچكىـم قۇالق سـالمايتتى، لېكىن ئـۆزى بۇ خىيالىنى قايتـا - قايتا 
ئويالۋېرىـپ، تېخىمـۇ بېيىتىپ، پىالنـالپ توختىمايتتـى. ئاغىچا ئايىم 
پاراسـەتلىك ئايـال ئىـدى، ئـۇ ئاخىـرى قىزىنـى مۈرىسـىدىن تۇتـۇپ 

ئۆزىگـە قارىتىپ:

– ئىشالر سەن ئويلىغاندىن جىق مۇرەككەپ بوتام... – دېدى. 

ئەتىسـى، قۇمۇل شەھرى ئادەمنى سەسـكەندۈرىدىغان كۆرۈنۈش-
لەرگـە، ئەلەم ۋە غەزەپكە تولۇپ تېشىشـقا باشـلىدى. تۈركىسـتانلىق 
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قىـزالر خىتتـاي ئەسـكەر ۋە ئاققۇنالر بىلـەن توي قىلىشـلىرى ئۈچۈن 
يولـالردا سـۆرۈلۈپ ئېلىـپ مېڭىلىۋاتاتتـى. قارشـى چىققـان دادىـالر 
ھوشـىدىن كەتكۈچـە قامچىلىناتتى ياكى مىلتىقنىـڭ پاينەكلىرى بىلەن 
ھەممىسـى  ئائىلىلەرنىـڭ  ئابرۇيلـۇق  تاشـلىناتتى.  يېرىـپ  باشـلىرى 
ئۆيلىرىنـى تاشـالپ شـەھەر سـىرتىغا قېچىشـقا باشـلىدى، قاراڭغـۇ 
كەڭـرى  ئاسـمىنى  ياكـى  يوشۇرۇنۇۋېلىشـنى  تاغالرغـا  چۈشـكۈچە 

چۆللەرگـە تارقىلىـپ بولسـىمۇ پاناھلىنىشـنى ئويلىشـاتتى. 

 كۈنلـەر ھەسـرەت ئىچىـدە ئۆتۈۋاتاتتى. شـەھرىمىزدە خوجـا نىياز 
ھاجـى ئاتلىـق بىر مەشـھۇر زات بار ئىـدى. ئۆزى ھەممىگـە تونۇلغان 
پىكىـر ئەربابـى ۋە قەھرىمـان ئىـدى. دەۋاسـىغا بولغان سـادىقلىقىمۇ 
ھەممەيلەنگە تونۇشـلۇق ئىـدى. نېمە قىالرىنى بىلەلمـەي گاڭگىراپ 
قالغـان نۇرغـۇن قۇمۇللۇقـالر ئۇنىـڭ يېنىغـا بېرىشـقا باشـلىدى. يـۈز 
بەرگـەن ۋەقەلـەر ھەققىـدە ئۇنىـڭ پىكرىنـى ئـاڭالپ، مەسـلىھەت 
ئالماقچـى بولۇشـاتتى. زىيارەتكـە كەلگـەن مېھمانالرغـا خوجـا نىياز 

ھاجـى مۇنـداق دېدى:

– مۇۋەپپەقىيەتكـە يېتىشـنىڭ يولىنـى بىلىسـىلەر. سـەۋر، چىـدام، 
قارشـىلىق ۋە ئاداققىچـە جىھـاد قىلىـش. مۇھەممـەد سـەللەلالھۇ 
ئەلەيھى ۋەسـەللەمنىڭ بىزگـە ئامانەت قىلغىنىدىنمۇ يېڭـى، گۈزەل ۋە 
توغرىراق بىر يول يوقتۇر. تۆمۈرگە پەقەت تۆمۈر بىلەنال تاقابىل تۇرغىلى 
بولىـدۇ. بىلىمەن ۋە ئىشـىنىمەنكى، ئالالھنىڭ دىنىغا ئىشـەنمەيدىغان، 
ئالالھنـى ئىنـكار قىلغۇچـى بـۇ كاپىـر مىللەتنىـڭ يـەپ - ئىچىـپ، 
نەپـەس ئېلىـپ يۈرگـەن بىلەن ئۆلۈكلەردىـن پەرقى يوق. دۈشـمەننىڭ 
قىلغـان - ئەتكەنلىرىنىـال كۆرمـەي، ئۆزىمىزنىڭمۇ ھـۇرۇن، بىپەرۋالىقى 
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ۋە تەسـلىمىيەتچىلىكىنى تاشـالپ، شـانلىق جىھاد مىراسـىمىزنى قولغا 
ئااليلى. ھامان بىر كۈنى ھەرجاندارغا ئوخشـاش ئۆلىمىزغۇ؟! ئەمىسـە 
نېمە ئۈچۈن زەپەر ۋە شـاھادەت يولىنى تاللىمايمىز؟! نېمىشـقا خىتتاي 
قامچىلىرىنىـڭ تاراسالشـلىرىغا قـۇالق يوپـۇرۇپ يۈرىمىـز؟! ئويـالپ 

باقتىڭالرمۇ؟!

زۇلۇمنىـڭ دەھشـىتى كۈنسـېرى كۈچىيىۋاتاتتـى. تـۆرت ئەتراپتىن 
بەدەنلەرنـى  يالىـڭاچ  قامچىـالر  ئۈزۈلمەيتتـى.  پەريـادالر   - نالـە 
قانغـا بوياشـتىن ھېـچ توختىمايتتـى. قىـزالر خىتتايالر ئېـالن قىلغان 
»قانـۇن« بويىچە، خىتتـاي ھەربىي گازارمىلىرىغا يىرگىنچلىك يوسـۇندا 
سـۆرىلىپ مېڭىلىۋاتاتتـى. مۇسـۇلمان ئەركەكلـەر قولىدىـن بىرەر ئىش 
كەلمىگەنلىكىنىـڭ تەڭلىكـى، خىجالىتـى ۋە ئاچچىقىـدا پۇچۇلىناتتى. 
خىتتايـالر بولسـا ئويـۇن - تاماشـا ۋە كۈلكـە - چاقچـاق بىلـەن 
ئالدىراش. ئايالالرنىڭ بەدىنىنى خۇددى چاھارپاي سـېتىۋېلىۋاتقاندەك، 
قۇمـۇل  قىلىشـاتتى.  پوخۇرلـۇق  سـىالپ   - تۇتـۇپ  ھايۋانالرچـە 
قايناۋاتقـان قازانغـا ئوخشـاپ قالغان بولـۇپ، خەلقنىـڭ ئۆچمەنلىكى 
ئىچىگـە سـىغمايۋاتاتتى. شـەھەرنىڭ كاتتـا بەگلىرىدىن بىـرى زىنداندا 
يالغـۇز ئەلـەم چېكىۋاتاتتـى. مـەن مۇسـتافا مـۇراد، ئالالھنىـڭ ئاجىز 
بىـر قۇلـى بولۇش سـۈپىتىم بىلـەن قولۇمدىـن نېمە ئىش كېلـەر دەپ 
ئويغـا پاتقـان ئىدىـم. يۇرتىمىزنىڭ ئاقسـاقىلى خوجا نىيـاز ھاجى ماڭا:

– مۇسـتافا! تۈرمىگـە بـار ۋە بەگكـە زىنداندىـن چىقىشـنىڭ بىـر 
يولىنـى قىلىشـىنى ئېيتقىـن، – دېـدى. 

❁❁❁❁❁
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ھەقىقـەت ئەسـلىدە تـاالش - تارتىشسـىز دەرىجىـدە روشـەن ۋە 
كەسـكىندۇر. لېكىـن، نەپسـانىي ئىسـتەكلەرگە غەرق بولـۇپ كېتىش 
ئىنسـانالرغا ھەقنـى باتىـل، باتىلنى بولسـا ھـەق قىلىپ كۆرسـىتىدۇ.

قەسـىر پالۋانلىرىدىـن بىرى بولۇشـۇمغا قارىماي، قەلبىـم ناھايىتى 
نازۇك، ھېسسـىياتچان بىرى ئىدىـم. كىچىككىنـە يامانلىقمۇ كۆڭلۈمنى 
ئاغرىتىـپ، غـەزەپ ئۇچقۇنلىرىنـى چاچرىتااليتتـى. مەسـخىرە قىلىنىپ 
قالدىممـۇ، بولـدى، ئـۇ غـەزەپ ئۇچقـۇن پېتـى قالماسـتىن، پۈتـۈن 
تۈنۈگـۈن  كەلسـە  مۆرىتـى  ياندۇرۇۋېتەتتـى.  الۋۇلـداپ  ۋۇجۇدۇمنـى 
تېخـى مېنـى سـۆيىدىغانلىقىنى ئېيتقـان، ئۇنىڭدىـن بۇرۇن بولسـا ماڭا 
مەسـخىرىلىك باقىدىغان ئۇ گۈزەل قىزمۇ مۇستەسـنا ئەمەس ئىدى. يۈز 
بەرگـەن پاجىئەلەر ئۇنىڭ مەيدانىنى ئۆزگەرتىپتۇ. ئەجەبا كۆز قارىشـىنى 

ئۆزگەرتەلىگـەن نەرسـە ھېـس - تۇيغۇلىرىنىمـۇ ئۆزگەرتكەنمىدۇ؟!

راسـتىنى ئېيتسـام، بىلمەيتتىم... دۇنيا ئاسـتىن - ئۈسـتۈن بولۇپ 
كەتكـەن ئىـدى، قۇمۇلـدا ھېچ ئىش ئـۆز يولىدا يۈرمەيتتـى. خىتتايالر  
قىزلىرىمىـز بىلـەن تـوي قىلىشـنى تامامـەن يوللـۇق ۋە قانۇنلۇق دەپ 
قارىشـاتتى. دەلىللىـرى شـۇقەدەر بىمەنـە ئىدىكـى، پۈتۈن ئىنسـانالر 
قېرىنـداش ئىمىش، دىـن دېگەن ئۇالرچە ئىالھالرنىڭ ئىشـى ئىمىش. 
ئـۇالر ئاتالمىـش ئىنسـانىي قېرىنداشـلىق ئورنىتىۋاتاتتـى. ئـۇالر بىزنى 
مەغلـۇپ قىلدى ئەمەسـمۇ، قىزلىرىمىزنى مـال - پادىالرنى ئالغاندەك 
سـۈر - توقاي قىلىپ ئالماي، قانۇنلىرىنىڭ سايىسـىدە ئېلىشى ئۇالرچە  
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بىزگـە قىلىنغـان ئىلتىپـات ئىمىش. ھالبۇكـى، بىز تۈركىسـتانلىقالرنىڭ 
قارىشـىچە بولغانـدا، ئۇالرنىـڭ بـۇ قىلغانلىـرى تولىمـۇ ھەددىدىـن 
ئاشـقان زۇلـۇم ئىدى. ئەگەر خىتتايـالر ئالالھنىڭ ھۆكمىنـى داۋاملىق 
كۆزگـە ئىلماۋەرسـە، بىزنـى ئاداققىچە ئېلىشـىپ جان بېرىـش كۈتۈپ 
تۇراتتـى. مىڭ ئەپسـۇس، جەڭ ئاخىرى بىزنىـڭ مەغلۇبىيىتىمىز بىلەن 

ئاياغالشتى... 

خىتتـاي قوماندان بەگنى قاتتىق زىندانبەندكە ئېلىۋالغان بولسـىمۇ، 
بـەزى ئادەملىـرى بىلـەن كۆرۈشۈشـىگە يـول قوياتتـى. سـەۋەبى، 
كەلگەنلەرنىڭ ئامال قىلىپ بەگنى تويغا كۆندۈرۈشـىنى ئۈمىد قىالتتى. 
بـەگ بولسـا زىنداندىكـى كۈنلىرىنى ئېتىكاپتـا ئولتۇرۇپ نامـاز ئوقۇش 
ۋە تەپەككـۇر قىلىـش بىلـەن ئۆتكۈزەتتى. پەلەكنىـڭ كاجلىقى تۇتۇپ 
قەسـىردىن قەپەسكە چۈشـۈپ قېلىشـى، بۇيرۇق قىلغۇچىدىن بۇيرۇق 
ئالغۇچىغـا ئايلىنىپ قېلىشـى بەگكـە ئەلەم قىالتتى. ئۇنىڭ ئۈسـتىگە 
بۇيرۇقالرنـى كىمدىـن ئاالتتى؟ ئالالھنـى ۋە رەسـۇلىنى تونۇمايدىغان 
بىـر قـارا كاپىردىن. ئەگـەر مەندىن مەغلـۇپ بولغـان ھۆكۈمدارالرنىڭ 
ھالـى ھەققىدە سورىسـىڭىز، ئۇالرنىـڭ كۆزلىرىدىن ئاسـانلىقچە ياش 
چىقمايـدۇ، بەلكـى دەردىنى قەلبلىرىگـە كۆمۈۋېتىدۇ. بـۇ دەرد - قايغۇ 
قەلبىـدە تېخىمۇ كۈچىيىپ، ئوت ئېلىپ يېنىپ، الۋۇلداپ، يالقۇنالشـقا 

باشاليدۇ. 

بەگنىـڭ يېنىغـا بارغىنىمـدا، كـۆز ئالدىمدىكـى مەنزىرىدىـن پۈتۈن 
ۋۇجۇدۇمغـا تىتـرەك ئولىشـىپ كەتكـەن ئىدى. 

– نېمە گەپلەر، مۇستافا؟

– ئۆزلە بولمىسىال بىز ھېچنېمە ئىكەنمىز، بېگىم. 
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– ئۇنداق دېمە، مۇستافا! سىلەر دېگەن ئەزىمەتلەر، بۇمۇ ئالالھنىڭ 
ھېكمىتى. 

– شۇ ئەزىمەتلەر ئۆزلەنى ئارىلىرىدا كۆرۈشنى خااليدىكەن، غوجام. 
– قانداق؟ – ماڭا ھەيرانلىق ۋە تەئەججۈپ بىلەن قاراپ قالدى. 

– ماڭا خوجا نىياز ھاجى شۇنداق دېدى، – دېدىم.
– نېمە دېدى؟

– »بەگ زىنداندىن چىقىشى كېرەك« دېدى. 

قۇمۇل يامۇلى )1910(

بـەگ ھەسـرەتلىك كۈلـۈپ قويدى. ھاسىسـىنى قامالـالپ، قانىتى 
بوغۇشـالنغان الچىـن مىسـالى كۆزلىرىنـى بوشـلۇققا تىكىـپ قـاراپ 

قالـدى. مۇشـتىنى بىـر ئېگىـز كۆتۈرۈۋېتىـپ، ئەلـەم بىلەن:
– قولۇمدا زىنداننىڭ ئاچقۇچى يوق - دە! – دېدى.

– تاملىرى كېسەكتىن، بېگىم. 
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بەگ يەنە ئاچچىق كۈلۈپ كەتتى:
– يالغۇز جېنىمغا قانداق ئۆرەي بۇ تامالرنى؟

– خوجـا نىيـاز ھاجـى ئۆزلەگـە زىنداننىـڭ ئىشـىكىنى ئاچىدىغـان 
ئاچقـۇچ ياكـى تاملىرىنـى ئۆرۈيدىغـان كـۈچ - قۇۋۋەتلىـرى بولمىسـا، 
قاناتلىرىدا كۆتۈرۈپ سـىرتقا ئەپچىقىدىغان ئەقىللىـرى بارلىقىنى ئېيتىپ 

قويۇشـۇمنى تاپىلىغـان ئىـدى، – دېدىم.

بەگ بىردەم ئويلىنىپ تۇرۇپ قالدى، ئاندىن ماڭا قاراپ:

– بولىـدۇ، سـەن بېرىپ خوجـا نىياز ھاجىغا »بـەگ ئەتە كېلىدىغان 
بولـدى« دەپ يەتكۈزگىن، – دېدى. 

بەگ راسـتچىل ئـادەم ئىدى، ھېچقاچـان مېنى ئالـداپ قويمايتتى. 
شـۇڭا، ئالدىـراپ - تېنەپ سـىرتقا چاپتىم ۋە خەۋەر يەتكـۈزۈش ئۈچۈن 
خوجـا نىيـاز ھاجىنـى ئىـزدەپ يـۈرۈپ كەتتىـم. بىرھازادىن كېيىـن ئۇنى 
شـەھەر سـىرتىدىن تاپتىـم. يېنىدىكـى بىر تـوپ كىشـىلەرنىڭ بەزىلىرى 
نامـاز ئوقـۇپ، بەزىلىـرى قىرائـەت قىلىـپ يەنـە بەزىلىرى پاراڭلىشـىپ 
ئولتۇراتتـى. مېنىڭ يەتكۈزگەن خـۇش خەۋىرىمدىن كۆپچىلىك جانلىنىپ 
كېتىشـتى. خوجـا نىيـاز ھاجىنىـڭ قاراشـلىرى كەسكىنلەشـتى، ئەممـا 
ئەندىشـىگە تولغـان ئىـدى. قوللىرىنـى ھاۋاغا كۆتـۈرۈپ، پەس ئـاۋازدا:

– بىزنى مەغپىرەت قىلغىن ئالالھىم، بىزگە نۇسرەت ئاتا قىلغىن، – 
دېدى. 

ئاندىن جامائەتكە بۇرۇلۇپ ھايات تەجرىبىلىرىنى سۆزلەپ بېرىشكە 
باشلىدى:

– بۇنداق خەتەرلىك ۋە چوڭ ۋەقەلەردە تەرتىپسىزلىك بىلەن ئىشنى 
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ھـەل قىلغىلـى بولمايدۇ. قولمۇقـول، مۈرىنى مۈرىگە تىرەپ تىرىشـىش 
ۋە راۋۇرۇس پىالن بىلەنال ھەل قىلىنىدۇ. سـۈلھ - سـاال بىلەن قەتئىي 
ئىشىمىز بولماسـلىقى الزىم. چۈنكى، غالىبالر ھېچقاچان مەغلۇپالرغا 
مەردلىـك قىلغـان ئەمـەس، بارچـە پـەس ۋە ئەرزىمـەس ئىشـالرنى 
يېڭىلگەنلەرنىـڭ پاتىڭىغـا ئارتىـدۇ... مەسـۇم خەلقىمىز – تۈركىسـتان 
خەلقـى ئىككـى دوزاخنىـڭ ئوتتۇرىدا قىسـىلىپ قالـدى: ئۇياقتـا قىزىل 
رۇسـىيە، بۇياقتـا نىجىس خىتتاي.  تۆرت ئەتراپىمىـز زەھەرلىك نەيزە - 
شەمشـەر... مىلتىـق - زەمبىرەك... ئوت يالقۇنلىرى... پىتنە - پاسـات 
بىلـەن قورشـالغان. بۇنـى قىلىۋاتقانالرغا بۇيـرۇق يىراقالردىـن كېلىدۇ. 
مەن دۇنيادىكى خرىسـتىئان مىسسـىيونېرالرنى ئوبـدان بىلىمەن. ئۇالر 
بىز ئاجىزالشـقان ھامان پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ ئۈستىمىزگە تاشالندى. 
مىللىـي پاجىئەلەرنـى كەلتـۈرۈپ چىقـاردى. ئـۇالر بىزنى ئىسـالمدىن 

چىقىرىـش ئۈچۈن ۋاسـىتە تالالپ ئولتۇرمايدۇ. چۈشـەندىڭالرمۇ؟ 

شـۇڭا، ئۇالر ئەسكەر ۋە سـاقچىالرغا قىزلىرىمىزنى ئۆزلىرى بىلەن 
توي قىلىشـقا زورالش بۇيرۇقى بېرىۋاتىدۇ. ئۇالرنىڭ نىيىتى ئايالالرغىال 
ئىگـە بولـۇش ئەمـەس، بىزنـى تامامـەن يـوق قىلىش!... بـار كۈچى 
بىلـەن ئارىمىزغـا يـاۋا كۆزقاراشـالرنى تېرىـش. ئـۇالر بىزنىـڭ ئېتىقاد، 
ئـۆرپ - ئـادەت ۋە ئەنئەنىلىرىمىزنـى دەپسـەندە قىلماقچـى. بىردىنبىر 
ھېچقاچـان  كەرىم«گـە،  »قۇرئـان  قولىمىزدىكـى  يولىمىـز  چىقىـش 
ئاداشـمايدىغان يېگانـە يـول كۆرسـەتكۈچىمىزگە ئەگىشـىش، ئۇنىـڭ 
ئەتراپىغا ئۇيۇشۇش ۋە ئۆزئارا مەھكەم يېپىشىشتۇر... چۈشىنىشلىكمۇ؟ 
مانـا بۇالر بىزنىڭ ئەسـىرلەردىن بېرى مۇسـتەقىللىق ۋە ھۆرلۈكىمىزنى 

بىردىنبىر سەۋەبتۇر. ساقلىيالىشـىمىزدىكى 
❁ ❁ ❁ ❁ ❁
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زىندانبەنـد قىلىنغان بـەگ ئاقىۋىتىنىڭ ئۆلـۈم ئىكەنلىكىنى بىلەتتى. 
بىـز »ئۆلـۈم« دېگـەن سـۆزنى ئاغزىمىزدىن بـەك ئاسـانال چىقىرىمىز 
ياكـى قەلبىمىـزدە ئازراقمـۇ قورقۇنـچ، تېنىمىـزدە شـۈركۈنۈش ھېـس 
قالـدى.  كېلىـپ  بوسۇغىسـىغا  ئۆلۈمنىـڭ  بـەگ  يازىمىـز.  قىلمايـال 
ھالبۇكـى، ئۆلۈمنـى كۈتۈۋېلىـش ئۇنچىـۋاال ئاسـان ئەمـەس. كىشـى 
ئۆلگـەن چاغدا ئەمەلگە ئاشـۇرالمىغان شـېرىن خىياللىرىنى تاشـالپ 
كېتىـدۇ. بەزىلـەر تېخـى سولۇشـقا ئۈلگۈرمىگـەن، ھاياتـى كۈچكـە 
تولغان ياشـلىق باھارى بىلەن ۋىدالىشـىدۇ. ئىنسـان ئۆلۈۋاتقان چاغدا،  
غۇبارسـىز بالىسـىنىڭ كۆزلىرىدىكى ئەڭ گۈزەل قەسـىدىلەرنى ئوقۇيدۇ، 
ئۆزىنىـڭ  ئاندىـن  قارايـدۇ...  كىشـىلەرگە  كۆرىدىغـان  ياخشـى  ئـۆزى 
ئەمـدى ھېـس - تۇيغۇدىن ئەسـەر بولمىغان بىر قاراڭغـۇ گۆرگە كېتىپ 
قالىدىغانلىقـى ۋە ئـۇ يـەردە مىڭالرچـە يىلـالپ بىچارىلەرچـە يېتىـپ 
قېلىشـى مۇمكىنلىكىنـى تەسـەۋۋۇر قىلىـدۇ. ئەتراپتا دۇنيانـى لەرزىگە 
سـالىدىغان ۋەقەلـەر يـۈز بەرسـىمۇ ئۆلـۈك ئۇنىڭغـا قاتنىشـالمايدۇ. 
بالىالر شـوخ كۈلۈشـىدۇ، مەھبۇبىلەر تەبەسسۇم قىلىشـىدۇ، باغچىالر 
غازاڭغـا تولىـدۇ، تاغۇتـالر يـۇرت - ۋەتەنلەرگـە بېسـىپ كىرىشـىپ 
ئىشـغال قىلىـدۇ، تـاالن - تـاراج قىلىـدۇ ۋە مۇسـۇلمان قىزالرنى توي 
قىلىشـقا زورالپ سـۆرەپ ماڭىـدۇ. لېكىـن ئـۇ... ئـۇ بـەگ... يەتتـە 
ياتقـان  ئوخشـاش  كۆتەككـە  ئاسـتىدا چىرىغـان  توپىنىـڭ  كەتمـەن 

بولىـدۇ. ئۆلـۈم دەھشـەتلىك ئەمەسـمىكەن؟

بـەگ خىتتـاي ئوفىتسـېرغا جىددىـي مەكتـۇپ يـازدى. خېتىـدە، 
ئۇنـى رەنجىتكەنلىكـى ئۈچـۈن كەچۈرۈم سـورىدى، مەسـىلە ھەققىدە 
قانـداق قىلسـا ياخشـى ۋە پايدىلىق نەتىجـە چىقىدىغان يوسـۇندا قايتا 
ئويلىنىدىغانلىقىغـا ۋەدە بـەردى ۋە ئۇنىـڭ بىلـەن كۆرۈشـۈش تەلىپىنى 



دوكتور نەجىب ئەلكەيالنىي

45

قويدى.  ئوتتۇرىغـا 

خىتتاي ئوفىتسـېر كۈلۈمسـىرەپ كۆزلىرىنى يۇمـدى. بەگنىڭ گۈزەل 
قىزىنـى، تـوي كېچىسـىنى ۋە ئۆزىنـى مەسـت قىلىدىغان خۇشـاللىقنى 
خىيـال قىلىۋاتاتتـى. بـۇ ۋاقىتتـا ئـۇ ئۆزىنـى ناھايىتـى قۇدرەتلىكتـەك، 
ھېچكىم ئۆزىگە ئاسـىيلىق قىلىشـقا جۈرئـەت قىاللمايدىغاندەك ھېس 
قىلماقتـا ئىـدى. بـۇ دائىم ھەرقانـداق كۈچلۈك غالىبنى يۇمشـىتىدىغان 
تۇيغـۇ بولـۇپ، بۇ دەقىقىلـەردە ئۇ غىل - پال قىلىـپ ئۆتۈپ كېتىدىغان 
بولسـىمۇ ئىنسـانىيەتكە ئىـچ ئاغرىتىـش ۋە شـەپقەت نەزىـرى بىلەن 
قـاراپ قالىـدۇ. بـۇ شـەپقەت قـۇدرەت، ئۈسـتۈنلۈك ۋە مەغرۇرلۇقنىڭ 

ئەكسـى بولغان شـەپقەتتۇر. ئاندىن ئوفىتسـېر:

– بەگنـى ھۇزۇرۇمغـا ئەكىلىـڭالر! قېنـى ئـاڭالپ باقايلـى نېمـە 
دېمەكچىكـەن، – دېـدى.

بەگ كېلىۋېتىپ ئويغا پاتقان ئىدى:

قوللىرىڭدىكـى   - پـۇت  قايغۇرمـا!  بـەگ،  ئـەي  »سـۆيۈنگىن 
زەنجىر - كىشـەنلەر ياكى ئەتراپىڭنى قورشـاپ تۇرغـان ئۆزى پەس، 
ئەممـا خورىكـى ئۈسـتۈن خىتتايالر سـاڭا ھېچقانداق خـەۋپ ئېلىپ 
كېلەلمەيدۇ. شـادالن، ئى بـەگ! كۆزلىرىڭنى يۇمۇۋال، يۇمۇۋالسـاڭ 
سـېنى چۆكـۈرۈپ ئەخمەقلەرنـى ئۇلۇغاليدىغـان چاكىنىلىقالرنـى ۋە 
كىبىرلىك قاراشـالرنى كۆرمەيسـەن! ھەرقەدىمىڭنـى دىققەت بىلەن 
پەسكەشـلەرنىڭ  يوپۇرۇۋالسـاڭ  يوپـۇرۇۋال،  قۇالقلىرىڭنـى  ئـال. 

ئاڭلىمايسەن...«  بىلجىرالشـلىرىنى 
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– خەيرلىك سەھەر، ئوفىتسېر. 

– مەرھابا، بەگ جانابلىرى. 

بـەگ ناھايىتـى تەمكىـن ھالـدا ئولتۇراتتـى. خىتتـاي ئوفىتسـېر 
زالدىكـى ئادەملىرىنى چىقىپ كېتىشـكە بۇيرۇدى. ئىككىسـى خالىي 

قالغـان چاغدا بـەگ بوش ئـاۋازدا:

– بۇنـداق بىـر ئىشـنى زورلـۇق بىلەن ھـەل قىلغىلـى بولمايدۇ، 
دېدى.   –

خىتتاي ئوفىتسېر:

– مېنـى سـىز شـۇنداق قىلىشـقا مەجبۇرلىدىڭىـز، قىزىڭىز بىلەن 
ئۆيلىنىشـىمگە ئۇنىمىدىڭىز ئەمەسـمۇ. 

– ئوفىتسـېر »دوسـتۇم«، بۇ ئىشـنى چىرايلىقچە ھەل قىلىشنىڭ 
بار.  يولى 

– قانداق يول؟

– مېنىڭ بىر ئويۇم بار. 

– خوش!

 بـەگ ئـۆز پىكرىنـى ئوتتۇرىغـا قويـدى. بـۇ پىكىـر بەگنىـڭ قويۇپ 
بېرىلىشىنى چۆرىدەيتتى. شـۇنداق بولغاندا، بەگ شەرىئەت ئۆلىمالىرىنى 
يىغىـپ، بـۇ ھەقتـە مۇزاكىرىلىشـىش ۋە قەدىمىـي كىتابالردىـن دەلىـل 
پەتۋانـى  قىلىدىغـان  مۇبـاھ  نىكاھنـى  بۇنـداق  ئارقىلىـق  ئاختـۇرۇش 
ئىزدىيەلەيتتـى. ئەگـەر ئـۇ ئۆلىماالرنىـڭ ئىمزاسـى قويۇلـۇپ، مۆھـۈر 
ھـەل  مەسـىلە  چىقارغۇزالىسـا،  پەتـۋا  بىـر  مۇشـۇنداق  بېسـىلغان 
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بوالتتـى. تىنچلىـق ئورنـاپ، ھەممەيلـەن بەخـت - سـائادەتكە 
چۆمەتتـى. 

خىتتـاي ئوفىتسـېر مىيىقىدا كۈلۈپ، قولىدىكـى قەدەھنى ئوينىتىپ 
پىچىرلىدى: تۇرۇپ 

– قارىسـام، بىـز بارغانسـېرى يېقىنلىشـىۋاتىمىز، ئارىمىزدىكى ھاڭ 
كىچىكلەۋاتىدۇ. ئىشەنسـىڭىز، سـىزنىڭ بەگلىك مەرتىۋىڭىزنى ساقالپ 

قاالاليمـەن. بۇنىڭغا كۈچـۈم يېتىدۇ، گېپىـم ئۆتىدۇ. 

ئاندىـن خىتتـاي ئوفىتسـېر قاقاھـالپ كۈلـۈپ كەتتـى، بەگ سـەل 
تېنـى شـۈركۈنگەن ھالدا:

– قارىغاندا بەك خۇش بولغاندەك قىلىسىز، – دېدى. 

– بـەكال خۇشـالمەن، بېگىم! ھەرقېتىـم بەگ قىزىنىـڭ قۇچىقىمدا 
تۇغـۇپ  بالىالرنـى  بـۇدرۇق   - ئومـاق  مـاڭا  ئۇنىـڭ  تۇرغانلىقىنـى، 
بېرىدىغانلىقىنى تەسـەۋۋۇر قىلسام، شـادلىقتىن خۇدۇمنى يوقىتاي دەپ 
قالىمـەن. ئەمـدى بىـز بەختلىـك بىـر ئائىلـە بولىمىـز. بۇندىـن كېيىن 

ئارىمىـزدا يەڭگۈچـى ياكـى يېڭىلگۈچـى مەۋجـۇت ئەمـەس. 

»بۇ ئىنسـانپەرۋەرلىك ۋە قېرىنداشـلىق تونىغـا ئورۇنۇۋالغان ئەخمەق 
پەلسەپىسـىدۇر  يوشـۇرىدىغان  قىلمىشـلىرىنى  ئۆزىنىـڭ  نىجىسـالرنىڭ 
خاالس. قارغىشتەككۈر، قىزىم سېنىڭ قۇچىقىڭدا - ھە، چۈشەكەپسەن! 
يىرگىنگىنىمدىـن قۇسـۇۋېتەي دەپ قالدىـم. بىچـارە قىزىم ئەگەر مۇشـۇ 
ھايۋاننىـڭ پەنجىلىرى ئارىسـىغا چۈشـۈپ قالسـا، نېمە بولـۇپ كېتەر؟ 
ئاشـۇ نازۇككىنـەم مۇشـۇ مەخلۇقنىـڭ تېتىقسـىز گەپلىرىنـى ئـاڭالپ 
ئولتۇرارمـۇ؟ مۇشـۇ يىرتقـۇچ بىلـەن ئولتـۇرۇپ - قوپامـدۇ؟ قانداقمـۇ 
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مۇمكىـن بولسـۇن؟! ئىنسـان دېگـەن گـۆش، قـان، بـەدەن، رەڭدىنال 
ئىبـارەت ئەمـەس، ئىنسـان دېگـەن تەپەككـۇر قىلغۇچىـدۇر، ئېتىقـاد 
ئىگىسـىدۇر! بىر كىشـى ئىشـىنىپ، ئۇلۇغاليدىغـان نەرسـىلەر مېنىڭ ئۇ 
كىشـىنى قەدىرلەپ ياخشـى كۆرۈش ياكى نەپرەتلىنىپ ئۆچ كۆرۈشـۈمنى 
سـۆڭەككە  ۋە  گـۆش  پىكىـر  چۈنكـى،  ئۆلچەمـدۇر.  بەلگىلەيدىغـان 
سـۆيگۈ، قىممـەت ۋە ئۇلۇغـۋار مەئنـاالر بەخش ئېتىدۇ. پىكىـر يالىڭاچ 
ھەيكـەل مىسـالى بەدەننـى يۆگەيـدۇ، ئـاڭ لىباسـى كىيدۈرىـدۇ، ئۇنى 
كىشـىگە ياقىدىغـان تەبەسسـۇم ۋە كۆڭۈل سـۇ ئىچىدىغان سـۆھبەتكە 

قادىـر قىلىـدۇ. قىسقىسـى، پىكىر بەدەننـى ئىنسـان قىلىدۇ«. 

بـەگ خىيال دۇنياسـىدا ئۆز - ئۆزىگە شـۇ سـۆزلەرنى قىلىۋاتقىنىدا، 
خىتتاي ئوفىتسـېر سـوراپ قالدى:

– بـەگ جانابلىـرى! سـىزچە خىتتايالر بىلەن تۈركىسـتانلىقالرنىڭ 
پەرقـى بارمۇ؟

– ئاسمان - زېمىن پەرقى بار. 

ئوفىتسېر بۇنى ئاڭالپ چۆچۈگىنىچە دەرھال بۇرۇلۇپ قاراپ:

– پەرقى نېمە؟؟ – دېدى. 
– خىتتايالر غالىب... 

خىتتاي ئوفىتسېر قاقاھالپ كۈلۈپ تاشلىدى:
– بۇنـى كىـم بىلمەيدۇ؟! بىـز ھەردائىم غەلىبە قىلىمىـز. ئۇزۇن ۋە 

شـانلىق تارىخىمىز زەپەرلەر بىلـەن تولغان. 
– ئەپيـۇن ئۇرۇشـىنىڭ ئالـدى - كەينىگـە نېمـە دېگۈلـۈك،... – 

بەگ. دېـدى 
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قەدىمىي قۇمۇل )1875( 

خىتتـاي ئوفىتسـېرنىڭ چىرايـى ئۆزگىرىـپ كەتتـى. ئاندىـن ئۆزىنى 
ئوڭشـىۋېلىپ: ئازراق 

– مۇستەملىكە بىزنىڭ مىللىي خاراكتېرىمىزنى يوق قىلىۋېتەلمىدى، 
– دېدى. بىردەملىك سۈكۈتتىن كېيىن يەنە مۇنداق دەپ قوشۇپ قويدى:

– بىلىسـىڭىز كېـرەك، ئالىمـالر بىزنى ئۈسـتۈن خۇسۇسـىيەتلەرگە 
بـاي مىللـەت دەپ قارايدۇ. 

– قانداقسىگە؟

خىتتاي ئوفىتسـېر بـەگ تەرەپكە بۇرۇلـۇپ ئەسـتايىدىللىق بىلەن 
بايقىشـىچە،  ئالىملىرىنىـڭ  ئېرسـىيەت  باشـلىدى.  چۈشەندۈرۈشـكە 
ئەگـەر بىـر خىتتـاي باشـقا بىـر مىللەتتىـن، مەسـىلەن ياۋروپالىـق 
بىـر ئايـال بىلـەن تـوي قىلسـا تۇغۇلغـان بالىلىـرى خىتتايغـا خـاس 
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ئاالھىدىلىكلەرگـە ئىگـە تۇغۇالرمىش. بۇنىڭ سـەۋەبى، خىتتايالرنىڭ 
گېنلىرىنىـڭ ناھايىتـى كۈچلـۈك ئىكەنلىكىدىنمىـش. 

خىتتـاي  بـەگ  بەزگـەن  مەمەدانلىقتىـن  سەۋىيەسـىز  بۇنـداق 
: ئوفىتسـېرغا

– گېن دېگىنى نېمە ئىكەن؟ – دەپ سوئال قويدى.

– تاڭەي، بىلمەيمەن تەقسىر... ئاشۇنداق دېيىشىدىكەنغۇ. 

– ۋاي خۇدايىم ... ئەمىسـە قىزلىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالرنى نېمىشـقا 
بولغىيتىڭالر؟ ساتقان 

– ئـۇ... ئـۇ دېگـەن ئاپـەت ۋە يوقسـۇزلۇق ۋاقىتلىرى ئىـدى. ماڭا 
ئۇ قـارا كۈنلەرنى ئەسـلەتمەڭ...

خىتتـاي ئوفىتسـېرنىڭ ئەپتـى بىردىـن قارىـداپ كەتتـى. نۇرسـىز 
تەلەتىـدە ئاچچىـق ئەلەمنىڭ ئىزلىرى ئوچۇق - ئاشـكارا كۆرۈنۈشـكە 
باشـلىدى. بىـردەم قېتىـپ قالغانـدەك تۇرغاندىـن كېيىـن، چەبـدەس 
قەدەملـەر بىلـەن كىچىـك قازناققا كىرىـپ كەتتى. ھايـال ئۆتمەي بىر 
شېشـە ھاراقنـى كۆتـۈرۈپ چىقىـپ تەلۋىلەرچـە ئىچىشـكە ۋە ئۆزىنى 
ۋارقىراشـقا  ئارىـالش  غـەزەپ  يـوق،  ئاخىـرى   - بـاش  كاچاتـالپ، 

باشلىدى:

– ئۇنى يىلالرچە ئىزدىدىم...

– كىمنى دەيسىز؟

– سىڭلىمنى... 

– ئۇرۇشتا يوقاپ كەتكەنمىدى؟

– ئۇنـى ئەپيـۇن ئۇرۇشـى مەزگىلىـدە بـۇالپ كېتىشـتى... بـەزى 
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ئۈچـۈن  تويغـۇزۇش  بىزنـى  ئانامنىـڭ  ئەخمەقلـەر...  بولمىغـۇرالر... 
مـەن  لېكىـن  يۈرۈشـىدۇ،  جۆيلـۈپ  سـېتىۋەتكەنلىكىنى  سـىڭلىمنى 

يالغـان...  ھەممىسـى  يالغـان...  يالغـان...  ئىشـەنمەيمەن. 

بەگ ئورنىدىن دەس تۇرۇپ:

– قايغۇرمـاڭ! ئوفىتسـېر. ئۆلىمـاالر بىلەن كۆرۈشـكەندىن كېيىن، 
سـىزنى خـۇش قىلىدىغـان خـەۋەر ئېلىـپ كېلىمـەن. ئەمـدى چىقىـپ 

كەتسـەم بوالمـدۇ؟ – دېدى. 

خىتتـاي ئوفىتسـېرنىڭ يۈزىگە قان يۈگۈردى، قەدەھنى سـىقىمداپ 
تۇرۇپ:

– ئـازاد بولدىڭىـز، بەگ جانابلىرى. چىقىپ كەتسـىڭىز بولىدۇ. توي 
كېچىسـىدە تازا ئىچىمىز، ناخشـا ئېيتىپ، ئۇسسـۇل ئوينايمىـز. ئايالالر 
بىلـەن كۆڭلىمىزنـى ئاچىمىـز، قېنى قـاراپ باقايلى، قايسـى مىللەتنىڭ 
سـۈپەتلىرى غالىب كېلىدىكىن. مەشـرىقتە ۋە مەغرىبتە ئۇرۇش قىلدىم، 
دائىـم يېڭىپال كەلدىـم. ئۆلۈم دېگەن ئەرزىمەس بىر نەرسـە، ئۇ ھەقتە 
كـۆپ ئويلىنىـپ باقمىدىـم، شـۇڭا ئانچـە قورقـۇپ كەتمەيمـەن. مىڭ 
قېتىمـالپ ئۆلـۈم گىرداۋىغـا بېرىـپ يانغاندىمـەن، مانـا يەنىـال غەلىبە 
قۇچـۇپ ئالدىڭىـزدا تۇرۇۋاتىمـەن. قۇمـۇل مېنىـڭ ئىلكىمگـە ئۆتتـى. 
پۈتـۈن خۇشـاللىقىم غالىبىيىتىمنىـڭ پەيزىنـى سۈرۈشـتۇر، ئۇنىڭدىـن 
باشقىسـى بىـر تىيىـن. سـىلەر جەننـەت، جەھەننـەم ھەققىـدە بـەك 

كـۆپ ئويالپ كېتىدىكەنسـىلەر. 
– چۈنكى، بۇالر ھەقىقەت. 

– قانداق دەيسىز؟
– ئااليلۇق، سىز ھازىر لىق تولغان قەدەھنى تۇتۇپ تۇرۇۋاتىسىز. 
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– خوش... 
– سىزنىڭ بۇ قەدەھتىن ئالغان زوقىڭىز، تاپقان ھۇزۇرىڭىز نەدە؟

– زوق ۋە ھۇزۇر؟
– ھەئە، زوق ۋە ھۇزۇر نەدە؟

– بـۇالر ماددىـي بىـر نەرسـە بولمىسـا... بـۇ ھەقتـە ماركـس، 
ئېنگېلىـس ۋە لېنىنالرنىـڭ كىتابلىرىدا بىرەر نەرسـە ئوقۇمىدىـم. زوق ۋە 
ھـۇزۇر ھەققىـدە ھېچنېمـە يازماپتـۇ، چۈنكـى مـاددا ئەمـەس بۇالر. 

– لېكىن، ئۇنى ھېس قىلىسىز. 

– شۇنداق، بولمىسا ئىچىپ نېمە قىالي. 

– دېمەك، ئۇ مەۋجۇت. 

– ئەلۋەتتە، شۈبھىسىز. 

– شۇ ھۇزۇرنى تۇتۇپ باقتىڭىزمۇ؟ 

– سىزمۇ مەنمۇ ئۇنى تۇتالمايمىز... بۇ مۇمكىن ئەمەس. 

بەگ پىچىرلىغاندەك پەس ئاۋازدا:

جەننىتىدىـدۇر  ئالالھنىـڭ  ئۇلۇغـى  ئـەڭ  ھۇزۇرنىـڭ  ۋە  زوق   –
بەھرلىنىمىـز. شارابسـىز   - ھـاراق  ئۇنىڭدىـن  بىـز  ئوفىتسـېر، 

❁❁❁❁❁
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بـەگ تۇتقـۇن قىلىنغـان ۋاقتىدىكىدىـن پۈتۈنلـەي پەرقلىـق بىـر 
ئەسـەر  بەگلىكتىـن  چىرايىـدا  كەلـدى.  قايتىـپ  بىلـەن  كەيپىيـات 
كۆرۈنمەيتتـى. كىمخاپ تونالرغـا ئورانغان، قوغدىغۇچىلىـرى ئەتراپىنى 
قورشـىغان، قەسـىر دەرۋازىلىـرى ئۇنىـڭ شـەرىپىگە داغـدام ئېچىلغان، 
يـۇرت ئەئيانلىرى زىيارەتكە كېلىشـكە باشـلىغانىدى. خىزمەتكارالرنىڭ 
كىيىملىرىمـۇ بىـر - بىرىدىـن ئېسـىل، كـۆز قاماشـتۇراتتى... لېكىـن، 
بېگىمىـز دىلـى سـۇنۇق، پەرىشـان ھالـدا ئىـدى. بىـر چاغـدا مـەن 

تەرەپكـە سـەل ئېڭىشـىپ تـۇرۇپ:

– مۇسـتافا! سـەنچە بـەگ بولـۇش دېگـەن نېمـە دېگەنلىك؟ – 
دەپ سـورىدى. 

 سـوئالىنىڭ تېگىگـە يېتەلمـەي، نېمـە دېيىشـىمنى بىلەلمىدىـم. 
تىلىـم باغلىنىپ قالغاندەك، ئاغزىمدىن بىـر ئېغىز گەپمۇ چىقمايۋاتاتتى. 

– گەپ قىلساڭچۇ، ھەي ئەخمەق! – دېدى ئۇ زەردە بىلەن.

كېكەچلەپ تۇرۇپ جاۋاپ بەردىم:

– ئىتائـەت ئۆزلىرىگـە... ئەتراپلىرىدا ... شـۇنچە كـۆپ خىزمەتكار 
پەرۋانـە،... – تىلىم كالۋالىشـىپ باراتتى.

بەگ ئاچچىق كۈلۈپ قويدى، ئاندىن:
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– بەگ دېگىنىڭ ئۆز - ئۆزىدىن رازى بولغان، ھۆر ئىنساندۇر. 

مـەن سـۈكۈت بىلـەن سـاقالپ تۇراتتىـم، گېپىگە ئەپسۇسـالنغان 
قىلدى: داۋام  رەۋىشـتە 

– ئەمما، مېنىڭ ھۆرلۈكۈم قېنى؟... دۈشمەن بىزنىڭ تۇپراقلىرىمىزنى 
پاسـاتچىلىققا تولدۇرۇپ، شـەرىپىمىزنى دەسسـەپ چەيلەۋاتسـا، مەن 
قانداقمـۇ ئۆزۈمدىـن رازى بوالاليمەن؟ ئۇنىڭ ئۈسـتىگە، شـەرىپىمىزنى 
پاتقاققـا مىلـەپ، بىـر تىيىنغـا ئالغۇسـىز قىلىۋەتتـۇق. ھەي مۇسـتافا، 
دىنىمىز شـان - شـەرىپىمىزدۇر. مەن ئۆزۈمدىن قانداقمـۇ رازى بوالي؟!

ئاندىـن ئۇدۇلدىكـى ئـاران كـۆز يەتكۈدەك يىـراق تـاغ چوققىلىرىنى 
ئىشـارەت قىلدى:

پادىچىـالر  قەھرىمـان  تـاغ چوققىلىرىـدا،  كۆرۈنۈۋاتقـان  ئاشـۇ   –
ياشـايدۇ. دۈشـمەن ئۇالرنى قەھـر - غەزەپكە قويالمىـدى، ئاياللىرىغا 
قـول سـوزالمىدى... ئـۇالر قـوي - ئۆچكىلىرىنـى سـېغىپ ئىچىـپ، 
يۇڭىدىـن يىـپ ئېگىرىـپ خاتىرجـەم ھالـدا ئالالھقـا ئىبـادەت قىلىـپ 
ياشـايدۇ. ئـۇالر ئالالھدىن باشـقا ھېچكىمدىن قورقمايدۇ. مانا شـۇالر 
تاجـى يـوق شـاھالر، تەختـى يـوق سـۇلتانالردۇر، مەنمـۇ ئاشـۇنداق 

بولۇشـنى ئـارزۇ قىلىمـەن، ئى مۇسـتافا! 

– ئۇالر سىزنىڭ پۇقرالىرىڭىزدۇر، بېگىم. 

– قۇل دېگەننىڭ پۇقراسـى بولمايدۇ، مۇسـتافا! قۇلـالر بويۇنتۇرۇق 
ۋە خورلۇقتىن باشـقىنى بىلمەيدۇ. 

بـەگ قەسـىرگە ناھايىتـى پەرىشـان ھالـدا كىرىپ كەلـدى. باال- 
چاقىلىـرى ئەتراپىغـا ئوالشـتى. ئۇندىـن كېيىن ئۆلىماالر ۋە ھەرقايسـى 
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يـۇرت چوڭلىـرى تـوپ - تـوپ بولـۇپ ئۇنىـڭ زىيارىتىگـە  كەلـدى. 
ئۆتكۈزۈلـدى،  يىغىلىـش  تارىخىـي  ئۇنتۇلمـاس  كەچتـە  كۈنـى  شـۇ 
ئىشـتىراكچىالرنىڭ ئىچىـدە خوجـا نىيـاز ھاجىمۇ بار ئىـدى. چوڭالرنىڭ 
باشـلىرى غەم - قايغۇ، ئىزتىراپتىن سـاڭگىالپ كەتكـەن ئىدى. بەگ:

– ئەزىمەتلەر! نەدە يىقىلغان بولسـاق شۇ يەردىن دەس تۇرۇشىمىز 
كېرەك. 

– قانداق قىلىپ؟ 

بەگ خوجا نىياز ھاجىنىڭ بۇ سوئالىغا جاۋابەن مۇنداق دېدى:

پـادا  يىلقـا -  تونلىرىمىزنـى سـېلىۋېتىپ،  ئۇلۇغلـۇق  بەگلىـك،   –
باقىدىغـان چوپـان ھالىتىمىزگـە قايتىمىـز. ئاندىـن ئۇرۇشـنى قايتىدىن 
باشـاليمىز. بـۇ يولدا ئۆلسـەك، بىز ئۈچۈن شـەرەپ؛ ھايات قالسـاق، 
ئەنـە شـۇ چاغـدا خەلققـە ئۆزىمىزنـى بـەگ دېيەلەيمىـز. مەغلـۇپ 
ئەمـەس.  توغـرا  بولۇشـىمۇ  پاششـاپ  تۈگـۈل،  بـەگ  بولغۇچىنىـڭ 
مەغلۇپالرنىـڭ ئادەم باشقۇرۇشـى مەسـخىرە خـاالس. بىـز ئۆزىمىزنى 
بـەگ دەپ يۈرۈيمىـز، بىـر كاپىـر خىتتـاي بىزگـە جورۇقچىلىـق قىلىدۇ. 

بۇنىـڭ ئـۆزى بىچارىلىـك ۋە يارىماسـلىق بولمـاي نېمـە؟... 

خوجـا نىياز ھاجى قەسـىرنى قاپلىۋالغان ئۈمىدسـىزلىك تۇمانلىرىنى 
تارقىتىۋەتمەكچـى بولۇپ، يۇقىـرى ئاۋازدا:

– بـەگ جانابلىـرى، ئاقسـاقالالر! خىتتاي ئوفىتسـېرنىڭ تەلىپىگە 
»قوشۇلۇشـىمىز« الزىـم! – دېدى.

ئارىسـىدا غۇلغـۇال قوزغىۋەتتـى.  ئولتۇرغانـالر  گېپـى  بـۇ  ئۇنىـڭ 
قاتتىـق ئېتىـرازالر كۆتۈرۈلۈشـكە باشـلىدى. لېكىـن، بـەگ تەمكىـن 
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تـۇرۇپ: كۈلۈمسـىرەپ 

– مـەن خوجـا نىيازنىـڭ پىكرىگـە قوشـۇلىمەن. قـاۋان خىتتـاي 
سـۆيۈملۈك قىزىـم بىلـەن ئۆيلىنىـدۇ، تـوي مۇراسـىمى بـۇ قەسـىردە 
ئۆتكۈزۈلىـدۇ. مۇشـۇنداق قىلىـش ئارقىلىـق قۇمـۇل خەلقىنىـڭ ئەزىـز 
قويمايدىغـان  سـاق  ھېچكىمنـى  قۇمۇلنىـڭ  قۇتقۇزىمىـز،  جانلىرىنـى 

قۇشـخانىغا ئايلىنىـپ كېتىشـىنىڭ ئالدىنـى ئالىمىـز. 

ئۆلىماالردىن بىرى نىدا قىلدى:

– ئالالھ ئۆزۈڭ بار!... 

بەگ قايتۇرۇپ:

– ئالالھ بىز بىلەن بىللە، بىزنى ھەرگىز خار قىلمايدۇ، – دېدى. 

– بىز شـەرىئەتنى ئاياغ ئاسـتى قىلىۋاتسـاق، ئالالھ قانداقمۇ بىزنى 
قىلمىسۇن؟  خار 

پىچىرالشـالر، كۇسۇرالشـالر ئـەۋج ئالـدى. يىغىـن ئەھلـى پەس 
ئـاۋازدا تـاالش - تارتىشـقا چۈشـكەن ئىدى. بىـردەم بەگنىـڭ، بىردەم 
خوجـا نىياز ھاجىنىـڭ يېنىغا قاترايتتـى. ئۇالرنىڭ ئېغىزلىـرى مىدىرالپ، 
قوللىرىنىـڭ ئىشـارەت قىلغىنـى، كۆزلىرىنىـڭ ھەيرانلىـق ۋە ھوشـيارلىق 

بىلـەن گاھ قىسـىلىپ، گاھ پارقىـراپ كەتكىنىـال كۆرۈنەتتى. 

ئەتىسـى خىتتاي ئوفىتسـېرغا بىـر مەكتۇپ ئېلىپ باردىـم. مەكتۇپتا 
تـوي  بولغانلىقـى،  رازى  بېرىشـكە  خىتتايغـا  قىزىنـى  ئـۆز  بەگنىـڭ 
مۇراسـىمىنىڭ بـەگ قەسـرىدە ئۆتكۈزۈلىدىغانلىقـى يېزىلغـان ئىـدى. 
زىياپەتكە پۈتۈن چوڭ - كىچىك خىتتاي باشلىق ۋە قوماندانالر تەكلىپ 
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قىلىنغـان ئىـدى. خىتتاي ئوفىتسـېر خەۋەرنـى كۆرۈپ خۇشـاللىقىدىن 
خۇدىنـى يوقىتـاي دېـدى. دىنىـي توسـالغۇالر بۆسـۈلگەن ئىدى. 

بـەگ  ئەمدىلىكتـە  غەزىپـى  ۋە  نارازىلىقـى  خەلقىنىـڭ  قۇمـۇل 
جامائەتلەرمـۇ  قوزغىالڭچـى  كىچىـك  توغرىالنـدى.  ئۆلىماالرغـا  ۋە 
شـەكىللىنىپ ئۈلگـۈردى. بـەزى جامائەتلـەر ئۆلىماالرنىڭ پەتۋاسـى، 
بەگنىڭ تەسـلىمىيىتىگە نارازىلىقىنى ئوچۇق - ئاشـكارا ئىپادە قىلىشـقا 
باشـلىدى. خىتتاي ئەسـكەرلىرى ئۇالرنى قورال كۈچى بىلەن توسـۇپ 
قالماقچى بولۇشـتى، لېكىن بېگىمىزنىڭ شـەرتى بويىچە مۇراسـىمنى 
سـاق - سـاالمەت تۈگىتىۋالغۇچە يەرلىكلەردىـن ھېچكىمگە زىيان - 
زەخمـەت يەتمەسـلىكى كېـرەك ئىدى. ئىـش ئۆتسـە، خەلقمۇ ئامال 
يـوق قوبـۇل قىالتتـى، بـاش ئېگەتتـى. ئاخىـرى توپالنغـان ئاالمان 

ھەرخىـل ۋەدىلـەر بىلـەن تارقىتىلدى. 

ئۇ كېچـە قۇمۇلنى قاپلىغان زۇلمەت ۋە بـۇ بولغۇلۇقالر غۇرۇرلۇق 
ئەركەكلەرگە ھار كېلىۋاتاتتى. دەل شـۇ زۇلمەتلىك كېچىدە، قەسـىردە 
ئاجايىـپ بىـر ۋەقـە يـۈز بـەردى. بەگنىـڭ قىـزى دادىسـىنىڭ يېنىغا 

: كېلىپ

– ئۇنىڭغـا تەگمەيمـەن دادا! قانداقمـۇ سـىلىگە ئىتائەت قىلىش 
ۋە  مەندىنمـۇ  ئالـالھ  قىـالي؟!  ئاسـىيلىق  ئالالھقـا  بەدىلىگـە 

سـىلىدىنمۇ ئەزىـزدۇر، – دېـدى. 

– ئالالھ ئۆزلەنىڭ مۇشۇنداق قىلىشلىرىنى خااليدۇ قىزىم. 

– ئالالھ پەقەت خەيرلىك ئىشالرنىال خااليدۇ. 

– خەيرلىـك ئىـش دەپ ئويلىغىنىمىزنىـڭ خەيرلىـك بولۇشـىنى 
 . تىمىز كۈ
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 قىز ئېسەدىگەنچە:

– سـەندىن ئـادا - جۇدا بولدۇم! قەسـىردىنمۇ ئـادا - جۇدامەن! 
مېنـى كەتكىلى قـوي! – دېدى. 

بەگ قىزىنىڭ ئالتۇندەك سېرىق چاچلىرىنى سىالپ تۇرۇپ:

– چىلبۆرىلەرنىڭ ئارىسىدىن قانداق چىقىپ كېتۇرال؟ – دېدى. 

قىـز ئۆزىنـى ئىچكىركى ئۆيگـە ئاتتى، كىشـىنىڭ قەلبىنى لەختە - 
لەختـە قىلىـپ يىغالۋاتاتتى. ئۆزى بىـر كىچىك ھۇجرىغـا بېكىنىۋالغان 
پـەرۋا  يالۋۇرۇشـلىرىغا  دەپ  ئـاچ«  »ئىشـىكنى  ئانىسـىنىڭ  بولـۇپ، 
قىلمايتتـى. ئانـا ئەنسـىرەپ ئىشـىك يوچۇقىدىـن مارىلىغـان ئىـدى، 
قىزىنىـڭ قولىـدا خەنجـەر تۇتـۇپ، ئالالھقـا ئىلتىجـا قىلىۋاتقانـدەك 
ئاسـمانغا قاراۋاتقانلىقىنـى كـۆرۈپ قالدى ۋە دەرھال قىزنىڭ دادىسـىغا 
خـەۋەر قىلدى. دادا ئىشـىكنى بار كۈچى بىلـەن ئىتتىرىپ ئاچتى - دە، 
خەنجـەر قىزىنىڭ كۆكسـىگە پېتىشـتىن بـۇرۇن ئۇنى توختىتىۋېلىشـقا 

ئۈلگۈردى. 

❁❁❁❁❁
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ئـوت  ئوركېسـتىر،  ھەربىـي  باشـچىلىقىدىكى  ئوفىتسـېر  خىتتـاي 
پۈركۈيدىغان سـېرىكچىلەر ۋە خىتتايچە ئۇسسۇل ئوينايدىغان سەنئەت-

چىلەردىـن شـەكىللەنگەن بىـر تـوپ خىتتاي يېتىـپ كەلدى. 

ھالبۇكى، بىچارە قۇمۇل خەلقى شـەھەرنىڭ قەلبىدىن بارغانسىرى 
يىراقلىشـىۋاتاتتى. يالغـۇز دەرەخلەرنىـڭ دالدىلىرىدا، ئېرىق - ئۆسـتەڭ 
بويلىرىـدا ئالالھقـا يالۋۇرۇپ سـەجدە قىلىپ، دۇئا قىلىشـىۋاتتى. بەزى 
سـوپىالر كونـا مـازار - غوجامـالردا، تېخـى چىراقلىرى سـۇندۇرۇلۇپ، 
خانىقـاالردا   - مەسـجىد  قەدىمىـي  ئۈلگۈرمىگـەن  ئۆچۈرۈلۈشـكە 

سـاقاللىرىنى كۆز ياشـلىرى بىلـەن يۇيۇۋاتاتتى. 

قۇمۇل جاسـاق ۋاڭلىق سارىيى

بـەگ قەسـرىنى بۇنـداق بەخـت - سـائادەتلىك ھالـدا كـۆرۈش 
مېنـى ھەيـران قالدۇراتتـى. بەگنىڭ تاغدىـن كېلىدىغان بىـر جامائىتى 
بولـۇپ، ھەرقېتىـم مۇھىـم پائالىيەتلـەردە ئۇالرنى جەزمـەن تەكلىپ 
قىالتتـى. ئـۇالر كۆرۈنۈشـتە بەگلىـك ھەيۋىتىنـى ئاشـۇرۇش ئۈچـۈن 
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كېلەتتـى. ئەمەلىيەتتـە، بـەگ بىـرەر ئۆكتىچىنىـڭ ئەخمەقلىق قىلىپ 
زىياپەتنى پاجىئەگە ئايالندۇرۇپ قويۇشـىدىن ئەنسـىرەيتتى، شـۇڭا بۇ 
تاغلىق پالۋانالرنى قەسـىرنىڭ تەرەپ - تەرەپلىرىگە ئورۇنالشـتۇرۇپ، 
يۈكسـەك ئىنتىـزام بىلـەن كىرىپ - چىقىشـنى قاتتىـق تەقىپ قىلىش 

ھەققىـدە بۇيـرۇق بەرگـەن ئىدى. 

خىتتـاي ئوفىتسـېر »خىتتـاي ۋە تۈركىسـتانلىقالرنىڭ دوسـتلۇقى 
ئۈچۈن« دەپ ئىچىۋەردى، ھەتتا مەسـتلىكتىن دەلدەڭشـىپ قالغۇچە 

ئىچتى ۋە سۆزلەشـكە باشـلىدى:

– كونـا ئۆرپ - ئادەتلەرنىـڭ بويۇنتۇرۇقىدىن قۇتۇلغان چېغىمىزدا، 
زامانىـۋى ئىنسـانالرغا ئايلىنىمىـز. زامانىۋى ئىنسـاننىڭ ئىالھى دەل 
ئـۆز نەپسـىدۇر. ئۇنىڭغا ئاسـمان ئىالھـى ھۆكۈمرانلىـق قىاللمايدۇ، 
كۆرۈنمـەس قۇۋۋەت ئۇنـى قورقۇتالمايدۇ. ئانام ماڭا »پاالنى ئىشـنى 
قىلمـا، تەڭـرى كەچۈرمەيـدۇ« دېگـەن چاغلىرىدا، مـەن »قېنىكەن 
شـۇ تەڭـرى؟« دەيتتىم. ئانـام كۆزلىرى ياشـالنغان ھالدا ئاسـماننى 
ياكى باشـقا بىرەر تەرەپنى، ياكى بولمىسـا بىرەر بۇتنى كۆرسـىتەتتى. 
بولىدىغـان  كۆڭلـۈم خـۇش  ۋە  كېتەتتىـم  كۈلـۈپ  قاقاھـالپ  مـەن 
ئىشـنى قىلىۋېرەتتىـم، ئانـام مـاڭا خـۇددى مـەن قاتتىق چـوڭ گۇناھ 
قىلىۋاتقانـدەك دەھشـەت ئىچىـدە قاراپ قاالتتـى. ھا... ھـا... ھا... 
سـىڭلىم بـۇالپ كېتىلگەندىـن كېيىـن، ئاناممـۇ ئۆلۈپ كەتتـى. ئۆلەر 
چېغىـدا قولىدا بىـر تال كىچىك بۇتنى چىڭ سـىقىمداپ، قۇچاقلىۋالغان 
ئىـدى. ھى... ھـى... ئانـام ئۆلگەندىن كېيىـن، ئۆيىمىزدىكـى بارلىق 
چـوڭ - كىچىـك بۇتالرنى يىغدىم ۋە ئازراق بۇغدايغا تېگىشـتىم. ھا... 
ھـا... قەدىرلىك تۈركىسـتانلىق دوسـتالر، مەرەزدەك چاپالشـقان كونا 
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ئـۆرپ - ئادەتلەرنىـڭ تۈگىگەنلىكـى ئۈچـۈن ئىچەيلـى! ئۇلۇغلـۇق، 
ئەزىزلىكنىـڭ بىـز ئۆزىمىزگە، ئىنسـانالرغا خاس بولـۇپ ئىالھالرنىڭ 

كۆتۈرەيلى! ئۈچـۈن  يىقىلغانلىقى 

خوجـا نىيـاز ھاجـى پۇچۇلۇنـۇپ كەتتـى، ئۆلىماالردىـن بىرىنىـڭ 
دىدارىـدا قـان قالمىـدى. يەنـە بىرەيلەننىـڭ تۇتقاق كېسـىلى تۇتۇپ 
قالغـان ئىكـەن، بىـز ئۇنى دەرھـال سـىرتقا ئېلىپ چىقىـپ تۇراتتۇق، 
قەسـىرنىڭ  تـۆرت تەرىپىدىـن ياڭرىغـان »ئالالھۇ ئەكبەر« ساداسـى 
ئاڭالنـدى. تەكبىـر  تۆرتىنچى قېتىم توۋلىنىشـى بىلەن تەڭ، قىلىچالر 
يالىڭاچالنـدى، مىلتىقالر بەتلەنـدى - دە، تەييارلىقتا بۇيرۇق كۈتۈپ 
تۇرغـان تاغلىـق پالۋانـالر تۇتاشـتۇرغان جـەڭ باشـلىنىپ كەتتـى. 
پالۋانـالر ئۆگزىدىـن، يـەر تېگىدىـن، تامالردىن پەيـدا بوالتتى. كۆزنى 
يۇمـۇپ - ئاچقۇچـە خىتتـاي ئوفىتسـېر ۋە بىللـە كەلگـەن باشـقا 
خىتتايالرنىـڭ تاپلىرى قەسـىرنىڭ ھەرتەرىپىدە سـۇنايلىنىپ يېتىشـقا 
باشـلىدى. تويغـا كەلگـەن پۈتـۈن خىتتايـالر يـەر چىشـلىتىلگەن 
ئىـدى. قۇمـۇل قاينـاپ كەتتى. خەلـق ئۆيلىرىدىـن چىقىـپ، بىچارە 
قىزلىرىنى، زىندان ۋە سـاقچىخانىالردىكى مەھبۇسـالرنى ئازاد قىلىش 
ئۈچـۈن ئاتالنـدى. خىتتايالردىن سـاق قالغانلىرى يـا قۇيرۇقىنى خادا 
قىلىشـىپ تىكىۋېتىشـكە، يـا قاچالماي يالـۋۇرۇپ يېلىنىشـقا، ھەتتا 
بەزىلىـرى ئەپـۇ تىلەپ تىزالنغىنىچە سـەجدە قىلىپ ئىمان ئېيتىشـقا 

ئىدى.  باشـلىغان 

بـەگ مەيداننىڭ ئوتتۇرىـدا تۇرۇپ يۈز بېرىۋاتقان ئىشـالرغا قاراپ 
كۆزلىـرى ياشـلىنىۋاتاتتى. قىـزى يېنىغا كەلـدى، بـەگ قىزىنى مېھىر 

بىلەن قۇچاقـالپ تۇرۇپ:
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– مانا ئەمدى ئۆزۈمنى بەگ دېيەلەيدىغان بولدۇم، – دېدى. 

قىز ھەسرەت بىلەن:

– ئۇالر بىزنى ھەرگىز بۇنداقال قويۇۋەتمەيدۇ، – دېدى. 

بەگ كۈلۈپ قويدى ۋە:

– ئەمـدى ھاياتىمنىـڭ ئاخىرىغىچـە بـەگ بولـۇپ ياشـايمەن. 
يەنـى قورالنـى تاشـلىمايمەن، يەنـە بىـر قېتىـم يېڭىلىشـنى قوبـۇل 
قىاللمايمـەن. ئەگـەر مەغلـۇپ بولغـۇدەك بولسـاق، جىھـاد يولىـدا 
ئۆلگۈچـە ئېلىشـىمەن. پەقەت مۇشـۇ يول بىلەن بەگ ياشـاپ، بەگ 
پېتـى ئۆلۈپ، ئالالھنىڭ ئالدىغا مۇسـۇلمان ھالىتىمـدە بارااليمەن، - 

دېدى. 

❁❁❁❁❁



دوكتور نەجىب ئەلكەيالنىي

63

4

تـۆرت ئەتراپ نۇرغا تولدى، زەپەر بايرىقـى قۇمۇلنىڭ ھەرتەرىپىدە 
ھاجـى  نىيـاز  خوجـا  كۆتۈرگـەن،  بېگىمىـز  بايرىقىنـى  لەپىلدىـدى. 
قوماندانلىـق قىلغان »پىالنلىق قىسـاس«نىڭ خەۋىـرى ناھايىتى تېزال 
ئەتراپتىكـى يۇرتالرغـا تارقىـدى. دىنىم ۋە ۋەتىنىم ئۈچۈن شـىددەتلىك 
قىسـاس قاينىمىغـا ئۆزۈمنى ئاتقـان بىرى بولۇشـۇمغا قارىماي، قىزىق 
جەڭنىـڭ تېخـى باشـالنمىغانلىقىنى ھېـس قىلماقتا ئىدىـم. خىتتايالر 
ۋەھشـىيلەرچە ئـۆچ ئېلىـپ ياپيېشـىل تۇپراقلىرىمىزنـى قىپقىزىل قانغا 

بويىمىغۇچـە بولـدى قىلمايتتى. 

ھايـات ۋە مامـات ھەققىـدە ئويلىنىشـقا باشـلىدىم. بـۇ دۇنيـادا 
ھېچنېمە باقىي ئەمەس تۇرسـا، ئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا كېتىشتىن نېمىشقا 
قورقىمىـز؟ شـەھىدلەرنىڭ بـارار جايىنىڭ جەننـەت ئىكەنلىكىنى بىلىپ 
تـۇرۇپ، ئۆلۈم مەيدانىغـا مەردانىلەرچە كۆكرەك كېرىپ شـۇڭغۇپ كىرىپ 
كېتىشـتىن بىزنـى نېمە توسـۇپ قالىـدۇ؟ ئۆلىمالىرىمىز مەسـجىدلەردە 
بىزلەرنىـڭ ئىنسـانىيەت ئىچىدىـن چىقىرىلغـان ئەڭ ياخشـى ئۈممەت 
ئىكەنلىكىمىزنـى سـۆزلەيتتى. ھالبۇكـى، بىزگـە خىتتاينىـڭ ھۆكۈمـران 
بولۇۋالغىنىغا، غەرب تەرەپتىكى قېرىنداشـلىرىمىزنىڭ يۇرتىنى رۇسالرنىڭ 
ئىشـغال قىلىۋالغىنىغـا قـاراپ، ئۆزىمىزنـى بىچـارە ئۈممەتتـەك ھېـس 
قىالتتىـم. خورلـۇق ئىچىـدە قالغـان، پۇتىمىزدىكـى رەزىـل كىشـەنلەر 
قەدەملىرىمىزنى ئاستىالتقان، ھۆرمىتىمىز ۋە ئادىمىيلىكىمىز ئىمانسىز بىر 
مىللـەت تەرىپىدىـن دەپسـەندە قىلىنىۋاتقـان، ئار - نومـۇس ئىچىدىكى 
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بىـر ئۈممەتكـە ئايالنغـان ئىدۇق. 

– مەن كەلدىم، مۇستافا. 

– نېمە دەپ كەلدىڭ، چولپان؟

– سـەن مېنىڭ ھاياتىم، روھىمسـەن. سېنىڭ قىلىچىڭنى ئوينىتىپ، 
دۈشـمەنلەرنى يـەر چىشـلەتكەن قەھرىمانلىقىڭنـى كـۆرۈپ، سـەن 

بىلـەن كۆرۈشۈشـكە تەقـەززا بولدۇم. 

– چولپان، ياخشى كۆرۈدىغانغا باشقا بىرىنى تېپىۋال. 

– مېنىڭ ئىزدىگەن كىشىم دەل سەن، مۇستافا. 

زۇلمەت باسـقان دەھشەتلىك كېچە ئاسـمىنىغا قارىدىم، مۇشۇنداق 
كېچىلەردە كۆپۈككە ئايالنغان ئارزۇالر ۋە ئەسـلىمىلەرنى ئويلىدىم: 

– چولپـان، كېچىلەر شـېرىن، لېكىـن ھەقىقەتتىن يىـراق خىيالالر 
بىلـەن تولغان. 

– بۇ كېچە كۆڭۈل بېرىشكەنلەرنىڭ كېچىسىدۇر. 

– ياق، مەن بۇ كېچىدە قانلىق ئېلىشىشـالردىن باشـقا بىر نەرسـە 
كۆرمىدىم. 

مـاڭا يېقىنالشـتى، تـوڭالپ كەتكـەن قوللىرىمنـى ئالقىنىغا ئېلىپ 
تۇرۇپ:

– كەينىمىزگـە قارىغىنـە، رەڭگارەڭ خۇشـپۇراقلىق گۈللـەر بىلـەن 
تولغـان قەسـىر گۈللۈكـى تۇرۇپتـۇ، – دەپ پىچىرلىـدى. 

– بۇ ئىشـالر يۈز بېرىشـتىن بۇرۇن ئۆيلىنىشـنى ئوياليتتىم، چۈنكى 
ئارزۇ قىلىدىغان باشـقا ئارمىنىـم يوق ئىدى. 
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– ھازىرچۇ، مۇستافا؟

– ھازىـر ھەممەيلەن كۆڭۈل ئارزۇلىرىنـى ئەتىگە ئېلىپ قويىدىغان 
ۋاقىت. چۈنكـى، جىھاد بار. 

– جىھـاد بولسـا نېمە بوپتـۇ؟ ھەم دۈشـمەن بىلەن ئېلىشىشـقا، 
ھـەم بالىلىـق بولۇشـقا كۈچۈڭ يېتىدۇ سـېنىڭ. 

– چولپان، بۇ كېچە ۋىسال زامانىمىز ئەمەس. 

– قاچان ئەمىسە؟

– بۇنى ئالالھ بىلىدۇ. 

مـاڭا ئەلەملىـك تىكىلىـپ قارىـدى ۋە ئاۋازىنـى كۆتـۈرۈپ غەزەپ 
بىلەن:

– سـىلەر ئۆزۈڭالرنـى زادى  كىم چاغالپ قالدىـڭالر؟ ئۆزۈڭالرچە 
لەكمىـڭالپ ئادىمـى بـار شـۇ خىتتاينـى يېڭەلەيمىـز، دەپ ئويـالپ 

قالدىڭالرمـۇ؟ تويىمىزنـى قىلىـپ، بۇ يەردىـن كېتەيلى. 

ئاچچىققىنە كۈلدۈم، ئۇنىڭ قولىنى چىڭ سىقىپ تۇرۇپ:

– بىز خاتىرجەم ياشىيااليدىغان يەر نەدە؟ شەرقتىن خىتتاي باالسى 
كېلىۋاتىدۇ، غەربتىن قىزىل ئۆلۈم قىستاۋاتىدۇ. بىزنىڭ باشقا تاللىشىمىز 

يوق، يا ئۆلۈم، يا كۆرۈم، نېمە كۆرسەك مۇشۇ يۇرتتا كۆرىمىز.

– ئۆلـۈم كەلمەيال سـېنىڭ قەلبىـڭ ئۆلۈپ بوپتـۇ، – دەپ قولىنى 
سـىلكىپ تارتىۋالدى. 

– مەن جەڭ ئۈچۈنال ياشاۋاتىمەن. 

– ئـۇرۇش ھېـچ نەرسـىنى توختىتىـپ قويغىنـى يوق، مۇسـتافا... 
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گۈللـەر بىـخ سـۈرىدۇ، غۇنچىـالر چېچەكلەيـدۇ؛ ئېغىـر ئايـاغ ئانىـالر 
يەڭگىيـدۇ؛ چوپانـالر تاغ باغرىدا ناخشـا توۋاليـدۇ؛ دېھقانـالر زىرائەت 
تېرىيدۇ ۋە ھوسـۇل يىغىدۇ... سـەنچۇ، كالالڭدا ئۇرۇشـتىن باشقا نەرسە 
بارمـۇ؟! بەجايىكـى، تەركىدۇنيـا بولـۇپ خىلۋەتتـە ئۆزىگـە بۇتخانـا 
سـېلىپ ئىچىگە بېكىنىۋالغان ئەخمەق راھىبالرغا ئوخشـاپ قاپسـەن.

سـۆزلىرى تەسىرلىك ئىدى. سـەمىمىيەت بۇلىقىنىڭ تامچىلىرىدەك، 
ئىللىقلىققـا تولغـان ھاياتتـەك كىشـىنى ئېرىتىۋېتەتتـى. پېشـانەمدىن 
تـەر ئېقىۋاتقىنىنـى ھېـس قىلدىـم. دېمـەك، جىددىيلىشـىپ چىڭىغـا 
چىققان نېرۋىلىرىم ئاسـتا - ئاسـتا بوشىشـىۋاتاتتى. كۆزلىرىم ئاي نۇرىدا 
گۈزەللىكـى تېخىمـۇ نامايان بولغـان ياپيېشـىل تۆپىلىكلەرگە تىكىلىپ 
قالغـان ئىدى. نەمخۇش، سـالقىن ھاۋادىـن قانغۇچە نەپـەس ئالدىم. 

– سېنى سۆيىمەن، چولپان. 
– ئەمىسە ۋىسالىمىز قاچان؟

– ئىشقىلىپ سەن ئويلىغاندىن تېز بولىدۇ. 
ئاتالرنىڭ كىشنەشـلىرى، ھارۋىالرنىڭ تاراقلىشـى ۋە باشـقا ئاۋازالر 
ئاڭلىنىشـقا باشـلىدى. ئۇيـەر - بۇيـەردە مىدىرالۋاتقـان كۆلەڭگىلەرنى 
كـۆردۈم. بىلدىمكـى، كېڭـەش يىغىلىشـىغا ئاز قالغـان ئىـدى. ئۇنىڭغا 
ئەگىشـىپال ئالدىنـى ئالغىلى بولمايدىغـان شـىددەتلىك ۋەقەلەرنىڭ يۈز 

بېرىشـى مۇقـەررەر ئىدى. 

– دەرھال بۇ يەردىن كەتكىن، چولپان! – دېدىم. 
يـان  قەسـىرنىڭ  بىلـەن  قەدەملىـرى  يەڭگىـل  پەرىشـتىلەردەك 
ئىشـىكىدىن چىقىـپ، تۈن پەردىسـى ئىچىـدە غايىپ بولدى. جىسـمى 
كـۆز ئالدىمدىـن كەتكـەن بولسـىمۇ ئۇنىـڭ گـۈزەل سىماسـى يېشـىل 
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يـۈزى، ھاياتبەخـش  ئـاق - سـۈزۈك  كۆزلىـرى،  نۇرلـۇق  ياقۇتتـەك 
كۈلۈمسىرەشـلىرى قەلبىمگـە چوڭقـۇر ئورنـاپ كەتكـەن ئىـدى. 

 - ئەدىـب  ئۆتكۈزۈلـدى.  يىغىلىـش  بىـر  چـوڭ  قەسـرىدە  بـەگ 
ئۆلىماالردىـن مەرگـەن - پالۋانالرغىچە يۇرت چوڭلىرىنىڭ ھەممىسـى 
قاتناشـقان ئىـدى. شـەرقىي تۈركىسـتانغا تـەۋە باشـقا يۇرتالردىنمـۇ 

ۋەكىللـەر كەلگـەن ئىـدى. بـەگ سـۆز باشـالپ:

– بىلىشـىمىز كېرەككـى، تۈنۈگۈنكـى جەڭدىن قاچقىلـى بولمايتتى. 
چۈنكى، قۇمۇل خەلقىال ئەمەس، پۈتۈن تۈركىسـتان خەلقى ئىسـالمىي 
قەدىـر - قىممەتلىرىمىزنىڭ ئاياغ ئاسـتى قىلىنىشـىغا قول قوۋۇشـتۇرۇپ 
قـاراپ تۇرالمايتتۇق. خىتتاي ئوفىتسـېر ئۆزى چىقىرىۋالغـان »قانۇن«نى 
ئەمەلدىـن قالدۇرۇشـقا ئۇنىمىـدى، شـۇڭا قوراللىق توقۇنۇشـتىن باشـقا 
يـول قالمىـدى. بەزىلـەر بىزنىـڭ ھەرىكىتىمىزنـى »ئەخمەقلىق« دەپ 
ئەيىپلەپتىمىـش. ئۇالرچـە بىز ئىشـنىڭ ئاقىۋىتىنى، خـەۋپ - خەتەرنى 
ھېسـابقا ئالمـاي ئىـش تۇتۇپتىمىزمىـش. لېكىـن، شـۇنداق قىلمىغـان 
بولسـاق، تەسـلىم بولسـاق بوالتتى - شـۇ، باشـقا تالالش بارمىدى - 

؟ يا

بۇرۇنمـۇ تەسـلىم يولىنـى تالـالپ باققـان ئىـدۇق، مانـا دەردىنـى 
ھازىرغىچـە تارتىۋاتىمىز. مەغلۇپ بولغۇچىنىـڭ قانچىلىك پەس ئورۇنغا 
چۈشـۈپ قالىدىغانلىقىنـى كۆرۈۋاتىمىـز. شـۇڭا، نەتىجىسـىنىڭ قانـداق 
بولۇشـىدىن قەتئىينەزەر، ئۇالرغا بىزنىڭمـۇ غەزەپلىنەلەيدىغانلىقىمىزنى 

بىلـدۈرۈپ قويماقتىن باشـقا تاللىشـىمىز يـوق ئىدى. 

يىغىن ئىشتىراكچىلىرىدىن بىرى بۇ ۋەقەنىڭ بىر خاتالىق ئىكەنلىكى 
توغرىسىدا گەپ قىلىپ:
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– تۈركىسـتانلىقالردا خىتتايـالر بىلەن ئېلىشـقۇدەك قـۇۋۋەت يوق. 
سـەككىز مىليـون تۈركىسـتانلىق خەلـق تـۆرت يـۈز مىليون نوپۇسـلۇق 
خىتتايغـا تاقابىـل تۇرالمايـدۇ. شـۇڭا، خىتتاينىـڭ يۇقىـرى دەرىجىلىـك 
ئەمەلدارلىرىغـا ئەلچـى ئەۋەتىـپ، تىنچلىق سـۆھبىتى ئېلىپ بېرىشـقا 
تىرىشـىپ باقساق بولىدۇ. بەلكىم، زۇلۇمنى يېنىكلىتىپ قاالر. دىنىمىزغا 
ۋە ئـۆرپ - ئادەتلىرىمىزگـە قارشـى چىقىدىغـان قانۇنالرنـى ئەمەلدىن 
قالـدۇرۇپ قـاالر. ئۇرۇشـۇپ ئۇالرنى يېڭەلمەسـلىكىمىز ئېنىق، شـۇڭا 
سىياسـەت يولـى بىلەن، يەنى سـۈلھ بىلـەن ھەل قىلىشـىمىز الزىم، – 

دېدى. 

بـۇ گەپنـى يىغىندىكى بەزى چـوڭالر قوللىدى. خىتتاينىڭ شـەرقىي 
تۈركىسـتاندىكى ئالىـي ھۆكۈمـدارى جىـن شـۇرېنغا ئەلچىلـەر ئۆمىكى 
نىيـاز  ئاڭلىغـان خوجـا  گەپنـى  بـۇ  بېرىشـتى.  تەكلىپىنـى  ئەۋەتىـش 
ھاجـى غەزەپلەنگـەن ھالدا بارماقلىرىنى شـىلتىپ تۇرۇپ سۆزلەشـكە 

باشلىدى:

ئەۋەتكـەن  ئەۋەتسـەڭالر،  ئەلچـى  ئەگـەر سـىلەر  – جانابـالر! 
ئەلچىلىرىڭالرنىـڭ قويغـا ئوخشـاش بوغۇزالنغىنىدىـن باشـقا خـەۋەر 
كېلىـدۇ، دەپ ئويلىمـاڭالر! قۇمۇلـدا ئادەملىرىنىڭ جاجىسـىنى بەردۇق، 
بىزنـى ھەرگىـز ئەپـۇ قىلىۋەتمەيـدۇ. مېنىڭچـە بولغانـدا،  خىتتايـالر 
ئۇرۇشـماقتىن باشـقا يـول يـوق. تىنـچ يـول بىلـەن ھـەل قىلىشـنىڭ 
ئۇسـۇلىنى ئىزدەپ ئولتۇرۇشـىمىز ۋاقىت ئىسـراپچىلىقىدىن باشقا نەرسە 
ئەمـەس. بـۇ خەقنىڭ قېنىـدا بـار ۋەھشـىيلىك، قاتىللىـق. ھېچقانداق 
سـەۋەب بولمىسـىمۇ قەتلىئامدىـن چېكىنمەيدىغـان بـۇ خـەق، بىـر 
ئوفىتسـېرىنى ئادەملىـرى بىلـەن قوشـۇپ يوقاتقـان تۇرسـاق، ئەھۋال 
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قانـداق بولماقچـى سـىلەرچە؟!

ئاندىـن خوجـا نىيـاز ھاجـى ئورنىدىـن تـۇردى ۋە جاراڭلىـق ئـاۋازدا 
سـۆزىنى داۋامالشـتۇردى:

– تۆرت يۈز مىليون خىتتاي دەپ كېتىپسىلەر. بۇ گەپلىرىڭالرنى خەق 
ئاڭالپ قالسـا، بـۇ يىغىنغا مۇسـۇلمانالرغا ئەمەس خىتتايغـا ۋاكالىتەن 
قاتنىشـىۋاتامدىكىن، دەپ قالىدۇ. ئەگەر ئەڭ دەسلەپكى مۇسۇلمانالرمۇ 
سـىلەردەك ئويـالپ قوشـۇنالرنى ئـادەم سـانىغا قـاراپ سېلىشـتۇرغان 
بولسـا ئىـدى، ئالـالھ بىلـەن قەسـەمكى، ئىسـالم پۈتۈن يـەر يۈزىگە 
تارقالمىغـان، ئالالھ تائاالنىـڭ بايرىقى ئۈسـتۈنلۈككە ئىگە بواللمىغان 
بوالتتى. سـىلەر خـۇددى ھەممىگە قادىر ئالـالھ تائاالنىڭ ]ئالالھنىڭ 
ئىزنـى بىلـەن ئـاز جامائە كۆپ جامائە ئۈسـتىدىن غەلىبـە قىلىدۇ[)بەقەرە: 249( 
دېگـەن ئايىتىنـى ئوقـۇپ، ئـاڭالپ باقمىغاندەك گـەپ قىلىۋاتىسـىلەر. 
دۈشـمىنىمىزنى دىنىمىزغا ھۆرمەت كۆرسىتىشـكە مەجبـۇرالش ئۈچۈن، 
بىز مۇسـۇلمانالر ئاۋۋال ئۆزىمىز قۇرئاننى يول كۆرسـەتكۈچى قىلىشـىمىز 
الزىـم. قۇرئـان بىزنىـڭ دۇنيـا ۋە ئاخىرەتلىكىمىزنىڭ ياخشـى بولۇشـىغا 
كاپالەتتـۇر. بىز دىنىمىزدا سۇسلىشـىپ قالغانلىقىمىز ئۈچـۈن، ئالالھنىڭ 
كىتابىدىن يىراقالشـقانلىقىمىز ئۈچۈن ئالالھ تائاال دۈشـمىنىمىزنى بىزگە 
ھاكىـم قىلىـپ قويـدى. مـەن تاكـى دىنىـم، ۋەتىنىـم ئۈچـۈن ئىنتىقـام 
ئېلىپ، ئالالھ بىلەن ئۇچراشـقانغا قەدەر قورالنى تاشلىماسـلىققا قەسەم 
قىلدىـم، ئۆزىنى مۇسـۇلمان ئەۋالدى سـانايدىغانالر ماڭا ئەگەشسـۇن!

خوجـا نىيـاز ھاجـى بەگنىڭ قەسـرىدىن چىقىـپ، ئۆلگـەن خىتتاي 
ئەسـكەرلىرىنىڭ قورال - ياراق ئامبىرىغا قـاراپ ماڭدى. يىغىندىكىلەرمۇ 

ئۇنىڭغا ئەگىشـىپ مېڭىشتى. 
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مەنمـۇ قوزغالغانالرنىـڭ ئىزىدىـن مېڭىۋاتاتتىـم. بىر يېڭـى روھنىڭ 
تۇغۇلۇۋاتقانلىقىنـى  يېرىـپ  قاراڭغۇلۇقنـى  تولغـان  ئۈمىدسـىزلىككە 
كىرىـپ  خىيالىغـا  ھېچكىمنىـڭ  كۆپلۈكـى  خىتتايالرنىـڭ  كـۆردۈم. 
چىقمايتتـى. مۇجاھىـدالر ئـوق - دورا ۋە قـورال - ياراققـا ئېرىشـىش 
ئۈچـۈن مۇسـابىقىگە چۈشـكەن ئىـدى. خىتتايالرنىـڭ ئادەم سـانى ۋە 
قـورال - يـاراق جەھەتتىكـى ئۈسـتۈنلۈكى ھەققىدىكـى تەشۋىشـلەر 
مۇجاھىدالرنىـڭ ئاياغلىـرى ئاسـتىدا ئېزىلىـپ، يوق بولـدى. بىلەرمەن 
ئادەملەرچـە  جەسـۇر  ئىـدى.  تەلۋىلىـك  بـۇ  بولغانـدا  كىشـىلەرچە 
بولغانـدا يـەر يۈزىدە ھېچقانـداق كۈچ بۇ ئىنقىالب قوشـۇنىنى توسـۇپ 
قااللمايتتـى. ئالالھقـا قەلبىنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىدىـن ئىمان ئېيتقان 
مۆئمىنلـەر بولسـا جىھادنىڭ ئۆزلىرىگە پـەرز قىلىنغانلىقىنى بىلگەچكە، 
قوراللىـق ئۇرۇشـنىڭ ئاخىرىغىچـە داۋام قىلىشـى كېرەكلىكىنـى تونـۇپ 
يەتتـى. ئۇالرنىـڭ ۋەزىپىسـى كۇپـۇر ۋە تاغۇتـالر بىلـەن ئېلىشىشـتا 
چېكىنمـەي ئالغـا ئىلگىرىلـەش بولـۇپ، يېڭىـش - يېڭىلىش بولسـا 
ئالالھنىـڭ ئىلكىدىكى ئىشـالر ئىدى. ئۆلـۈم ئۇالر ئۈچـۈن ئەرزىمەس 

بىـر نەرسـە ئىدى. 

پادىچىـالر خەلـق ناخشـىلىرىنى توۋلىغـاچ تاغالردىن تـوپ - توپ 
بولـۇپ چۈشـتى؛ دېھقانـالر يامـاق چۈشـكەن كىيىملىرى بىلـەن دات 
باسـقان قوراللىرىنـى كۆتـۈرۈپ، تەكبىـر ۋە تەھلىـل توۋلىغـاچ يېتىـپ 
كەلدى... قەسـىرنىڭ ئـەڭ ئېگىز پەشـتاقلىرىنىڭ بىرىدىـن قاراۋاتاتتىم، 
كوچىـالر ئـادەم دېڭىزىغـا ئايالنغانىـدى. ئۇلـۇغ ئەجدادلىرىمىـز بىنـا 
چېچىلىشـقا  نـۇرى  تـاڭ  قۇببىلەرگـە  ۋە  مۇنارلىـرى  ئـەزان  قىلغـان 
باغلىـرى،  جەننەتتـەك  ياپيېشـىل  يۇرتىمىـز  سـۆيۈملۈك  باشـلىدى. 
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يىمىرىلمەسـلىكنىڭ سىمۋولى بولغان مۇسـتەھكەم ئىمارەتلىرى بىلەن 
ئالتۇن تاڭغا ئۇالشـقان ئىدى. ئالدىراپ پەسـكە چۈشـتۈم. پەشـتاقتىن 

چۈشـۈپال ئۇنى كـۆردۈم:

– نېمە بولدى، چولپان؟

ئۇنىڭ قىياقتەك كىرپىكلىرى نەملەشكەن ئىدى.

– ماڭامسەن؟ – دېدى. 

قايغۇلۇق بېقىشلىرى يۈرەككە نەشتەردەك سانجىالتتى. 

– ئەمىسـىچۇ؟! مۇسـتافا ئات - ئېشـەككە يەم بېرىپ، پادا بېقىپ 
قېلىپ قاالمدىكىن، دېگەنمۇ؟

– ھەممىڭالر كېتىسىلەر... 

– شۇنداق. خورلۇق ئىچىدە ياشىغاندىن مىڭ ئەۋزەل... 

ماڭا ئۇزۇندىن ئۇزۇن تىكىلىپ قارىغاندىن كېيىن:

– سېنى قايتىپ كەلمەيدىغاندەكال ھېس قىلىۋاتىمەن، – دېدى. 

– ماڭا بولغان سـۆيگۈڭ چىن بولسـا، قەلبىڭگە بىر ئىشـالر ئايان 
بولغان بولۇشـى مۇمكىن. 

– ئەندىشە چوڭقۇر سۆيگۈنى چارچىتىۋېتىدۇ. 

– ئەندىشە؟ – دېدىم بېشىمنى چايقاپ. 

– شۇنداق. ساڭا يالغان سۆزلىگۈم يوق. 

– گۈزىلىـم، ھەقىقىـي سـۆيگۈ دېگـەن ئۆلمـەس بولىـدۇ. ئۇنـى 
ئەندىشـىمۇ چارچىتىۋېتەلمەيـدۇ. سـۆيگۈ چىن، سـەمىمىي بولسـىال، 
ياشـاش  پېشـانىمىزگە  ياكـى  كەلسـۇن  ئۆلـۈم  بېشـىمىزغا  مەيلـى 
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ئۆزگەرمەيـدۇ.  تۇرۇۋېرىـدۇ،  ئوخشاشـال  پۈتۈلسـۇن 

چېقىشىپ بىلىكىمگە ئۇرۇپ قويدى ۋە:

– مـەن باشـقا ئايالالردەك مۇھەببەتنىڭ تەمىنـى تېتىپ باقمىغان 
تۇرسـام، – دېدى. 

كۆزلىرىم يىراقالرغا تىكىلگەن ھالدا پىچىرلىدىم:

– سـېنى خىيـال قىلىـش بىلەن تـاڭ ئاتقۇزىدىغان كېچىلـەر گۈزەل 
چاغـالر ئىـدى. سـېنىڭ نازلىنىـپ ئۆزۈڭنـى قاچۇرۇشـلىرىڭ قەلبىمنـى 
باشـقىچە ھاياجانغـا سـاالتتى. ئـاھ! بىر بىلسـەڭ... شـۇئان يۈرىكىم 
مېنىـڭ  بارغانـدا  مەيدانىغـا  جـەڭ  چۈنكـى  تېپىراليـدۇ،  شـادلىقتىن 
سـۆيگۈم بىلـەن لىق تولغان بىـر قەلبنىـڭ بارلىقىنى بىلىـپ تۇرىمەن. 
زۇلمەتلىـك جـەڭ مەيدانلىرىنـى ئايدىڭلىتىـش ئۈچـۈن سـېنى خىيـال 
قىلىشـىم يېتەرلىـك. سـېنىڭ غـۇرۇرۇڭ ۋە ئۆزۈمنىـڭ ئـار - نومۇسـى 
ئۈچـۈن ئېلىشـىمەن. شـەرەپ، ئـار - نومـۇس ئالالھ تائـاال بىزگە ئاتا 

قىلغـان نېمەتلەردىنـدۇر. قايتىـپ كەلگـەن چېغىمـدا تـوي قىلىمىز.

– چولپـان، ئاغچـا ئايىمنىـڭ يېنىغـا قايتقىـن. ئۇمۇ يالغـۇز قالدى 
ھەقىچـان، ئەرلەرنىڭ ھەممىسـى يولغا چىقتـى. مۇجاھىدالرنىڭ يولغا 
چىقىشـى بـەك ئەھمىيەتلىـك بىـر ۋەقـە، سـىلەر كـۆز يېشـى قىلىـپ 
ئولتۇرۇشـماي ئۇسسـۇل ئوينـاپ، ناخشـا ئېيتىـپ تەنتەنە قىلسـاڭالر 
بولىـدۇ. ئىمانـى ئۈچـۈن قىلىنغـان جـەڭ ئەرلەرنـى تـاۋالپ ھەقىقىي 

ئايالندۇرىدۇ. ئەركەككـە 

❁❁❁❁❁
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5

ئايسىخان سالى )1909 – 1985(

بەگنىڭ قىزى دادىسـىغا ئۆزىنى بىللە ئاپىرىشـىنى ئېيتىپ يالۋۇردى. 
ھەتتـا ئۆزىنـى مۇجاھىدالر بىلـەن جـەڭ مەيدانىغا، ئـوق يامغۇرلىرى 
ئارىسـىغا بېرىشـىغا يـول قويۇشـىنى ئۆتۈنـۈپ يىغالپ باقتـى. لېكىن، 

بـەگ قىزىغا:

 – ئۆزلەمـۇ بىلىـال ئومـاق قىزىم، ئەرلەر دۈشـمەن بىلـەن يۈزمۇيۈز 
ئېلىشـااليدۇ، ئۆلۈمگىمـۇ تەييـار. لېكىـن، ھاۋاسـى قاتتىـق سـوغۇق 
تاغـالردا قىز - ئايالالر مۇجاھىدالر ئۈچـۈن بىر ئىش قىلىپ بېرەلمەيدۇ. 
ھەتتـا يـۈك بولـۇپ قالىـدۇ. قىـز - ئايالالرنـى بىخەتەر جايغـا قويۇپ 

قويۇشـىمىز الزىـم، – دېدى. 
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كىشـىلەر تەرەپ - تەرەپتىن كېلىپ سـەپكە قېتىلىشـتى. شـەرقىي 
تۈركىسـتاننىڭ ھەرقايسـى رايونلىرىدىـن كېلىـپ قېتىلغـان پىدائىيـالر 
يىغىلىپ زور بىر قوشـۇن تەشـكىللەندى. خىتتايالر ئامانلىق تىلىشـىپ، 
ئۇيـاق - بۇياققـا قېچىشـاتتى. رۇسـىيە ۋەقەلەرنى يېقىندىـن كۆزىتىپ 
تۇرۇۋاتاتتـى. سـتالىن موڭغۇلىيەدىكـى ئادەملىرى ئارقىلىـق ئىنقىالبقا 
قىلىـش  يـاردەم  ھەربىـي  بىلـدۈردى.  بارلىقىنـى  قىلغۇسـى  يـاردەم 
ئارزۇسـىنى بىلـدۈرۈپ ئەلچىلـەر ئۆمىكـى ئەۋەتتى. خوجـا نىياز ھاجى 

بـۇ مەسـىلىنى مۇزاكىرە قىلىـش ئۈچـۈن ئادەملىرىنـى يىغدى:

– مـەن رۇسـىيەنىڭ مەقسـىتىنىڭ نېمىلىكىنـى ناھايىتى ياخشـى 
بىلىمـەن. ئـۇالر ئەزەلدىـن بىزنىـڭ مۇسـتەقىللىقىمىزنى خاھلىغـان 
قولغـا  بايلىقلىرىنـى  دىيارىمىزنىـڭ  مەقسـىتى  ئۇالرنىـڭ  ئەمـەس. 
غەربىـي  تىقىۋېلىـش.  پۇتىنـى  زېمىنىمىزغـا  ئۈچـۈن  چۈشـۈرۈش 
قىلماقچـى  بىزگىمـۇ  قىلغاننـى  قېرىنداشـلىرىمىزغا  تۈركىسـتاندىكى 

دېـدى.  – بولۇۋاتىـدۇ، 

ئادەملەردىن بىرى:

– خىتتايالرنـى يوقىتىشـتا رۇسـالر بىلـەن ئىتتىپاقالشسـاقچۇ؟ – 
دېدى. 

خوجا نىياز ھاجى جاۋابەن:

– ئەگـەر ئـۆز زېمىنىمىزنـى ئۆزىمىـز ئازاد قىاللمىسـاق، مۇسـتەقىل 
بولۇشـقا ھەققىمىـز يـوق دېمەكتـۇر، ... – دېـدى.

– دۈشـمىنىمىز ۋەھشـىي، ئۇنى يـوق قىلىش ئۈچۈن شـەيتان بىلەن 
ئىتتىپاق تۈزسـەكمۇ بىزنى ھېچكىـم ئەيىپلىيەلمەيدۇ. 
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– ئالدىرىماڭ دوسـتۇم، رۇسـىيە يەنە بىر دۈشـمىنىمىز. رۇسالرنىڭ 
بىزگـە يـاردەم بەرمەكچى بولۇشـى بىزنىڭ غەلىبە قىلىشـىمىزغا كۆزى 
يەتكەنلىكىدىنـدۇر. ئەڭ ئاسـان، ئەڭ قوالي يول بىلەن مەقسـىتىگە 
ئـەڭ  ئوخشـاش.  ھەممىسـى  كاپىرالرنىـڭ  جانابـالر،  يەتمەكچـى. 
بۈيـۈك ئىتتىپاق ۋەتىنىمىزنىڭ ھەرقايسـى يۇرتلىرىدىكـى خەلقىمىزنىڭ 
ئىتتىپاقىـدۇر. ئەلۋەتتـە بۇ ئىتتىپاق ئالالھنىڭ سايىسـىدا بولىدۇ. ئالالھ 
تائـاال: ]ئى مۆمىنلەر، مېنىڭ دۈشـمىنىمنى ۋە سـىلەرنىڭ دۈشـمىنىڭالرنى 

دوسـت تۇتماڭالر[)مۇمتەھىنـە: 1( دەيدۇ.

موڭغۇلىيەدىـن كەلگـەن ئەلچىلـەر بىلـەن ئاخىرقـى قېتىملىـق 
كۆرۈشۈشـتە، خوجـا نىيـاز ھاجـى:

– جانابىي جامسـىن دورجى! سىزنىڭ ياخشى كۆڭلىڭىزگە رەھمەت. 
لېكىـن، بىـز دۈشـمىنىمىز بىلـەن ئۆزىمىـز يالغـۇز ئېلىشـماقچىمىز، – 

دېدى. 

جامسىن دورجى:

بـەزى  ئېرىشـكەن  بىـز  بېرەلمەيسـىلەر.  بەرداشـلىق  ئـۇزاق   –
مەلۇماتالرغا قارىغاندا، خىتتاينىڭ شـەرقتىكى پايتەختىدىن سـىلەرنىڭ 
ئىنقىالبىڭالرنـى باسـتۇرۇش ئۈچـۈن زور بىـر قوشـۇن يوللىماقچـى 

ئىكـەن... 

بۇنـى ئاڭلىغـان خوجـا نىيـاز ھاجـى يېنىـك يۇتقۇندى... نەپىسـى 
تېزلىشـىپ گەپنى كەسـتى:

– يەتكۈزگەن دوستلۇقىڭالرغا رەھمەت. لېكىن، سىلەرنىڭ شەرتلىك 
ياردىمىڭالرنـى قوبـۇل قىاللمايمىـز. ئادەملىرىـم ئەسـكەرلىرىڭالرنىڭ، 
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ئايـاغ  ۋەتىنىمىزگـە  سـودىگەرلىرىڭالرنىڭ  ياكـى  مۇتەخەسسـىس 
بېسىشـىغا يـول قويماسـلىقنى قـارار قىلـدى. كـۆرۈپ تۇرۇپسـىزكى، بۇ 
ئىشـقا مـەن ئۆزۈم يالغـۇز بىر نېمـە دېيەلمەيمەن. ئىنقىالب قوشـۇنى 

ئۆزىنىـڭ يولىنـى ئـۆزى بەلگىلـەپ بولدى. 

نىيـاز ھاجىنىـڭ  يـۈرۈپ كەتتـى. خوجـى  يولىـدا  ئـۆز  ئىنقىـالب 
ئادەملىـرى ھەممـە يەرنـى قاپلىدى. جەسـۇر ئوغالنالرنىڭ زەربىسـى 
ئاسـتىدا قالغـان خىتتـاي ئىسـتىھكاملىرى بىرىنىـڭ كەينىدىـن بىـرى 
يىقىلـدى. خىتتاينىـڭ شـەرقىي تۈركىسـتانغا تىكلـەپ قويغـان ئادىمى 
جىـن شـۇرېننىڭ ئىككـى پۇتى بىر ئۆتۈككـە تىقىلـدى، مۇجاھىدالرنىڭ 
شـىجائىتىگە ھەيـران بولـۇپ نېمـە قىلىشـىنى بىلەلمەي تېپىرالشـقا 
باشـلىدى. چىقىش يولى ئىزدەپ، ئاخىرى رۇسـالردىن ياردەم سوراشـقا 
مەجبۇر بولدى. رۇسالر شـەرقىي تۈركىستاندا تىجارەت ۋاكالەتخانىلىرى 
قۇرۇشـقا يـول قويۇلۇشـى ۋە سـوۋېت گراژدانـى ھەرقانـداق كىشـىنىڭ 
ۋەتىنىمىـزدە ھېچقانـداق تەكشۈرۈشـكە ئۇچرىماي ئەركىـن ھەرىكەت 

قىاللىشـى شـەرتى بىلـەن ياردەم بېرىشـكە قوشـۇلدى. 

جـەڭ تـازا كەسكىنلىشىشـكە باشـلىدى. بىـز تـاغ - داۋان، يـار - 
جىلغىالردىـن ئاشـاتتۇق، دەريـاالر كېچىـپ، يايالقالردىـن ئۆتەتتـۇق. 
ۋە كۈچلـۈك  ياردەمگـە كەلگـەن رۇس ئەسـكەرلىرىنى  خىتتايالرغـا 
قوراللىرىنى كۆردۇق. خىتتاي ئىشـغالىدىكى شەھەرلەردە رۇسالر يامراپ 
كېتىشـكە باشـلىدى. بـۇالر غەرەزلىرىنـى ئەمەلگە ئاشـۇرۇش ئۈچۈن 
ئاتالنغـان بولۇپ، كوممۇنىزم سەپسەتىسـىنى تارقىتىـش؛ ھاكىمالرغا، 
يـۇرت چوڭلىرىغا پارا بېرىپ ئۆزلىرىگە مايىل قىلىشـقا تىرىشـىش بىلەن 
مەشـغۇل ئىـدى. ھەتتـا تېخـى تۈنۈگۈنـال ئىتتىپاقالشـماقچى بولغان 
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خوجـا نىيـاز ھاجىنى يوقىتىش ئۈچـۈن ئۇنى - بۇنى كۈشـكۈرتۈۋاتاتتى. 

قۇمۇللۇقالر )1910(

ئۇنىڭدىنمۇ دەھشەتلىك بولغىنى رۇسالر ھەرقايسى »سىنىپالر«نى 
بىر - بىرىگە دۈشمەن قىلىپ، ئارىغا پىتنە تېرىشقا تۇتۇش قىلدى. رۇسالر 
بىر تەرەپتىن قورال - ياراقلىرى ئارقىلىق خىتتاينىڭ ھەيۋىسىنى ئاشۇرسا، 
يەنە بىر تەرەپتىن ئىدىيە بۇزغۇنچىلىقى ئارقىلىق بىزنى كۈچلۈك قىلغان 
نەرسىنى — بىرلىكىمىزنى يىمىرىپ، خەلقىمىزنى پارچىالپ كۈچىمىزنى 
ئاجىزلىتىۋاتاتتى. بۇ ئىشالر يۈز بېرىۋاتقاندا، بىز جەڭچىلەرنىمۇ يۈزلەپ، 
مىڭالپ ئەزىمەتلىرىمىز قۇربان بولغان قانلىق ئۇرۇشالر بىلەن مەشغۇل 
 - قورال  كېيىن،  ئايدىن  نەچچە  بىر  مۇشەققەتلىك  تۇراتتى.  قىلىپ 
قالدۇق.  چۈشۈپ  ھالغا  موھتاج  قاتتىق  ئىچمەككە   - يېمەك  ياراق، 
ئىڭراشلىرىغا  ئۇالرنىڭ  قالدۇق.  تاڭالماي  يارىسىنىمۇ  يارىدارلىرىمىزنىڭ 
چىدىيالماي نېرىراق تۇرۇشقا تىرىشاتتۇق. چۈنكى، تەسەللى بەرگۈدەك 
ھالىمىز يوق ئىدى. ھەممىمىز پەرىشان ئىدۇق. رۇسالرنىڭ نۆۋەتتىكى 
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ياردىمى خىتتايالرغا يېتىپ كەلگۈچە ئازراق نەپەس ئالغاندەك بولۇپ، 
پۇرسەتنى غەنىيمەت بىلىپ تاغقا چېكىندۇق. 

شـۇنداق قىلىـپ، بىـز زەپەرگـە شـۇنچىلىك يېقىنـالپ قالغـان بىـر 
پەيتتـە، جىـن شـۇرېن قايتىدىـن بـاش كۆتۈرۈۋالـدى. تاغـدا ئۆڭكـۈر، 
جىلغـا، تىـك قىيا ۋە كېچىـك - ئۆتكەللـەردە بۇيرۇق كۈتـۈپ ياتاتتۇق. 
خوجـا نىيـاز ھاجـى بىزلەرنىـڭ ئارىمىزدا ئايلىنىـپ يۈرۈپ سـۆزلەيتتى:

– ئەزىمەتلـەر! جەڭـدە »ئەرگـە بىـر نـۆۋەت، يەرگە بىـر نۆۋەت« 
دېگـەن گـەپ بار. بىز ئالالھقـا ۋەدە بەرگەنمىز، يا غەلىبـە قىلىمىز، يا 
شـەھىد بولىمىز، ئەسـال تەسـلىم بولۇش يوق. بىز ئازابقا  بەرداشـلىق 
بېرىپ، زەپەر قۇچقاندا شـۈكۈر سەجدىسـى قىلىپ، شەھىدلىك بەدىلىگە 
ئالالھ رىزاسـىغا ئېرىشـىش ئۈچۈن تاغالرغا چىقتۇق. ھۆرلۈك باشقىالر 

ئېلىپ بىزگـە ھەدىيە قىلغۇدەك ئـەرزان ئەمەس! 

ھاجـى ئۆتكۈر كۆزلىرىنى ئېگىز چوققىالرغا سـايە تاشـالپ تۇرغان 
بۇلۇتالرغـا تىككىنىچـە بىـر ئـاز ئويلىنىۋالـدى. بىپايـان يايالقالرغـا 
نەزىرىنى ئاغدۇرۇپ، ئۆزى ۋە جەسـۇر يىگىتلىرىمىز بىلەن بۇ مۇقەددەس 
ۋە ئەزىـم يۇرتىمىزنـى دەپسـەندە قىلىۋاتقـان مەينـەت ئەخلەتلەرنـى 
سـۈپۈرۈپ تازىلىۋەتكەن شۇ كۈننى تەسـەۋۋۇر قىلىۋاتقاندەك كۆرۈنەتتى. 

مىيىقىـدا كۈلۈپ قويـۇپ گېپىنـى داۋام قىلدى:

– كۆرگەنسـىلەر ئورۇسـالرنى، تۈنۈگـۈن بىزگـە يـاردەم قىلماقچـى 
بولغـان، مانا ئەمـدى دۈشـمەنلىرىمىزگە مـەدەت بېرىۋاتىـدۇ. ئەمدىغۇ 
ئىكەنلىكىگـە  جىنايەتچىسـى  ھاالكىتىمىزنىـڭ  ھازىرقـى  ئۇالرنىـڭ 

ئىشەنگەنسـىلەر؟
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خوجـا نىيـاز ھاجىنىڭ چىرايىغـا بايامقى كۈلكىسـى قايتىپ كەلدى 
ۋە يەنە سـۆزىنى داۋامالشتۇردى:

– قايغۇرمـاڭالر، قېرىنداشـلىرىم! خرىسـتىئان دۇنياسـى بۇرۇندىـن 
تارتىـپ بىزنـى يـوق قىلىشـنىڭ غېمىـدە بولـۇپ كەلـدى. پۇرسـەت 
تاپسـىال ئىسـالم دىيارى بولغان ۋەتىنىمىزنى قولغا كىرگۈزۈشـى ئۈچۈن 
رۇسـالرنى دەيدەيگە سـالدى. چۈنكـى، خرىسـتىئانالر باتۇرلىرىمىزنىڭ 
ئەھلىسـەلىپ ئۇرۇشـلىرى جەريانىـدا تۈركىيـە ۋە ئىسـالم دۇنياسـىغا 
قىلغـان ياردەملىرىنـى ئۇنتۇپ قالمىـدى. ۋەتىنىمىزنىڭ شـانلىق تارىخى 
ۋە مەدەنىيىتـى بـار. ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە دىيارىمىزنىـڭ يەر ئۈسـتى ۋە يەر 
ئاسـتى بايلىقلىـرى ناھايىتـى مـول. يەنـى ئۇالرنىـڭ ۋەتىنىمىزگـە كۆز 
تىكىشـى ئۈچـۈن مىڭالپ سـەۋەبى بـار، لېكىن ئەڭ مۇھىم سـەۋەب 
كوممۇنىـزم  رۇسـالر  چۈنكـى،  بولغانلىقىمىـزدۇر.  مۇسـۇلمان  بىزنىـڭ 
كۆرگەنـدەك  مۇسـۇلمانالردىن  جەريانىـدا  تارقىتىـش  سەپسەتىسـىنى 

قاتتىـق قارشـىلىقنى ھېچكىمدىـن كۆرمىدى. 

❁❁❁❁❁





دوكتور نەجىب ئەلكەيالنىي

81

تاغـالردا مۇشـەققەتلىك بىر قانچـە ئاينى ئۆتكۈزدۇق. بـۇ جەرياندا 
زەربـە  قـۇرۇپ  پىسـتىرما  ۋە  ھۇجـۇم  پارتىزانلىـق  تەلىـم،  ھەربىـي 
بېرىشـلەرنى ئـۈزۈپ قويمىـدۇق. چـوڭ ھۇجۇمغـا پۇختـا تەييارلىـق 
قىلغاندىـن كېيىن، خوجا نىيـاز ھاجى بىزنى چاقىرتىـپ بىر نەچچىمىزنى 
مەخپىـي ھالـدا دىيارىمىزنىـڭ ھەرقايسـى يۇرتلىرىغـا بېرىـپ ئاخبارات 
ئىگىلەپ، دۈشـمەننىڭ ئەھۋالىنى كۆزىتىـپ، ئۇالرنىڭ ئاجىز نۇقتىلىرىنى 
تېپىپ چىقىشـقا بۇيـرۇدى. جەڭچىلەرنىڭ ئالدىدا ماڭا شـەرەپ ئوردېنى 

ۋە: تاقىدى 

– مۇسـتافا مـۇراد! سـەن بـۇ ئۇلـۇغ قوشـۇندا دائىم باشـقىالرغا 
ئۈلگـە بولغـۇدەك ياخشـى جەڭ قىلدىڭ. سـاڭا تاقالغان بـۇ ئوردېن، 
سـېنى چىـن يۈرەكتىـن تەقدىرلـەش ۋە سـاڭا بولغـان ھۆرمەتنىـڭ 
پەقەتـال بىـر قىسـمى خـاالس. تېـز بېرىـپ، تېـز كېلىـڭالر، جىـق 

ۋاقتىمىـز قالمىـدى، – دېـدى.

مەخپىـي ھالدا تـەرەپ - تەرەپكە تارالدۇق. ئاسـمىنىنى قايغۇنىڭ 
قارا بۇلۇتلىرى قاپالپ كەتكەن قۇمۇلدا، كىشـىلەر كىچىككىنە گۇمانالر 
بىلـەن دارغـا ئېسـىالتتى؛ كاشـغەردە بولسـا جەسـۇر ئوغالنالرنـى 
كۆرگىلـى بولمايتتـى، بەزىلـەر يوشـۇرۇنۇۋالغان، بەزىلـەر تاغـدا جـەڭ 
قىلىۋاتقـان ئىـدى. كىمـدۇر خىتتـاي ھاكىمغـا يانتايـاق بولـۇپ، رۇس 
 - رەھىـم  كۆرۈنەتتـى.  قىلىۋاتقانـدەك  يـاردەم  مۇتەخەسسىسـلەرگە 
شـەپقەتنىڭ نېمىلىكىنى بىلمەيدىغـان دىكتاتورالرنىڭ كۈندىن - كۈنگە 
كۈچىيىۋاتقان زۇلۇمى ئاسـتىدا ھەق - ناھەقنى ئايرىماقمۇ تەسلىشـىپ 
كەتكەن ئىدى. ئۈرۈمچىدە ھەممە ئىشـالر ئاسـتىن - ئۈسـتۈن بولۇپ 
كەتكەنـدەك تۇراتتى. ھەريەردە خىتتاي ۋە رۇس تەلەتىدىن باشقىسـى 
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كۆرۈنمەيتتـى. شـەيتاننىڭ قوشـۇنلىرى ئادەمنىڭ بېشـىنى قايـدۇرۇپ، 
كۆزلىرىنـى ئاالچەكمەن قىلىـپ، قۇالقلىرىنـى زىڭىلدىتىۋېتەتتى. 

مۇشـۇنداق ئـۇ يەردىـن بۇ يەرگـە، ئۇ شـەھەردىن بۇ شـەھەرگە 
ئۆتـۈپ، ئايلىنىپ يـۈرۈپ قۇمۇلغا قايتىپ كەلدىم، چولپاننىڭ — شـور 
پېشـانە يارىمنىـڭ ئىـز - دېرىكىنى قىلىـش ئۈچۈن كەلدىـم. قەيەردە 
سـەن، ئەي جانان؟ قەلبىم ئازابتا، ئىزتىـراپ ئىچىدە پۇچۇلىنىۋاتاتتى. 
ئۆزۈمنـى باش قومانـدان مەيدەمگـە تاقىغان ئوردېنغـا نااليىق ھېس 
قىالتتىـم. دۈشـمەن قولىنـى سـالغانچە غادىيىـپ مېڭىـپ يۈرسـە، 
ۋەتـەن ئوغالنلىرىنـى قامچىـالپ دۈمبىلىرىنـى شـەلۋەرىتىپ، تۈرمـە 
ياكـى دار ئالدىغـا ھەيدەۋاتسـا، ئوردېننىڭ نېمە ئەھمىيىتى بولسـۇن. 
بوغۇزۇمغـا بىر نەرسـە تـۇرۇپ قالغانـدەك قىالتتى، جاننـى ئالغۇدەك 
ئاچچىـق ھەقىقەت... شـۇ ھالىم بىلەن يەنە چولپاننـى ئىزدەۋاتاتتىم. 
بـەگ قەسـرىگە باردىـم. ئەسـلىمىلەر جەمگاھىغـا... زالىم سـۆيگۈ، 

نـازۇ - كەرەشـمە، تاتلىق ۋەدىلەر قەسـرى... 

قەسـىر كۆزۈمگە خۇددى كونىالردىن قېلىپ قالغان ئاسارئەتىقىدەك 
كۆرۈنـۈپ كەتتـى. ھەيۋەتلىـك تۈۋرۈكلىرىنى يىلـالر ئۇپرىتىۋەتكەندەك، 
قېرىلىق يېتىـپ مۈكچەيتىۋەتكەندەك تۇراتتى. ھەممە نەرسـە قېرىيدۇ، 

كېسـەل بولىدۇ، كۆز يېشـى ۋە قايغۇ - ھەسـرەت بىلەن ئۇزىتىلىدۇ. 

– چوڭ ئانا، چولپاننى كۆردىلىمۇ؟

ئۇدۇلۇمـدا قېرىـپ دۈمچىيىپ كەتكەن بىر كەمپىر تۇراتتى. بېشـىنى 
كۆتـۈرۈپ تورلىشـىپ كەتكەن كۆزلىرى بىلەن مـاڭا قاراپ دېدى:

– مـەن بـۇ يـەردە ئولتۇرغىلى بـەك ئـۇزۇن يىلالر بولـدى، بۇنداق 
بىر ئىسـىمنى ئـاڭالپ باقمىدىم. 
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ھاسىسـىغا تايىنىـپ بىر نەچچـە قـەدەم ماڭغاندىن كېيىـن، قورۇق 
باسـقان ئالقىنىنـى كۆزلىرىگە سـايە قىلىـپ تۇرۇپ:

– ياقا يۇرتلۇق ئوخشىمامال؟ – دەپ سورىدى. 

– ياق، مەن مۇشۇ يەرلىك. 

كۆزلىرىگە ياش تولدى:

– قارىغاندا تاغدىن كەلگەن ئوخشايال، باالم. مېنىڭ  تۆرت ئوغلۇم 
بار ئىدى شـۇ يـەردە، بىر كەتكەنچـە قايتىپ كەلمىدى. بىرەرسـىڭالر 
مېنـى ئۇالرنىڭ قېشـىغا ئاپىرىپ قويغان بولسـاڭالر بوالتتـى. بۇ يەردە 
تـۇل قىزلىرىـم بىلـەن كـۈن ئااللمـاي قېلىۋاتىمىـز. كۈيئوغۇللىرىمنـى 
قـوي بوغۇزلىغاندەك بوغۇزالشـتى. بىرمۇنچە ئۇششـاق بالىالر بىلەن 

قالـدۇق. لەنەتتەككۈر خىتتايالر، ئۆلگۈر ئورۇسـالر!

گومىنداڭ دىۋىزىيەسىنىڭ قۇمۇل ئىنقىالبىنى باستۇرۇش جېڭى
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ئىشغال ئاستىدىكى قۇمۇل كوچىلىرىنى ئايلىنىشنى داۋام قىلىۋاتاتتىم، 
تۇيۇقسـىز بىر كونا بۇرادىرىمنى كۆرۈپ قالدىم. 

– مەنسـۇر دورغا! – ئىختىيارسـىز ئىسـمىنى توۋالپ سـالدىم. ماڭا 
يېقىـن كەلدى:

– مۇستافا مۇراد!... بۇ سەنمۇ؟

چىـڭ قۇچاقلىشـىپ كۆرۈشـتۇق. ئاندىـن قولۇمدىن تارتىـپ، بىزنى 
ھېچكىـم كـۆرۈپ قالمايدىغـان خالىـي بىـر يەرگـە باشـالپ بـاردى. 

باشـلىدۇق.  پاراڭلىشىشـقا  ئولتۇرۇپ 

– سەندە خەۋەرلەر قانداقراق، مەنسۇر؟

مەنسۇر دورغا غەمكىن ئۇھ تارتىپ قويدى ۋە:

– ئىلى، ئالتاي، چۆچەكتىكى ئىنقىالبقا قاتناشـقان قېرىنداشلىرىمىز 
قانلىـق  سـولىنىپ،  تۈرمىلەرگـە  قىلىنىۋاتىـدۇ،  قەتـل  ۋەھشـىيلەرچە 
باسـتۇرۇش ۋە ئىنتىقامغا دۇچ كېلىۋاتىدۇ. كۇچا ۋە ئاقسـۇمۇ ئوخشـاش. 
غەرەزلىرىنـى  ئورۇسـالر  سـۈرمەكتە.  ھۆكـۈم  ھەريـەردە  ئىسـتىبدات 
ئەكەلگـەن  ئـۇالر  تۈزۈشـىۋاتىدۇ.  پىالنالرنـى  ئاشـۇرىدىغان  ئىشـقا 
مۇتەخەسسىسـلەر جەڭ تاكتىكىسـى، تىجارەت ۋە تەشـۋىقات بىلەنال 
چەكلىنىـپ قالمـاي، يەنە ئىچىلىرىدە ئادەم قىيناش، قەتلىئام، ئىسـالم 
ۋە مۇسـۇلمانالرنى قانـداق يـوق قىلىشـالرنى تەتقىـق قىلىدىغانلىرىمۇ 

ئىكەن.  بـار 

مەنسۇر دورغىنىڭ كۆزلىرى ياشالندى، ئېسەدەپ يىغالپ كەتتى:

– بۇنىڭغا ئالالھ رازى بوالمدۇ؟
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ئەلەم بىلەن ئېيتتىم:

– ئەلۋەتتە رازى بولمايدۇ. 

– ئەمىسـە نېمىشـقا بىزنـى زۇلـۇم ۋە خارلىـق ئىچىگـە تاشـالپ 
قويىدۇ؟

– ئالالھ ئادىلدۇر، مەنسۇر. 

– لېكىـن، زۇلـۇم ئۈممەتنـى قايغـۇ - ئەلـەم دېڭىزىغـا غـەرق 
قىلىۋەتتـى. 

– شۇنداق بولسىمۇ ئالالھ ئادىلدۇر. 

– ئادالەت دېگىنىڭ مۇشۇ كاپىرالرنىڭ يوق بولۇشى. 

قوللىرىمنى مۈرىسىگە قويۇپ تۇرۇپ ئېيتتىم:

– ئالالھنىڭ ياردىمىگە ئېرىشـىش ئۈچـۈن ھەقىقىي مۆمىنلەردىن 
بولۇشـىمىز كېرەكلىكىمۇ ئادالەتتۇر. 

بېشىنى لىڭشىتىپ:

– توغرا دەيسـەن، ئارىمىزدا دۈشـمەنگە ياردەم قىلىۋاتقان مۇناپىق 
خائىنـالر بار، – دېدى. 

– ئۇالر ئاز ساندا. 

– توغرا، ئارىمىزدا ھېچ ئىشقا ئارىالشماي، تەركىدۇنيا بولۇۋالغانالرمۇ 
بار. 

– پاسسىپ ئىنسانالر ھەممە مىللەتتە بار. 

– توغرا، ئىچىمىزدە ئالالھقا كۇپۇرلۇق قىلىپ، موسـكۋادىن كەلگەن 
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سىياسـىيونالر تارقاتقان كوممۇنىزم سەپسەتىسـىگە ئەگىشـىۋاتقانالرمۇ 
تېخى.  بار 

مەنسـۇر قـان قۇيغانـدەك قىزىرىـپ كەتكـەن كۆزلىـرى بىلـەن ماڭا 
لەپپىـدە بىرنـى قـاراپ قويۇپ:

– ئارىمىـزدا يەنـە شـۇنداق گـۈزەل ئايالالرمـۇ باركـى، پەزىلەتنىڭ 
بىلمەيدىغان.  نېمىلىكىنـى 

مەنسـۇرنىڭ سـۆزلىرى يۈرىكىمنى مۇجۇدى. قارىغاندا ئۇنىڭ قەلبى 
ئۈمىدسـىزلىك ۋە ئىزتىـراپ ئىچىـدە جـان تالىشـىۋاتاتتى. ھالبۇكـى، 
ئىشـالر ئۇنىڭ دېگىنىـدەك ئەمەس ئىدى. بىزنىڭ خەلقىمىز سـەۋرلىك 
مۇجاھىدالردىـن بولۇپ كەلدى، تەسـلىم بولمىـدى. خائىن مۇناپىقالر 
بولسـا ناھايىتـى ئاز بىر قىسـىم ئىـدى. ئۇالرنىڭ ئىچىدە دۈشـمەندىن 
قورقـۇپ، قىيىـن - قىسـتاققا چىدىماي مۇشـۇ يولغا مېڭىـپ قالغانالر 
بار. ئاز سـاندىكى بىر قىسـمى بولسـا پۇل - مال ئۈچۈن مۇشـۇ يولغا 
كىرىـپ قالغانالر. ئايالالرغا كەلسـەك، ئايالالردىن بىرقىسـىم جاھىل، 
غاپىلـالر بىـر بۇردا نـان ئۈچـۈن رەزىللىـك كوچىلىرىدا خارالنـدى ياكى 

تەھدىـت ئالدىـدا شـەرەپلىك ئۆلۈمدىن پـەس ھاياتنى ئـەال بىلدى. 

مېنىڭ بۇ ئىشـالر ھەققىدىكى چۈشەنچەم، مەنسۇر دورغىنىڭكىگە 
ئوخشـىمايدۇ. مـەن مەنسـۇرنى بۇرۇندىـن تارتىـپ تونۇيمـەن، ئۇنىڭ 
بىـر ئـاز مۇكەممەلىيەتچـى، شـائىرانە مىجـەزى بـار. »سـەھىھۇل 
بۇخارىي«نـى يادقـا بىلىـدۇ. خىيـال دۇنياسـىدا دائىـم تارىخىمىزدىكـى 
شـانۇ - شـەۋكەتلىك دەۋردە ياشـايدۇ. شـەرەپلىك ئۆتمۈشـىمىز بىلەن 
روھىـي  ئۆزىنىـڭ  ياراشـتۇرالمىغاچقا،  زەبۇنلـۇق ھازىرىمىزنـى  خـار - 
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دۇنياسـىدا تەڭپۇڭلـۇق ھاسـىل قىاللمـاي قاالتتى. 

– نېمىشـقا ئەمەلىيەتنى ئـۆز پېتىچە قوبۇل قىلمايمىز؟ كېسـەلنى 
ئېتىراپ قىلىپ، ساقايتىشـقا چـارە ئىزدىمەيمىز؟

مەنسۇر غەزەپ بىلەن بېشىنى چايقاپ:

– كېسـەلنىڭ ئاالمەتلىـرى ساقايتىشـقا ئۈمىد يوقلۇقىغـا دااللەت 
قىلىـدۇ، – دېدى. 

– ئەمىسە قانداق قىلىمىز، مەنسۇر؟

– ئۆلۈمدىن باشقا چارە يوق. 

– ئۇمۇ مەيلى، ئەمما قانداق ئۆلىمىز؟

نېمـە دېمەكچى بولغىنىمنى چۈشـەندى. كۆزلىـرى ئويناپ كەتتى، 
يېڭـى بىر ئۈمىد بايقىغاندەك، بۇرۇنقـى پىكىرلىرىنى تارقىتىۋېتىپ، يېڭى 

كۆزقاراشـلىرىنى ئىپادە قىلماقچىدەك قىالتتى. 

– ئۆلىمىز، مۇستافا! قەھرىمانالرچە ئۆلىمىز. 

خۇشلۇقتىن ئۇنى چىڭ قۇچاقلىدىم:

– ئەمدىغۇ گېپىمىز بىر يەردىن چىققاندۇ؟!

– ئەلۋەتتـە. ئەسـلىدىمۇ تاغقـا چىقىـپ سـىلەرگە قوشۇلۇشـنى 
ئويـالپ يۈرەتتىـم. 

– ئەتە ماڭىمىز. ئۇلۇغ كۈن يېتىپ كېلىشكە ئاز قالدى. 

قۇمۇلنىـڭ بۇلـۇڭ - پۇچقاقلىرىنـى ئايلىنىشـقا باشـلىدۇق. كېچـە 
زۇلمەت پەردىسـىنى تارتقـان بولسـىمۇ، شـەھەردىكىلەرنىڭ ئەھۋالى 
تولـۇن ئايـدەك روشـەن ئىدى. ئـاۋام پۇقرا جىـن شـۇرېننىڭ زۇلمىدىن، 
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رۇسـالرنىڭ ھىيلـە - مىكىرلىرىدىـن جـاق تويغـان ئىدى. قىسقىسـى، 
خەلـق ئۇچقۇننى كۆرسـە پارتالشـقا تەييـار تۇرغان بومبىغا ئوخشـاپ 
قالغـان بولۇپ، خوجا نىيـاز ھاجى ۋە ئەزىمەتلىرىنىڭ تاغدىن چۈشـۈپ 

ئىنقىـالب پىلكىگـە ئوت يېقىشـىنىال سـاقالپ قالغـان ئىدى. 

خوشلىشىپ، ماڭايلى، دەپ تۇرغاندا، مەنسۇر دورغا سوراپ قالدى:

– چولپاننى سورىمايسەنغۇ؟
كاپال قىلىپ بىلىكىنى تۇتۇۋالدىم:
– ئۇنىڭ نەدىلىكىنى بىلەمسەن؟

مەنسۇر ئاچچىققىنە كۈلۈمسىرەپ قويۇپ:
– توي قىلدى، – دېدى.

– نېمە؟ چاقچاقمۇ - يا؟
– بەگ قەسـىرنى تاشـالپ چىقىـپ كەتكەندىن كېيىن، ئائىلىسـى 
تارىلىـپ، ئادەملىـرى جىھـاد ئۈچـۈن تاغقـا چىقىپ كېتىشـتى. چولپان 
قاتتىـق روھىـي زەربە يېگـەن بولۇپ، توختىمـاي يىغـالپ، ۋارقىراپ - 
جارقىـراپ يۈرەتتـى. لېكىـن، ئۇنىڭ يىغالشـلىرى، ۋارقىراشـلىرى گۈزەل 
جامالىغـا ھېچقانـداق تەسـىر يەتكۈزمىگـەن ئىـدى. چۈشـەندىڭمۇ 

گېپىمنى؟

– ھېچنېمىنى چۈشەنمىدىم.

– قۇمۇلغـا تۇنجـى قېتىـم كەلگـەن بىـر خىتتـاي قومانـدان ئۇنـى 
كۆرۈپـال ياقتـۇرۇپ قاپتـۇ. بولـدى، بۇ مەسـىلە مۇشـۇ يەردە قالسـۇن، 
ئۇنتـۇپ كەتكىنىـڭ ياخشـى. بۇ ھەقتە جىـق گەپ قىلغاننىڭ پايدىسـى 

يوق.
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قەلبىمدىكى شـادلىق ئۇچقۇنلىـرى ئۆچۈرۈلگەندىن كېيىن، ئۆزۈمنى 
خـۇددى بىـر يـار لېۋىـدە، تېگى ياۋايـى ھايۋانـالر، يىرتقۇچـالر، قاپقارا 
ئىسـالر تولـۇپ تۇرغان بىـر ھاڭنىڭ لېۋىـدە تۇرغاندەك ھېـس قىلدىم. 
خـۇددى كىچىـك ۋاقتىمـدا قـارا بېسـىپ قالغانـدا كۆرگـەن بىـر يامـان 
چـۈش قايتىالنغـان ئىـدى. ئـۇ چاغـدا دادام مـاڭا ئۇخالشـتىن بـۇرۇن 
»ئايەتۇلكۇرسـىي«نى ئوقۇپ، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـاالمغا يۈز قېتىم 
دۇرۇت ئوقۇپ يېتىشـنى ئۆگەتكەن ئىدى. بۇ يامان چۈشـنىڭ نېمە دەپ 
خىيالىمغـا كېلىـپ قالغانلىقىنى بىلمىدىم. ئاھ چولپان! سـېنىڭ كېيىنكى 
كـۆز ياشـلىرىڭغا ئىشـىنەيمۇ ياكـى باشـتىكى رەت قىلىشـلىرىڭغىمۇ؟ 
ياكـى ۋىدالىشىشـتىن بۇرۇن خىتتايـالر ھەققىدە ئۇالرنـى چىلبۆرىلەرگە 

ئوخشـىتىپ قىلغان سـۆزلىرىڭگىمۇ؟ زادى قايسىسـىغا ئىشىنەي؟

قارىغاندا ئاچچىق ھەقىقەتكە ئىشىنىشىم كېرەكتەك تۇرىدۇ. 

– ئەتە تاغقا ماڭىمىز، مەنسۇر. 

قۇمۇلنىـڭ قايغـۇ باسـقان زۇلمەتلىـك كېچـە ئاسـمىنىغا قـاراپ 
قىلدىـم: داۋام  گېپىمنـى 

– تاغـدا كېچىنـى سۈپسـۈزۈك كۆرىسـەن، جەڭچىلـەر ئوقۇغـان 
مارشـالردىن يۈرەكلىرىـڭ ئوينـاپ كېتىـدۇ. كـۆك يۈزىگـە يۇلتۇزالرنـى 
كـۆرۈش ئۈچۈن قارايسـەن، بىر تالـال چولپاننى ئەمـەس، مىليونالرچە 
يۇلتۇزنىڭ مەڭگۈلۈك كۈلۈمسىرىشـىنى كۆرىسـەن. تاغـالر بەك گۈزەل، 

مەنسۇر. 

❁❁❁❁❁
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چولپاننـى كەينىمـدە قالـدۇرۇپ، قەلبىمدىـن چىقىرىۋەتتىـم. شـۇ 
ھامـان ئاسـمىنىمدا ئـون بـەش كۈنلۈك تولۇن ئـاي چىقتى. شـۇنداق، 
بـۇرۇن ئۇنىڭ جامالىنى قاتمۇقـات بۇلۇتالر توسـۇۋالغان ئىدى، ئەمدى 
ئۇنىـڭ مىڭالرچـە ھەتتـا يـۈز مىڭالرچـە يىلالردىـن بېـرى ئـۈن - 
تىنسـىز، ئىززىتىنـى سـاقالپ پـارالپ تۇرغان تەبەسسـۇمىنى تاماشـا 
قىلىۋاتاتتىـم. »مـەن ئەمـدى سـېنىڭ نـۇرۇڭ ئاسـتىدىمەن، ئـەي، 
يايالقتىكـى توختاۋسـىز زۇلمەتكە جەڭ ئېالن قىلغـان نۇرلۇق ئاي!« 
دېمەكچىمەنكـى، بۇ نۇرانىي ئىنقىالب رەھبەرلىـرى ۋە ئىنقىالبچىالر. 
ئەگـەر مـەن ئۇالردىـن بىـر نەچچىسـىنىڭ، يۈزىنىڭ ھەتتـا مىڭىنىڭ 
ئىسـمىنى زىكىـر قىلىپ سـاناپ چىقسـاممۇ يەنىـال نۇرغۇنلىـرى تىلغا 
ئېلىنمـاي قېلىـپ ئـۇۋال بولىـدۇ. ئۇالرنىڭ سـانى بەك كـۆپ: گېنېرال 
مەھمـۇد مۇھىتـى، ئۇلـۇغ گېنېرال ئوسـمان باتـۇر، شـەرىپخان تۆرە، 

ئېلى،...  ئوسـمان 

ئەنـە ئـاۋۇ تۆپىلىكلەرنىـڭ ئۈسـتىدە، بـۇ قەھرىمـان جامائـەت 
تۇراتتى. پۈتۈن شـەھەر - يېزىالرنـى دىققەت بىلەن كۆزىتىپ، ئېلىنغان 
قارارالرنـى خەلـق ئارىسـىغا يېيىش ئۈچـۈن تىرىشـىۋاتاتتى. جەڭگىۋار 
ھېسـابىنى  خورلۇقالرنىـڭ  كۆرگـەن  ئۆزلىـرى  خەلقىنـى  تۈركىسـتان 
سـوراش ئۈچـۈن، پۇرسـەت تاپسـىال ئىسـيان قىلىشـقا چاقىرىۋاتاتتى. 

1932 - يىلىنىـڭ ئاخىرلىرىـدا شـىددەتلىك ئىنقىـالب دولقۇنـى 
باشـالندى. 



تۈركىستان كېچىلىرى

92

خوجا نىياز ھاجى:

– ئۈرۈمچىـدە، خىتتـاي تىكلـەپ قويغـان رەئىسـنىڭ سـارىيىدا 
ئۇچرىشـايلى، – دېـدى. 

بىـز گېنېرال مەھمـۇد مۇھىتىنىڭ »سـەپىرىمىزدە بىزگە ئالالھ يار 
بولغۇسـى« دېگـەن سـۆزلىرىدىن يولىمىزنىڭ ئۇزۇن، سـەپىرىمىزنىڭ 
مۇشـەققەتلىك بولىدىغانلىقىنـى، بـۇ جەريانىـدا قـان تۆكۈلـۈش ۋە 
دەھشـەتلىك ئېلىشىشـالرنى باشـتىن كەچۈرىدىغانلىقىمىزنـى ھېـس 

قىلدۇق. 

مەن:

– قېرىنداشالر، ئورۇسـالر تارقىتىپ يۈرگەن ماركسىزم پەلسەپىسى 
بەزى ياشـلىرىمىزنى ئازدۇرۇپ كېتىپتۇ، – دېدىم. 

خوجا نىياز ھاجى كۈلۈپ كېتىپ:

– ھەقىقەت قۇياشى پارلىغان چاغدا، بۇ ھاماقەتچە پەلسەپىلەرنىڭ 
ھەممىسى ئېرىپ تۈگەيدۇ، – دېدى. 

سـۆزىنى  كېيىـن،  قارىۋەتكەندىـن  بىـر  چوققىالرغـا  بـاش  ئـاق 
داۋامالشـتۇردى:

– ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى ئادەملەر ئۆزلىـرى تۈزۈۋالغـان ھەرقانداق 
پەلسـەپىدىن ئۈسـتۈندۇر. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئاتېئىزمچە پەلسـەپىلىرىنى 
ئـۇ  ئەمەلىيەتتـە  قارىشـىدۇ،  دەپ  ئېرىشـىدۇ،  نۇسـرەتكە  ئەبەدىـي 
نەرسـىلەر خـۇددى بىردەملىـك چاقماققـا ئوخشـاش ئۆمـرى ناھايىتى 
ئالالھنىـڭ  مۇتەكەببـۇرالر  بـەزى  ھەردەۋرىـدە  تارىخنىـڭ  قىسـقا. 
كىتابىغـا جـەڭ ئېـالن قىلىـپ باقىـدۇ ۋە نەتىجىگـە ئېرىشـتۇق، دەپ 
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ئويـالپ قالىـدۇ... ئەمەلىيەتتـە، زەپەردىـن تولىمـۇ يىراقتـا. ئالـالھ 
تائـاال كىتابىدا : ]قۇرئاننـى ھەقىقەتەن بىز نازىل قىلـدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى 

قوغدايمىز[)ھىجىـر: 9( دەيـدۇ.

– ئالالھنىـڭ ياردىمـى بىلـەن يولغا چىقىڭالر، ئالالھدىن باشـقا 
ھېچكىمدىـن قورقماڭالر.

تۈركىسـتان خەلقـى ئاجايىـپ خەلق. تەسـلىم بولۇپ، ھەسـرەت 
ئۇيقۇسـىدا  غەپلـەت  نۇرغۇنلىـرى  تېڭىرقـاپ،  ئىچىـدە  ئىزتىـراپ  ۋە 
ئۇخالۋاتقاندەك، ئۈمىدسـىزلىك پاتقاقلىرىغـا پېتىپ قالغاندەك كۆرۈنگەن 
بـۇ خەلـق بىزنـى كۆرگەنـدە تەنتەنـە قىلىشـىپ، كۆزلىرىـدە شـادلىق 
نۇرلىـرى پـارالپ، ۋەھىمىلىرىنـى بىـر ياققـا چـۆرۈپ تاشـالپ، توپ - 

تـوپ بولـۇپ بىزگە قوشۇلۇشـقا باشـلىدى. 

ئەزبىرايـى، خىتتايالر قېنـى؟ ئۇالر قورقۇپ قېچىشـىۋاتاتتى. ئىمان 
ئېيتىـپ بىـز بىلـەن بىللـە جـەڭ قىلغانالرمـۇ ئـاز ئەمـەس ئىـدى. 
خىتتاي كاپىرلىرىنىڭ پەنجىسـى ئاسـتىدا قالغـان قىزالرمۇ ئەركىنلىككە 

ئېرىشـتى ۋە بىزگـە قېتىلىـپ جەڭگـە ئاتالندى. 

شـەھەرلەرنىڭ بىرىـدە، خېلى بەسـتلىك بىر خىتتاينى كاشـغەرلىك 
رزىۋانگـۈل ئىسـىملىك بىر ئايـال تۇتۇۋېلىپ، دەرەخكـە باغالپ قويغان 
ئىكـەن، خااليىـق ئەتراپىغـا توپلىنىـپ تۇرۇپتـۇ. ئـۇ خىتتـاي سـاقچى 
بولـۇپ، ئىسـمى چېـن لـى ئىكـەن. خىتتـاي خـۇددى بوغۇزلىنىشـقا 
تەييـار قىلىنغـان بۇقىـدەك يۇلقۇنـۇپ، ئۆزىنـى قۇتقۇزۇشـقا ھەرىكەت 

قىلىۋاتاتتـى. رزىۋانگـۈل ئۇنى قامچىالشـقا باشـلىدى: 

– سـەن مـاڭا »ھـەي خوتـون! سـەن مېنىڭكـى. سـېنى مېنىڭ 
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قولۇمدىـن ھېچكىـم قۇتقۇزالمايـدۇ« دېدىـڭ - ھە؟! مېنـى ئېغىلنىڭ 
ئۇنتـۇپ  ئىپـالس؟  ھـۇ  بارمـۇ  ئېسـىڭدە  يىقىتقىنىـڭ...  ئىچىگـە 
قالغـان بولسـاڭ يادىڭغـا سـېلىپ قويـاي. سـاڭا مىـڭ قېتىمـالپ 
»مـەن سـاڭا ئـۆچ، سـەندىن نەپرەتلىنىمـەن! مەندىـن ھېچنېمىگـە 
ئېرىشەلمەيسـەن« دېدىـم. ئالالھنىڭ سـەندىن ۋە مەندىـن كۈچلۈك 
ئىكەنلىكىنـى تەكىتلىدىـم. سـەن مەلئـۇن، قـاۋان چېـن لـى، مېنـى 
يالىڭاچـالپ، ئەسـكەرلىرىڭنى باشـالپ كەلدىـڭ. مـەس - ئەلەس 
چېرىكلىرىڭگـە قولـى باغالقلىق بىچـارە بىر ئايالنىـڭ يالىڭاچ ھالىنى 
تاماشـا قىلـدۇردۇڭ. شـۇ چاغـدا يامغـۇر يېغىۋاتقـان ئاسـمانغا قـاراپ 
يىغـالپ تـۇرۇپ، چىن ئىخالسـىم بىلـەن ئالالھقا دۇئـا قىلدىم. مېنى 
مـازاق قىلىـپ: »ئالالھىـڭ ئاڭلىيالمايـدۇ، چۈنكـى ئۇ يوق. بـۇ يەردە 
بـارى مـەن، مانـا مەن چېـن لـى« دېدىڭ. ھازىـر نەدە سـەن - ھە، 
چېـن لى؟! قـارا، ئەتراپىڭدىكى ھەرتەرەپتىن كەلگـەن ئەزىمەتلەرگە 
قـارا! سـېنىڭ مەغلۇبىيىتىڭنـى ئىسـپاتالپ تۇرغـان بايراققـا قـارا! 
ئەمـدى ئالالھنى تونۇغانسـەن، چېن لى؟ گەپ قىلـە! ھازىر ئەجەب 
سـەجدە قىلىپ كېتىپسەن، يەرنى سـۆيۈپ تۇرۇپ ئۆزۈڭ ئىنكار قىلغان 
ئىالھقا يېلىنىپ كېتىۋاتىسـىنا؟! سـېنىڭ نەرىڭ ئەركـەك؟! قورقۇنچاق 
پەسـەندە. سـەن پەسـكەش ئەبلـەخ مېنىـڭ دىلىمغـا قاتتىـق ئـازار 
بەردىـڭ، تېنىمنـى بۇلغـۇدۇڭ. مېنىڭ دىنىمـدا بىر ئايالنىـڭ ئىپىپىتىنى 

ئايـاغ ئاسـتى قىلىشـنىڭ جازاسـى ئۆلۈم! 

خوجا نىياز ھاجى ھاياجانالنغان كىشىلەر توپىغا قاراپ:

– بۇ ئايالنىڭ ئېسى جايىدىمۇ - يا؟ – دېدى. 

بىر كاشغەرلىك ئادەم:
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– پۈتـۈن كاشـغەر خەلقـى ئـۇ ئايالنىـڭ ھېكايىسـىنى بىلىـدۇ، – 
دېـدى. خوجـا نىيـاز ھاجـى:

– ئـۇزۇن مەزگىـل قىيىـن - قىسـتاقالرغا دۇچ كەلگىنـى ئېنىـق، – 
دېدى. 

– رزىۋانگۈلنىـڭ ئائىلىسـى ئابرۇيلـۇق، دىنـدار ئائىلىلەردىن ئىدى، – 
دەپ چۈشـەندۈردى كاشغەرلىك.

– بىلىنىپ تۇرىدۇ. 

– بـۇ چېـن لـى دېگەن مەلئـۇن كۆڭۈل خۇشـى ئۈچۈن ئەسـىرگە 
چۈشـكەنلەردىن ئىپپەتلىـك قىزالرنىـال تاللىۋاالتتـى. ئـۇ موسـكۋادا 
تەربىيەلەنگـەن بىـر كوممۇنىسـت. نۇرغـۇن چـوڭ ئۆلىمـا ۋە دىنـدار 

ئۆلتۈردى.  كىشـىلەرنى 

خوجا نىياز ھاجى خىتتاي ساقچىنىڭ ئالدىغا كېلىپ:

– نېمىلەرنى قىلدىڭ؟ – دەپ سورىدى. 

خىتتاي ھارغىن كۆزلىرى بىلەن ئۇنىڭغا قاراپ:

– غالىپالرنىڭ قانۇنىنى ئىجرا قىلدىم. 

– »غالىپالر«نىڭ قانۇنى نېمە ئىكەن؟

خىتتاي جاۋاب بەرمىگەندىن كېيىن، ياندۇرۇپ سورىدى:

– ئىپپەتلىك قىزالرنى ئاياغ ئاستى قىلىشمۇ؟

– ئۇنى ئۆزۈم ئۈچۈن ياخشى كۆردۈم ۋە خاھلىدىم. 

– مۇشۇنىڭ ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغىلى كەلدىڭمۇ؟

– مەن ئۇالر بۇيرۇغاننى قىلدىم. مەسئۇلىيەت قوماندانالردا. 
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خوجا نىياز ھاجى ئادەملەر توپىغا قاراپ:

– قـاراڭالر، بىزدىـن ئۇنىـڭ تاسمىسـىدىن يېتىلـەپ كەلگەنلەرنى 
سـوراققا تارتىشـىمىزنى تەلـەپ قىلىۋاتىـدۇ، – دېدى. 

ئاندىن خىتتايغا بۇرۇلۇپ:

لـى.  چېـن  تارتىلىمىـز،  سـوراققا  يالغـۇز  ئالدىـدا  ئالالھنىـڭ   –
]قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ ھەممىسى ئالالھنىڭ دەرگاھىغا تەنھا كېلىدۇ[
)مەريـەم: 95( بـۇ ئايەتنـى ئـاڭالپ باققانمىدىڭ؟ ئەلۋەتتە ياق. بىز سـېنى 

باشـلىقلىرىڭنىڭ قىلمىشـلىرى ئۈچـۈن ئەمەس، سـېنىڭ جىنايەتلىرىڭ 
ئۈچـۈن جاۋابكارلىققـا تارتىمىز. 

چېن لى يەرگە يىقىلىپ، ۋارقىراشقا باشلىدى:

– مېنىڭ ئۆلگۈم يوق... 

رزىۋانگۈل قاقاھالپ كۈلۈپ كەتتى ۋە خوجا نىياز ھاجىغا قاراپ:

– جانابىي رەئىس! ئۇنىڭ قولىدا ئۆلگەن قېرىنداشـلىرىمىز ئۇنىڭدىن 
مەرھەمـەت تىلىگـەن ئىـدى. بىـر ئاخشـىمى  يىگىتلەردىـن بىرىنىـڭ 
خۇددى مۇشـۇنىڭدەك، »مېنىـڭ ئۆلگۈم يـوق!« دەپ ۋارقىرىغانلىقىنى 

ئاڭلىدىـم. لېكىـن، چېن لى قاتتىـق تاش يۈرەكلىـك قىلدى. 

چېن لىغا قاراپ گېپىنى داۋام قىلدى:

– ئىنـكار قىالمسـەن؟ ناھايىتـى تـاش يۈرەكلىـك قىلغـان ئىدىڭ. 
سـوغۇققانلىق بىلـەن تاپانچاڭنـى چىقىرىـپ، ئارقـا - ئارقىدىـن بىـر 

نەچچـە پـاي ئـوق ئېتىۋەتتىـڭ. 

تـۇرۇپ،  ئايلىنىـپ  كىشـىلەرنى  ئەتراپىدىكـى  رزىۋانگـۈل  ئاندىـن 
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باشـلىدى: ئـاۋازدا سۆزلەشـكە  ئەممـا كۈچلـۈك  ھەسـرەتلىك، 

– ئۇنىـڭ بىچـارە قۇربانلىـرى ئىڭرايتتى، ئـاھ ئۇراتتـى. كۆزلىرىدىن 
ھاياتقـا بولغـان تەلپۈنۈشـى چاقنـاپ تۇراتتـى. بـۇ چېـن لـى دېگەن 
ئىتنىـڭ كۈچۈكـى ئىسسـىق چېيىنـى ئىچىـپ، تاماكىسـىنى پۇرقىرىتىپ 
چېكىـپ، پەلتوسـىغا چىڭ يۆگىنىپ تاماشـا قىلىپ، كۈلـۈپ ئولتۇراتتى. 
ئاندىن مېنـى زورالپ قۇچىقىغا ئولتۇرغۇزۇۋېلىـپ، يۈزۈمنى قەلەمتىراش 
بىلەن تىالتتى. تەسـەۋۋۇر قىلىپ بېقىڭالر، كـۆز ئالدىڭالرغا كەلتۈرۈپ 
بېقىـڭالر... يۈزۈمدىكـى يارا ئىزلىـرى تېخى يوقىغىنى يـوق. بۇ ئەبلەخ 
يۈزۈمدىـن ئاققـان قانالرنى يـاالپ، گۈلقەقەلىرى ئېچىلىـپ كېتەتتى. 

ئاندىن »ماڭا ئادالەت الزىم!« دەپ قاتتىق ۋارقىرىدى. 

ئەتراپنى سـۈكۈت باسـتى. ھەممەيلەن بۇ كۆزلىرى ياشـقا تولغان، 
جىددىيلەشـكەن ئايالغـا ۋە دەرەخكـە باغالنغـان مەغلـۇپ سـاقچى 
ئەمەلدارىغـا قارىشـىپ قالغان ئىدى. تۇيۇقسـىز، ئاتمىش ياشـالردىكى 
بىـر ئـادەم سـەپلەرنى يېرىـپ ئۆتـۈپ مەيدانغـا ئېتىلـدى. قولىـدا بىـر 
ئەسـكى قىلىـچ كۆتۈرۈۋالغـان ئىدى. خىتتـاي ئەمەلدارنىڭ كاللىسـىنى 
شـۇنداق چاققانلىـق بىلەن ئـۈزۈپ تاشـلىدىكى، نېمە ئىـش بولغىنىنى 
ئاڭقىرالمايـال قالـدۇق. بوۋاينىـڭ »مەن بۇ قىزنىڭ دادىسـى« دېيىشـى 

بىلـەن ئەتـراپ ئوپـۇر - توپۇر بولـۇپ كەتتى. 

ھاجـى  نىيـاز  خوجـا  قۇچاقلىـدى.  چىـڭ  دادىسـىنى  رزىۋانگـۈل 
ئادەملىرىنى تارقىلىشـقا بۇيرۇق قىلدى. كاشـغەر ۋە باشـقا شەھەرلەردە 
ۋە  خائىـن  قوزغىالڭچىـالر  بولـۇپ،  كەتكـەن  قىزىـپ  جەڭلـەر 
ئىشـغالچىالردىن ئـازاد بولغـان رايونالرنى رەتكە سـېلىپ مېڭىۋاتاتتى.

ھەربىر يۇرتنىڭ ئونالرچە ئېچىنىشلىق ھېكايىسى بار ئىدى. 
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خوجـا نىيـاز ھاجى ئـۆز - ئۆزىگە »مـەن ئۇنىڭ دادىسـى« دېگەن 
گەپنىـال تەكرارالپ تۇراتتى. ئۆزىنى ئۇ ئايالنىڭ ئىككىنچى دادىسـىدەك 
ھېـس قىالتتـى ۋە جامائەتكـە، دەھشـەتلىك ئازابقـا دۇچـار بولغـان 
تۈركىسـتاننىڭ ئـۆز شـەرەپ ۋە ئار - نومۇسـىنى قوغدايدىغـان، بەدىنى 
ۋە قەلبىدىكـى يارىلىرىنىـڭ ئىنتىقامىنـى ئالىدىغان سـالىھ مۇسـۇلمان 
دادىالرغـا ۋە شـەرەپلىك ئەۋالدالرغـا ھەرزامان موھتـاج ئىكەنلىكىنى 

تەكىتلەيتتى. 

ئېسـىمگە جۇۋاينىمـەك چولپـان كېلىـپ قالـدى، كاشـكى ئۇمـۇ 
رزىۋانگۈلـدەك بولغان بولسـا... نەدىـن خىيالىمغا كەلـدى بۇ چولپان، 
يـا ئۇنىـڭ دادىسـى بولمىسـام... بـۇ جاپالىـق كۈنلىرىمىز ئۈچـۈن، بىر 
يۇتۇم ئوغىدىن باشـقا نەرسـە ئەمـەس ئۇ. گۈزەل باغۇ - بوسـتانالردا 
بارماقالرنـى قانىتىدىغـان يانتاقالر چوقـۇم بولىدۇ، گۈللەرنىڭ ئارىسـىدا 
زەھەرلىـك يىالنـالر يوشـۇرۇنىدۇ. چولپاننىـڭ ئاشـۇ پەسـكەش چېـن 
لىدىـن پەرقـى يـوق. بىزنىـڭ جېڭىمىـز چېن لـى ۋە ئۇنىڭ قوشـۇنىغا، 
شـۇنداقال چولپانغـا ئوخشـاش ئوغىلىق تىكەنلەرگە قارشـى بولۇشـى 

كېرەك. 

❁❁❁❁❁
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ھەرتەرەپتـە تىنچلىـق ھۆكـۈم سۈرۈشـكە باشـلىدى. كاشـغەردە 
يېڭـى جۇمھۇرىيـەت ئېـالن قىلىنـدى. خوجا نىيـاز ھاجى »شـەرقىي 
سـايالندى.  رەئىسـلىكىگە  جۇمھۇرىيىتى«نىـڭ  ئىسـالم  تۈركىسـتان 
قۇرۇلغـان ھۆكۈمەتنىڭ بـاش ۋەكىللىكىگە بولسـا، قاھىرەگىچە بېرىپ 
ئىلىـم تەھسـىل قىلىپ كەلگەن، سـابىت دامولالم ئىسـىملىك سـالىھ 
بىـر كىشـى سـايالندى. سـابىت دامولـالم مىللـەت مەجلىسـى ۋە 
مىنىسـتىرلىكلەرنى تەشـكىللىدى... ۋەتىنىمىز ئاساسـەن ئازاد بولدى. 

 ئـاز كۈندىـن كېيىـن، ئۈرۈمچىنـى مۇھاسـىرىگە ئېلىـش ئۈچـۈن 
يولغـا چىقتـۇق. ئۈرۈمچـى ئاتالمىـش خىتتاي رەئىسـنىڭ تـۇرار جايى 
ۋە ئاخىرقـى قورغىنـى ئىـدى. مـەن بولسـام قوشـۇننى توپـالش ۋە 
بۇيرۇقالرنـى يەتكـۈزۈش ئۈچۈن قۇمۇلغـا ۋەزىپىگە يولالندىـم. زەپەر 
بىلـەن قۇمۇلغـا قايتالىغىنىـم ئۈچۈن خۇشـال ئىدىم. بىر ئەسـكەرنىڭ 
ئـۆز يۇرتىغـا زەپـەر قۇچـۇپ كىرىشـى نېمىدېگـەن شـەرەپ - ھە! ئۇ 
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ئەمـدى بېشـىنى تىك تۇتـۇپ ماڭىدۇ، كىشـىلەرگە مېھىر - شـەپقەت 
بىلەن نەزەر تاشـاليدۇ ۋە ئۆزى بىلەن خەلقىنى بىر كۈچلۈك رىشـتىنىڭ 
باغـالپ تۇرغانلىقىنى ھېـس قىلىدۇ. ئۇ ئەمدى خەلقنىـڭ تومۇرىدىكى 
بىـر تامچە قانغـا، ئۇالرنىڭ روھى ۋە ئۈمىدىنىڭ بىر پارچىسـىغا، بەختى 
ۋە قايغۇسـىنىڭ بىر قىسـمىغا ئايالنغان بولىدۇ. ئۇلـۇغ زەپەر – خۇددى 
بۈيۈك بەختسـىزلىككە ئوخشاشـال – قەلبلەرنى بىرلەشتۈرىدۇ، بارلىق 

ئۈمىدلەرنـى بىر خۇمدانـدا تاۋاليدۇ.

زەپـەر بىلـەن قايتقـان چەۋەنـداز كوچىـالردا پەخىرلەنگـەن ھالدا 
ماڭااليـدۇ. دېرىزىلەردىـن كۆرۈنگـەن خـۇش تەبەسسـۇملۇق گـۈزەل 
چىرايالرغـا، ئاپتاپتـا كۆيـۈپ كەتكـەن بالىالرغـا، ئۇيـاق - بۇياققـا 
خاتىرجەملىـك ۋە سـائادەت ئىچىـدە بېرىـپ كېلىـپ تۇرغـان كاسـىپ - 
ئۆزىنىـڭ  ئـۇ چەۋەنـداز  تاشـاليدۇ. شـۇ چاغـدا،  نـەزەر  دېھقانالرغـا 
سـېپىلالرنى مۇھاسـىرىگە ئېلىـپ، تـوپ ئوقلىرىنـى ئېتىـپ، يۇرتالرنـى 
خىتتاينىـڭ پاسـكىنا ئاياغلىرىدىـن ئېرىغـداش ئارقىلىق زىممىسـىدىكى 
مەسـئۇلىيەتلەرنى ئازراق بولسـىمۇ ئادا قىلغانلىقىنى ھېـس قىلىدۇ. مانا 
مـەن زەپـەر قۇچقـان چەۋەندازمـەن! نېمىدېگەن گـۈزەل تۇيغۇ - ھە!

يېڭـى پەيدا بولغـان پەيالسـوپالرنىڭ، يەنى ماركسـىزمچىالرنىڭ 
مەغلۇبىيىتىنـى، ئۇالرنىـڭ مەنتىقلىرىنىڭ يوقۇتۇلـۇپ دەرھال ئالالھنى 
ئەسلەشـكە باشـلىغانلىرىنى كۆرسـەم قەلبىم شـادلىققا چۆمىدۇ. مەن 
ئۇالرنىـڭ يالغاندىـن شـۇنداق قىلىـپ قويمىغانلىقلىرىغـا ئىشـىنىمەن. 
كۆزلىرىدىكـى پـەردە كۆتۈرۈلـۈپ، تەبىئىـي ھالـدا ئەزەلىـي بولغـان، 

سـاختىلىق مەۋجـۇت بولمىغـان ئالالھقـا قايتتى. 

يېڭـى ھەربىـي ئايىغىـم بىلـەن كوچىـالردا ئايلىنىـپ يۈرەتتىـم. 
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كەينىمدىـن چاقىرغـان ئـاۋاز ئاڭالنـدى:

– يەنـە قايتىـپ كەپسـەن مانـا مۇسـتافا ، دېسـەم - دېمىسـەم 
ئۇنـى ئىـزدەپ كەلدىڭغـۇ ھەقىچـان!

كەينىمگـە بۇرۇلدۇم، مەنسـۇر دورغـا تۇراتتى. ئۇنىڭ ئـوڭ بىلىكى 
ۋە بېشـى تېڭىقلىق ئىدى. 

– تـاس قاپتىمـەن سـېنى تونۇمىغىلـى، – دېدىم چاقچـاق قىلىپ، 
قۇچاقالشـتۇق. مەنسـۇر دورغا سۆزلەشـكە باشلىدى:

– شـىپاخانىدا بىـر مەزگىـل ياتتىـم. بىلىكىمدىـن ئىككـى - ئـۈچ 
پايـدەك ئـوق چىقىرىلىپتـۇ. سـانىنى مەنمـۇ ئېنىـق بىلمىدىـم. ئـوڭ 
بىلىكىمنىـڭ ۋاقىتلىـق پالەچ بولـۇپ قالىدىغانلىقىنى ئېيتىشـتى. بۇنىڭ 
داۋام  ئېگىـپ  بېشـىنى  ئىچىـدە  پەرىشـانلىق   – چاغلىـق،  كارايىتـى 
قىلـدى، – بـەك كـۆپ ئەزىمەتلەر شـەھىد بولـۇپ كەتتـى. ئۆلۈمدىن 
بـەك  ئۆلتۈرۈشـى  ئىنسـاننى  ئىنسـاننىڭ  بولـدۇم.  نەپرەتلىنىدىغـان 

ئېچىنىشـلىق ئىـش ئىكـەن. 

تىرىشـىمەن  ئۇنتۇشـقا  ئۈچـۈن؟  نېمـە  ھاماقەتلىكلـەر  بۇنچـە 
ئالىمـەن.  قولۇمغـا  قورالنـى  قويـۇپ،  مۈرەمنـى سـىلكىپ  يەنـە  ۋە 
خىتتايـالر ياكـى ئورۇسـالر توپالنغـان تەرەپكە قارىتىپ تـوپ ئوقلىرى 
ياغدۇرۇشـقا باشـاليمەن. ئۇالرنـى ئۆلتۈرگۈم يوق، پەقەتـال ئۇالرنىڭ 
بىزنـى ئۆلتۈرۈشـتىن توختىتىشـنى، قوراللىرىنىـڭ ئاۋازىنى ئۆچۈرۈشـنى 
ئۈمىـد قىلىمەن. ئېچىنىشـلىق بولغىنـى، ئۇالرنىڭ ئۆزلىـرى جىمىقماي 
تـۇرۇپ، قوراللىـرى جىمىقمايـدۇ. مانـا بۇنىڭ ئـۆزى ئاپـەت. ئۇالرنىڭ 
قوراللىرىنىـڭ سـاراڭلىقتىن توختىشـى ئۈچۈن ئۆزلىرى ئۆلۈشـى كېرەك. 
بولـدى بـۇ گەپلەرنـى دېيىشـمەيلى، كۈلەيلـى بىرئـاز. بۇنچـە قانلىق 
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جەڭلـەر ئارىسـىدا ئۇنـى ئۇنتۇيالمىدىڭمۇ؟
ھەيرانلىق بىلەن سورىدىم:

– كىمنى؟
– چولپاننىچۇ! 

– مەن ئۇنىڭ دادىسى. 
بۇ گەپنى ئاڭالپ مەنسۇر قاقاھالپ كۈلۈپ كەتتى:

– سەن ئۇنىڭ دادىسى دېگىن. 
تاشالندۇق ساراي تەرەپكە كۆز تاشالپ قويۇپ، مۇنداق دېدىم:

– كاشـغەردە بىـر قېـرى ئادەمنىڭ مۇشـۇنداق دېگىنىنـى ئاڭلىدىم. 
»مـەن ئۇنىـڭ دادىسـى!« رەئىسـىمىز خوجا نىيـاز ھاجىنىڭمـۇ »مەن 
ئۇنىڭ دادىسـى!« دېگىنىنى ئاڭلىدىم. دوسـتۇم مەنسـۇر دورغا، شـۇنى 
بىلىـپ قويغىنكـى، ۋەتىنىمىزنىـڭ دائىـم »مەن ئۇنىڭ دادىسـى!« دەپ 

تۇرىدىغـان كىشـىلەرگە قاتتىـق ئېھتىياجى بار. 

مەنسۇر دورغا مۈرەمگە قېقىپ قويۇپ:

– ئۇرۇش سېنىڭ نېرۋىلىرىڭنى چارچىتىۋېتىپتۇ، ئاداش، – دېدى. 

– بەلكىم، – دېدىم ئەپسۇسالنغان ھالدا. 

– ئۈرۈمچىگە باردىڭالرمۇ؟

– قورشاۋغا ئالدۇق، ئۇرۇش تۈگەشكە ئاز قالدى. 

– مېنىڭچـە بولسـا بىزنىـڭ ئەزىيەتلىرىمىـز تېخـى تۈگىمەيـدۇ، – 
دېـدى مەنسـۇر دورغا كۈلۈپ قويۇپ، بىز ھازىر ئىككى ئارىدا قىسـىلىپ 
قالـدۇق، بىـر تەرەپتـە خىتتـاي كاپىرلىـرى، يەنـە بىر تەرەپتـە ئورۇس 
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كوممۇنىسـتلىرى. ئىككىلىسـىنىڭ كـۆزى بىزدە، ئىككىلىسـى دىنىمىزنى 
يـوق قىلىش كويىـدا. چۈنكى، دىنىمىزنى يوق قىلسـا بىزدىـن قۇتۇلغان 
بولىدۇ. ئۇالرنىڭ ئاتالمىش پەيالسـوپلىرىنىڭ شـۇنداق دېيىشكەنلىرىنى 
ئاڭلىدىـم. ئـۇالر ئىشـغال قىلىشـقان بـەزى شـەھەرلەردىن قاچقـان 
چاغـدا يـوق قىلىۋېتىشـكە ئۈلگۈرەلمىگـەن مەخپىـي ھۆججەتلىرىنى 
ئوقـۇدۇم، ئۇالردىمـۇ مۇشـۇنداق مەزمۇنـالر باركـەن. مەنـدە بۇنـداق 
ماتېرىيالالردىـن خېلـى بار، ئۇالرنـى خوجا نىياز ھاجىغـا ئاپىرىمەن. بۇ 

راسـتال يېڭىچە ئەھلىسـەلىپ ئۇرۇشـى ئىكەن. 

– چولپـان زالىمالرنىـڭ قانىتـى ئاسـتىدا قېچىپ كەتتـى، – دېدى 
مەنسـۇر تۇيۇقسـىز قۇلىقىمغـا پىچىرالپ. 

– سەن قانداق بىلىسەن؟

– ئۇنى ئۆزىنىڭ قىلىۋالغان ئەمەلدار ئەڭ بۇرۇن قاچقانالردىن. 

– ئۇنىـڭ بىلـەن رزىۋانگۈلنىـڭ ئارىسـىدا ئاسـمان - زېمىـن پەرق 
بـار، – دەۋەتتىم ئىختىيارسـىز.

– چولپاننىـڭ پۈتـۈن ئۆمـرى توپـا - تۇپـراق، – دېـدى مەنسـۇر 
كۈلۈپ، – ھەتتا الي - التقا. سـەن ئۇنى مېنىڭچىلىك بىلمەيسـەن. 
بېـرەي،  سـۆزلەپ  ئـازراق  ھەققىـدە  چولپـان  قېتىـم  تۇنجـى  سـاڭا 
قەدىرلىـك دوسـتۇم. ئۇنىـڭ ئوندىـن ئارتـۇق ئاشـىقى بـار ئىـدى. ئات 
باقاردىـن تارتىـپ پادىچـى بالىغىچـە، نـۆۋەت تۇتقـان ئەسـكەردىن 
ئۇنىڭغـا زىبـۇ - زىننەتلـەر سـوۋغا قىلىدىغـان قېرى بايغىچە... سـەن 
بـەك سـاددا، ئەخمەق ئىكەنسـەن، مۇسـتافا. قايغۇرما... مەن سـاڭا 
قەتئىـي ئوخشـىمايمەن. بـۇ قـارا كۈنلـەر مـاڭا بىـر خىـل كىشـىدىن 
باشـقىغا ئىشەنمەسـلىكنى ئۆگەتتـى. قولىغـا قـورال ئېلىـپ ئۆلگۈچە 
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جـەڭ قىلغـان ئادەمگىـال ئىشـىنىمەن. ھازىرقى دەۋر پىتنە - پاسـاتقا 
تولغـان، ئازغـۇن بىـر دەۋر، بـۇ دەۋردە ياشاشـنىڭ ئـۆزى بىتەلەيلىك. 
ئۈرۈمچىگـە  ئەگـەر  ئىشـەنگىنكى،  كەتتـى.  ئۈرۈمچىگـە  چولپـان 
كىرىشـكە مۇۋەپپـەق بواللىسـاق، سـېنىڭ ئالدىڭغـا يىغـالپ يـاردەم 
تىلـەپ كېلىـدۇ. ھەممەيلەنگە زىيانكەشـلىككە ئۇچرىغـان ئىپپەتلىك 
ئايـال بولـۇپ كۆرۈنىـدۇ. كىشـىلەر ئۇنىڭ كۆز ياشـلىرىغا ئىشىنىشـىدۇ. 

سـېنىڭمۇ ئوخشاشـال قەلبىـڭ ئېرىـپ كېتىدۇ. 

– خائىنالرغـا ئۆلـۈم! – دېدىـم زەردە بىلـەن، تاپانچامنى سـىالپ 
قويغاچ. 

مەنسۇر مۈرىسىنى قېقىپ، كۈلۈپ قويۇپ:

– قىاللمايسەن. شۇنداق قىلىشىم زۆرۈر دەپ قارامسەن؟

– ۋەتىنىمىزنى ئوغىلىق تىكەنلەردىن، پارازىت ئوتالردىن ئېرىغدىشىمىز 
الزىم. 

– تىكەنلەرنـى ئالـالھ ياراتقـان، پارازىت ئوتـالر ھەردائىم بار. ھە 
راسـت، مـەن بىـر تاغلىـق ئايـال بىلـەن ئۆيلەندىـم. جـەڭ، ئـۇرۇش 

ھەققىـدە جىـق بىر نەرسـە بىلمەيـدۇ. ھە، سـەنچۇ؟

– بىـر - ئىككى كۈن قۇمۇلدا بولىمەن، ئۇنىڭدىن كېيىن ئۈرۈمچىگە 
قايتىمەن. 

– مەن سىلەرگە ئىككى ھەپتىلەردىن كېيىن قوشۇالاليمەن. 

نىشانسـىز  كوچىلىرىـدا  قۇمۇلنىـڭ  بىلـەن خوشلىشـىپ،  مەنسـۇر 
باشـلىدىم.  ئايلىنىشـقا 

❁❁❁❁❁
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نېمىـال بولمىسـۇن، بىـز رۇسـىيە ۋە خىتتايدىـن ئىبـارەت ئىككـى 
چـوڭ دۆلەتنىڭ ئارىسـىدا قىسـىلىپ قالغان كىچىك بىـر دۆلەت ئىدۇق. 
لېكىـن كىچىكلىكىمىزنـى باھانە قىلىپ، تاجاۋۇزچىالرغا ئىشـىكىمىزنى 
ئېچىـپ، ئالالھنىـڭ بىزگە ئاتـا قىلغـان نېئمەتلىرىنى بـۇالڭ - تاالڭ 
قىلىشـلىرىغا قـاراپ تۇرامـدۇق؟ ئەلۋەتتـە يـاق! ئـۇرۇش بىـر ئـاي، 
ئىككـى ئاي، بىـر يىل ... ئالالھنىـڭ خاھلىغىنىچە ئۇزىراپ كەتسـۇن، 
پۈتـۈن ئۆمرىمىز جەڭ مەيدانىدا ئۆتۈپ كەتسـىمۇ كەتسـۇن، بۇ بىزنىڭ 

تەقدىرىمىـز دېمەكتـۇر، بىزنىڭ باشـقا تاللىشـىمىز يوق. 

– ئـۇرۇش ھەممە نەرسـىنى ۋەيـران قىپتۇ، ھەممە يـەر خارابە، – 
دېـدى خوجـا نىياز ھاجـى ئەتراپقا قاراپ. 

– قۇدايىـم، سـوغىس جۈرېگىمىزدېگـى ئالالھقا ئـەرى ئۆزىمىزگە 
بولغـان سـېنىمىمىزدى جـوق قىلماسـىن، – دېـدى شـەرىپخان تۆرە. 
ئـۇ بەسـتلىك، سـۈرلۈك ئـادەم بولۇپ، خـۇددى ئالالھ ئۇنـى جەڭچى 

بولۇشـى ئۈچـۈن ياراتقانـدەكال ئىدى. 

– ھەممە يەردە ئاچ - يالىڭاچالر. 

– بىلېمىن، قاجى، سوغىستىڭ بەدىلى ئاۋىر. 

– ھەريەرنى قورقۇنچ - ئەندىشە ئەسىر قىلىپتۇ. 

– قانـداي قىالمىز؟ – شـەرىپخان تـۆرە خوجا نىيـاز ھاجىغا يېقىن 
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كېلىـپ داۋام قىلـدى، – مېنىـڭ ئويـۇم، ئۈرۈمجىگە كىرېيىـك، ئۈمىد ئاز 
بولسادا. 

– شۇنداق قىلىشىمىز كېرەك. 

»شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى«نىڭ قۇرۇلۇش مۇراسىمى
)12 - 11 - 1933(

بۈتۈندېـي  ئىلېنـى  مېـن  ئۈرۈمجـى  يـە  بىتېرمىـز،  ئۆلىـپ  يـە   –
ئاالرمىـز.  قولىمىزغـا 

بـۇ گەپلـەر بولۇۋاتقـان چاغـدا، جىـن شـۇرېن بىلەن رۇسـالرنىڭ 
ئوتتۇرىسـىدا مۇسـۇلمانالرنى ئېزىدىغـان ماددىـي ۋە ئەسـكىرىي ياردەم 
ھەققىـدە كېلىشـىم بولۇۋاتاتتـى. ئەمەلىيەتتـە رۇسـالر جىن شـۇرېنغا 

ئىشەنمەيتتى. 

شـۇڭا، دەرھال ھەرىكەتكە كېلىپ، خىتتاي ئارمىيەسـى ئىچىدىكى 
نىيىتـى بـۇزۇق ئاتالمىـش خىتتـاي قوماندان شـېڭ شىسـەيگە ياردەم 
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ئۆزگىرىـش  ئىـدى. ھەربىـي  بـەردى. شـېڭ شىسـەي كوممۇنىسـت 
مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدى، جىن شـۇرېن رۇسىيە ئارقىلىق خىتتايغا قېچىپ 
كەتتـى. ھوقۇق پۈتۈنلەي شـېڭ شىسـەي ۋە ئۇنىڭ كوممۇنىسـت قول 
چوماقچىلىرىنىڭ قولىغا ئۆتتى. رۇسـالر بىلەن شـېڭ شىسـەي ئارىسىدا 
ئۆزئـارا يـاردەم بېرىـش نامـى ئاسـتىدا بىـر يېڭـى كېلىشـىم تۈزۈلـدى. 
شـېڭ شىسـەي شـەرقىي تۈركىسـتاننىڭ خام ئەشـيالىرىنى رۇسـالرغا 
ئەۋەتىـپ بېرىشـنى ۋەدە قىلدى. رۇسـالر بۇنىڭ بەدىلىگە مۇھاسـىرىنى 
يېرىـپ چىقىـپ، يېڭـى قۇرۇلغـان تۈركىسـتان ئىسـالم جۇمھۇرىيىتىنى 
يوقىتىـش ئۈچـۈن ئەسـكىرىي كۈچ ۋە قـورال - ياراق يـاردەم قىلىدىغان 
بولۇشـتى. 1933 - يىلـى دېكابىرنىـڭ مەلـۇم بىـر كۈنـى رۇسـالرنىڭ 
ئوتتـۇز ئايروپىـالن، يىگىرمـە تانـكا، ئەللىك ئۇرۇش ماشىنىسـى بىلەن 
قورالالنغـان ئۈچ برىگادا ئەسـكىرى ئىلى، چۆچـەك يوللىرىغا تۆكۈلدى. 

خەۋەرلـەر تولىمـۇ بىئارام قىالتتى. كىشـلەر بىزنىڭ تۇيۇقسـىز يېتىپ 
كەلگـەن ياردەمچـى قوشـۇنغا تـەڭ كېلەلمەسـلىكىمىزدىن ھەددىدىن 

ئارتۇق ئەنسـىرەيتتى. 

– تېخى تۈنۈگۈن ئۇرۇش قىلىۋاتاتتۇق، – دېدى خوجا نىياز ھاجى. 

بۇ گەپنى ئاڭقىرالمىغان شەرىپخان تۆرە:

– بۈگۈنشى؟ – دېدى. 

– بۈگۈنكـى ئۇرۇشـىمىز ئۆزىمىزنـى ھاالكەتكـە ئېتىشـتىن باشـقا 
نەرسـە ئەمـەس، – گېنېرالغا قـاراپ گېپىنى داۋام قىلدى، – شـۇنداقتىمۇ 

بىزنىـڭ ئۇرۇشـتىن باشـقا چىقىـش يولىمىـز بارمـۇ، قەدىرلىـك تۆرەم؟

– مېن ساياسـات دېگېندى بىلمېيمىـن، تەجرىبېلېردېن ئۈيرېنگېنىم، 
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بىزدىڭ تېك شـىغار جولىمىز سـوغىس. سـوغىس مايدانىندا جېڭبېسېك، 
جاۋدىـڭ ئۆزى قورال تاسـتاۋى قىيىن. 

– ئۇنداقتـا ئۇرۇشـنى ئاداققىچـە داۋام قىلىمىز، – دېـدى خوجا نىياز 
ھاجى قوزغىالڭچى قوشـۇنغا ئوق ياغدۇرۇۋاتقـان ئايروپىالنالرغا قاراپ 

قويۇپ. 

بـۇ ئارىلىقتـا، رۇسـالر ئەسـكىرىي، تىجارىـي شـۇنداقال سىياسـىي 
مۇتەخەسسىسـلەرنى ئەۋەتكـەن ئىـدى. ئۈرۈمچىدىكـى يېڭى خىتتاي 
رەئىسـى شـېڭ شىسـەيگە ئەۋەتىلگەن ئىككى چوڭ مەسلىھەتچىنىڭ 
بىـرى، كېيىنچـە سـوۋېت ئىتتىپاقىنىـڭ ھۆكۈمـەت رەئىسـى بولغـان 

ئىدى.  مالىنكـوف 

مالىنكـوف ناھايىتـى قـۇۋ، قاقبـاش بولـۇپ، ئۇنىـڭ اليىھەلىرىگە 
ۋە پىكىرلىرىگـە سـەل قارىغىلـى بولمايتتى. ئۇ شـېڭ شىسـەي بىلەن 

كۆرۈشـۈپ مۇنـداق دېدى:

– مېنىـڭ ئـۇرۇش ھەققىـدە بىـر پىكرىـم بـار، ئەگـەر ئەمەلگـە 
ئېرىشـىمىز.  غەلىبىگـە  جىـق  ئاشۇرالىسـاق 

– خوش؟ – دېدى شېڭ. 

– بىـزدە بىـر تۈركـۈم تامامەن رۇسـىيەدە تەربىيەلەنگەن شـەرقىي 
تۈركىسـتانلىق كوممۇنىسـت ياشـالر بار... ئۇالر ناھايىتى ئىشـەنچلىك. 
ئەگـەر بىز ئۇالرنى يۆلـەپ ھاكىمىيەتنىڭ غوللۇق يەرلىرىگە قويسـاق، 
ئۇ چاغدا ئۇرۇشـنىڭ تۈسـى ئۆزگىرىدۇ. ئۇرۇشـنى خۇددى مۇتەئەسسىپ 
خوجا نىياز ۋە ئادەملىرى بىلەن يېڭىلىقپەرۋەر ھاشـىم ھاجى ۋە سـەيىد 

ھاجى قاتارلىقالر ئوتتۇرىسـىدا بولۇۋاتقاندەك قىلىپ كۆرسـىتەلەيمىز. 
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بۇ پىكىرنى شـېڭ شىسـەي قـوش قولـالپ قۇۋۋەتلىدى. شـەرقىي 
تۈركىسـتانلىق كوممۇنىسـت »يولداشـالر« دەرھـال توپالندى. سـەيىد 
ھاجى ئۆز ۋاقتىدىكى ناتسىسـت گېسـتاپوچىلىرىنىڭكىگە ئوخشايدىغان 
ئىسـتىخبارات ئىدارىسـىغا رەئىـس قىلىـپ سـايالندى. سـەيىد ھاجـى 
شـەرقىي تۈركىسـتانلىقالردىن ئىنتىقـام ئېلىـش ۋە ئۇالردىـن مەلۇمات 
 - شـەھەر  ئوينىـدى.  ئويۇنالرنـى  پەسـكەش  ئـەڭ  ئىگىلەشـتە 

شـەھەرلەردە ئىسـتىخبارات ئىدارىسـىنىڭ شـۆبىلىرى قۇرۇلـدى. 

ئالـالھ بىزگـە ئاتـا قىلغان بـار كۈچىمىـز بىلـەن ئۇرۇشـۇۋاتاتتۇق. 
جـەڭ چىـن مەنىدە دەھشـەتلىك بولۇۋاتاتتـى. ئۇرۇش پەقـەت روھنى 
تەندىـن جـۇدا قىلغۇچى مىلتىـق، ئايروپىـالن، تانكا، قالقانـالر بىلەنال 
ئەمـەس، بەلكـى كوممۇنىسـتالر ناھايىتـى ماھىـر بولغان چىقىمسـىز 
بىر ئۇسـۇلدىمۇ بولۇۋاتاتتى. بارا - بارا كوممۇنىسـتالر غالىب كېلىشـكە 

باشـلىدى، بىـز ئۈرۈمچىدىـن چېكىنىشـكە مەجبۇر بولـۇپ قالدۇق. 

دوسـتۇم مەنسـۇر دورغـا ئۇالرغـا ئەسـىرگە چۈشـۈپ قېلىـپ، بىـر 
ئامالـالر بىلەن قېچىـپ قۇتۇلغان ئىدى. يېنىمىزغـا قايتىپ كەلگەندىن 
كېيىـن، ئاجايىـپ - غارايىپ سـوراق قىلىنىـش جەريانلىرىنى سـۆزلەپ 
بـەردى. بـۇ مەنسـۇر دورغا ھەيـدەپ ئاپىرىلغـان »ج خ ئورگىنى« دەپ 
ئاتالغان ئىسـتىخبارات بىناسـىدا بولغان ئىشـالر بولۇپ، دەھشـىتىدىن 
كىشـىنىڭ تەسـەۋۋۇرىغا سـىغمايتتى. مەنسـۇر دورغا قىيناقتىن يىقىلىپ 

ۋە: قاپتۇ 

– مـەن تاغلىـق، ئـۇرۇش دېگەننـى چۈشـەنمەيمەن. سـاۋادىممۇ 
يـوق. ئىسـيانچىالر مېنىـڭ قـوي - پادىلىرىمنـى زورالپ ئېلىۋالـدى، 
ئاندىـن سـىلەر كېلىـپ مېنـى تۇتتـۇڭالر... مـەن گۇناھسـىز، ئـۇرۇش 
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دېگەننـى بىلمەيمـەن، – دەپتـۇ.

سەيىد ھاجى

ئىسـتىخبارات مەركىـزى جەھەننەمگىـال ئوخشـايدىكەن، مۇدىـر 
سـەيىد ھاجـى ئـۆزى ئىـش بېشـىدا تـۇرۇپ چالۋاقاپتۇ: 

– ھـەي دۆت خائىنـالر! نېمىشـقا مۇتەئەسسـىپ، خائىـن خوجا 
نىيازنىـڭ سـېپىدە ئۇرۇش قىلىشىسـەن؟ ئۇنىـڭ  ماللىرىڭالرنى ئالداپ 
مىليونلىرىنـى...  يىغقـان  تۇيدۇرمـاي  سـەنلەردىن  ئېلىۋالغانلىقىنـى، 
بولسـا  ئۆزىنىـڭ  خەجلىگىنىنـى،  سـېتىپ  ئورنىـدا  مـال  سـەنلەرنى 
ھەددى - ھېسابسـىز مال - دۇنيا، خوتۇن - كېنىزەككە سـاھىبلىقىنى 

بىلشمەمسـەن؟ قـارا مانـا ئۇنىـڭ رەزىل قىلمىشـلىرى...

شـۇنىڭ بىلـەن ئۇنىـڭ ئالدىغـا ئويدۇرمـا خـەۋەر، يالغان سـان - 
سـىفىر، ياسـالما فوتو سـۈرەتلەرنى يېيىشـقا باشـالپتۇ.

ئوخشـاش ئىشنى شـەرىپخان تۆرە ۋە باشـقا مۇھىم رەھبەرلەرنىڭ 
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ھەممىسـى ھەققىـدە قىلىـدۇ. مۇشـۇنداق يالغـان - ياۋىداقـالر بىلەن 
ئەسـىرلەرنىڭ روھىـي يۆلەنچۈكلىرىنـى بىرمۇبىـر ئـۆرۈپ تاشـلىغاندىن 
كېيىـن، سـەيىد ھاجـى زەبانىيلىرىنـى چاقىرىـپ قىيىـن - قىسـتاقنى 
باشـاليدۇ. ئۇالرنىـڭ قەبىھلىكتە جاھاندا تەڭدىشـى يوق سـايمانلىرى 
قىيىـن - قىسـتاققا ئېلىنغانالرغـا جەھەننەمنىـڭ ئازابىنـى تېتىتىـدۇ. 
قىلمـاي  غىـڭ  ياكـى  باشـاليدۇ  ۋارقىراشـقا  يىغالشـقا،  بىچارىلـەر 
ئۆلىدۇ. ئەتىسـىدىن باشـالپ، بۇ مەسـۇم ئادەملەرگـە مەجبۇرىي ئىمزا 
قويغۇزۇلغان ئىقرارنامىلەر »شـىنجاڭ گېزىتى« گە بېسـىلىپ تارقىلىشـقا 
باشـاليدۇ. بـۇ گېزىتنىڭ مۇدىـرى ۋەن بـاۋ دېگەن پەسـكەش خىتتاي 
بولـۇپ، خائىنـالر ياكى ئىسـتىخباراتچى شـايكىالر يازغـان يازمىالرنى 
تۈركىسـتان ئەۋالدلىرىنىـڭ نامىـدا نەشـر قىالتتى. ئـۇرۇش مەيدانلىرى 
كۆپىيىـپ، ھەرتەرەپتىن ھۇجۇم بولۇۋاتاتتـى. قوزغىالڭچىالر جەڭگاھتا 
قورال تۇتقان ياۋ بىلەن ئېلىشىشـتىن باشـقا يەنە ئەڭ چوڭ دۈشـمەن 

روھىـي چۈشـكۈنلۈك بىلـەن ئېلىشىشـقا مەجبۇر قالغـان ئىدى. 

ئۆمـرۈم بويـى ئۇنتۇيالمايدىغان ئۇ كـۈن كەلدى... ئاھ، كاشـكى، 
ئالـالھ مـاڭا ئـۇ كۈننـى كۆرسـەتمەي تۇرۇپـال ئامانىتىنى ئالسـىچۇ. 
1934 - يىلـى ئىيـۇل ئېيىـدا، جـەڭ ناھايىتـى قىزىـپ كەتتـى. ھەر 
تەرەپتىـن خىتتـاي ۋە رۇس كوممۇنىسـتالر، ئۇالرنىـڭ گۇماشـتىلىرى 

بولغـان يەرلىـك خائىنـالر مىغىلـداپ باراتتى. 

– قېرىنداشـلىرىم، ئالدىمىـزدا شـەھىدلىكتىن باشـقا يـول يوق! – 
دېـدى خوجا نىيـاز ھاجـى ئەتراپىغـا قاراپ. 

شـەرىپخان تۆرە ئېلىشىشـتىن ھېرىپ ھالى قالمىغان، ئۈستبېشىنى 
توپا - چاڭ بېسـىپ كەتكەن ئىـدى. ئايروپىالن ۋە تانكىالر توختىماي 



تۈركىستان كېچىلىرى

112

ئـوت چاچرىتىـپ تۇراتتـى، يولـالر جەسـەتلەر بىلەن تولغـان، ھاۋانى 
قان ھىـدى قاپالپ كەتكـەن ئىدى. 

– بۇ جول بىز جېڭىلدىك سېكىلدى، – دېدى شەرىپخان تۆرە. 
خوجا نىياز ھاجى:

– باشقا بىر ئورۇنغا يۆتكەلمىسەك بولمىدى، – دېدى. 

شەرقىي تۈركىستان ئىسالم جۇمھۇرىيىتى ئارمىيەسى

دۈشـمەنلەر كۆپىيىـپ كەتتـى. بىـز تەرتىپسـىزال چېكىنىشـكە 
مەجبـۇر بولدۇق ۋە كۈچ سېلىشتۇرمىسـىدا بىـز ناھايىتى ئاجىز تەرەپ 
ئوبدانـال  بولغـان بـۇ جەڭـدە، تەرتىپسـىز چېكىنىشـنىڭ دەردىنـى 
تارتتـۇق. قـول - پۇتلىرىمغا سـانجىلىۋاتقان تىكەنلەرگە پىسـەنتمۇ 
قىلمـاي، بىـر قىياغـا يامىشىشـقا باشـلىدىم. ئېگىـز بىـر چوققىغـا 
ئۇالشـقاندىن كېيىـن، ھاسـىراپ - ھۆمـۈدەپ تـۇرۇپ يىراقالرغـا 
قارىدىـم... ۋاي ئالـالھ! خوجـا نىياز ھاجى، شـەرىپخان تـۆرە ۋە بىر 
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تۈركـۈم باشـقا قېرىنداشـلىرىمىز دۈشـمەننىڭ قولىغا چۈشـۈپ قالغان 
ئىـدى. ئۇالرنىمۇ چوقۇم »ج خ ئورگىنى« دەپ ئاتالغان ئىسـتىخبارات 

مەركىزىگـە قاراشـلىق بىـر يەرلەرگـە ھەيدەپ مېڭىشـقانىدى. 

ئۈمىدلـەر قـۇرۇدى. قانىتـى سـۇنغان قۇشـقا ئوخشـاپ قالدىـم. 
قەلبىمدىكى ھەممە نەرسـە - مۇھەببەت، ئۈمىد، غەلىبە ھەممىسـى 
ئۆلـدى؛ خۇددى تۈنۈگـۈن چولپان يۈرىكىمدە ئۆلگەندەك. كۈرەشـچان 
ئىـدى؛  قالغـان  ئەسـلىمىلىرى  پەقـەت  بولغـان،  غايىـپ  كۈنلـەر 
خـۇددى كۆزدىـن غايىـپ بولـۇپ، ئـۆز ۋاقتىـدا ھېچقانـداق خەۋىرىنى 
ئااللمىغان مەنسـۇر دورغىنىڭ ئەسلىمىلىرىگە ئوخشـاش. بالىلىقىدىن 
باشـالپ كوممۇنىـزم سەپسەتىسـىدە تەربىيەلەنگـەن بۇ تۈركىسـتان 
ئەۋالدلىرىنىـڭ ئېڭىدىكـى رەھىمسـىزلىك، قۇلچىلىـق ۋە ئىنقىالبقـا 
بولغـان ئۆچمەنلىكلەرنـى كـۆرۈش مېنـى بەك بىئـارام قىالتتـى. ماڭا 
ئـەڭ ھـار كەلگىنـى، دوغىالققىنـا، پولتـاي كـۆز، ئـاۋازى بـوم بىـر 
يۇرتدېشـىمنىڭ ئـۆز قېرىنداشـلىرىنى قـوي ھەيدىگەنـدەك ھەيـدەپ 
مېڭشـى ۋە ئۇالرغـا ھايۋانـدەك مۇئامىلە قىلىشـىنى كـۆرۈش بولدى. 

خوجـا نىياز ھاجى ۋە شـەرىپخان تۆرىگە نېمـە بولغانلىقى خېلى 
ئۇزۇنغىچە سـىر تۇتۇلدى. چۈنكى، ئۇالر ۋە باشـقا ئەسـىرلەرنى تاغ 
جىلغىلىرىنىـڭ ئارىسـىدىكى نامەلـۇم بىـر يەرگـە ئېلىپ كېتىشـكەن 

ئىدى... 

ئىسـتىخبارات مەركىزىدە خوجا نىيـاز ھاجى يىرتىق كىيىملەر بىلەن، 
بەدەنلىـرى تىتمـا - تىتمـا بولـۇپ كەتكەن ھالـدا ئولتۇراتتى. سـوراق 
مىسلىسـىز دەھشـەتلىك بولۇۋاتقان بولۇپ، نۇرغۇن مۇھىم شەخسـلەر 
قاتناشـقان ئىـدى. ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە رۇسـالردىن مالىنكـوف فىدىن، 
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زاخـاروف، ئىۋانـوف ۋە دوكتـور جـورا ۋىيلـوف، خىتتايالردىـن جالـالت 
شـېڭ شىسـەي، جاڭ مىنفاڭ، »شـىنجاڭ گېزىتى« بـاش مۇھەررىرى 
ۋاڭ باۋشـىن، كېيىنچـە خوتەنگـە ۋالىـي بولـۇپ تەيىنلەنگـەن فـاڭ 

بەيفەنلـەر بـار ئىدى. 

خوجـا نىيـاز ھاجى كۆزلىـرى قىزىرىـپ كەتكەن، ماغدۇرسـىز ھالدا 
ئۇنىڭغـا قـاراپ  ئىسـتىخبارات مۇدىـرى سـەيىد ھاجـى  ئولتۇراتتـى. 

ۋارقىرىدى:

– جىنايىتىڭنى ئېتىراپ قىالمسەن - يوق؟!

خوجـا نىيـاز ھاجى كۈلۈپ كەتتـى، ھازىرال قـان چاچرىتىپ چىقىپ 
كېتىدىغانـدەك بولـۇپ كەتكـەن كۆزلىـرى بىلـەن ئۇنىڭغـا تىكىلىـپ 

تۇرۇپ:

– سەنچۇ؟! – دېدى. 

– مەن؟!

– ھەي سەيىد، خائىن مەنمۇ يا سەنمۇ؟

خائىن سـەيىد خوجا نىياز ھاجىنىڭ يۈزىگە بىر شـاپىالق سـالدى. 
جۇمھۇر رەئىسـىمىز باغالنغان قوللىرىنى سـىلكىپ مەسـخىرە ئارىالش 

پىچىرلىدى. 

– كۆكۈيۈندەك نېمانداق ئادەمنىڭ ئىچىنى سىقىدۇ ماۋۇ؟...

– راستىڭنى ئېيت!

– ھەممىسـى روشـەن تۇرمامـدۇ، – دېـدى خوجـا نىيـاز ھاجـى 
كۈلـۈپ، – ئەركىنلىكى ۋە شـان - شـەرىپىنى قوغدىغانالرنىڭ قوللىرىدا 
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كىشـەن. نىجىس خائىنالرنىڭ قولىدا بولسا ئىشـالرنىڭ تىزگىنى، قامچا 
ۋە زۇلمەتلىـك زىندانالرنىـڭ ئاچقۇچـى. يەنـە بىـر ھەقىقـەت شـۇكى، 
مـەن ھامىنـى ئۆلىمەن. شـۇڭا مەن سـېنىڭ يۈزۈڭگـە تۈكۈرەلەيمەن، 

تۈفىي!... 

بۇنىڭدىـن چۆچۈپ كەتكەن سـاتقىن ئىسـتىخبارات مۇدىرى خوجا 
نىيـاز ھاجىغا نەپرەت بىلـەن قاراپ:

– توغرا دېدىڭ، ئۆلىسـەن، ئىت ئۆلۈمىدە ئۆلىسـەن! جەسـىتىڭنى 
ھېچكىـم تاپالمايدۇ، – دېدى. 

نېمـە قىممىتـى بولسـۇن؟ روھىـم تاغالردىـن  – جەسـىتىمنىڭ 
تۇرسـا.  ئۆلمەيدىغـان  كۆتۈرۈلىدىغـان،  يۈكسـەكلەرگە  ئېشـىپ 

قولىدا قەلەم قەغەز تۇتۇۋالغان باش مۇھەررىر گەپكە ئارىالشتى:

– روھ دېگەن نېمە؟

خوجا نىياز ھاجى ئۇنىڭغا قاراپ قويدى، ئۇنى تونۇيتتى:

نەشـر  يازمىـالر  كوڭزىچىلىقتىـن  دىنىدىـن،  بـۇددا  گېزىتىڭـدە   –
سـورىدى.  دەپ   – قىلمامسـەن؟ 

– سوئالنى مەن سورىدىم. 

– ماقۇلە... روھنىڭ ماھىيىتىنى پەرۋەردىگارىم بىلىدۇ. 

– پەرۋەردىگار دېگەن نېمە گەپ؟

– ياراتقۇچى. 

– قايسى ياراتقۇچى؟

شـەك  ياراتقانلىقىـدا  شىسـەينى  شـېڭ  مالىنكوفنـى،  سـېنى،   –
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ياراتقۇچـى.  يېگانـە  ياراتقۇچـى.  بولمىغـان 

مالىنكوف زاڭلىق قىلغاندەك قىلىپ:

– تەبىئەت، – دېدى. 
– ئەمىسـە مەن سـوراپ باقاي، تەبىئەت دېگـەن نېمە؟ – دېدى 

خوجـا نىياز ھاجى مەسـخىرىلىك كۈلۈپ قويۇپ. 

– كۆرۈنگەن ھەممە نەرسە. 
– بۇ تەبىئەتنى كىم باشقۇرىدۇ؟ كىم ياراتقان؟

– بۇ دېگەن مۇتەئەسسـىپلەرنىڭ سەپسەتىسـى، – دېدى سـەيىد 
ھاجى. 

خوجـا نىياز ھاجى كۈلۈمسـىرەپ قويۇپ قۇرئاندىكـى مۇنۇ ئايەتنى 
پىچىرلىدى:

]ئـۇالر )يەنـى قىيامەتنـى ئىنـكار قىلغۇچىـالر(: »ھايـات دېگـەن پەقـەت 
دۇنيادىكـى ھاياتىمىـزدۇر، ئۆلىمىـز ۋە تىرىلىمىـز )يەنـى تۇغۇلىمىـز(. پەقـەت 
زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلەن يوق بولىمىز« )دەيدۇ(. ئۇالر بۇ خۇسۇستا ھېچقانداق 

مەلۇماتقـا ئىگـە ئەمـەس، ئـۇالر پەقەت گۇمـان بىلـەن سۆزلەيدۇ[)جاسـىيە: 24(

– پۈتـۈن خەلقنـى ئالدىغانلىقىڭنـى ئېتىـراپ قىلىشـىڭ كېرەك، – 
دېـدى سـەيىد ھاجـى يېقىـن كېلىـپ، پەس ئـاۋازدا. 

– سـەنمۇ ئـۆز ئەركىنلىكـى ئۈچـۈن جـەڭ قىلغـان بـۇ خەلقنىـڭ 
كۆزىنـى بويىغانلىقىڭنـى ئېتىـراپ قىلىشـىڭ كېـرەك. 

– قانچىلىـك بايلىقىنى يوشـۇرۇن يەۋالغىنىڭنىمۇ ئېتىراپ قىلىشـىڭ 
كېرەك. 
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– مېنىڭ شەخسـىي مېلىم يوق. جەسـۇر مۇجاھىـدالر بىلەن بارنى 
تەڭ يـەپ، بىللە يېتىـپ بىللە قوپتۇم. 

– مانا ھازىر ئۇرۇش جىنايەتچىسى سۈپىتىدە سوتقا تارتىلىۋاتىسەن. 

– ئىشـغالچىالرنى قوغـالپ چىقىرىش ئۈچۈن ئـۇرۇش قىاللىغىنىم 
مېنىڭ شـەرىپىم. مـەن جىنايەتچى ئەمەس، بەلكـى ئالالھ يولىدىكى 

مۇجاھىد. 

– ئىسـالمنى يوق قىلىشـىمىز كېرەك، شـۇندىال پۈتۈن قارشـىلىقالر 
يوقايـدۇ، – دېدى مالىنكوف شـېڭ شىسـەينىڭ قۇلىقىغـا پىچىرالپ. 

– ئەلۋەتتە. 

سەيىد ھاجى ماتېرىيالالرنى يىغىشتۇرغاچ:

– سـېنىڭ ئېتىراپ قىلىشـىڭ بىھاجەت. ئۇرۇش مەيدانىدا، جىنايەت 
ئۈسـتىدە قولغا ئېلىندىڭ سـەن، – دېدى. 

– نىجىس خاتىرەڭگە يېزىپ قوي، پۇشـايمىنىم يوق. شەھىدلىكنى 
قىالتتىم.  ئارزۇ 

– قول ئاسـتىمداغىالردىڭ بىرەۋى بولغان بولسـاڭ قۇرت قوڭىزدى 
مىجىغانـدەك ئېزىـپ جىبەرگەن بـوالر ئېدىم، – دېدى شـەرىپخان تۆرە 

سـەيىد ھاجىغا بۇرۇلۇپ. 

– سـاڭا ئۆلـۈم جازاسـى يەتمىگـۈدەك، سـېنى پارچـە - پارچـە 
قىلىـپ گۆشـۈڭنى ئىتقـا تاشـالپ بېرىـش كېـرەك. 

مەنسـۇر دورغىمۇ شـۇ تۈرمىگە قامالغان ئىكەن. بۇ ئىشـالرنى ئۆز 
كـۆزى بىلـەن كۆرۈپتـۇ. ئۆزىمـۇ قىيىن - قىسـتاق ۋە خورلىنىشـالردىن 
نېسىۋېسـىنى ئاپتـۇ. ئۆلۈمدىن مۆجىزىـدەك قۇتۇلۇپ قاپتۇ. ئاۋغۇسـت 
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ئېيىنىـڭ بىـر كېچىسـى، ئىسـتىخبارات مەركىزىنىـڭ ئەتراپىـدا قاتتىـق 
بىـر پارتالش يـۈز بېرىپتۇ. پەيـدا بولغـان قااليمىقانچىلىـق ۋە تامدىن 
ئېچىلىـپ قالغـان يوچۇقتىـن پۇرسـەت تېپىـپ مەنسـۇر دورغـا بىلەن 
يەنـە ئـۈچ كىشـى ئـۇ تۈرمىدىن قېچىپتـۇ. لېكىـن، قالغـان ئۈچەيلەن 
ئـوق تېگىـپ شـەھىد بوپتۇ. مـەن مەنسـۇر دورغىنى تاكى بىـر يىلدىن 
كېيىـن، تاغدا ئەسـكى - تۈسـكى پادىچى كىيىملىرى بىلەن، ئاقسـاق 

ھالـدا ئۇچراتتىم، باشـقىالر ئۇنـى »سـاراڭ« دەۋالغانىدى. 

ئىدىيەسـىنى،  كىشـىلەرنىڭ  دۈشـمەن  كۈنلـەردە،  مۈشـكۈل  بـۇ 
يۇرتالردىكـى خاتىرجەملىكنـى بۇزۇپ بولغان ئىـدى. نېمە قىممەتلىك 

بولسـا شـۇنىڭ كويىغا چۈشـكەنىدى. 

مەنسۇر دورغا مۇنداق دېدى:

– ئويـالپ باقـە، ئورۇسـالر ۋەتىنىمىزدىكى ھايۋانالرنىڭ نەسـلىنى 
قۇرۇتـۇش ئۈچۈن چىشـى ھايۋانالرنى سـوۋېتكە ئېلىـپ كېتىۋېتىپتۇ. 

– خـۇددى تۈنۈگـۈن خىتتايـالر بىزنىـڭ ئاياللىرىمىزغـا قىلغاننـى، 
بۈگـۈن بۇالر ئۆتۈپ - تېشـىپ ھايۋانالرغىمۇ قىلغىلـى تۇرۇپتۇ - دە! – 

دېدىـم پەرىشـان ھالدا.

تۆھمەتلـەر، ئويدۇرۇلما جىنايەتلـەر... بىگۇناھ ئىنسـاندىن بىرىگە 
تۆھمـەت چاپلىۋالدىمـۇ بولـدى، ئۇنىـڭ پۈتـۈن جـەددى - جەمـەت، 
ئـۇرۇق - تۇغقانلىرىنـى تۇتـۇپ سوالشـقا باھانـە تېپىلغـان بوالتتـى. 
يامـان خەۋەرلەرنىـڭ سـىرتقا تارىلىـپ كەتمەسـلىكى ئۈچـۈن ھەربىر 
يۇرتنىـڭ ئەتراپىـدا مۇسـتەھكەم قورغانـالر بەرپـا قىلىندى. ئەندىشـە 
ئـەۋج ئالـدى، ھەرتەرەپنـى قورقۇنچ، ۋەھىمە قاپالپ كەتتى. كىشـىلەر 
ئـۆز بالىلىـرى بىلەنمۇ ئەركىـن ئازادە سۆزلىشـەلمەس بولـۇپ كەتتى. 
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رۇسـالر بىـر ئۆيدىكى ئادەمنىـڭ يېرىمىنى جاسـۇس قىلىپ بولۇشـقان 
ئىـدى. قوشـنىالرمۇ بىـر - بىرىگـە ئىشـەنمەيدىغان ھالغـا كېلىشـتى. 
جاسـۇس.  كۆپىنچىسـى  ئىشـلەيدىغانالرنىڭمۇ  ئورۇنلىرىـدا  دۆلـەت 
ئەسـكەر، ئوقۇغۇچى، ئىشـچىالرنىڭ يېرىمـى دېگۈدەك ئىسـتىخبارات 
بەزىلـەر  ئىـدى.  كەتكـەن  بولـۇپ  ئالىدىغـان  مائـاش  مەركىزىدىـن 
تەھدىتكـە ئۇچرىغانلىقتىـن، بەزىلـەر تۈرمىگە تاشالنماسـلىق ئۈچۈن، 
كىمـدۇر ئوغلىنىـڭ غايىپ بولۇپ كەتمەسـلىكى، يەنە كىمـدۇر قىزىنىڭ 

تۇتۇلـۇپ كەتمەسـلىكى ئۈچـۈن قىالتتـى بۇ جاسۇسـلۇقنى. 

شېڭ شىسەي دەۋرىدىكى »سىياسىي ئۆگىنىش« يىغىنى

كىشـىلەرگە ئارتىلغان تۆھمەت، ئويدۇرمـا جىنايەتلەرمۇ خىلمۇخىل 
ئاجايىـپ - غارايىـپ ئىـدى. ئوقۇغۇچىدىـن بىرىنـى تۇتاتتـى، ئاتاقتـا 
قوزغىالڭغا قاتنىشىشـنى نىيەت قىلغان ئىمىش؛ ئىشـچىدىن خاھلىغان 
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بىرىنى سـوئال - سوراققا تارتىپ قىيىن - قىستاققا ئاالتتى، بەجايىكى، 
كۆزقاراشـلىرى دۆلـەت بىخەتەرلىكىگـە زىيـان يەتكۈزگەنمىـش؛ بىـر 
ئوقۇمۇشـلۇقنى تۇتاتتى، ئاتالمىش چەتئەلگە خىزمـەت قىلغانمىش... 
يـا ئالـالھ... بـۇ كۆرگەنلىرىـم بەئەينـى قاباھەتلىك چۈشـتەك، بولۇپ 
ئۆتكەنلەرگـە ئىشـەنگۈم كەلمەيتتى. يۈز مىڭدەك ئادەمنىڭ ۋەھشـىي 
ئۇسـۇلالر بىلـەن ئۆلتۈرۈلگەنلىكىگـە؛ يېرىم مىليونغا يېقىن كىشـىنىڭ 
تۇتقـۇن قىلىنغانلىقىغـا؛ دىنىـي ئۆلىماالرنىڭ ئـاۋۋال خورلىنىـپ ئاندىن 
ۋەھشـىيلەرچە ئۆلتۈرۈلگەنلىكىگـە، تارىخىـي ۋە دىنىـي كىتابالرنىـڭ 
كۆيدۈرۈلگەنلىكىگە، مەسـجىد - مەدرىسـەلەرنىڭ ئېغىل - ئامبار ياكى 
تىياتىرخانىالرغا ئايالندۇرۇلغانلىقىدەك ھەقىقەتكە قانداقمۇ ئىشـەنگۈم 
كەلسـۇن؟ يېڭى ئەۋالدالرنى بولسـا تارىخىنى بۇرمىالپ، كىشىلىكىنى 
بـۇزۇپ »يېڭىچە تەرەققىيـات« تونىغا ئورانغان قىزىل ئىسـتىال توپانىدا 

تۇنجۇقتـۇرۇپ يوق قىلىۋېتىـپ باراتتى.

❁❁❁❁❁
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ئـاھ، قۇمـۇل شـەھرى! بېشـىڭدىن ئەجەب كـۆپ پاجىئەلـەر ۋە 
ئاپەتلـەر ئۆتتـى - ھـە! خىتتـاي ئوفىتسـېرنىڭ بـەگ قىزىغـا ئىگـە 
بولـۇش يامـان نىيىتىنى كۆپۈككـە ئايالندۇردۇڭ، ئۆلىمـاالر قوزغالدى، 
ئىسـيان پارتلىدى. ھەممـە ئادەمنىڭ ئاغزىدا »قۇمـۇل« ئىدى. قۇمۇل 
چىـدام - غەيـرەت، تىـك تۇرۇشـنىڭ سـىمۋولىغا ئايالنغـان. قۇمـۇل 
دېمـەك غۇرۇر ۋە شـەرەپ دېمـەك، قۇمـۇل دېمەك ئىپتىخـار دېمەك 
ئىـدى. قۇمۇللۇقـالر بـۇ ئېسـىل شـەھەرنىڭ پەرزەنتـى بولغىنىدىـن 
پەخىرلىنىشـكەن ئىدى. خۇددى ئەجدادالرغا ئوخشاش، شەھەرلەرمۇ 
مۇشـۇنداق بىـر مەزگىل شـانۇ - شـەۋكىتى پۇر كەتسـە، يەنـە بەزىدە 
ئالالھنىـڭ كائىناتىدىكى ئەڭ قەدىرسـىز نەرسـىگە ئايلىنىـپ قاالتتى. 

قۇمۇلنىڭمـۇ قوزغىالڭدىـن كېيىنكـى تەنتەنىلىـك كۈنلىـرى ئۇزاققا 
بارمىـدى، قانلىـق ئىنتىقامغـا ئۇچرىـدى. بـەگ قەسـىرى بولسـا ئوق 
يامغۇرلىرىنىڭ ۋە غەزەپنىڭ ئاساسـلىق نىشـانى بولۇپ قالدى. كىچىك 
بىكـە ۋە باشـقا ئائىلـە ئەزالىرى قەسـىردە ئىدى، چولپانمۇ شـۇ يەردە 
تۇرۇۋاتاتتـى. ئۇالر قېچىـش تەييارلىقلىرى پۈتـۈپ »چىقىپ كېتەيلى« 
ئەمەلـدارى  ھەربىـي  خىتتـاي  ئىسـىملىك  باۋدىـڭ  تۇرۇشـىغا،  دەپ 
قەسـىرگە بېسـىپ كىـردى. ئەممـا، يېنىدا جىق ئەسـكەر يـوق ئىدى. 
باۋدىـڭ بېلىگە ئېسـىلغان قىلىچىنىڭ سـېپىنى سـىقىمدىغىنىچە كىرىپ 
كەلـدى. كىرىپـال، گۈللۈكتىكـى قىپقىزىـل ئەتىـر گۈلنى پـۇراپ تۇرغان 
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التاپەتلىـك قىزنـى كـۆرۈپ تۇرغـان يېرىـدە قېتىـپ قالـدى. چولپـان 
باۋدىڭغـا مەنىلىـك تەبەسسـۇم بىلەن قـاراپ تۇراتتى. ئـۇ تېخى ئېغىز 

ئاچمايـال چولپـان كۈلۈمسـىرەپ تۇرۇپ:

– بىزنى ئېلىش ئۈچۈن مەجبۇرالشـقا بولمايدۇ. مەن شىجائەتلىك 
ئەزىمەتلەرنـى ياخشـى كۆرىمـەن، لېكىـن رەھىمسـىز جالالتالردىـن 

نەپرەتلىنىمـەن، – دېدى. 

1943 - يىلالردىكى ئۇيغۇر قىزلىرى

باۋدىـڭ ئۇنىڭغـا ھەيرانلىـق بىلـەن قاراپ قالـدى، بـۇ گەپلەردىن 
نېمـە دېمەكچىـدۇ؟ ئـەڭ ئـاۋۋال ئـۇ كىـم؟ جامالىنىـڭ گۈزەللىكىـدە 
شـەك يـوق، ئۇنىڭغا قارىغـان ھەركىم مەپتۇن بولـۇپ قاالتتى. لېكىن، 
باۋدىڭ ھېچكىمگە ئىشـەنمەيتتى، ئالالھنىـڭ پۈتۈن مەخلۇقاتلىرىدىن 
گۇمـان قىالتتـى. ھەممـە نەرسـىگە كۈچىنـى ئىشـلىتىپ قوپاللىـق، 
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زورلـۇق بىلـەن ئېرىشىشـكە ئامراق ئىدى. ئەسـكەر ئەمەسـمۇ. ئۇنىڭ 
ئۈسـتىگە غەلىبـە ئۇنىـڭ تەرىپىدە. ئەممـا، بۇ مەغلۇپ مۇسـۇلمانالر 
خىتتايالر بىلەن تويلىشىشـنى رەت قىلدى ۋە شـۇنىڭ ئۈچۈن قوزغىالڭ 

كۆتۈردى. 

چولپان: 

– ئەگـەر مېنـى مەجبـۇرالپ ئالسـاڭ، ئەقەللىـي سـائادەتنىمۇ 
دېـدى.   – تېتىيالمايسـەن، 

باۋدىڭ ئۇنىڭغا يېقىنالشتى، توغرىالپ تۇرغان قورالىنى چۈشۈرگەن 
ھالدا: 

– گېپىڭىزدىـن قارىغانـدا، بىـردەم بىللە ئولتۇرۇپ مەي ئىچىشـكە 
يـاق دېمەيدىغاندەك قىلىسـىز، – دېدى. 

ئادەملىرىڭدىن  لېكىن،  دېگۈدەكمەن.  ياق  نېمىدەپ  ئەسكى،   –
خىجىل بولۇۋاتىمەن، – دېدى چولپان نازلىنىپ، يۈزى قىزارغان ھالدا. 

– ئۇالرنى سىرتتا ساقالشقا بۇيرۇيمەن. 

چولپان چىرايىنى پۈرۈشتۈرۈپ:

– ۋاي خۇدايىـم! شـۇنچىۋاال ئـادەم قـاراپ تۇرسـا، ھەتتـا خـەق 
سـاقالۋاتقانلىقىنى بىلسە، ئىككى ئاشـىق قانداقمۇ خۇشال بواللىسۇن. 

يـاق، كەتسـۇن، يىراققا كەتسـۇن. 

– قەسىردە مەن ئېلىپ كەتمىسەم بولمايدىغان ئادەملەر بار. 

– مانا مەن قەسىرنىڭ خانىمى، ئالدىڭدا پاقالندەك بويۇن ئېگىپ 
تۇرۇپتىمەنغۇ، – دېدى كۆزىنى قىسىپ قويۇپ. 
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باۋدىڭ ئەسـكەرلىرىنى دەرھال گازارمىغا قايتىپ كېتىشـكە بۇيرۇدى. 
ئۇالرنـى كەتكۈزۈۋېتىپال چولپانغا قاراپ:

– ئەمدى بولغاندۇ؟ گۈزەللىكىڭىز ئەقلىمنى الل قىلدى، – دېدى. 

– توختـا، سـەۋر قىلىـپ تۇر. ئـازراق ئۇپا - ئەڭلىك سـۈرۈپ، ئەتىر 
چېچىـپ، مەي ئېلىـپ چىقاي. 

چولپـان ئالدىـراپ ئىچكىرىگـە كىـردى. ئاغچا ئايىم، بـەگ قىزى، 
قېرىنداشـلىرى ۋە باشـقا خىزمەتچىلـەر ساراسـىمە ئىچىـدە ئـۈن - 
تىنسـىز ئولتۇرۇشـاتتى. قۇمۇل شـەھرى تۈن قاراڭغۇسـىغا پۈركەنگەن، 
ئەتراپتـا ۋەھىمـە ھۆكۈم سـۈرەتتى. چولپـان بەگ ئائىلىسـىگە قاراپ، 
قەتئىيلىـك بىلەن: »قېچىشـنىڭ پەيتـى كەلـدى. خىتتايالرنىڭ قولىغا 
ئەسـىر بولـۇپ چۈشـۈپ قالماسـلىق ئۈچـۈن، دەرھـال كېتىشسـىلە. 
ھەرقايسـىلىرىدىن  ئايرىلىـپ قېلىـپ قېلىشـقا چىدىمايمـەن، لېكىـن 
ئۆزلىـرى بولسـىمۇ كېتىۋېلىشسـىال. مـەن ئـۇ خىتتـاي ئەمەلدارنـى 
گولـالپ تۇرىمـەن، ھەرقايسـىلىرى ئارقـا ئىشـىكتىن ئاسـتا چىقىـپ 
كېتىشسـىلە. بىـز تەييـار قىلىپ قويغـان ھـارۋا ئارقا ئىشـىكنىڭ يېنىدا 
مېڭىشسـىال.  قـاراپ  تەرەپكـە  تـاغ  چىقىپـال  تۇرۇۋاتىـدۇ،  سـاقالپ 
قېچىـش يوللىرىنـى قامـال قىلىۋېلىشـقان بولۇشـى مۇمكىـن، ئـۇالر 
بىلەن توقۇنۇشـۇپ قېلىشـتىن ساقلىنىشسـىال. چۈنكى، بىرسـى بىلەن 
توقۇنۇشـۇپ قېلىشسـىال، پۈتـۈن دۈشـمەنلەر يوپۇرلۇپ كېلىـدۇ - دە، 
ھاياتلىـرى ياكـى ئىززەتلىرى خەۋپكـە ئۇچرايدۇ. مەن ھەرقايسـىلىرى 
ئۈچـۈن ئۆزۈمنـى قۇربان قىلىشـقا تەييار، ۋاقىتنـى ئۆتكۈزمەي دەرھال 
مېڭىشسـىال. خىتتـاي ئەمەلـدار سـاقالۋاتىدۇ، مـەن ئۇنىڭغـا مـەي 

ئېلىـپ چىقـاي. تېـز قېچىشسـىال« دېدى. 
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ۋىداالشـقاچ  باشـلىدى،  تۆكۈشـكە  يـاش  ئۈنسـىز  ھەممەيلـەن 
يـاش  كىرپىكلىرىدىكـى  چولپـان  يىغالشـتى.  ئۆكسـۈپ   - ئۆكسـۈپ 
قۇرىمىغـان بولسـىمۇ، خىتتايچـە بىـر سـېرىق ناخشـىنى غىڭشـىغاچ 
چىقىـپ كەلـدى. ئۇ بۇ بىر نەچچە مىسـرا ناخشـىنى بىر قېـرى خىتتاي 
خىزمەتكاردىـن ئۆگىنىۋالغـان ئىـدى. مـەي ئېلىـپ كەلگـەن ئىـدى. 
خىتتـاي ئەمەلدارغـا بىـر قـەدەھ مـەي سـۇندى. باۋدىـڭ قەدەھكـە 
شـۈبھە بىلـەن قـاراپ قويـۇپ، قوپاللىق بىلـەن ئىتتىرىۋەتتـى. چولپان 
ئۇنىـڭ بـۇ قىلىقىدىـن »بىـرەر ئىشـنى تۇيۇپ قالغـان بولسـا كېرەك«، 
دەپ چۆچـۈپ كەتتـى ۋە قورققىنىدىن چىرايى تاتىرىـپ كەتكەن ھالدا:

– نېمە بولدى؟ – دېدى. 
– زەھەر سېلىۋەتكەن بولساڭچۇ... 

چولپـان تېلىقىـپ قالغـۇدەك قاقاھـالپ كۈلـۈپ كەتتـى. ئۇنىڭغـا 
مەنسـىتمىگەن نـەزەردە قـاراپ:

– مـەن ئـاۋۋال ئىچىـپ بېـرەي. بـۇ قەسـىر بىنـا بولـۇپ تېخـى 
بىـرەر كىشـى زەھەرلىنىـپ ئۆلگـەن يـوق. بىـز مەيلـى ئـەر، مەيلـى 
ئايـال بولسـۇن، پەقەت قىلىچ بىلەنال ئېلىشـىمىز، سۇيىقەسـت بىلەن 

ئەمەس. 

باۋدىڭ ئۇنىڭغا يېقىنلىشـىپ، قۇچاقلىۋالدى. چولپان ئۇنى يېنىككىنە 
ئىتتىرىۋەتتى ۋە:

– بەك جىق نەرسىدىن قۇرۇق قالدىڭ! – دېدى. 

باۋدېڭ چولپاننىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى ئاڭقىرىپ، دەرھال:

– مېنى ئەپۇ قىلغىن، – دېدى. 
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– بەك كېچىكتىڭ. 

– ھەددىڭدىن ئاشما!

– چولپان ئالالھدىن باشقا ھېچكىمدىن قورقمايدۇ. 

– لېكىن، بىزنىڭ مۇھەببەت رىشتىمىز باغالنغان ئىدىغۇ؟

– شەك - شۈبھە سۆيگۈنى ئۆلتۈرىدۇ. 

قىلىـدۇ.  مەجبـۇر  بولۇشـقا  ئېھتىياتچـان  ئەھۋالىـم  مېنىـڭ   –
ئەسـەبىيلەر نۇرغـۇن ئادىمىمىزنى ئۆلتۈرۈۋەتتى... لېكىن، مەن سـېنى 

ياخشـى كـۆرۈپ قالدىـم. 

چولپان بېشىنى تىك تۇتۇپ، كەسكىن ھالدا:

– بۈگۈن كېچە سېنى كۆرگۈم يوق، – دېدى. 

باۋدىـڭ ئىچىـدە ئويالۋاتاتتـى: ئاجايىـپ ئىـش، بۇ قىزنىـڭ ئالتۇن 
رەڭ چاچلىرىدىـن تۇتـۇپ تاپىنىنىـڭ ئاسـتىغا ئېلىـپ دەسسىۋېتىشـكە، 
نېمىنـى خاھلىسـا شـۇنى قىلدۇرۇشـقا كۈچـى يېتەتتى. لېكىـن، قەلبى 
ئۇنىڭغا بويسـۇنمايۋاتاتتى. ئۇنىڭ ئاجايىـپ گۈزەل جامالىغا، قىلىقلىرىغا، 

ئۆتكـۈر، ئوچـۇق - يـورۇق سـۆزلىرىگە رام بولۇپ قالغـان ئىدى. 

رازىلىـق  قالدىـم. سـەن مـاڭا  – چولپـان، مـەن سـاڭا كۆيـۈپ 
دېـدى.   – كەتمەيمـەن،  بەرمىگۈچـە 

ئۇنىڭغا كەينىنى قىلىپ تۇرغان چولپان:

– ئارقىدىـن خائىـن ئوقـى ئېتىشـقا بەك ئۇسـتا سـىلەر، بىلىمەن. 
لېكىـن، مـەن ھازىر ئـارام ئېلىش ئۈچـۈن خانەمگە چىقىـپ كېتىمەن. 

– گۈزەل مەلىكەم، – دەپ يالۋۇردى. 
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– مـەن مەلىكـە ئەمـەس. بىچـارە كىچىـك مەلىكـە قورقۇنچـاق 
مۈشـۈككە ئوخشـاش تاغقـا قېچىـپ كەتتـى. مـەن ئەمەلىيەتتـە بـۇ 
قەسـىر ھەرىمىنىڭ غوجىدارى. خاھلىسـاڭ مېنى بۇ قەسـىرنىڭ خانىمى 
دەپ بىل. بەگ ۋە ئائىلىسـىنى ئالقىنىمدا ئوينىتاتتىم. مېنىڭ كىملىكىمنى 

ئەمدى بىلگەنسـەن؟

ئۇالر ئۇزۇندىن ئۇزۇن پاراڭالشـتى تاكى چولپان قەسـىر ئاھالىسىنىڭ 
قېچىـپ تاغقا ئۇالشـقانلىقىغا كـۆزى يەتكەنگـە قـەدەر. ئۇنىڭ پىالنى 
ئەمەلگە ئاشـقان، بۇ قەسـىر ۋە ئاھالىسـى ئۈچۈن مەسـئۇلىيىتىنى ئادا 
قىلغـان ئىـدى. ئەمدى ئۇنىـڭ ئەركىنلىككە چىقىدىغـان ۋاقتى كەلگەن 

ئىدى.

ئـۇرۇش  تىراگېدىيەلـەر  بـۇ  بەرگـەن  يـۈز  ئەتراپىـدا  چولپاننىـڭ 
بولۇشـى؛  دەپسـەندە  قىممەتلەرنىـڭ   - قەدىـر  ئىـززەت،  جەريانىـدا 
ھاكىـم مەھكىمىسـىنىڭ يىقىلىپ يەنە قايتا تىكلىنىشـى؛ ھاكىمالرنىڭ 
ئالمىشىشـى؛ زەپەر ۋە مەغلۇبىيەتلەرنىڭ ۋاپاسـىزلىقى؛ تەشۋىشـلىك، 
پىغانلىـق، يىغا - زارلىق، بىدار كېچىلەر... ئۇنى بەكال چارچاتقان ئىدى. 
بـەگ كەتتى، قايتىـپ كەلمىدى. مۇسـتافا كەتتى، قايتىـپ كەلمىدى. 
ئۆپچۆرىسـىدىكى دۇنيـا ھايۋاناتـالر چېپىشـىپ كىشنىشـىدىغان، قارىن 
يېرىـپ قان يااليدىغـان، زېمىننـى بۇلغايدىغـان ھايۋاناتالر دۇنياسـىغا 
ئايالنـدى. پۈتۈن بۇالردىن قۇتۇلۇشـنى، يېنىكلەشـنى ئـارزۇ قىالتتى. 

ئـۇ   — ھۇجرىسـىغا  مەلىكىنىـڭ  قويماسـتىن،  قاراپمـۇ  كەينىگـە 
ھەشـەمەتلىك، مامـۇق ۋە تـاۋار - دۇردۇنـالر بىلـەن بېزەلگـەن كـۆز 
قاماشـتۇرغۇچى ھۇجرىغـا كىرىـپ كەتتـى. ياسـىداق كارىۋاتقـا ئۆزىنـى 
تاشـالپ ياتتـى ۋە ئۈمىدسـىزلىك ئىچىـدە ئـۇھ تارتتـى. تامـدا قىزىـل، 
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سـېرىق شـولىالر ئويناپ تۇراتتى. ئۆزىنى گىگانـت چاغاليدىغان باۋدىڭ 
ئىشـىك ئالدىدا بىـر اللما ئىتتەك كۈچۈكلىنىپ تۇراتتـى... چولپان ئۇنىڭ 
ئـۇرۇش مەيدانلىرىـدا يـۈرۈپ ئۇنتۇلـۇپ كەتكەن ھېـس - تۇيغۇلىرىنى 

ئىدى. ئويغاتقـان 

– كىرسەم بوالمدۇ؟

– ئىشىكنى تېشىدىن تاقىۋەت.

باۋدىـڭ ئىختىيارسـىز بۇيرۇقنى بەجـا كەلتـۈردى. بىردەمدىن كېيىن 
ئۆزىنىـڭ ئىشـىك ئالدىدا يالغـۇز تۇرغانلىقىنـى كۆرۈپ چۆچـۈپ كەتتى. 
ھاياسـىز ھېسسىياتلىرى قۇترىدى، ئىشـىكنى ئېچىپ بۇقىدەك ئۈسۈپال 
ئىچكىـرى كىـردى. چولپاننىـڭ ئۇنىـڭ بىلـەن كارى بولمىـدى. كېلىپال 

قولىنـى تۇتقان ئىـدى، يېنىككىنـە ئىتتىرىۋەتتى. 

– بۈگۈن كېچە سېنى كۆرگۈم يوق. 

– نەگە بارىمەن ئەمىسە؟

– پۈتۈن قەسـىر سـېنىڭ ئىلكىڭدە، بۇ ھۇجرىدىن باشـقا خاھلىغان 
بىـر خانىگە كىرىپ ياتسـاڭ بولىدۇ. 

– سىزچۇ؟

چولپان ئۆرە تۇرغان يېرىدىن ۋارقىرىدى:

– مېنى ۋاقىتلىق ھاۋايى - ھەۋىسىڭ ئۈچۈنال ئىستەيسەن. 

باۋدىـڭ نېمە دېيىشـىنى بىلەلمـەي تۇرۇپ قالـدى. چولپان گېپىنى 
قىلدى:  داۋام 

– بولىدۇ. مېنىڭ بىلەن توي قىلغۇڭ بولسا، ئەمىسە... 
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خىتتاي ئۇنىڭغا چۆچۈپ قارىغانتى، گېپىنى توختىتىۋالدى. 

– نېمە قىالي؟

– دىنىمغا كىرىسەن. 

– دىنىڭىز نېمە؟

– مۇسۇلمانلىق. 

– لېكىن، مەن دېگەن كوممۇنىست. دىندارالردىن نەپرەتلىنىمەن. 

– مەنمـۇ ئـۆز ياراتقۇچىسـىغا ئىشـەنمىگەنلەردىن نەپرەتلىنىمەن. 
سـەن قوماندانىڭنىـڭ ئالدىدىمـۇ خـۇددى نامـازدا تۇرغانـدەك ئـەدەپ 
بىلـەن، ھۆرمـەت بىلـەن قول قوۋۇشـتۇرۇپ تۇرىسـەن. لېكىـن، نېمە 
دەپ سـېنى ياراتقـان زاتقـا ئىتائـەت قەرزىڭنـى ئـادا قىلىشـتىن بـاش 

تارتىسەن؟

باۋدىڭ كېلەڭسـىز بەدىنىنى يېنىدىكى ئورۇندۇققا تاشـالپ ئولتۇرۇپ 
بەردى: جاۋاب 

– مەن ياراتقۇچىنى بىلمەيمەن. 

– بىلىشىڭ كېرەك. 

– مەركەزدىن مېنىڭ بۇ مۇتەئەسسىپ قاراشالرغا ئىشەنگەنلىكىمنى 
ئۇقۇپ قالسـا جېنىم ئامان قالمايدۇ. 

– مەخپىي بولۇشىنى ئۈمىد قىلىسەن دەيلى. 

– شۇنداق. 

– ماقۇل. دېگىنىڭدەك بولسۇن، مەخپىي تۇت. 

– ئەمىسە كېلىڭە... 
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– نېمە؟

– ئەر - خوتۇنلىقىمىزنى باشاليلى. 

– مۇراسـىمالر بار تېخى. دېيىشـىڭ كېرەك بولغان بەزى كەلىمىلەر 
بار. چۈشىنىشـىڭ الزىم بولغـان ئاددىي قائىدىلەر بار. 

باۋدىڭ سىقىلىشقا باشلىدى ۋە چولپاننى قېچىشقا ئۇرۇنۇۋاتامدىكىن، 
دەپ ئويالپ قالدى. شـۇڭا، تەلەپلىرىنـى كۆپەيتىپ، ئۇنىڭ خىيالىغىمۇ 
كېلىـپ باقمىغـان ئىشـالرنى قىلىشـقا مەجبۇرالۋاتقانـدەك تۇيۇلـدى. 
نېمىگـە بۇنچـە ئـاۋارە بولىـدۇ؟ قانداقسـىگە ھازىرغىچـە چىدىـدى؟ 

پۇشـۇپ: ئىچى  ئاخىرى 

– سـېنى بىـر قوينـى سـۆرىگەندەك قارارگاھىمغا سـۆرەپ ئاپىرىپ، 
خاھلىغىنىمنـى قىلىشـقا كۈچۈم يېتىـدۇ! – دېدى. 

– قىالاليسـەن، – دېـدى چولپـان مەنسـىتمىگەندەك مۈرىسـىنى 
قېقىـپ قويـۇپ ۋە بىـر ئـاز ئارىسـالدىلىقتىن كېيىـن داۋام قىلىـپ، – 
شـارابىنى  مۇھەببـەت  سـاڭا  چاغـدا  ئـۇ  لېكىـن،  يېتىـدۇ.  كۈچـۈڭ 
ئىچكۈزىدىغـان ئايالنـى تاپالمايسـەن. خـۇددى شـۇ قويغا ئوخشـاش 
بىـر ۋاخ مەززىلىـك تاماققـا ئايلىنىمـەن. بىـر ئايالنىڭ تېنـى بىلەن بىر 

قوينىـڭ تېنـى ئارىسـىدا قانچىلىـك پـەرق بارلىقـى سـاڭا ئايـان. 

باۋدىڭ تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ قالدى. 

– ئاجايىـپ ئايـال ئىكەنسـەن... مـەن بـۇ شـەھەردە يۈزلەرچـە 
ئادەمگـە ئۆلـۈم جازاسـى بەردىـم. ئـەر، ئايـال دېمـەي ئـۆز قولـۇم 
بىلـەن ئۆلتۈردۈم. لېكىن، سـاڭا ھېـچ ئىش قىاللمايۋاتىمـەن، بۇنىڭغا 

بولۇۋاتىمەن.  ئۆزۈممـۇ ھەيـران 
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– خۇشاللىنارلىق ئىش، – دېدى چولپان كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ. 

– نېمىشقا؟

– چۈنكـى، سـەن يىرتقـۇچ ھايۋاندىـن تەدرىجىـي ھالدا ئىنسـانغا 
ئۆزگىرىۋاتىسەن. 

– تىلىڭنى يىغ! – دەپ ۋارقىرىدى. 

– قاتىلـالر ۋە زالىمالر ئىنسـان ئەمەس. سـېنىڭ ئۆتمۈشـۈڭ يول 
توسـار قاراقچىالردىـن پەرقسـىز. مـەن جەسـۇر ئەركەك بولۇشـۇڭنى 
مەنىسـىنى  كەلىمىسـىنىڭ  ئەركـەك  ئەركـەك...  قىلىمـەن.  ئۈمىـد 

بىلەمسـەن؟

باۋدىڭنىـڭ نەزىرىـدە ئەركـەك دېگەن سـاقال - بۇرۇتلـۇق، جەڭ 
قىلىـپ زەپـەر قۇچىدىغـان، خالىغان نەرسىسـىگە ئىگـە بوالاليدىغان، 
باشـقىالرنى ئۆلتۈرۈپ، ئۇرۇپ سـوقۇپ غەنىيمەتلەرگە ئىگە بولىدىغان، 
باشـلىقلىرى ۋە رەئىسـلىرى توۋلىغـان شـوئارغا توۋاليدىغـان، قايسـى 
دىـن، قايسـى ئىرققـا تـەۋە بولۇشـىدىن قەتئىينـەزەر ئايالـالر بىلـەن 
كۆڭـۈل خۇشـى قىلىدىغـان بىـر مەخلـۇق. بـۇ ئايالنىـڭ بـۇالر بىلـەن 

ئىشـىكىنا؟... نېمە 

– ئەلۋەتتـە، – دېـدى چولپـان ئۇنىڭغـا بىر قەدەھ مەي سـۇنۇپ 
يېقىنالشـقاچ، – ئەركـەك بىلـەن ھايۋاننىڭ ئارىسـىدا پـەرق بار. 

– كىشىلەرنىڭ ھەممىسى مېنىڭ كىملىكىمنى بىلىدۇ. 

– ئـۇ ئادەملەرنىـڭ بىرقىسـمى سـەندىن قاتتىق قورقىـدۇ، يەنە بىر 
قىسـمى سـېنىڭ قول ئاستىڭدىكى ئەسكەرلەر. شـۇڭا، سەن ئۇالردىن 

پەقـەت كۆڭلۈڭنى خـۇش قىلىدىغان گەپلەرنىال ئاڭالپ تۇرىسـەن. 
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باۋدىڭ چولپاننىڭ مۈرىلىرىنى قاتتىق سىقىپ تۇرۇپ:

– مېنى نېمە قىل دەيسەن؟

– ۋىسـالىمىزنىڭ پىرىنسىپالرغا ئۇيغۇن بولۇشـىنى ئۈمىد قىلىمەن. 
بەلگىلـەپ  كېيىـن،  يېڭىۋالغاندىـن  ئاجىزالرنـى  كۈچلۈكلـەر  لېكىـن، 

قويغـان خاتـا پىرىنسـىپالر بويىچە ئەمـەس ... 

– سېنى ياخشى كۆرىمەن چولپان. 

– »ئالالھدىـن باشـقا ئىـالھ يـوق، مۇھەممـەد )سـەللەلالھۇ 
شـاھادەت  دەپ  ئەلچىسـى«  ئالالھنىـڭ  ۋەسـەللەم(  ئەلەيھـى 

تويلىشـالمايمىز.  بولمىسـا  الزىـم،  كەلتۈرۈشـۈڭ 

– سـېنى ياخشـى كۆرگىنىـم ئۈچـۈن، نېمـە قىـل دېسـەڭ شـۇنى 
قىلىمـەن. 

– كەلىمە شاھادەتنى ئېيت! 

باۋدىڭ كەلىمە شاھادەتنى ئېيتتى. چولپان:

– ئەسـكەرلىرىڭنى ئادەم ئۆلتۈرۈشـتىن توسۇشـۇڭ الزىـم، – دەپ 
قوشـۇپ قويدى. 

– ماقۇل، دېگىنىڭدەك بولسۇن.

– بىلىمەن، قورسىقىڭالر ئاچتى، ھېرىپ كەتتىڭالر. ئامانلىقىڭالرنى 
ۋە ئايالالرنى ئارزۇاليسـىلەر. ئەگەر بۇالرغا ئېرىشىشـنى خاھلىسـاڭالر، 
ئادالـەت بىلـەن ھۆكۈم قىلىشـىڭالر كېرەك، غەلىبەڭالر تـاالن - تاراج 
ۋە ۋەھشىيلىكنىڭ باھانىسـى بواللمايدۇ. قاتتىق قوللۇق ۋە ۋەھشىيلىك 

ئۆچمەنلىككە يول ئاچىدۇ، سـائادەتنىڭ پۇرىقىنىمۇ پۇرىيالمايسىلەر. 

– سۆزلىرىڭنى ياقتۇرۇپ قالدىم، – دېدى باۋدىڭ. 
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– ئەمىسـە، ئەمـدى ھۆرمەتكـە ئەرزىگـۈدەك بىـرى بولـدۇڭ. 
سـارايغا يېقىـن يـەردە، مولال ئابـدۇرراززاق ئىسـىملىك بىـر ئۆلىما بار. 
بېرىـپ ئۇنـى بـۇ يەرگـە باشـالپ كـەل، ئۇنىـڭ ھۇزۇرىدا شـاھادەت 

ئېيتقىـن، نىكاھىمىزنـى ئوقۇپ قويسـۇن. 

باۋدىڭ ئوڭايسـىزلىق ھېس قىلىپ، نېمە قىالرىنى بىلەلمىگەندەك 
ئۇيـاق - بۇياققا قاراشـقا باشـلىدى. بۇنـى كۆرگەن چولپـان ئورنىدىن 

چاچـراپ تۇرۇپ، قارا چايشـاپنى ئېلىپ ئۇچىسـىغا ئارتتى ۋە:

– سەل ساقالپ تۇر، ھازىرال ئۇنى باشالپ كېلىمەن. 

– قاچىمـەن دېگۈچـى بولمـا! – دېـدى باۋدىـڭ ئۇيقۇسـىدىن 
ئويغانغانـدەك چۆچـۈپ، – ئەگەر شـۇنداق قىلىدىغان بولسـاڭ، پۈتۈن 

شـەھەرنى قـان كۆلىگـە ئايالندۇرۇۋېتىمەن. 

چولپان ئۇنىڭغا رەنجىگەندەك قاراپ قويدى: 

– ئاغزىڭنى يۇمۇپ، جىم ئولتۇر!...

❁❁❁❁❁
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بىـر نەچچـە كۈندىـن كېيىـن قۇمـۇل خەلقـى چولپاننىـڭ قـوش 
ئاتلىـق ھەشـەمەتلىك مەپىـدە كېتىـپ بارغىنىنـى كۆرۈشـتى. ئەتراپىدا 
باۋدىڭنىـڭ ئەسـكەرلىرى بار ئىـدى. يولدىـن ئۆتكەنـدە ھەممەيلەن 
يولنـى بوشـىتىپ، ياقىغـا چىقىـپ تۇرۇشـقا مەجبـۇر ئىدى. ئـۇ باۋدىڭ 
بىلـەن تـوي قىلغـان ئىدى. بـۇ توينـى قۇمۇل خەلقـى ئۇنداق ئاسـان 
قوبـۇل قىاللمايتتـى. پـەردە كەينىدىكى سـىرالر ئاشـكارا بولمىغانلىقى 
ئۈچـۈن، خەلـق ئۇنـى پەسـكەش، بۇزۇقنىـڭ ئورنىـدا كۆرەتتـى. ئەگەر 
خىتتـاي ئوفىتسـېر ئۇنـى مەجبۇرىـي خوتـۇن قىلىۋالغـان بولسـا، بۇنى 
توغـرا چۈشىنىشـەتتى. لېكىـن، خەلقنىڭ نەزىرىـدە ئۇ ئۆزىنـى بۇ كاپىر 
ئىشـغالچىالرغا سـاتقان، ئاشـىقى مۇسـتافاغا ئاسـىيلىق قىلغان ھالدا 
خائىنالرنىڭ سـېپىگە قوشـۇلۇپ كەتكەن ئىدى. چولپـان. ھەققىدىكى 
سـۆز - چۆچەكلـەر ھەممـە يـەردە تارقىلىـپ كەتكـەن ئىـدى. ئۇنىڭ 
خىتتايـالر بىلـەن بولغـان سـىرلىق مۇناسـىۋىتى ھەققىـدە يۈزلەرچـە 
پەرەزلـەر ئوتتۇرىغـا چىقتـى، لېكىن ھېچكىـم يېقىندىن بېـرى قۇمۇلدا 
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قەتلىئامنىـڭ توختـاپ قېلىش سـەۋەبى ھەققىدە ئويلىنىـپ باقمايتتى. 
چولپـان رەڭگىرويـى ئـازراق تاتارغان بولسـىمۇ، لېكىن يەنىـال جەزبدار 
ئىـدى، ئـۇ خىتتايالرنىڭ يىغىلىشـلىرىدا پەيدا بولۇشـقا باشـلىدى ۋە ئۇ 
سـورۇنالردا ھەممە ئۇنى ھۆرمەتلىشـەتتى. بۇ ئىشـالر يەرلىك خەلقنى 

ھەيـران قالدۇرغـان ۋە غەزەپلەندۈرگـەن ئىدى. 

قوزغىـالڭ باشـتا غەلىبـە قىلىـپ، كاشـغەردە خوجـا نىيـاز ھاجى 
باشـلىق جۇمھۇرىيـەت قۇرۇلـۇپ خىتتايـالر مەغلۇبىيەتنىـڭ تەمىنـى 
تېتىغـان چاغـدا، خىتتـاي ھەربىـي كۈچلىـرى ھەرتەرەپكـە قېچىشـقا 
باشـلىغان ئىـدى. باۋدىڭ ئۈرۈمچىگـە قاچقان بولـۇپ، چولپاننى بىللە 
ئېلىـپ كەتكـەن ئىـدى. قۇمۇل خەلقـى ئۇنىڭ قـاش قارايغـان ۋاقتىدا 
باۋدىـڭ بىلـەن بىللە قېچىپ كېتىـپ بارغىنىغا شـاھىت بولدى. ئۇنىڭغا 
لەنەتلەر يېغىشـقا باشـلىدى. ئايالـالر ئۇنىڭ كەينىدىن تۈكۈرۈشـەتتى، 
بـەزى بالىالر قەھرىمانلىق قىلىپ ئۇنىڭغا تاش ئېتىۋېلىپ قېچىشـاتتى. 

ئىتتىپـاق  ئوتتۇرىسـىدا  رۇسـالر  بىلـەن  جالـالت شـېڭ شىسـەي 
تۈزۈلۈپ، ئايروپىالنالر، تانكىالر كېلىشـكە باشلىغاندا ئەھۋال ئۆزگەردى. 
قوزغىالڭچىـالر چېكىنىشـكە مەجبـۇر بولـدى، ھۆكۈمـەت رەھبەرلىرى 
ۋە ئىنقىـالب يـول باشـچىلىرى قولغـا ئېلىنـدى. دىنى ئىسـالم، خەلقى 
مۇسـۇلمان بولغـان شـەرقىي تۈركىسـتان تۇپرىقىـدا خىتتـاي ۋە رۇس 

كوممۇنىسـتلىرىنىڭ ھاكىمىيىتى ئۈسـتۈنلۈككە ئېرىشـتى. 

بىـر كۈنـى كەچتـە باۋدىـڭ قايتىـپ كېلىـپ، چولپاننىـڭ يىغالپ 
ئولتۇرغىنىنـى كـۆردى. 

– نېمىشقا يىغاليسەن، چولپان؟

بولـدۇم،  ئـۆچ  بـەك  ئۇرۇشـقا  مـەن  ئۆلۈۋاتىـدۇ.  ئىنسـانالر   –
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قورقۇۋاتىمـەن... 

– نېمـە ئامـال، – دېـدى سـىقىلىپ، – ئـۇالر بىزنىـڭ ئادەملەرنى 
ئۆلتۈرىـدۇ، بىزمـۇ ئۇالرنىڭكىنـى ئۆلتۈرىمىز شـۇ... 

چولپان كۆزلىرىدىن ياش تۆكۈپ تۇرۇپ سۆزلەشكە باشلىدى:

– سـېنىڭ يۇرتۇڭغـا قايتىشـىڭنى ئۈمىـد قىلغـان ئىدىـم. مەنمـۇ 
بىللـە كەتسـەم، بەخـت - سـائادەت ۋە قانائـەت ئىچىـدە ئادەمـدەك 

ياشىسـاق... 

ھالـدا  ۋاسـىتىلىك  ۋەتىنىنـى  ئـۆز  خىتتايالرنىـڭ  ئۇنىـڭ  باۋدىـڭ 
ئىشـغال قىلىشـىغا بولغـان نارازىلىقلىرىنىڭ يەنە بـاش كۆتۈرگەنلىكىنى 

چۈشـەندى. ھېـس - تۇيغۇسـىز بىـر ئاھاڭـدا سـوغۇقال قىلىـپ:

– قـارا! ئومىقىـم. بـۇ دېگـەن چوڭالرنىـڭ ئىشـى، مېنىڭدەكلـەر 
تـاالش - تارتىـش قىالاليدىغـان ئىـش ئەمـەس. ئارمىيـە ھەرۋاقىت 
يۇقىرىنىـڭ بۇيرۇقـى بويىچـە ھەرىكـەت قىلىـدۇ، دۇنيانىـڭ ھەممـە 
يېرىـدە مۇشـۇنداق. سىياسـەتكە كەلگەنـدە توغـرا، خاتـا دەپ گـەپ 

بولمايـدۇ، – دېـدى.

تاماكىسىنى بىر شورىۋېتىپ، بەزگەن ھالدا سۆزىنى داۋامالشتۇردى:

– شۇنچىلىك چارچىدىمكى... 

ئارىنى بىر ئاز سۈكۈت باستى. 

– قۇمۇلغـا قايتىشـنى خاھالمسـەن؟ ئـۇ يـەر ھازىـر تىپتىنـچ. 
قايتـا  ھاكىمىيىتىمىـز  بىزنىـڭ  بولـدى،  مەغلـۇپ  قوزغىالڭچىـالر 

تىكلەنـدى. 
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– مېنـى ھېچكىـم تونۇمايدىغـان بىـر يەرلەرگـە كەتكـۈم بـار، – 
دېـدى چولپـان. كۆڭلـى تولىمـۇ پەرىشـان ئىـدى. 

دېـدى   – چۈشـىنىمەن...  سـەۋەبىنى  ئويلىشـىڭنىڭ  بۇنـداق   –
تـۇرۇپ.  يۈزىنـى سـىالپ  چولپاننىـڭ 

– قولۇڭنى تارت! 

– نېمىشقا؟!

– بىگۇناھ ئىنسانالرنىڭ قېنى بىلەن بۇلغاندى بۇ قوللىرىڭ. 

– مېنىـڭ كۆزۈمگـە ھېچنېمە كۆرۈنمەيـدۇ ھازىر. قانـداق قىلىمىز؟ 
يـەپ - ئىچىدىغـان يارىتىلىپتىكەنمىـز، يېيىـش - ئىچىـش ئۈچـۈن 
ئۇرۇش قىلىدىكەنمىز، ئۆلىدىكەنمىز... سـەن مېنىڭكى چولپان، سـېنى 

سۆيىمەن. 

بىردەملىك جىمجىتلىقتىن كېيىن، يەنە سۆزلەشكە باشلىدى:

– مەن سېنىڭ كۆزۈڭدە كىممەن؟

– سـەن بىـر مەھبۇس، كېسـەل... ھەرھالـدا ئـازاب چېكىۋاتقان 
بىر ئىنسـان. 

– بـۇ گېپىڭدىـن خـۇش بولـدۇم، – دېـدى رازىمەنلىـك بىلـەن 
كۈلۈمسـىرەپ. 

– قانداقسىگە؟ – دېدى ھەيران قالغان چولپان. 

– چۈنكى، سەن مېنى دۈشمەن دەپ قارىمايدىكەنسەن. 

– سېنىڭ دۈشمەن ئىكەنلىكىڭدە شەك يوق. 



تۈركىستان كېچىلىرى

138

پۈتۈلۈپتىكـەن، – دەپ پىچىـرالپ قويـدى  – پېشـانەمگە شـۇ 
باۋدىـڭ، كۆڭلـى يېرىـم ئىـدى. 

چولپان كۈلۈپ كەتتى. ئۇنىڭغا يېقىنراق كېلىپ:

– سەندىن ئايرىلىشنى تەلەپ قىلسام، قانداق قىلىسەن؟

– نېمە؟! – چۆچۈپ، ۋارقىراپ كەتتى. 

– ئاجرىشىپ كەتسەك دېمەكچى. 

– نېمىشقا؟

– چۈنكى، سەن مۇسۇلمان ئەمەس. 

– ئۇنتـۇپ قالدىڭمـۇ؟ مولالمنىـڭ دېگەنلىرىنى بىرمـۇ - بىر بەجا 
كەلتۈردۈمغۇ؟

– لېكىن، كاپىرالر تەرەپتە تۇرۇپ ئۇرۇشۇۋاتىسەن. 

بـۇ  خـاالس.  ئەسـكەرمەن  بىـر  قوشـۇندىكى  پەقـەت  مـەن   –
قوشـۇن ئالالھنـى تونۇمايـدۇ، – دەپ ۋارقىـراپ كەتتـى. تامغـا زەرب 

مۇشـتالۋاتاتتى.  بىلـەن 

– بىز تونۇتۇشقا تىرىشىپ باقساق بولمامدۇ؟

– نېمە پايدىسى؟ – مەسخىرىلىك ھالدا مۈرىسىنى قېقىپ قويدى. 

– بەخت - سائادەتنىڭ يولىنى ئۆگىتىپ قويىمىز ئەمەسمۇ. 

– ئـاھ! مىلياردچـە كاپىـر بار، ئۇالرنىـڭ سـانى مۆمىنلەرنىڭكىدىن 
جىـق. ئەزەلدىـن تارتىـپ مۇشـۇنداق بولـۇپ كېلىۋاتىدۇ. بۇ ئىشـالرنى 

قوي، بىـكار ئۆزىمىزنـى قىينايمىز. 
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باۋدىڭ بوغۇزىغا كەپلىشىپ قالغان تۈگۈنچەكنى يۇتۇۋېتىپ:

– ئەگەر كېتىشنى خاھ... 

گېپىنـى تېخـى تۈگىتەلمەي تـۇرۇپ، چولپـان ئۇنىڭغا يېقىنالشـتى 
ۋە:

– سـېنى ياخشـى كۆرىمـەن. لېكىـن، خەلقىمدىـن بىـر كىشـىنىڭ 
ئۆلۈمىگـە سـەۋەب بولۇپ قالسـاڭ، يېنىڭـدا بىر مىنۇتمـۇ تۇرمايمەن، – 

دېدى. 

– خاتىرجـەم بـول، ئومىقىـم. مېنىـڭ ۋەزىپەمنىـڭ ئەمەلىـي ئۇرۇش 
بىلـەن ئاالقىسـى يـوق. مـەن ھازىر ئـوزۇق - تۈلۈك توشـۇش ئىشـىغا 
مەسئۇل. قىسقىسى، خىتتايالرنىڭ ئىشـى ئەمەس ھازىر بولۇۋاتقانلىرى، 

رۇسـالر ھەممە ئىشـنىڭ تىزگىنىنى تۇتـۇپ تۇرماقتا. 

باۋدىڭ مەسخىرىلىك كۈلۈپ قويۇپ داۋام قىلدى:

– يەنە تېخى شـەيتانغا سـېتىلغان تۈركىسـتانلىقالرمۇ بار. ئۇالر ئۆز 
خەلقىنى ئۆلتـۈرۈپ، جاھاندىكى ئـەڭ قەبىھ جىنايەتنى ئىشـلەۋاتىدۇ. 

بىلمەمسەن؟ بۇنى 

چولپان يۈزىنى ياسـتۇققا چۈمكەپ، بوغۇلـۇپ - بوغۇلۇپ يىغالپ 
كەتتى...

❁❁❁❁❁
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تـۆرت تەرىپـى ياپيېشـىل، تۈرلـۈك ئوتيـاش، خىلمۇخىـل مېۋىلـەر 
پىشـىدىغان، كان بايلىقلىـرى مـول جەننـەت كەبـى ۋەتىنىـم دوزاخقـا 
ئايالنغـان ئىـدى. ئـۆز خەلقـى ئىچىـدە ۋەھىمـە، ئەندىشـە ۋە ئۆلـۈم 
ھۆكـۈم سـۈرگەن؛ تاجاۋۇزچـى يـات تائىپىلـەر بولسـا كۆڭـۈل خۇشـى 
قىلىـپ، خاتىرجەم يۈرۈشـكەن بىر زېمىندا ئىنسـان قانداق ياشىسـۇن؟ 
ئانـا ۋەتىنىدە غېرىبسـىنىپ ياشاشـتىنمۇ ئارتۇق ئەلەم بارمۇ كىشـىگە؟ 
توغرىسـى، تۈركىسـتان تونۇغۇسـىز ھالغـا كېلىـپ قالغـان ئىدىكـى، 
بۇلـۇڭ - پۇچقاقلىرىغىچـە قاراقچىـالر، قاتىلـالر ۋە تۈرمىلـەر بىلـەن 
تولـۇپ كەتكەن ئىـدى. ئەجەبلىنەرلىكـى، مەن تېخى ھايـات ئىدىم. 
ئالالھنىڭ ئىرادىسـى... بەك ئاز مەسـجىد قالغان ئىدى. سـاناقلىق بىر 
نەچچـە ياشـانغان كىشـىلەر بۇ مەسـجىدلەرگە مەخپىي ھالـدا بېرىپ، 
نامازلىرىنـى بوش ئـاۋازدا ئادا قىلىشـاتتى. شـۇنداقتىمۇ جاسۇسـالرنىڭ 
كۆزىتىشـىدىن قۇتۇاللمايتتى. بۇ ياشانغانالرنىڭ ئۆزلىرىگە بىرەر يامانلىق 
كەلمىگەنـدەك كۆرۈنگەن بىلەن، ئـۇرۇق - تۇغقانلىرىغا زىيانكەشـلىك 
قىلىنىشـى ھەرزامـان قـاش بىلـەن كىرپىك ئارىسـىدىكى ئىـش ئىدى. 
مەسـجىدلەرنىڭ  ئۆزگەرتىلگـەن  سـاقچىخانىالرغا  تىياتىرخانىالرغـا، 
يانلىرىدىـن ئۆتكەندە، تامالرنى سـىالپ، يوشـۇرۇنچە يـاش تۆكەتتۇق. 

ئاشـكارا يىغلىغانـالر ئۆزلىرىنـى ئۆلۈمگـە تۇتۇپ بەرگـەن بوالتتى.

مەن ئۇ شـەھەردىن بۇ شـەھەرگە كۆچۈپال يۈرۈۋاتاتتىم. ھەرقېتىم 
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ئـورۇن يۆتكىگەنـدە، ئىسـمىمنىمۇ يۆتكەيتتىـم. ئـاھ! بۇ ئەسـلىمىلەر 
كېتىپتىمـەن.  ئۇنتـۇپ  ئىسـىملىرىمنى  ئىشـلەتكەن  كونىراپتـۇ،  بـەك 
ئۈرۈمچىگـە كەلگـەن چاغـدا ئىسـمىمنى ئۆزگەرتىشـنىڭ يېتەرلىـك 
بولمايدىغانلىقىنـى بايقىدىـم - دە، ھامماللىق قىلىشـقا باشـلىدىم. بىر 
ئەسـكى تاغارنىـڭ التىسـىنى ئۇچامغـا ئارتتىـم، قولۇمـدا ئىككى تال 
تۆمـۈر ئىلمـەك، سـاقال - بۇرۇتۇمنى بولۇشـىغا قويۇۋەتتىـم. پۇتلىرىم 
يېرىلىـپ، ئون يىل ياالڭ ئاياغ يۈرگـەن ئادەمنىڭكىدەك بولۇپ كەتتى. 
ھېچقانـداق گەپ - سـۆز قىلمايتتىم. چۈنكى، گـەپ قىلىش جەريانىدا 
ئانچـە - مۇنچـە ئورۇنلـۇق گـەپ قىلىـپ قالدىڭىزمۇ، سـاالھىيىتىڭىز 
ئاشـكارىلىنىپ قاالتتـى. كەچ بولغاندا شـەھەر چېتىدىكى تاشـالندۇق  
زەي ھۇجرامغـا قايتاتتىم - دە، ئالالھقا ئىبـادەت قىالتتىم. يۈزلىرىمنى 
كۆيـدۈرۈپ ئېقىۋاتقان ياشـلىرىمنى پەرىشـتىلەرنىڭ سـۈرتۈۋاتقانلىقىنى 

ھېـس قىالتتىم... 

 مەدەنىيىتىمىـز تـوزۇپ يوق بولۇپ كېتىۋاتاتتى. رۇسـالر مىڭالپ - 
ئـون مىڭالپ كېلىۋاتاتتـى، خىتتايالرمۇ بۇنىڭدىن قېلىشـمايتتى. ھەتتا 
تۈركىسـتانلىقالر بىلـەن خىتتايـالر ئارىسـىدا مەجبۇرىـي تويلىشىشـالر 
بوالتتى... شـېڭ شىسەي سـتالىننىڭ قېشـىغا بېرىپ ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ 
يۈرۈپ، كوممۇنىسـتىك پارتىيەگە ئـەزا بولدى. قايتىپ كېلىپال خىتتاينىڭ 
رەئىسـى جيـاڭ جيېشـىغا خـەت يېزىـپ يـاردەم تىلىـدى. بىـز ئىككى 

تۆمـۈر تاپان ئارىسـىدا ئېزىلىۋاتاتتۇق. 

دېگىنىمـدەك ھامماللىـق قىلىۋاتاتتىـم. ھەركۈنـى ۋەتىنىمىزنىـڭ 
ھەرخىل بايلىقلىرى رۇسـىيەگە ماڭىدىغان يوغان - يوغان ماشـىنىالر 
كان  توشـۇالتتى  نەرسـە  توشـۇالتتى. ھەممـە  پويىزالرغـا  بىلـەن 
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بايلىقلىـرى، مېـۋە - چېـۋە، چـارۋا - مـال، زىرائەتلەر... ئىشـغالچى 
خىتتـاي ۋە رۇسـالرنىڭ يىغىلىـپ كۆڭـۈل ئاچىدىغـان بـەزى يەرلىرى 
بـار ئىدى. ئـۇ يەرلەردە كېچە - كېچىلەپ ناخشـا ئېيتىپ، ئۇسسـۇل 
ئوينـاپ، ھاراق ئىچىشـەتتى. مېنى ھەيران قالدۇرغىنـى، بۇ يەرلەردە 
ئەمەل - مەنسەپ تەمەسـىدە ۋىجدانىنى، دىنىنى سېتىپ ئىشغالچى 
نىيـەت، شـۇم غەرەزلىـرى ئۈچـۈن خىزمـەت  دۈشـمەننىڭ يامـان 
قىلىۋاتقـان خائىنـالر شـۇنچىلىك كـۆپ ئىدىكـى، ئۇالر بىـر كېچىدىال 
چىرايلىرىغـا  ئۇالرنىـڭ  قاالتتـى.  ئايلىنىـپ  ئىنسـانالرغا  باشـقىچە 
قارىغـان چېغىمـدا، تۈركىسـتانلىققا ئوخشـىماي قالغانلىقىنـى ھېـس 
قىالتتىـم. يـەپ - ئىچىـش، كىيىنىشـلىرىدىن تارتىـپ ئولتـۇرۇپ - 
قوپۇشـلىرىغىچە ھەممە نەرسىسـى ئۆزگەرگەن بولۇپ، ھەممە ئىشتا 
خوجايىنلىـرى بولغـان ئىشـغالچىالرنى، بولۇپمـۇ رۇسـالرنى تەقلىـد 
قىلىشـاتتى. كىشـىنى يىرگەندۈرۈپ، گەپ قىلغاندا رۇسـچە سۆزلەرنى 
ئارىالشتۇرۇۋېلىشـلىرىچۇ تېخى! ۋەتىنىمنىڭ ئىشـغال قىلىنغان ھالىغا 
قاچانمـۇ  تۈركىسـتان  باسـاتتى.  دەھشـەت  قارىغىنىمـدا  ھەرقېتىـم 
ئۆزىنىـڭ نازىنىنـدەك جەلپـكار، پـاك - بىغۇبـار ۋە سـاپ ھالىتىگـە 

قايتـار - ھـە؟! ئۈمىدسـىزلىك يۈرىكىمنـى مۇجۇيتتى... 

كۈندە ماشىنا - ماشىنىغا توشۇغان يۈكلەر تېنىمنى ھالسىراتقاندىن 
سـىرت قەلبىمگىمـۇ ھـار كېلىشـكە باشـلىغان كۈنلەرنىـڭ بىرىـدە، 
ئايلىنىـپ يۈرۈۋېتىـپ ئۇنى كۆرۈپ قالدىم. تۇيۇقسـىز كېلىـپ قالغاچقا، 

ئىختىيارسـىز ھالدا توۋالپ سـالدىم:

– چولپان!... 

بىـر خىتتاي ھەيدەپ كېتىپ بارغان ھـارۋا توختىدى. ئۇنىڭ تاتىرىپ 
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كەتكـەن چىرايىغـا بىـرال قارىدىم ۋە ھوشـۇمغا كېلىپ، يۈزۈمنى باشـقا 
تەرەپكـە بۇرۇۋالدىـم. قېچىـپ كېتـەي، دەپ ماڭغـان ئىدىـم. لېكىـن، 
ھارۋىسـى بىلـەن يولۇمنى توسـۇپ مېنـى تۇتۇۋالدى. ماڭا تۇيغۇسـىز، 

سـوغۇق نەزىرى بىلـەن قارىدى. 

– مېنىڭ كەينىمدىن سارايغىچە كەل! – دېدى. 
پۇت - قولۇم تىترەپ، تىلىم كالۋالىشىپ قالغانىدى. ئارانال:

– مەن... مەن سىزنى تونۇمايمەن. مەن ئەسلى... – دېيەلىدىم. 
– بىزنىڭكىگە كېلىسـەن! – دېدى كەسـكىن بۇيرۇق تەلەپپۇزىدا، – 
باۋدىـڭ بېگىمگە بىر خىزمەتـكار كېرەك ئىدى. ئـۆزى ھازىر ئۈرۈمچىدە 

ئەمـەس. چوقۇم كەل!

ئۈرۈمچى سېپىلى

ھوشـۇمنى يىغىـپ، نېمـە ئىـش بولغىنىنـى ئاڭقىرىـپ بولغۇچـە 
ياسـىداق پەيتـۇن كېتىـپ قالـدى. مېڭىشـتىن بـۇرۇن تۇرالغۇسـىنىڭ 
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ئورنىنى قىسـقىچە دەپ بەرگەن ئىدى. قاراڭغۇ، زەي باسـقان ھۇجرامغا 
قايتىـپ كەلدىـم - دە، نامـاز ئوقـۇپ يىغالشـقا باشـلىدىم. كۆپىنچـە 
ۋاقىتالردا ئۆلۈمنىڭ ياشاشـتىن راھەترەك ئىكەنلىكىنى ھېس قىالتتىم، 
چۈنكـى ئۆلۈكلـەر ھەممىدىن بىخـەۋەر ئىـدى. يەنە بـەزى ۋاقىتالردا 
قەلبىم كەسـكىن ئىشـەنچكە توالتتى. ئىسـالم زەپەر قۇچىدىغاندەك، 
مۇتلـەق ھۆرىيـەت يېتىـپ كېلىدىغانـدەك ئوياليتتىم. چۈشـكۈنلۈك ۋە 
ئۈمىـد دوقمۇشـىدا تېڭىرقاپ قالغـان ئىدىم. يـا ماڭىدىغـان يولىنى، يا 
پاناھلىنىدىغـان جايىنـى تاپالمـاي تېنـەپ قالغـان بىر بىچـارە ئىدىم. 

ئەسـكى، مەينـەت كىيىملىرىـم بىلـەن بارالمايتتىـم، ئەلۋەتتـە. 
بـەگ  بېشـىمنى  ئۈسـتى  سـېلىۋېتىپ،  كىيىملىرىمنـى  ھامماللىـق 
قەسـرىنىڭ قوغدىغۇچىسـىغا اليىـق تۈزەشـتۈردۈم. گەرچە ئـۇ بەگنىڭ 
دەۋرى ئاخىرلىشـىپ، پۈتـۈن ئائىلىسـى سەرسـان بولـۇپ كەتكـەن 
بولسـىمۇ... باۋدىڭنىڭ سـارىيىنى ئىزدەپ تېپىش تەسكە توختىمىدى. 
سـاراي ۋاراڭ - چۇرۇڭدىـن خالىـي تىنچ بىـر يـەردە، قوغدىغۇچىلىرىمۇ 

ئىدى. ئـاز 

ھېچكىـم يولۇمنـى توسـمىدى. ئىشـىكباقار ئۈستبېشـىمغا قاراپ 
قويۇپ:

– خانىم بىلەن كۆرۈشكىلى كەلدىڭمۇ؟ – دەپ سورىدى. 

قورقۇپ تۇرۇپ بېشـىمنى لىڭشـىتتىم. ئالالھقا شۈكرى، ئىسمىمنى 
سـوراپ قالمىدى. گەرچە، ئىسـمىمنى ئاڭلىسـىمىغۇ چـوڭ ئىش بولۇپ 
كېتىشـى ناتايىن ئىدى. لېكىن، دۈشـمەن غالجىرالشسا نېمە ئىشالرنى 
قىلىۋېتىدىغانلىقىنـى بىلگىلـى بولمايتتـى. تەلىيىمگـە سـاراي ئادەمدىن 
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خالىـي ئىدى. 

ئـاھ خـۇدا! مـەن نېمىشـقا كەلدىـم؟ نېمـە دەيمـەن ئۇنىڭغـا؟ 
تۈنۈگۈنكـى مەشـۇقۇم، بۈگۈن بولسـا بۇ سـاراينىڭ خانىمىغـا ئايالنغان 
ئۇنىـڭ  قىالمدىمـەن؟!  قوبـۇل  بولۇشـنى  خىزمەتـكارى  ئايالنىـڭ 
جەمئىيەتتىكـى ئورنـى يۈكسـىلىپ چوققىغـا يەتكـەن، مېنـى بولسـا 
تىمسـقىالپ  ئۆلـۈم  ئوخشـاش  قوزغىالڭچىالرغـا  باشـقا  خـۇددى 
يۈرۈۋاتقـان تۇرسـا... لېكىـن، قاتتىـق قىزىقىـش مېنى يېتىلەپ مۇشـۇ 

يەرگىچـە ئەكەلگـەن ئىـدى. 

ئـۇ قىزىـل مەخمەلـدە قاپالنغـان دىۋانـدا ئولتۇراتتـى. بەدىنىگـە 
يېپىشـىپ تۇرغان قاپقـارا كۆينىكى ئۇنى تېخىمۇ جەزبـدار قىلىۋەتكەن 
ئىـدى. چولپـان بـەك ئۆزگىرىپ كەتكەن ئىـدى. قارىماققا پەرىشـان، 
جۇشـقۇنلۇق،  ياشـالرچە  كۆرۈنەتتـى.  مەغـرۇر  لېكىـن  سـولغۇن، 
شـوخلۇقتىن ئەسـەر يوق. پىشـقان، نازىنىن چوكانغـا ئايلىنىپ قالغان 

ئىدى. 

– ئۇزۇن بولدى، سېنى كۆرۈشنى ئارزۇ قىلىپ يۈرەتتىم. 
ئۇنىڭغا قاراپ قويدۇم، ئەمما جاۋاب قايتۇرمىدىم. 
– سېنى ئۇرۇشتا ئۆلۈپ كەتتىمىكىن دەپتىمەن. 

بولسـاممۇ  بولغـان  قىلماقچـى  گـەپ  قىلدىـم.  داۋام  سـۈكۈتنى 
قىاللمىدىـم. 

– ئۈمىدسىزلىك ئىنسانغا ھەممە ئىشنى قىلغۇزىدىكەن، مۇستافا! 
مېنىـڭ ئاغزىمنىڭ ئېچىلىشـىنى كۈتۈپ باقتى، پايدىسـى يوقلۇقىنى 

كۆرگەندىـن كېيىـن، ئورنىدىن تـۇرۇپ داۋام قىلدى:
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– جـەڭ مەيدانىـدا ئۆلۈپ كەتكەنلەرگە شـۇنچىلىك ھۆرمىتىم بار. 
ھېچكىممـۇ دارغا ئېسـىلىپ ياكـى تۈرمىدە قىينىلىپ ئۆلۈپ كەتمىسـە 
دەيمـەن. جەڭ مەيدانىـدا ئاخىرىغىچە كۈرەش قىلىـپ ئۆلۈپ كېتىش، 

ھەرگىزمـۇ دۈشـمەنگە تىرىك تۇتۇلۇپ قالماسـلىق كېرەك ئىكەن. 

ئاخىرى جۈرئەتكە كېلىپ:

– ئەمىسە ئۆزۈڭ نېمىشقا تىرىك تەسلىم بولدۇڭ، چولپان؟

– ئاخىـرى گـەپ قىلدىـڭ، – ئاچچىـق كۈلـۈپ قويـدى، – مـەن 
قىلغانلىرىمنى ئاققا چىقارماقچى ئەمەسمەن. بەگ قەسرى دۈشمەننىڭ 
قولىغا چۈشـكەندە، قەسـىردىكى ئادەملەرنى قۇتقۇزۇشنى ئويلىدىم ھەم 
ھەممـە تاجاۋۇزچـى خىتتاينىـڭ كۆڭۈل خۇشـى بولۇشـنى خاھلىمىدىم، 

شـۇڭا بىرسـىنى تالالپ شـۇنىڭ بىلەن تـوي قىلدىم. 

– قانداق توي قىلدىڭ؟ – دېدىم ھەيرانلىق ئىچىدە. 

– خەقلـەر قانـداق تـوي قىلغـان بولسـا، مەنمۇ شـۇنداق قىلدىم. 
ئىسـالمنى قوبـۇل قىلـدى ۋە مېنـى نىكاھىغا ئالدى شـۇ. 

ھەسرەت بىلەن ئۇھ تارتىپ داۋام قىلدى:

ئۇنىـڭ  ئېچىنىشـلىق...  ئەممـا  ئاددىـي،  ئاجايىـپ  مۇشـۇنداق   –
مـاڭا قىزىقىـپ قالغانلىقىنى كۆرگەندە، شـەرتلىرىمنى ئوتتۇرىغـا قويدۇم. 
ئۇنىـڭ ئىسـالمنى قوبۇل قىلىشـىنىڭ بىر كۆرۈنـۈش ئىكەنلىكىنى، نۇرى 
ئۆچكـەن چىراقتەكال بىر ئىش ئىكەنلىكىنى بىلىمـەن. ئۆزۈمنى ۋە ئۇنى 
ئالداۋاتقانلىقىمنىمـۇ بىلىمـەن. لېكىـن، سـاڭا قانـداق چۈشەندۈرسـەم 
بـوالر... تەييارلىقسـىز ئىدىـم، چىلبۆرىلـەر ھەرتەرەپتىـن خىرىس قىلىپ 
ئالـدى ۋە  بىـر چاغـدا، مېنـى ئەمرىگـە  كېلىۋاتقـان ئىـدى. شـۇنداق 
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قوغدىـدى، ھازىرغىچـە ياخشـى كۆرىدۇ. 

– ئـۆزۈڭ ياخشـى كۆرمەيدىغـان بىرىنىـڭ قوينىدا قانداق ياشـىيا-
لىدىـڭ؟ – دېدىم ئەجەپلەنگـەن ھالدا. 

مەسخىرىلىك ھالدا مۈرىسىنى قېقىپ قويدى:

– خـۇددى ۋەتىنىم تۈركىسـتاننىڭ ئىشـغالچىالرنىڭ تاپىنى ئاسـتىدا 
ياشـاۋاتقىنىدەكال. خۇددى سېنىڭ خىتتاي ۋە رۇسالر ئىشغال قىلىۋالغان 

ئۈرۈمچىدە ياشـاۋاتقىنىڭدەكال... روھسىز بەدەندەك. 

»روھسىز...« دەپ پىچىرالپ قويدى ۋە داۋام قىلدى:

– توغـرا، قىزغىنلىـق ۋە مۇھەببەتنـى يوقاتتـۇق. شـۇڭا، يـەپ - 
ئىچىش، ئويناپ - كۈلۈشـلىرىمىزنىڭ ھەممىسى روھسىز... ئىچىمىزگە 
روھ پۈۋلىنىشـىنى سـاقالۋاتقان مۇم ھەيكەللـەردەك مېڭىپ يۈرۈيمىز. 
ياغـاچ ياكـى تۈنىكىدىـن ياسـالغان، ئـاۋاز چىقىرااليدىغـان چىرايلىـق 
ياپـون قونچاقلىرىغـا ئوخشـاش. ھەقىقىـي ھايـات دەيدىغان نەرسـە 
مەۋجـۇت ئەمـەس. كۈلكىمىـز، يىغىمىز، ھېسـلىرىمىز خـۇددى تىياتىر 

ئارتىسـلىرىنىڭكىدەك... چۈشـەندىڭمۇ مۇستافا؟

ئـۇ زەرب بىلـەن چـاۋاك چالغانىـدى، غوجىـدار دەرھـال يېتىـپ 
تونۇشـتۇرۇپ: ئۇنىڭغـا  كەلـدى. چولپـان مېنـى 

– بۇ قوغدىغۇچى خادىم، ئىسـمى... تۇرسـۇن. ئۇنى پوزۇر كىيىملەر 
بىلەن، باۋدىڭ بېگىمنىڭ سـارىيىغا اليىق كىيىنىدۈرۈڭالر. 

ئەمدى ئىسـمىم تۇرسـۇن بولـدى. باۋدىڭنىـڭ سـارىيىدا ئايلىنىپ 
يۈرەتتىم. مەس - ئەلەسـتەك ھەرىكەتلىرىم قوالشـمايتتى. ساراينىڭ 
خانىمـى – تۈركىسـتانلىق نازىنىـن – مېنىـڭ يـۈرۈش - تۇرۇشـۇمدىن 
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خاتىرجەمـدەك كۆرۈنەتتى. 

خىزمەتچىلەر ھۇجرىسـىدا يىلالردىن بېرى ئۇخلىيالمىغان خاتىرجەم 
ئۇيقۇنـى ئۇخلىۋالدىـم. دۈمبـەم تېخىچـە ئاغرىۋاتقان بولسـىمۇ، تۈرك 
 - سـاقال  ئىـدى.  يېنىكلەتكـەن  خېلىـال  ئاغرىقلىرىمنـى  ھاممامـى 
بۇرۇتۇمنـى چۈشـۈرۈۋېتىپ، ئەينەككە قـاراپ تۇرۇپ قالدىم: ياشـلىقىم 
قايتىـپ كەلگـەن ئىـدى. تاغـالر بىلـەن ۋىداالشـقىنىمغا قارىمـاي، 

كۆزلىرىمـدە تاغچىالرغـا خـاس ئىسـيان چاقنايتتى. 

چولپاننى خىيال قىلىشـقا باشـلىدىم. ئۇنىڭغا بولغان تۇيغۇم خۇددى 
ئايالـى باشـقىالر تەرىپىدىـن دەپسـەندە قىلىنغـان ئەرنىـڭ تۇيغۇسـى 
ئىـدى. چولپـان دۈشـمەن تەرىپىدىـن ئىشـغال قىلىنغـان شـەھەرگە 
ئوخشـاپ قالغان ئىدى. ئىشـىق - مۇھەببەتتىن سـۆز ئېچىپ ۋەتەننىڭ 
بۇلغىنىشـىغا كەتتىـم. ھـا... ھـا... ئۆزۈمنىـڭ تەپەككۇرىنىـڭ تېخـى 

نورمالغـا قايتالمىغانلىقىغـا كۈلگـۈم كېلەتتى. 

ئەتىسـى چولپـان ئۆزىنىـڭ ياسـىداق پەيتۇنىغا بىللە چىقىشـىمنى 
تەلـەپ قىلدى. ئىشـغالچىالرغا خـاس بولغان، قويـۇق دەل - دەرەخ، 
گـۈل - گىياھـالر بىلـەن قاپالنغـان بىر يەردە چۈشـتۇق. ھەممىسـى 
چولپاننـى تونۇيتتى. دەرھال كېلىپ قارشـى ئېلىپ، يولالرنى بوشـىتىپ 
پايپېتـەك بولۇپ كېتىشـتى. پەيتۇندىن چۈشـۈپ، باراقسـان ئۆسـكەن 
دەرەخلـەر، ھۈپپىـدە ئېچىلىـپ كەتكـەن گۈللەرنىـڭ ئارىسـىدىكى بىر 
چىغىـر يولـدا مېڭىشـقا باشـلىدۇق. مـەن ئۇنىـڭ كەينىـدە جىمجىـت 

مېڭىۋاتاتتىم. 

– مېنـى غۇرۇرىنـى ۋە ئىپپىتىنـى يوقاتتـى دېيىشـىدۇ، – دېدى بىر 
تـال شـاخنى سـۇندۇرۇۋېلىپ ئوينىغـاچ، سـولغۇن يۈزىنـى پېتىۋاتقـان 
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قۇياشـقا قارىتىـپ تـۇرۇپ. يەنـە پىچىـرالپ داۋام قىلدى:

ئاسـان  بـەك  سـۆزلەر  ئۆسـەك  ئارىسـىدا  قۇمۇللۇقالرنىـڭ   –
تارقىلىدىكەن. نېمىشـقا مېنىڭ ھېكايەمگە شـۇنچە ئەھمىيەت بېرىپ 
قىزىقىـپ كېتىشـىدىغاندۇ؟ بـەگ قەسـرىدىكى ئاددىـي بىـر خىزمەتچى 

ئىدىمغۇ؟!

يېقىنلىشىپ قولۇمنى تۇتتى:

– ساڭا توي قىاليلى دېسەم، ئۇنىمىغانتىڭغۇ!... 

– ئـۇ چاغـدا سـەپەر ۋاقتى ئىـدى، ئۆلۈمنىڭ بوسۇغىسـىغا كېلىپ 
قالغـان ئىدۇق. 

ئاچچىق كۈلۈپ قويدى:

ئىشـغالچى  سـەن  بىـز.  ئەمـەس  بوسۇغىسـىدا  ئۆلۈمنىـڭ   –
ھۆكۈمەتنىڭ قانچە كىشـىگە ئۆلۈم جازاسى بەرگەنلىكىنى بىلەمسەن؟ 

يۈزمىڭدىـن ئارتـۇق... 

ھەيران قېلىپ سورىدىم:

– سەن ھېلىمۇ قوزغىالڭنى ۋە شەھىدلەرنى ئويالمسەن؟

– ئويلىسام بولمامدىكەن؟ – دېدى زەردە بىلەن. 

– سـاڭا ئوخشاشـالرنىڭ بۇنداق ئىشـالرنى ئويلىغۇدەك چولىسـى 
بولماس... 

– ساڭا ئوخشاشال تۈركىستانلىق مۇسۇلمانغۇ مەنمۇ؟

يەنـە سـۈكۈت ھۆكـۈم سۈرۈشـكە باشـلىدى. سـوغۇق شـامال 
چىقىۋاتاتتـى، قۇياش ئولتـۇراي دەپ قالغان بولـۇپ، ئاخىرقى نۇرلىرى 
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زېمىننـى ئاجايىپ بىـر غېرىبلىققا چۈمكىگەن ئىـدى. يىراقتىن كۆرۈنۈپ 
تۇرغـان مەسـجىد مۇنارلىـرى ھەيۋىتىنـى سـاقالپ تىـك تۇرۇۋاتقـان 
بولسـىمۇ، قەدىمىي كۈيگـە تەڭكەش قىلىۋاتقانـدەك مۇڭلىنىپ قالغان 
ئىـدى. مەسـجىد گۈمبەزلىـرى خـۇددى مـەن بىـر كۈنـى ھايۋانـات 
ئۇخالۋاتقانـدەك  ئوخشـاش  تاشـپاقىغا  قالغـان  كـۆرۈپ  باغچىسـىدا 
ئىـدى. زامانىـۋى بىنـاالر بىـز تېرىقچىلىـق قىلىدىغـان تـاغ باغرىلىرىغا 
ئوخشـاش قاتار - قاتار تىزىلىشـىپ تۇراتتى. ئەمما، شـۇنچە مەنىسىز. 

– ئۇنـى ئۆلتۈرۈشـنى ئويلىغـان ئىدىـم، – دېـدى چولپـان بىـر تال 
قىزىـل گۈلنـى ئۈزۈۋالغاچ. 

– كىمنى؟

– باۋدىڭنى، ئېرىم باۋدىڭنى. 

– نېمىشقا؟

– شـۇنداق قىلىشـنى مېنىڭ ۋەزىپەمدەك بىلگىنىـم ئۈچۈن. لېكىن، 
سـەندىن سـوراپ باقـاي، مېنىـڭ ئۇنـى ئۆلتۈرگىنىـم ياخشـىمۇ ياكـى 

كۆندۈرگىنىممۇ؟ تەربىيەلـەپ 

قۇشـخانىغا  يـەر  ھەممـە  پايدىسـى؟!  نېمـە  كۆندۈرگەننىـڭ   –
قويـۇپ.  قېقىـپ  مۈرەمنـى  دېدىـم   – تۇرسـا،  ئايالنغـان 

– ئۆلتۈرۈشـنىڭ نېمـە پايدىسـى ئەمىسـە؟ سـەندىن مېنىڭ نېمە 
قىلىشـىم كېرەكلىكىنى سـوراۋاتىمەن؟

– ئىنتىقام!

– لېكىـن، مـەن ئۇنى كۆنـدۈرۈش ئارقىلىـق تېخىمۇ كـۆپ پايدىغا 
ئېرىشتىم. 
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قىلغـان  نـە  گەپلىرىگـە،  ئېيتقـان  نـە  دۈشـمەننىڭ  خانىـم!   –
ياخشـىلىقلىرىغا ئىشـەنگىلى بولمايدۇ. ھەممىسـى يالغان، سـاختا، – 

دېدىـم سـوغۇققىنا. 

– سـەن ئاشـۇنداق ئويالمسـەن؟ – دېـدى ماڭا دەھشـەت بىلەن 
بىرنى قارىۋېتىپ، – سـېنىڭچە، مەن قىيىن - قىسـتاقالردىن قۇتۇلۇش 
ئۈچۈن ئۆزۈمنى مۇشـۇنداق سەپسـەتىلەر بىلەن ئالـداپ يۈرۈپتىمەن - 

دە؟ ھايات قېلىـش ئۈچۈن... 

بېشىمنى لىڭشىتتىم:

– قۇمۇللۇقالرنىڭ سەندىن نەپرەتلىنىشىنىڭ سەۋەبىمۇ دەل مۇشۇ. 

كۆزلىرىدىن ياشـالر يىپى ئۈزۈلگەن مارجانـدەك تۆكۈلۈپ كەتتى... 
يېنىمغـا كېلىپ، مېنى يېنىك سـىلكىپ تۇرۇپ:

– ئـۇ ئەخمەقلـەر بىلمەيـدۇ، چۈشـەنمەيدۇ. ئـۆز ۋاقتىـدا بەگنىڭ 
ئائىلىسـىنى قۇتقۇزۇشـۇم كېرەك ئىدى. بۇنىڭ ئۈچۈن بەدەل تۆلىنىشى 
كېرەكقـۇ، بـەدەل. ھەممىمىزگە جـان تاتلىق، ئۆلۈشـنى خاھىمايمىز، – 

دېدى.

ياشلىرى قۇرۇشقا باشلىغان ئىدى:

– سەنچۇ؟ مۇستافا! سەن قانداق ئوياليسەن؟

– تۇرسۇن، ئىسمىم تۇرسۇن. بۇرۇنقى ئىسمىمنى ئۇنتۇپ كېتەيلى. 

– سەن قانداق قارايسەن؟

– ئوچۇقىنى ئېيتسـام، تاغدىكى ئەزىمەتلەر بىلەن بۆلۈشۈپ يېگەن 
بىـر بـۇردا قاتتىق نان سـېنىڭ بـۇ سـارىيىڭدا ھەركۈنـى بوغۇزلىنىدىغان 
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يـۈز قوچقاردىن ياخشـى مېنىڭ ئۈچۈن. 

يامغۇر تامچىالشـقا باشـلىدى، ھـاۋا بايامقىدىن سـوۋۇپ كەتكەن 
ئىـدى. سـىم - سـىم يامغۇرنىـڭ يېنىـك تىۋىشـلىرىنى ئـاڭالپ بىردەم 
تـۇردۇق. ئايىغىـم پۇتۇمنى قىسـتاۋاتقاندەك، پوزۇر يېشـىل پەلتويۇمنىڭ 
ياقىسـى گېلىمنى بوغۇۋاتقاندەك ھېـس قىلىۋاتاتتىم. بۇ كىيىملەر گەرچە 
مېنـى ئىسسـىق تۇتۇۋاتقان بولسـىمۇ، سـىقىلىپ ئۆلـۈپ قالىدىغاندەك 

تۇيۇلۇۋاالتتـى. بۇنـداق تۇيغـۇدا بولمىغىلى ئۇزۇن بولغـان ئىدى. 

– مۇستافا!... 

– خىزمەتچىڭىز تۇرسۇن. 

– نەگە؟

– ئەزىمەتلـەر بىلـەن بىـر بـۇردا ناننـى بۆلۈشـۈپ يېگـەن تـاغ 
باغرىغـا... 

– بۇنداقـال كەتسـەڭ بولمايـدۇ، ئىشـالرنى ئاقىالنـە بىـر تەرەپ 
الزىم...  قىلىشـىمىز 

باۋدىـڭ سـەپەردىن قايتىپ سـارايغا كەلگـەن چاغدا، يوشـۇرۇنۇپ 
تـۇردۇم. لېكىـن، ئۇنىڭ سـارايغا كىـرەر - كىرمەس ئاچكۆزلـۈك بىلەن، 
قورۇق باسـقان قىسـىق كۆزلىرىنى پارقىرىتىپ چولپاننى ئىزدەۋاتقانلىقىنى 
كـۆردۈم. ئۇنـى كۆرۈپـال قۇچاقـالپ، سۆيۈشـكە باشـلىدى. ئەتراپىـدا 
پەرۋانىـدەك چۆرگىلەيتتـى. چولپـان باۋدىڭغا كۈلۈمسـىرەپ تۇرسـىمۇ، 
كۆزلىرىنـى ئۇيـاق - بۇياققـا يۈگۈرتـۈپ، مېنىـڭ كـۆرۈپ قېلىشـىمدىن 

قاراۋاتاتتى.  ئەنسـىرەۋاتقاندەك 

– كەلگىنىمدىن خۇش بولدۇڭمۇ؟
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ئۇنىڭغا قارىماستىن جاۋاب بەردى:

– بـەك خـۇش بولـدۇم. لېكىـن ئىسـتىخباراتنىڭكىلەر يۈزلەپ - 
ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ.  ئادەملەرنـى  يۈزلـەپ 

– بـۇ دېگـەن باشـقا ئىش. نېمىشـقا ھازىـر بۇ ئىشـالرنى ئويالپ 
يۈرۈيسـەن؟ بۇ ئىشـالر بىلـەن مېنىڭ ئاالقـەم يوق. 

– باۋدىڭ، سېنىڭ نېمىشقا مەيدانىڭ يوق؟

– مېنىڭ مەيدانىم ئېنىق. 

– مەيدانىڭ نېمە ئەمىسە؟

– سـەن ماڭا ئـۇۋال قىلىۋاتىسـەن. مېنىـڭ مەيدانىـم خىزمىتىمنى 
 . قىلىش

– خىزمىتىڭنـى قىلىـش بىلـەن، مەسـئۇلىيىتىڭنى ئـادا قىلىشـنىڭ 
چوڭ.  پەرقـى 

– خىزمىتىم دەل مېنىڭ مەسئۇلىيىتىم. 

– مەن سېنىڭ بىر ئىنسان بولۇشۇڭنى ئۈمىد قىلىمەن. 

– كونا تاالش - تارتىشىمىزنى يەنە باشالمدۇق؟!

– ھەقىقىي بىر ئىنسـان ئازابالنغان، زۇلۇمغا ئۇچرىغان مەزلۇمالرنىڭ 
قايغۇسىنى ھېس قىاللىشى كېرەك!

– بىلىشـىڭ الزىـم! – دېـدى كۈچلۈك تەلەپپۇزدا، – سـەن مەزلۇم 
دېگەن ئۇ كىشـىلەرنىڭ ئەگەر ئارغامچىسـى ئۇزۇنـراق قويۇپ بېرىلگەن 

بولسـا مېنىڭمۇ، سـېنىڭمۇ جېنىمىزنى ئالغان بوالتتى. 

– بـۇ مۇھىـم ئەمـەس، – دېدى غەلىتـە بىر تەمكىنلىـك بىلەن، – 
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مۇھىـم بولغىنى، مەسـئۇلىيەتنى ئـادا قىلىش. 

– مـەن كىـم ئىدىـم! – ۋارقىـراپ كەتتـى، – مەن پەقـەت بۇ چوڭ 
قوشـۇندىكى بىر ئەسـكەر خاالس. چـوڭ بىر ماشـىنىدىكى كىچىككىنە 
قارشـى  مۇشـۇنداق  ئېرىڭنـى  قايتقـان  سـەپەردىن  چـاق.  چىشـلىق 

ئاالمسـەن؟! كـەل سـۆيۈملۈكۈم... 

خاس ھۇجرىغا كىرىپ كېتىشتى...

»بـۇ مەلئـۇن خوتۇن مېنىمۇ، ئۇنىمۇ تەڭ ئويناتقىلـى تۇرۇپتۇ - دە! 
ئەگـەر ئۇنىـڭ يېنىدا ئۇزاقـراق تۇرۇپ قالسـام پۈتۈن ئـوي - پىكرىمنى 
زەھەرلـەپ بولغـۇدەك. پاكلىق يەنىـال مۈرىلىرىگە قورال ئاسـقان، ھۆر 
ئەزىمەتلەر ياشـايدىغان تاغ باغرىلىرىدا ئىكەن. مۇمكىن بولسـا تېزراق 

بولغۇدەك« كېتىۋالسام 

دېگەنلەرنى خىيال قىلدىم. 

چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا باۋدىڭ ماڭا باشتىن ئاياغ بىر قارىۋېتىپ:

– يېڭى خىزمەتچى مۇشۇ شۇمۇ؟ – دېدى. 

– ھەئە. ناھايىتى ئىشچان، ئىشىغا سادىق بىرى. 

– سەن نەلىك؟

– ئىسمىم تۇرسۇن، ئالتايلىق. 

ئىـدى.  تولدۇرۇلغـان  بىلـەن  تائامـالر  ئېسـىل  ئـەڭ  داسـتىخان 
سـىرتتىكى بىچـارە خەلقىمىـز بولسـا دەرەخ يوپۇرماقلىـرى بىلەن جان 
سـاقالۋاتاتتى. ئاچلىقتىـن، سـۈپۈرۈندى نـان بۇردىلىرىنـى تېرىشـەتتى. 
قورسـىقى ئېچىـپ كەتكـەن بالىـالر ئىشـغالچىالرنىڭ ئۆيلىرىگە ياكى 
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ئاپقـۇردەك  بايلىقالرغـا  ئاشـلىق،  يـۈك ماشـىنىلىرىغا توشـۇلۇۋاتقان 
ئېچىلغـان كۆزلىرىنـى مۆلدۈرلىتىـپ قارىشـىپ قاالتتـى. 

غەزەپتىن بېشـىم پىرقىراپ كەتتى... ئۈسـتەلدە تۇرغان پىچاقالرغا 
كۆزۈم چۈشـتى. دەل شۇ چاغدا:

– تۇرسـۇن، سـەن چىقىـپ كەتسـەڭ بولىـدۇ، – دېـدى باۋدىـڭ 
سـىلىققىنە. 

يـوق  ئۆچمەكتـە  غەزىپىـم  لېكىـن  چىقتىـم،  يېنىـپ  ئاشـخانىغا 
تېخىمـۇ تەلۋىلەشـكەن ئىدىـم. خـۇددى گۈلخاننىـڭ قـۇرۇق ئوتۇننى 
يۇتۇۋاتاتتـى.  يالمـاپ  يۈرىكىمنـى  ئوتـى  نەپـرەت  كۆيدۈرگىنىـدەك، 
مېنـى  رەزىللىكلىـرى  قىلغـان  ئەقىدىلىرىمىزگـە  ۋە  دىـن  بۇالرنىـڭ 
ھەرقانـداق تەلۋىلىكتىن يانمايدىغان قىلىۋەتكەن ئىدى. بۇ شەخسـىي 

ئۆچمەنلىـك ئەمـەس، ئالالھنىـڭ ئىنتىقامـى ئىـدى...

❁❁❁❁❁
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دۈشمەنلىرىمدىن بىرىنىڭ ئۆيىدە ياشاۋاتاتتىم. ئۇ مېنىڭ دۈشمىنىمال 
ئەمـەس، يەنـە كونا مەشـۇقۇمنى تارتىۋالغـان رەقىبىم ئىـدى. بۇ يەردە 
بىـرەر يىـل تـۇرۇپ قالىدىغـان بولسـام روھسـىز قونچاققـا، چولپانغـا 
ئوخشـاش دۈشـمەننىڭ ئويۇنچۇقىغـا ئايلىنىپ كېتىشـىم مۇمكىن. تىنچ 
ھاياتقـا — ئېسـىل يېمەكلىكلـەر، پـوزۇر كىيىم - كېچەكلـەر، توققۇزى 
تـەل بۇنـداق خاتىرجـەم گـۈزەل ھاياتقا بېقىنىـپ قېلىش ئىنسـاندىكى 

ئىسـيانكار روھنـى، كۈرەش — جىھـاد روھىنـى ئۆلتۈرۈۋېتىدۇ. 

يەنە بىر مەسـىلە، چولپاننىڭ كۆزىدە غەلىتە، كەسـكىن ئىنتىلىشلەر 
چاقنايدىغـان بولـۇپ قالدى. ئۇنىڭ بـۇ بېقىشـلىرىدىن خىجىل بولۇپ، 
كۆپىنچـە ۋاقىتـالردا ئۇنىڭدىـن ئۆزۈمنى قاچـۇرۇپ يۈرۈيدىغـان بولدۇم. 
تۈنلەرنى بولسـا ئۇنى خىيال قىلىش ۋە كۈنلەش بىلەن ئۆتكۈزۈۋاتاتتىم. 
ئۇۋىسـى  لەنىتـى شـەيتانالرنىڭ  گۇناھـكار،  ئازدۇرغۇچـى،  ئـۆي  بـۇ 
ئىـدى. تۈنۈگـۈن بـۇ ئۆيـدە تانسـا كېچىلىكـى ئۆتكۈزۈلـدى. چولپـان 
ئەلۋەتتـە كېچىلىكنىڭ چاقنىغـان يۇلتۇزى ئىـدى، ھەممەيلەن كۆزىنى 
ئۇنىڭدىـن ئۈزەلمەيتتـى. خىتتـاي، رۇس ئوفىتسـېرالرنىڭ ھەممىسـى 
ئۇنىـڭ بىلـەن تانسـا ئوينـاش ئارزۇسـىدا ئىـدى. ئېرى غەرق مەسـت 
بولغۇچـە ئىچتـى، ئەممـا سـەھەرگە يېقىـن ئۇنـى جىددىـي بىر ئىش 
بىلـەن چاقىرىشـتى. قېلىـن پەلتوسـىنى كىيىـپ، ئەلـەڭ - سـەلەڭ 
مېڭىـپ چىقىـپ كەتتى. مۇشـۇ يەرگـە كەلگۈچـە ئىشـالر ئادەتتىكى، 
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نورمـال يوسـۇندا ئىدى. ھۇجرامـدا ئولتۇراتتىم، چولپـان كىرىپ كەلدى. 
كېچىچـە ئۇخلىمىغانلىقتىـن چېھـرى تېخىمۇ سـولغۇن ئىـدى. كىرىپال 

مېنـى قۇچاقلىۋالـدى، لەۋلىرىنـى ئۇزىتىۋاتقانلىقىنـى كۆرۈپ:

– خانىم، ناشتىلىق تەييارلىمىسام بولمايدۇ، – دېدىم. 

– بىر نەرسە يېگۈم يوق ھەم مەن سېنىڭ خانىمىڭ ئەمەس. 

– ساراينىڭ ھەممە يېرىدە كۆز - قۇالقالر بار... 

– مەن چىدىيالمىدىم. 

– بۇ نېمە دېگىنىڭ؟

– چۈشەنمىدىڭما؟

– مەن خىيانەتكە بەك ئۆچ. 

– مەنـدەك بىـر خائىننىـڭ يەنـە بىـر قېتىـم »خىيانەت قىلىشـى« 
ئىشـتى.  قانچىلىك 

– مەن دېگەن ئالالھنى تونۇيدىغان مۇسۇلمان ئادەم... 

»ئېرىدىـن ئىنتىقـام ئالماقچـى بولۇۋاتامدىغانـدۇ؟ ياكـى مـاڭا ئىچ 
ئاغرىتىـپ شـەپقىتىنى ئىزھـار قىلىۋاتامدىغانـدۇ؟ ياكـى بولمىسـا، كونا 
مۇھەببـەت قايتىدىن يالقۇنجىغانمىـدۇ؟...« دەقىقە ئىچىـدە كالالمدا 
نۇرغـۇن سـوئالالر پەيدا بولـدى. يالۋۇرغانـدەك قولۇمنـى تۇتۇۋالدى. 
مەن ئۆزۈمنىڭ بەرداشـلىق بېرەلمەي قېلىشـىمدىن ئەنسـىرەپ، ئۇنىڭ 

قاراشـلىرىدىن ۋە تۇتۇشـلىرىدىن ئۆزۈمنـى قاچـۇرۇپ تۇراتتىم. 

– تـاغ باغرىدىكـى ئەرلـەر ئـازاب - ئوقۇبـەت، ئاچلىـق ئىچىـدە 
ئىڭراۋاتقانـدۇ، – دېـدى ھاياجانلىنىـپ. 
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– ئـۇالر دېگەن ھەقىقىي ئەركەكلـەر. ئۇالرمۇ ئۆزلىرىنىڭ ھاياتىنى 
ياشاۋاتىدۇ. 

– ئالالھ رۇخسەت قىلغان دائىرىدە. 

ئېچىرقىغـان چىلبۆرىـدەك، كۆزلىرىدىـن ئـوت چاچرىتىـپ تەھدىت 
ئارىـالش مۇنـداق دېدى:

– سەندىن ئىنتىقام ئاالاليدىغانلىقىمنى بىلىسەن! 

– مۇشۇمۇ سېنىڭ مۇھەببىتىڭ؟

– ھەئە. 

– سەنمۇ مېنىڭ ئىنتىقامدىن قورقۇپ قالمايدىغانلىقىمنى بىلىسەن. 

– بۇالرنىـڭ قورقۇنچلـۇق، قاپقاراڭغـۇ زىندانلىرىغا تاشـالنغىنىڭدا، 
يېنىمدىكـى  مېنىـڭ  باشـلىغاندا،  ئويناشـقا  قامچىـالر  ئۈستبېشـىڭدا 

مىنۇتلىرىڭنىـڭ قەدرىگـە يېتىشـكە باشاليسـەن. 

– مـەن ئۆزۈمنـى ئۆلۈمگـە ئاتـاپ بولغـان، – دېدىـم چوڭقـۇر 
بىلـەن.  ئىشـەنچ 

– سـەن ئـوت بىلـەن ئوينىشىۋاتىسـەن. سـەن مېنىـڭ ھەقىقىي 
 . ىم ئېر

– لېكىـن، سـەن ئىمـان كەلتۈرگـەن بىرىنىـڭ نىكاھىـدا، گەرچـە 
كۆرۈنۈشـتىال ئىمـان ئېيتىپ قويغان بىرى بولسـىمۇ، ئۇ يەنىال سـېنىڭ 

ئېرىڭ«.  »ھـاالل 

– ئەمىسە بۇ يەرگە نېمە دەپ كەلدىڭ؟

بـۇ سـوئال بـەك تۇيۇقسـىز كېلىـپ قالـدى. توغـرا، نېمـە دەپ 
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كەلدىـم؟ مەن پۈتـۈن ھاياتىم بويىچـە بۇ تاجاۋۇزچـى ئەبلەخلەردىن 
ئىنتىقـام ئېلىشـنى ئويـالپ ياشـاپ كەلگـەن ئىدىـم، لېكىـن قېنـى 
يوشۇرۇشـقا  ئۆزۈمدىنمـۇ  كەتتـى،  دۈپۈلـدەپ  يۈرۈكـۈم  ئىنتىقـام؟ 
تىرىشـىۋاتقان بىـر ئىـش بار ئىـدى – چولپاننـى ياخشـى كۆرەتتىم. بۇ 
سـارايغا كېلىـش تەكلىپىنـى قوبۇل قىلىشـىممۇ شـۇ سـەۋەبتىن ئىدى. 
مېنـى تاشـالپ چىقىـپ كەتتـى، ئۇ كـۈن كەچكىچـە ئۇنـى كۆرمىدىم. 

ئىشالر نېمىشـقا بۇنچە يامانلىشـىپ كەتتى؟ ۋەتىنىمىزگە نېمىشقا 
ياتـالر ھاكىـم بولۇۋالـدى؟ بـۇرۇن كاشـغەردىكى بىـر مەسـجىدنىڭ 

خاتىبـى مـاڭا مۇنـداق دېگـەن ئىدى:

»ئوغلـۇم! ئىسـالم ئىززەتتـۇر. ئۇنـى چىڭ تۇتقـان ئەزىـز بولۇر، 
تاشـالپ قويغـان خـار بولـۇر. ۋەتىنىمىز غەپلـەت ئۇيقۇسـىغا غەرق 
بولـدى. راھەتپەرەسـلىك، ھۇرۇنلۇق، بىغەملىك، تەرتىپسـىزلىك ئەۋج 
ئالدى. شـۇنىڭ بىلەن كىشـىلەر دىندىن ئاسـتا - ئاسـتا يىراقلىشىشقا 
باشـلىدى، بايـالر ھەددىلىرىدىـن ئاشـتى، نامراتـالر ئۇالرغـا بويـۇن 
ئېگىشـتى؛ ھېكمـەت - پاراسـەت كۆتۈرۈلدى، گۇناھ - مەئسـىيەت 
يېيىلدى... ئوغلۇم! مانا بۇالرنىڭ ھەممىسـى زاۋاللىققا يۈز تۇتۇشنىڭ 

مۇقەددىمىسـى بولـۇپ قالدى. 

مەشرىقتىمۇ دۈشـمەن، مەغرىپتىمۇ دۈشمەن. ئۇالر قورال - ياراق 
ۋە ئـادەم كۈچىگـە تايىنىپ كۈچىيىۋاتىدۇ. بىز بولسـاق، ئۆتمۈشـتىكى 
شانۇشـەۋكەتلىرىمىزگە يۆلىنىپ غەپلەتتە قالدۇق. شـانلىق تارىخىمىز 
بىزنىـڭ پەخرىمىـز، لېكىـن بىردىنبىـر يۆلەنچۈكىمىـز بولـۇپ قالسـا 
بولمايـدۇ. قارا ئوغلۇم! مۇسـۇلمانالر ئېزىلىۋاتىـدۇ. تۈركىيەنى ئۇرۇش 
ۋە زۇلمـەت ھالسـىزالندۇردى، ئەرەبلەر دۈشـمەن ئاتلىرىنىڭ ناللىرى 
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ئۇيۇشـتى،  بولـۇپ  مىللـەت  بىـر  كاپىـرالر  يانجىلىۋاتىـدۇ.  ئاسـتىدا 
مۇسـۇلمانالر بولسـا پارچىلىنىـپ كەتتۇق. مۇشـۇنىڭدىن بىز نېمىنىڭ 
زەپەرگـە، نېمىنىـڭ زاۋاللىققا يـول ئاچىدىغانلىقىنـى كۆرۈۋاالاليمىز«.

بۇ سـۆزلەر ئېسـىمدىن چىقمايدۇ. خوجا نىياز ھاجى ۋە شـەرىپخان 
بىزنـى  ئـۇالر  بـار.  سـۆزلەرمۇ  باشـقا  تەكراراليدىغـان  دائىـم  تـۆرە 
رىغبەتلەنـدۈرۈپ تۇراتتـى. ئەجەل يېتىـپ كەلگەندە، ئۇالر باشـلىرىنى 

تىـك تۇتـۇپ، مەردانىلەرچـە يۈزلەنگـەن ئىدى. 

مېنىڭ بۇ سـارايغا كېلىشـىم شـەيتاننىڭ ئويۇنلىرىدىـن بىرى ئىدى. 
كېتىشـىم كېـرەك، دەرھـال كېتىشـىم كېـرەك. لېكىـن، ئـاۋۋال بىـرەر 
ئىـش قىـالي. بۇ يـەردە زايـە قىلىۋەتكـەن ۋاقتىمنىڭ ھەققـى ئۈچۈن 
بىـرەر ئىش قىـالي، ئۇنىڭدىن كېيىـن تاغدىكـى ئەزىمەتلەرنىڭ يېنىغا 

كېتەي. 

ئاڭلىسـام، قەيسەر ئوغالنلىرىمىزدىن ئوسـمان باتۇر ئەزىمەتلەرنى 
يىغىـپ، قوزغىالڭغـا تەييارلىنىۋېتىپتۇ. مەن بۇ يـەردە نېمە ئىش قىلىپ 
يۈرۈيمـەن؟ ئېـرى يـوق ۋاقتىـدا چولپـان مېڭەمگـە ۋە يۈرىكىمگـە 
ئورنـاپ كەتكـەن ئـوي - خىياللىرىمنى ئۆچۈرۈشـكە ئۇرۇنـۇپ باققان 
بولسـىمۇ، مەن قارشىلىق كۆرسـەتتىم. لېكىن، چولپاننىڭ جەزبدارلىقى 
كىشـىنى ئۆزىگـە تارتىپـال تۇراتتـى، ئۇنىڭغا قارشـىلىق قىلىش ئاسـان 
ئىـش ئەمەس ئىدى. باۋدىڭنى ئالقىنىـدا خاھلىغىنىچە ئويناتقىنىدىنال، 

ئۇنىـڭ قانچىلىـك يامان ئايـال ئىكەنلىكى چىقىـپ تۇراتتى. 

باۋدىـڭ ئىككى كۈندىن كېيىن ھارغىـن، قاپاقلىرىدىن مۇز ياغدۇرغان 
ھالـدا قايتىپ كەلدى. چولپانغـا مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭالپ قالدىم:
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– بىز خەتەر ئىچىدە قالدۇق. 

– قانداق خەتەر؟

– ئوسمان ۋە قوزغىالڭچىالر يەنە پارتىزانلىق ئۇرۇشى قوزغىدى. 

– سـەن نېمىدىـن قورقىسـەن؟ ئـۇالر بىزنـى يېڭەلەيـدۇ دەپ 
ئويالمسـەن؟

سـاقچىالرنى  قىلىۋاتىـدۇ.  ھۇجـۇم  مەركەزلىرىگـە  سـانائەت   –
ئۆلتۈرۈۋاتىـدۇ. ئاشـكارا جـەڭ بولغـان بولسـا ئۇالرنـى يېڭەلەيتتۇق، 

لېكىـن...

چولپاننىـڭ كۆزلىـرى خۇشـاللىقتىن پـارالپ كەتكـەن بولسـىمۇ، 
ۋاقتىدىمـۇ،  تامـاق  باۋدىـڭ  قالـدى.  يوشـۇرۇپ  بىلـەن  ئۇسـتىلىق 
ئىچىشـىپ ئولتۇرغاندىمـۇ بـۇ غەمدىن قۇتۇاللمىـدى. خىيالغا چۆكۈپ 
ئولتۇراتتـى. كەچقـۇرۇن ئـۇ ئىككىسـىنىڭ بىللـە باغچىغـا سـەيلىگە 
ۋاقتـى  بولغـان  سـىرتتا  ئۇالرنىـڭ  ئۇقتـۇم.  كەتكەنلىكىنـى  چىقىـپ 
ناھايىتـى ئۇزۇنغا سـوزۇلدى. تـەڭ كېچىدە ئېتىلغـان نەچچە پاي ئوق 
ئاۋازىدىـن كېيىنـال چولپـان نالـە - پەريـاد ئىچىـدە قايتىـپ كەلـدى، 
ھەممەيلـەن ئوپـۇر - توپـۇر بولۇپ كەتتى. سـاراينىڭ ئىچـى خىتتاي 
غالچىلىـرى  ئىسـتىخبارات  مۇتەخەسسىسـلەر،  رۇس  ئوفىتسـېرالر، 
بىلـەن قايناپ كەتتـى. نېمە ئىش بولـۇپ كەتتى؟ ئۇ كېچـە باۋدىڭغا 
ئـوق تەگكـەن بولـۇپ، سـارايغا كۆتـۈرۈپ ئېلىـپ كىرىشـكەن ئىدى. 

چولپـان ئۇنىـڭ يېنىـدا چاچلىرىنـى يۇلـۇپ پەريـاد كۆتۈرۈۋاتاتتى:

– مـەن قاتىلنـى كـۆردۈم. ئـوق چىقىرىـپ بولۇپـال ئېتىغـا مىنىـپ 
قاچتـى، دەريـا تەرەپكـە قـاراپ قاچتـى. ئون مىـڭ ئادەمنىـڭ ئىچىدە 
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بولسـىمۇ ئۇنـى تونۇيااليمەن. 

رۇسـالرنىڭ  ۋە  خىتتايـالر  يىغاليتتـى.  ئېچىـپ  ھـازا  توختىمـاي 
كۆزلىرىدىـن غـەزەپ چاقنايتتـى. كۆز ياشـلىرىغا بوغۇلـۇپ يىغالۋاتقان 
تـۇل خانىمدىـن ھەرخىـل سـوئالالرنى سـوراۋاتاتتى. بىـر تەرەپتىـن 
ئۇنـى تىنچالندۇرۇشـقا تىرىشـاتتى. چولپـان ئۇالرنى ئىنتىقام ئېلىشـقا 
كۈشـكۈرتۈۋاتاتتى. »ئېرىمنىڭ قاتىلىنى تېپىپ بېرىـڭالر!« دەپ پەرياد 
ئۇراتتـى. ئۈرۈمچىدىكـى گۇمانلىقالرنىڭ ھەممىنى تۇتۇشـقا بۇيرۇيتتى. 

ئىستىخبارات باشلىقى:

– بـۇ بۈگۈن يـۈز بەرگەن ئۈچىنچـى ۋەقە. ئوسـماننىڭ ئادەملىرى 
پارتىزانلىـق ھەرىكەتلىرىنـى كۈچەيتتـى. قاتتىق قوللـۇق، تېخىمۇ بەك 
قاتتىق قوللۇقتىن باشـقا ئۈنۈملۈك چارە يوق. »ھەرىكەتلىرىدە شـۈبھە 
كۆرۈنگەن ھەممە تۈركىسـتانلىقنى ئۆلتۈرەيلى«، دېسـەم ئۇناشـمىدى، 
»بۇنداق دېسـەڭ، تۈركىسـتانلىقنىڭ ھەممىسـى گۇمانلىـق، ھەممىنى 
ئۆلتۈرەمـدۇق؟« دەپ. مـەن خائىنالرنـى پەرقلەندۈرۈشـنى ياخشـى 
بىلىمـەن. بـۇ ۋەقەلەرنىـڭ ئىنتىقامىنى ئالمـاي قويمايمـەن. دەرھال 

ئۈرۈمچىـدە ھەربىـي ھالەت ئېـالن قىاليلى! 

چولپـان ماتـەم ئىچىـدە، ھارغىـن، پەرىشـان ھالـدا ھـازا تۇتۇپ 
چولپانغـا  ئاغىنىلىـرى  باۋدىڭنىـڭ  يېـرى،  قىزىقارلىـق  ئولتۇراتتـى. 
تەسـەللى بېرىـش ئۈچـۈن كېلىـپ - كېتىـپ تۇراتتـى - يـۇ، كۆزلىرىدە 
بىر ئۈمىد، بىر شـادلىق پـارالپ تۇراتتى. كۆپىنچىسـى، باۋدىڭنىڭ قېنى 
تېخـى قۇرۇماي تـۇرۇپ، چولپانغا تەمـەدە بولۇۋاتاتتى. ئـۇ ئاخىرى بىر 
ھەپتىگىچە خانىسـىدىن چىقمـاي، ھېچكىمنىمۇ كىرگۈزمـەي قارىلىق 

تۇتۇشـنى قـارار قىلدى. 
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ئۈرۈمچى كوچىلىرى

ئۈرۈمچىدە سـۆز - چۆچەكلەر كۆپىيىشـكە باشلىدى. ھەممە ياقنى 
ۋەھىمە قاپالپ كەتتى. چەتئەللىك ئوفىتسـېرالر قورقۇشـقا باشـلىدى. 
شـىردەك، يولۋاسـتەك ھۆركىرىگەنلەر ئەمدى توشـقاندەك تۈگۈلۈشكە 
باشـلىدى. بۇ سـارايدىن كېتىشـكە تەييار بولۇپ تۇرغاندا، بۇنداق ئىش 

چىقىپ سـەپىرىم كېچىكىپ كەتتى. ساقالشـقا مەجبـۇر بولدۇم. 

بىـر كۈنـى كەچتە چولپـان كىرىپ كەلـدى. ئۇنى كۆرۈپـال چاچراپ 
تـۇرۇپ كەتتىم. 

– خانىم... – دېدىم كېكەچلەپ. 

– قاتىلنىڭ كىملىكىنى بىلەمسـەن؟ – دېدى كۆزلىرىمگە تىكىلىپ 
تۇرۇپ. 

– كىم ئىكەن؟
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– مەن. 

– سەنمۇ؟

– ھەئە، – دېدى كۈلۈپ كېتىپ، – نېمىشقىلىقىنى بىلگۈڭ بارمۇ؟

ئىچىـدە  ھەيرانلىـق  گەپلىرىگـە  سـۆزلەۋاتاتتى،  بىلـەن  غـەزەپ 
قـۇالق سـالدىم. بۆلۈۋەتمەسـلىك ئۈچـۈن سـۆز قىسـتۇرماي، جىـم 

ئاڭلىدىـم.  تـۇرۇپ 

– مۇجاھىدالردىن ئون كىشـىنى تۇزاققا چۈشۈرگەن بىر ھەرىكەتكە 
باشـچىلىق قىپتـۇ، بىـر نەچچە رۇس بىلـەن بىللە. بۇنى ئـۆزى ئېتىراپ 
قىلدى. بۇيرۇققا قارشـى چىقالمايدىغانلىقىنى ئېيتىپ ئۆزىنى ئاقالۋاتىدۇ. 
ئىسـتىپا  خىزمىتىدىنمـۇ  يەتكـۈزۈش  تەمىنـات  مـاڭا  ئالدىـدا  ئۇنىـڭ 
بېرىشـكە ۋەدە بەرگـەن ئىـدى. ئـۇ كېچە كۆزۈمگـە ئۇيقـۇ كەلمىدى. 
تېخـى مـەن بىلـەن بىللـە بولماقچـى بولـدى. ھېچقانـداق ئاالھىدە 
ھېسسـىيات يوق، پۇشـايمان دېگەنغۇ ئەسـال. ھېچ ئىش قىلمىغاندەك 
كۈلـۈپ يۈرۈشـلىرىچۇ تېخى. كـۆز ئالدىمغا كەلتۈرۈپ باقتىم، مۇسـتافا، 
ئـۇ ئـون مۇجاھىدنىـڭ ئىچىدە سـەن بولـۇپ قالغـان بولسـاڭ قانداق 
بولـۇپ كېتەتتـى؟ ئۇنىڭغـا »باۋدىـڭ، بـۇ غەلىبەڭنـى تازا بىـر ئىچىپ 
تەبرىكلەيلـى« دېدىـم. بەك خۇشـال بولـدى، غەلىبىلىـك تاماملىغان 
ھەرىكىتىنىـڭ جەريانىنـى، قوزغىالڭچىالرغا قارشـى قانـداق تەييارلىق 
قىلىشـقانلىرىنى ئاغزى - ئاغزىغا تەگمەي سـۆزلەيتتى. ئوسـمان باتۇر 

ئۇالرغـا خېلـى ئوبـدان ۋەھىمـە پەيدا قىلغـان ئىدى. 

ئاندىـن باغچىغـا چىقتـۇق. سـېپىلنىڭ ئىچىـدە تامنـى بويـالپ 
ئاتمىدىـم،  كەينىدىـن  ئالدىـم.  تاپانچىسـىنى  ئۇنىـڭ  مېڭىۋاتاتتـۇق. 

تاپانچىنـى: تەڭلىدىـم  تـۇرۇپ  قـاراپ  يۈزىگـە 
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– ھازىـر سـاڭا ھۆكۈم ئېـالن قىلىمەن، باۋدىڭ! سـەن بىر خائىن! 
خىيانەتنىڭ جازاسـى ئۆلۈمدۇر!

قاقاھـالپ كۈلـۈپ كەتتى. مېنى چاقچاق قىلىۋاتىـدۇ، دەپ ئويالپ 
قالدى. ئۇنىڭغـا قاتتىق ۋارقىرىدىم:

– قىمىرلىمـا! ئـەڭ چـوڭ گۇناھىـڭ يالغـان گـەپ قىلغانلىقىـڭ! 
مۇسۇلمان بولدۇم، دەپ يالغان ئېيتتىڭ، بىر رەكئەتمۇ ناماز ئوقۇمىدىڭ! 
ئۇرۇشـتىن نەپرەتلىنىمـەن، دەپ يالغـان ئېيتتىـڭ، ئەمەلىيەتتە سـەن 
ھايۋاندىـن بەتتەر نېمىسـەن! مېنى خـۇددى ئىشـلىتىپ كۆنۈپ قېلىپ 

تاشلىۋېتىشـكە كـۆزۈڭ قىيمىغان بىـر پىيالىنىڭ ئورنىـدا كۆردۈڭ.

– توختا! قىمىرلىما!

ئۇنىڭ يۈزلىرى تاتىرىپ كەتتى. تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ قالدى. كۆزلىرىدە 
ياشـالر لىغىرالشـقا باشـلىدى. تەسـەۋۋۇر قىلىـپ باقـە، باۋدىڭنىـڭ 

يىغلىغىنىنـى... ئۇنىڭ يىغىسـىدىن شـۇنچىلىك ھۇزۇرالندىمكى...

– سېنى ۋەتىنىمىزگە كېلىشكە قىزىقتۇرغان نېمە؟ جاۋاب بەر! 

كۆزلىرىنى يۇمۇپ يالۋۇرۇشقا باشلىدى:

– مـەن سـېنى ياخشـى كۆرىمـەن، چولپـان. ھېچكىمنـى سـېنى 
سـۆيگەندەك سـۆيۈپ باقمىدىـم. شـەرىپىم بىلـەن قەسـەم قىـالي، 
ئارمىيەدىـن  مېنـى  قىلمايمـەن.  ئىشـنى  بۇنـداق  ھەرگىـز  ئەمـدى 

قوغاليمىـز دېسـىمۇ قىلمايمـەن. سـەن مېنىـڭ بارلىقىـم. 

– مەنمـۇ سـېنى ياخشـى كۆرىمـەن، – دېدىم قاقاھـالپ كۈلۈپ، 
تەپكىنـى بېسـىپ تۇرۇپ، 

– سـېنى ئۆلتۈرۈۋەتسـەم نۇرغـۇن مەينەتچىلىـك ۋە گۇناھالردىـن 
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خاالس بولىسـەن. ئالـە، ئال، ئـال! بەش شـەھىدىمىز ئۈچۈن بەش 
پـاي ئوق!

چولپاننىڭ كۆزلىرىدىن ياشالر قۇيۇلۇشقا باشلىدى:

– بۇ ئىشالرنى ئاڭلىسا، قۇمۇللۇقالر ھەققىمدە نېمە دەر؟...

سىرتقا چىقىپ كېتىپ، قولىدا قەدەھ كۆتۈرۈپ قايتىپ كىردى. 

– ئەيىپكـە بۇيرۇمـا، ئـۇ مەلئـۇن مېنـى ئىچىشـكە ئۆگىتىۋېتىپتۇ. 
بىـز توي قىاليلـى، قەدىرلىكىـم... لېكىن، بـۇ توينى قانـداق قىلىمىز؟

قولىدىكـى قەدەھنـى چۆرۈۋېتىـپ، قاقاھالپ كۈلگىنىچە سـۆزىنى 
داۋامالشتۇردى:

– باۋدىڭنىـڭ يېقىـن دوسـتلىرىدىن بىـرى ماڭا توي قىلىشـنى ئىما 
قىلىۋاتىـدۇ. بۇ ئوفىتسـېرالرنىڭ يۈرەكلىرى تاشـمىكىنا؟... 

قورقۇنچلـۇق كۈنلەر يەنە باشـالندى. ئۈرۈمچىدىكى ئىسـتىخبارات 
باشـلىقى بىگۇناھ كىشـىلەرنى تۇتۇشقا باشـلىدى. كۈندە بىر - ئىككى 
بىلـەن دارغـا ئېسـىالتتى. گاھىـدا  كىشـى قاتىـل، دېگـەن گۇمـان 
گۇماندارالرنـى  ياكـى  قوزغىالڭچىالرنـى  بـەزى  ئالدىغـا  چولپاننىـڭ 
ئەكىلىشـەتتى، لېكىن ئۇ ئۇالرنىڭ قاتىـل ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىالتتى. 
تۇتـۇپ قاماشـالر كۆپەيـدى. ھەربىي ھالـەت ئۈرۈمچىدىـال ئەمەس، 
چوڭراق شـەھەرلەرنىڭ ھەممىسـىدە يۈرگۈزۈلـدى. قوزغىالڭچىالرنىڭ 

كۈچىيىۋاتاتتى.  پائالىيەتلىرىمـۇ 

بىر ئاخشىمى چولپاننىڭ قېشىغا بېرىپ ئۇنىڭغا:

– قارىلىـق تۇتـۇش مۇددىتىـڭ توشـتى... بىـر تانسـا كېچىلىكـى 
ئۇيۇشـتۇرۇپ، چـوڭ ئەمەلدارالرنىـڭ ھەممىنـى چاقىرغىـن. شـۇنىڭ 
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بىلـەن ئۆتكـەن ئىشـالرنىڭ پەردىسـى يېپىلىـپ، باۋدىـڭ ۋەقەسـى 
ئاياغالشـقان بولىـدۇ. سـېنى ئالماقچـى بولغـان ئـۇ خىتتـاي بىلـەن 

چـاي ئىچكىنىڭالرنـى ئېـالن قىلسـاڭمىكىن دەيمـەن، – دېدىـم.

– مەن سېنى دەپ ئۆلتۈردۈم باۋدىڭنى! – دېدى ئاچچىقلىنىپ. 

– مېنى چىن قەلبىڭدىن ياخشـى كۆرسـەڭ، بۇ تانسـا كېچىلىكىنى 
كېرەك.   ئورۇنالشتۇرۇشۇڭ 

– نېمىشقا؟

 بىلىكىدىـن تۇتـۇپ ئۆزۈمگـە قاتتىـق تارتتىـم، ئۇنـى باغرىمغـا 
تـۇرۇپ: بېسـىپ 

– مۇجاھىدالر ئۈچۈن ئىنتىقام ئېلىشىمىز كېرەك، قەدىرلىكىم. 

– قانداق قىلىپ؟

– مەنـدە خېلـى كـۆپ پارتالتقـۇچ بـار، قوزغىالڭچىـالر ئەۋەتىـپ 
بـەردى. تانسـا كېچىلىكـى تۈگـەر چاغدا بۇ سـاراينىڭ كۈلىنـى كۆككە 

سورۇيمىز. 

بېشىنى لىڭشىتتى:

– بىزچۇ؟

ئۇسـۇل  ئېيتىـپ،  ناخشـا  ھالەتتـە،  مەسـت  غـەرق  ئۇالرنـى   –
ئويناۋاتقـان يېرىدە تاشـالپ چىقىپ كېتىمىز، بىز يىراقالشـقاندىن كېيىن 

پارتاليدۇ. 

– نەگە بارىمىز؟

– تاغقا! ئوسمان باتۇر ۋە باشقا ئەزىمەتلەر بار يەرگە. 
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ئۇنىـڭ يۈزى خۇشـاللىقتىن نۇرلىنىـپ كەتتـى. ھاياجانلىنىپ يۈز - 
باشلىدى... كۆزۈمگە سۆيۈشـكە 

– قېرى ئاشـپەزنى ھادىسـىدىن بۇرۇن يىراق يەرگە يوللىۋېتىشىمىز 
كېـرەك، – دېدىـم مەن پىچىـرالپ، – موڭغـۇل ھارۋىكەشـكىمۇ بىرەر 
باھانـە تېپىشـىمىز الزىـم. ھېلىقى ئىككـى كىچىك بـاال خىزمەتكارنى 
باغدىكـى سـەن باۋدىـڭ بىلـەن ئىـش - پـەش تارتىشـىپ يۈرگـەن 

خاس ھۇجرىغـا ئاپىرىۋەتسـەك بولىدۇ. 

 تـۆرت كـۆز بىلـەن كۈتكـەن كېچە كەلـدى. ئەتـراپ قازاننـى دۈم 
كۆمتـۈرۈپ قويغانـدەك قاپقاراڭغـۇ ئىـدى. ئىككىمىـز بىـر ئارغىماققـا 
ئىلگىرىلـەپ  شـامالدەك  يېرىـپ،  ھاۋانـى  سـوغۇق  قاتتىـق  مىنىـپ، 
كەتتـۇق. خېلى ئـۇزۇن ماڭغاندىن كېيىن، كەينىمىزدىـن »بوم!« قىلغان 
ئـاۋاز بىلەن تەڭ ئۇزاقتىن سـاراينىڭ ئوت دېڭىزىغـا ئايالنغان ھالىتىنى 
كـۆردۇق. تـەرەپ - تەرەپتىـن داد - پەريـاد، چىرقىراشـالر ئاڭلىناتتـى. 
بىرەر سـائەت شـۇنداق تېـز سـۈرئەتتە ماڭغاندىن كېيىن، تـاغ ئېتىكىگە 

كېلىـپ قالغـان ئىدۇق. 

– تاغـالر ھەرزامـان ھـۆر ئىنسـانالرنىڭ، ئەزىمەتلەرنىـڭ ماكانـى 
بولـۇپ كەلـدى، – دېدىـم ئۇنـى ئاتتىن چۈشـۈرگەچ. 

چولپان سوغۇقتىن تىترەپ كەتكەن بولسىمۇ:
– مېنىڭ قانچىلىك خۇشال بولغانلىقىمنى بىر بىلسەڭ... – دېدى. 

– سـاڭا قېلىنـراق كىيىـم تاپمىسـاق بولمىـدى، – دېدىـم كۈلـۈپ 
 . كېتىپ

چولپان تۇيۇقسىز:
– بـۇ جەسـۇر ئىشـنى نېمىـدەپ دەل مۇشـۇ ۋاقىتتـا قىلماقچـى 
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بولـدۇڭ؟ – دەپ سـوراپ قالـدى. 
مەن ئاتنى بىخەتەررەك تەرەپكە يېتىلىگەچ جاۋاب بەردىم:

– بـۇ مېنىـڭ بىرىنچـى قېتىملىـق ئىشـىم ئەمـەس. ئۈرۈمچىـدە 
تـۇرۇش جەريانىـدا بۇنىڭغـا ئوخشـىغان بىـر نەچچـە ئىشـنى قىلدىم. 

ئوسـمان باتۇرنىـڭ بۇيرۇقـى بويىچـە ھەرىكـەت قىلغـان ئىدىـم. 
ھەيـران قېلىـپ، كۆزلىـرى چەكچىيىـپ كەتتـى. ئولتـۇرۇپ ئـارام 

ئېلىـش ئۈچـۈن زوڭزايغـاچ مۇنـداق دەپ داۋام قىلدىـم:
– ئەگـەر باۋدىـڭ مەسىلىسـىنى ئۆز قولۇڭ بىلەن ھـەل قىلمىغان 
بولسـاڭ، بۈگۈنكـى ھادىسـىدە ئاقىۋىتىڭ ئاشـۇ كۆيۈپ كۈلـى كۆككە 

سـورۇلغانالر بىلەن ئوخشـاش بوالتتى. 
– نېمە؟ مېنى ئۆلتۈرەمتىڭ؟! – دەپ ۋارقىراپ كەتتى. 
چېن لى بىلەن رزىۋانگۈلنىڭ ۋەقەسى ئېسىمگە كېلىپ:

– مەن ئۇنىڭ دادىسى، – دېدىم. 
چولپـان نېمـە دېمەكچـى بولغىنىمنـى ئۇقالمىـدى. ئاندىـن تـاغ 
قوزغىالڭچىلىرىنىـڭ قوماندانـى ئوسـمان باتۇرنـى ئىـزدەپ چىققـان 

قىلـدۇق.  داۋام  سـەپىرىمىزنى 

❁❁❁❁❁
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تـاغ يوللىرىنـى ئايلىنىـپ يـۈرۈپ، چارچىغـان ئەسـەبلىرىم خېلىـال 
ئـارام تېپىپ قالـدى. تاغ - دالىـالردا كېزىپ يۈرۈپ ئاسـمان گۈمبىزىگە 
تېخىمـۇ يېقىن بولغان ئىدىم؛ زېھنىم سـۈزۈلۈپ روشەنلەشـكەن ئىدى؛ 
ئادەمنى سـەگىتىدىغان سـالقىن تاغ ھاۋاسىنى سـۈمۈرگەنچە سىقىلغان 
يۈرىكىـم ئازادىلىشـىپ قالغانـدەك بولـۇپ ئۆزۈمنـى قۇشـتەك يەڭگىل 
ھېس قىلىشـقا باشـلىدىم. چولپان بىلەن بىر ئاتنى نۆۋەتلىشـىپ مىنىپ 
ياكـى مەن ئالدىـدا ئۇ ئارقامدا مىنگەشـكەن ھالەتتە سـەپىرىمىز داۋام 
قىلىۋاتاتتـى. كۈچلـۈك قۇياش نۇرى ئۇنىڭ ئاپئـاق يۈزلىرىنى كۆيدۈرگەن 
بولـۇپ، بۇغـداي ئۆڭلىشـىپ كەتكـەن ئىـدى. مانـا ئەمـدى بـەگ 
قەسـرىدىكى ئەسـلى ھالىتىگـە قايتقـان ئىـدى. خۇشـال، بەختلىـك 
كۆرۈنەتتـى. لېكىـن، باشـتىكى كۈنلـەردە بىـر ئـاز قىينالـدى. چۈنكى، 
كۆنـۈپ قالغـان ئىسسـىق ئوسـمانلى ھاممامـى يـوق ئىدى بـۇ يەردە؛ 
ئۇپـا - ئەڭلىكلىرىنىـڭ يوقلۇقىدىن ئانچە - مۇنچە قاقشـاپمۇ قوياتتى. 
بەلكـى ئۇنـى ئەڭ پەرىشـان قىلغىنـى، يۇقىـرى تەبىقە كىشـىلىرىنىڭ 
ئايىقـى ئۈزۈلمـەس ئىلتىپاتلىرىنىڭ يوقلۇقى ئىدى. تاغدىكى ئىنسـانالر 
تەبىئىـي فىترەتلىرىدە ياشـايتتى. ئايالالرمـۇ نۆۋىتى كەلگەنـدە، ئەرلەر 
بىلـەن تـەڭ ھەممـە ئىشـنى قىالتتـى. ئۇنىـڭ ئەتراپىدىكـى مۇھىت 
ھەقىقەتـەن بـەكال ئۆزگەرگـەن، يېڭىچـە بىـر دۇنياغا كېلىـپ قالغان 
ئىـدى. يۇقىرىـدا زىكىـر قىلىنغـان شـۇنچە قىيىنچىلىقالرغـا قارشـى، 
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تىرىشـاتتى، خۇشـاللىقىنىمۇ  كۆندۈرۈشـكە  ئۆزىنـى  يېڭىلىقالرغـا  ئـۇ 
يوشـۇرمايتتى. تۇرۇپ - تۇرۇپ ھېلىقى ھېكايىسـىنى، باۋدىڭنى قانداق 
ئۇجۇقتۇرغانلىقىنـى، باۋدىڭنىـڭ يالۋۇرۇپ، يېلىنىشـلىرىنى... سـۆزلەپ 
ھارمايتتـى. ئىشـقىلىپ قىلغـان ئىشـىدىن پەخىرلەنگەنلىكـى ئېنىـق 

ئىدى.

ئالتـاي  كېيىـن  سـەپەردىن  مۇشـەققەتلىك  سـوزۇلغان  ئۇزۇنغـا 
تېغىغـا يېتىـپ كەلـدۇق. بـۇ يـەر خىتتايـالر ۋە رۇسـالرنىڭ بېشـىنى 
قايدۇرۇۋەتكەن ۋە رۇسـالرنى دوراپ كوممۇنىستالشـقان بەزى خائىنالر 
بىلـەن تۇتۇشـۇۋاتقان ئوسـمان باتۇرنىـڭ قارارگاھـى ئىـدى. ئوسـمان 
باتۇر بېقىشـلىرى كەسـكىن، شـاپ بۇرۇت، قويۇق سـاقاللىق، بۇرنى بىر 
ئـاز چوڭ، بەسـتلىك ۋە ئېغىر - بېسـىق كىشـى بولۇپ، كـۆپ ئويلىنىپ 
ئـاز گەپ قىالتتـى. ئۇ ۋە ئەتراپىدىكى قوللىغۇچىلىرى بىلەن تونۇشـتۇم. 
ھەممىسـىال تاغنىـڭ سـۆڭەككە ئۆتىدىغـان سـوغۇقىدىن قوغدىنىـش 
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ئۈچۈن قېلىن كىيىملەرنى كىيىۋېلىشـقان ئىـدى. بۇ ئەركەكلەر يىلالردىن 
بېـرى بـوران چاپقۇنالرغـا، دۈشـمەننىڭ ھىيلـە - نەيرەڭلىرىگە ھەتتا 
ئۆلـۈم خەۋپىگـە مىسلىسـىز جاسـارەت بىلەن كۆكـرەك كەرگـەن باتۇر 
ئەزىمەتلـەر ئىـدى. ئۇالرنىڭ »ئالالھـۇ ئەكبەر!« سـادالىرى تاغالرنى 
لەرزىگـە سـاالتتى. تـاغ قوزغىالڭچىلىرىنىـڭ بىـر نەچچـە مەركىـزى 
بـار بولـۇپ، مـەن بـۇ مەركەزلـەر ئارىسـىدا ئايلىنىـپ يـۈرۈپ خەلـق 
ئارىسـىدا كۆرگەن ئاڭلىغانلىرىمنى، دۈشـمەننىڭ خەلقىمىزنى يوقىتىشـتا 
قوزغىالڭچىالرغـا  قوللىنىۋاتقـان ۋەھشـىيلىكلىرىنىڭ تەپسـىالتلىرىنى 
يەتكۈزەتتىـم. بەزىـدە جىددىـي ھەرىكەتلەرگـە قاتنىشـاتتىم، رازۋېـدكا 
ۋەزىپىلىرىنـى ئۆتەيتتىـم. ئاخىرقـى نىشـانىم ئوسـمان باتۇرغـا يېقىـن 
بولـۇش ئىـدى. چۈنكى، ئەسـلىدە مـەن تـەۋە بولغـان ۋە بىللە جەڭ 
قىلغان سەپداشـلىرىممۇ شـۇ يەردە بولۇپ، ئۇ يەردە خىزمەتتە بولسـام 

مەنسـۇر دورغـا بىلەنمۇ ئۇچرىشـااليتتىم. 

ئاخىـرى ئېتىمىزمـۇ ئۆلـۈپ قالـدى. تاغدىكى كىچىك، ئاھالىسـى 
ھاۋامـۇ خېلـى  قىلـدۇق.  كېلىـپ چۈشـكۈن  قىشـالققا  بىـر  شـاالڭ 
يۇمشـاپ، ئىللىـپ قالغـان ئىدى. بـۇ يېزىـدا بىرنەچچە كېچـە تۇرۇپ 

قالدۇق. 

– بۇ سەپەر قاچانغىچە؟ – دەپ سورىدى چولپان. 

– دائىم سەپەر ئۈستىدە بولىمىز. ئالدىمىزمۇ، كەينىمىزمۇ سەپەر. 

– بەك چارچاتتى مېنى... 

– ئۇرۇش دېگەن مۇشۇنداق، چارچىساڭمۇ ئامال يوق. 

– مەن ئۇنى دېمىدىم. 
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– نېمىنى دېدىڭ ئەمىسە؟

– نىكاھىمىزنـى قىلىشـنىڭ پەيتـى تېخـى كەلمىدىمـۇ؟! سـەن 
دائىـم پۇرسـەتلەرنى چىـڭ تۇتمايسـەن. بـەگ قەسـرىدىكى ئاخىرقى 
كۆرۈشۈشـىمىز ئېسـىڭدىدۇ؟ شـۇ چاغـدا ئۇنىغان بولسـاڭ كاشـكى... 

ئۇنىـڭ قوللىرىنـى سـىلىققىنا تۇتتـۇم. ئالقىنىمنـى يۈزىگـە يېقىـپ 
تـۇردى. مۇشـۇ ھالەتتـە خېلـى ئـۇزاق تـۇردۇق. لىغىـرالپ تۇرغـان 

كۆزلىرىنـى مـاڭا تىكىـپ:

– قاچانغىچە مۇشۇنداق يۈرىمىز؟ – دېدى يۇمشاققىنا. 

– مۇسـۇلمان بـار يـەر بولغاندىكىـن، مولالم بـاردۇر ھەقىچان، – 
دېدىم.

– مەن چىقىپ سۈرۈشتۈرۈپ باقاي. 

– توختا چولپان! ماڭا قوي ئۇ ئىشنى. 

– چەكسىز بەخت ئىچىدە ھېس قىلىۋاتىمەن ئۆزۈمنى. 

– بىز بەك تەۋەككۈل قىلىۋاتىمىز. 

– نېمىشقا ئۇنداق دەيسەن؟ مۇستافا!

– ئۆزىمىزنىـڭ بالىلىـق بولـۇپ، ئۇالرنـى چـوڭ قىلىـپ بەختلىـك 
قىلغـۇدەك ئـۇزۇن ياشىيالىشـىمىزغا كـۆزۈڭ يېتەمـدۇ؟

– ئۇ تەرىپىنى ئالالھقا قوي!... 

ئاددىـي - سـاددا بولـدى. قىشـالق ئەھلـى  ناھايىتـى  تويىمىـز 
قاتناشـتى، كىچىك قىزلىرى ئۇسسـۇل ئويناپ، قويچىالر ئۆلەڭ ئېيتىپ، 
دومبىـرا چىرتىـپ دېگەنـدەك قىزىتىپ بـەردى. يېدۇق - ئىچتـۇق. ئون 
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كۈنگىچـە ۋاقىتنـى ئۇنۇتقان ھالـدا ھاياتنىڭ پەيزىنى سـۈردۇق. ئاندىن 
چولپـان يېنىـدا قالغان پۈتـۈن زىبۇ - زىننەتلىرىنى سـاتتى، ئۇنىڭ پۇلىغا 

ئىككـى ئات ئېلىـپ يولىمىزغـا داۋام قىلدۇق. 

يېنىغـا  ئەزىمەتلەرنىـڭ   – يەرگـە  ئاشـۇ  ئۆيىمىزنـى  جېنىـم،   –
بارغانـدا تۇتارمىز. ئـۇالر بالىلىرى، ئاياللىرى ۋە ئەرلىـرى بار بىر پۈتۈن 
جەمئىيـەت. ئۇالرنىڭ پۈتۈن مەشـغۇلىيىتى جىھاد. جىھـاد – ھۆرلۈك 
دېمەكتـۇر، ئەركىنلىـك دېمەكتۇر. بۇ جەڭ ئالالھ رىزاسـى ئۈچۈن پەرز. 
ئـۆز ۋەتىنىمىزنىـڭ خوجىسـىغا ئايالنغـان چېغىمىزدا تېخىمۇ گـۈزەل ۋە 

كۆركـەم ھاياتقا ئۇلىشـىمىز. 

چولپـان بۇلۇتـالر بىلـەن قاپالنغـان ئۇپۇققـا قاراپ كۈلۈمسـىرەپ 
تۇرۇپ:

– سـېنىڭچە ھازىرقـى مىنۇتلىرىمىزدىنمـۇ گۈزەل ھايـات بارمۇ؟ - 
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دېدى.

– بـار جېنىـم! بـار! تىنچلىـق يېتىـپ كەلگـەن، ئىسـالم دىيـارى 
مۇسـۇلمانالرنىڭ قولىغا قايتقان، دۈشـمەن ئالدى - كەينىگە قارىماي 
پەيزىنـى سـۈرەلەيمىز.  بىـز ھاياتنىـڭ  ئەنـە شـۇ چاغـدا  قاچقانـدا. 
ھەقىقىـي بەختنىڭ تەمىنـى تېتىيااليمىز. بىز يۈكسـەك غايىلەر ئۈچۈن 
ياشىشـىمىز الزىم، ئىككىمىزنىـڭ ئارىسـىدىكى مۇھەببەتتىنمۇ ئۇلۇغۋار 
ۋە يۈكسـەك بولغـان مەنـاالر ئۈچۈن. شـۇ چاغـدا، پۈتۈن تۈركىسـتاندا 
ئەبەدىي سـۆيگۈنىڭ كۈيلىرى ياڭرايدۇ؛ سـەن، مەن ۋە سەپداشـلىرىمىز 
شـۇ مۇقەددەس كۈينىڭ گۈزەللىكىنىڭ ۋە ئەبەدىيلىكىنىڭ سىرى بولۇپ 
قالىمىـز. مانـا شـۇ چاغـدا يـەر يۈزىـدە تـۇرۇپ جەننەتتە ياشـىغاندەك 

بولىمىز.

❁❁❁❁❁
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بـۇ ئەسـنادا ئىككىنچـى دۇنيـا ئۇرۇشـى شـىددەت بىلـەن داۋام 
قىلىۋاتاتتـى. بىـر تەرەپتـە ناتسىسـت گېرمانـالر، يەنـە بىـر تەرەپتـە 
سـوۋېتلەر، ئامېرىكا ۋە ئەنگلىيە ئىتتىپاقداشـالر ئارمىيەسـى. گىتلېرنىڭ 
گېرمـان ئارمىيەسـىگە قوماندانلىق قىلىپ ھەرتەرەپتە غەلىبە قىلىشـى 
پۈتۈن دۇنيانى ساراسـىمىگە سـالغان؛ دۇنيا نىزامى ئاسـتىن - ئۈستۈن 
بولۇۋاتقـان بىـر پەيـت ئىـدى. بىـز تاغـدا گېرمانالرنىـڭ رۇسـىيەنىڭ 
غەربىي زېمىنلىرىنى ئىشـغال قىلىپ قىسـتاپ كەلگەنلىكى، رۇسالرنىڭ 
تېـز سـۈرئەتتە چېكىنىۋاتقانلىقـى ھەققىدىكـى خەۋەرلەرنـى ئـاڭالپ 

تۇراتتۇق. 
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بىـر قېتىملىـق چوڭ يىغىلىشـتا ئوسـمان باتـۇر مۇنداق سـۆزلىدى: 
»بـۇ كۈنلـەر بىز ئۈچۈن ناھايىتـى ھالقىلىق، ھايـات - ماماتلىق مۇھىم 
كۈنلـەر. ۋەتىنىمىزنىـڭ كېلەچىكـى، بىرنەچچە ئەۋالدتىـن كېيىن قانداق 
ھالدا بولۇشـى بىزنىڭ بۈگۈن نېمىلەرنى قىلىشىمىزغا باغلىق. بىزلەرنىڭ 
بـۇ تۇپراقالردىكـى كۈرەشـلىرىمىزنىڭ تارىخـى ئـۇزۇن. ئەھلىسـەلىپ 
خرىسـتىئانلىرىنىڭ كۈشكۈرتۈشـى بىلەن چاررۇسـىيەنىڭ زېمىنىمىزغا كۆز 
تىكىشـى، خىتتايالرنىـڭ ئۇلـۇغ ۋەتىنىمىزگە – بۇ قەھرىمانـالر دىيارى، 
ئىسـالم تۇپرىقـى بولۇپ كەلگەن ئەزىز دىيارىمىزغا ئىشـتەي سـاقالپ 
تىمىسقىالشـلىرى باشـالنغان يىلالردىمـۇ، شـۇنداقال شـۆھرەتپەرەس 
ھاكىـم، بەگلەرنىـڭ غاپىـل ۋە ئىتتىپاقسـىزلىقىدىن پايدىلىنىـپ گـۈزەل 
يۇرتىمىزغـا دۈشـمەنلەر مەينەت ئاياغلىرىنى بېسـىپ، پارچـە - پارچە 
بۆلـۈپ، تـاالپ ئىشـغال قىلىشـقان نەچچە ئـون يىلنىڭياقىمـۇ بىزنىڭ 

كۈرەشـلىرىمىز توختاۋسـىز داۋام قىلىۋاتىدۇ. 
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قېرىنداشـلىرىم! تـاغ الچىنلىـرى! مېنىـڭ ئۆتمۈشـتىن جىـق گەپ 
ئاچقۇم يوق. مەن پەقەت شـۇنى تەكىتلىمەكچى: ۋەتەن تۇپراقلىرىنىڭ 
ئەركىنـى ھېچكىـم بىزگـە ئېلىـپ بەرمەيـدۇ؛ مۇسـتەقىللىق قورغىنى 
پەقـەت ۋە پەقـەت بىزنىـڭ، يالغـۇز ئۆزىمىزنىـڭ مۈرىلىرىمىز ئۈسـتىدە 
يۈكسـىلىدۇ. رۇسـالر بىزگـە »يـاردەم قىلىمىـز«، دەپ يالغـان ئېيتتى؛ 
خىتتايالرمـۇ ئاپتونومىيـە، ئەركىنلىـك شـوئارلىرى بىلـەن خەلقىمىزنى 
غەپلەتتـە قالـدۇرۇپ ئالدىـدى. سـتالىن ۋە ئۆتمۈشـتىكى چارالرنىـڭ 
بـارى يالغانچى. مانا كۆرۈۋاتىسـىلەر! خەلقىمىزنى قىلىـچ ۋە مىلتىقالر 
مەيدانىغـا،  دار  يۈزمىـڭالپ  ئونمىـڭ،  ئەگدۈرۈۋاتىـدۇ.  بـاش  بىلـەن 
تۈرمىلەرگـە سـۆرەپ ئېلىـپ كېتىۋاتىدۇ. پۈتـۈن تۈركىسـتان ئائىلىلىرى 
قامغاقتـەك تـوزۇپ كەتتـى. بىزنىـڭ ئەركىنلىك جەڭچىلىـرى بولمىش 
قوماندانلىرىمىز ئۇالرنىڭ قولىغا چۈشـۈپ قالغاندا، ئۇرۇش ئەسـىرلىرىگە 
قىلىنىشـى كېـرەك بولغـان ئەقەللىـي مۇئامىلىنىمۇ كۆرمىـدى. ئۇالرنى 
ۋەھشـىيلەرچە ئۆلتۈرگەننـى ئـاز دەپ، خەلقنىـڭ نەزىرىدىكى شـان - 
شـەرىپىنى، نـام - ئابرۇيىنـى يـەر بىلەن يەكسـان قىلـدى. ھالبۇكى، 
ئـۇالر  ئىـدى.  ئوغالنلىـرى  پەخىرلىـك  ۋەتىنىمىزنىـڭ  ئەزىـز  ئـۇالر 
ئەمـدى شـەھەر - يېزىالردىكـى يېڭـى نەسـىلنى بۇلغـاپ، ئازغـۇن 
بىـر ئەۋالد يېتىشتۈرۈشـكە تىرىشـىۋاتىدۇ. بۇ قىلمىشـلىرىنى ئاقارتىش، 
تەرەققىيـات دېگەنـدەك شـوئارالر بىلـەن پەردازلىماقتا. ئورۇسـالرنىڭ 
›پۈتـۈن دۇنيادىكـى ئېزىلگـەن خەلقلەرنىـڭ ئەركىنلىكى‹ ئۈچـۈن گىتلېر 
گېرمانىيەسـىگە قارشـى ئـۇرۇش قىلىشـى نېمىدېگـەن كۈلكىلىـك - 
ھـە! ھالبۇكـى، خەلقلەرنىـڭ ئەركىنلىكىنـى يۇلـۇپ ئېلىۋاتقىنـى دەل 
ئـۆزى تۇرسـا! خىتتايالرمـۇ ياپونىيەگـە قارشـى دەل شـۇنداق شـوئار 
ئاسـتىدا ئۇرۇشـماقتا. بىـر - بىرلىـرى بىلـەن ئۈسۈشـكەن بۇقىـدەك 
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تىركىشـىۋاتىدۇ. ئـەڭ ئېچىنىشـلىق بولغىنـى كاۋكاز ۋە باشـقا غەربىـي 
تۈركىسـتان جۇمھۇرىيەتلىرىدىـن كەلگەن مۇسـۇلمان چەۋەندازالردىن 
تەشـكىللەنگەن بىـر چـوڭ قوشـۇن رۇسـالرنىڭ گېرمانالرغـا قارشـى 

ئۇرۇشـىغا ياردەمـدە بولۇۋاتىدۇ. 

مۇسـتەقىللىقى  ۋەتىنىمىزنىـڭ  بىـز  قېرىنداشـلىرىم!  قەھرىمـان 
ئۈچـۈن ئۇرۇش قىلىۋاتىمىز! دۈشـمەنگە قارشـى غـەزەپ - نەپرىتىمىز 
ئېنىـق! مەيلـى ئـۇ دۈشـمەن قانـداق سـۈرەتتە ئالدىمىزغا چىقسـۇن، 
مۇقـەددەس دىنىمىـز ئىسـالمنى، پـارالق مەدەنىيەت مىراسـلىرىمىزنى 
قوغـداش بىزنىـڭ بۇرچىمىـز! ھازىـر ئورۇسـالرنىڭ ئابرۇيـى بىـر تىيىن 
بولۇۋاتىـدۇ، شـەرق تەرەپتىكـى فرونتتـا مەغلۇبىيەتكـە ئۇچرىغاچقـا، 
گېرمانـالر موسـكۋاغا كىـرەي دەپ قالـدى. خىتتايالرنىـڭ ياپونىيەگـە 

قارشـى ھالىتىمـۇ ئۇنىڭدىـن بەتتەر. 

بىـز ھازىـر مېڭىۋاتقـان بـۇ يـول ئالـالھ رىزاسـى ئۈچـۈن جىھـاد 
قىلىـش يولىـدۇر! بىـز پۈتـۈن كۈچىمىـز بىلـەن دۈشـمەننى تىرىپىرەن 
قولىمىزغـا  ئـۆز  ھۆرىيىتىمىـز  الزىـم!  ئاتلىنىشـىمىز  ئۈچـۈن  قىلىـش 
ئۆتكەنـدە ئاندىـن ھەممەيلەن بىلەن دوسـتانە مۇئامىلىدە بولسـاقمۇ 
كېچىكمەيمىـز. ۋەتەن تۇپراقلىرىغـا ياتالرنىڭ ئايىغىنى باسـقۇزمايمىز، 
بىزنىڭمـۇ باشـقىالرنىڭ يـەر - زېمىنىـدا كۆزىمىـز يوق. مـول بايلىقالر 
كۆمۈلـۈپ ياتقـان بۇ مۇنبـەت زېمىنىمىـز ئۆزىمىزنىڭ بولۇشـى كېرەك.  
ئالـالھ بىزنىمـۇ ئـۆز ئەركىمىـز بىلـەن ياراتتىغـۇ؟ مۇسـتەقىل ۋەتىنـى 

بولـۇش بىزگـە ياراشماسـمۇ، ئەجەبا؟!

ئورۇسـالر بىزنىـڭ پارتىزانالرچـە زەربىلىرىمىزدىن ھالسـىرىغانىدى، 
شـۇڭا غالجىرلىشـىپ بىگۇنـاھ خەلقتىـن تېخىمـۇ قاتتىـق ئىنتىقـام 
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ئېلىۋاتىـدۇ. شۇڭالشـقا ھازىـر بىزنىـڭ ئالدىمىـزدا ئومۇميۈزلـۈك، چوڭ 
جەڭگـە ئاتالنماقتىـن باشـقا تالـالش يـوق!«

جەڭچىلەرنىـڭ تەكبىـر سـادالىرىدىن تاغـالر لەرزىگـە كەلدى. بىر 
نەچچـە كۈندىـن كېيىن تـوپ - تـوپ بولـۇپ يولغا چىقتۇق. رۇسـالر 
ۋەھىمىگە چۈشـۈپ چېكىنىشـكە باشـلىدى، بىزنىڭ ئۈرۈمچىگە يېتىپ 
كېلىشـىمىزگە بىر قانچـە كىلومېتىرال قالغان ئىدى. بۇ چاغدا سـوۋېتلەر 
ئاساسـى كۈچىنـى سـتالىنگرادتىكى گېرمان قوشـۇنىغا قارشـى تۇرۇش 
ئۈچـۈن يۆتكەپ كەتكەن بولۇپ، خەلقىمىز شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى 
قالدۇق رۇس كۈچلىرىگە قاقشـاتقۇچ زەربىلەر ياغدۇرۇشـى نەتىجىسىدە 
ئۇالرمـۇ غەربىـي تۈركىسـتانغا قـەدەر چېكىنىشـكە مەجبـۇر بولـدى. 

رۇسـالرنىڭ چېكىنىشـى نۇرغۇن سـىرالرنى يورۇقلۇققا چىقاردى.

بولۇشـىچە،  مەلـۇم  ئارخىپالردىـن  كەتكـەن  تاشـالپ  رۇسـالر 
يىلتىزىدىـن قـۇرۇپ يوقالغـان ئائىلىلەرنىـڭ ھـەددى - ھېسـابى يوق 
بولـۇپ، رۇس ئۆلـۈم الگېرلىرىغـا قامالغانالرنىـڭ سـانى 300 مىڭدىن 
ئارتـۇق ئىدى. رۇسـالر تارمـار بولغاندىن كېيىن، ئۇ ئۆلـۈم الگېرلىرىدىن 
قېچىپ قۇتۇلغانالر ئۆزلىرى ئۇچرىغان ۋەھشـىي قىيىن - قىسـتاقالرنى 

بەردى. سـۆزلەپ 

قىلىشـمۇ  تەسـەۋۋۇر  مەنزىرىنـى  بەرگـەن  سـۈرەتلەپ  ئـۇالر 
ئادەمنىـڭ تېنىنـى شـۈركۈندۈرەتتى. شـەھىد بولغانالرنىـڭ ئائىلىلىرى 
ئۇالرنىڭ مېيىتلىرىغا ئېرىشـەلمەپتۇ. چۈنكى، رۇسـالر ئادەمنىڭ ئەقلى 
يەتمەيدىغان ئۇسـۇلالر بىلەن بۇ جەسـەتلەرنى يوق قىلىشـىدىكەن. 
زەھەرلىـك گازغـا تولـۇپ كەتكەن بىـر ئازگالـدا، تاسـادىپەن ئىككى 
بـۇ جەسـەتلەرنىڭ »شـەرقىي  كېيىـن  قالـدى.  ئۇچـراپ  جەسـەت 
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تۈركىسـتان ئىسـالم جۇمھۇرىيىتى«نىـڭ رەئىسـى خوجـا نىيـاز ھاجى 
ۋە قوماندانالردىـن قـازاق گېنېـرال شـەرىپخان تۆرىنىـڭ ئىكەنلىكىنـى 

بىلدۇق.

رۇسـالرنىڭ ئادەم قىيناش مەركىزى بولغان ئىسـتىخبارات ئىدارىسـى 
يەنـى »ج خ ئورگىنى«نىـڭ بىناسـى بىـر قېتىملىـق قاتتىـق يامغـۇردا 
ئۆرۈلـۈپ چۈشـكەن بولـۇپ، بىنانىـڭ خارابىسـى ئاسـتىدىن ئـۈچ مىڭ 
كىشـىنىڭ جەسـەت - ئىسـكىلىتلىرى تېپىلـدى. ئەسـلى بـۇ بىنانىـڭ 
ئاسـتى ۋەتەن يىگىتلىرىنـى قامايدىغان تۈرمە ئىكـەن. بۇ بەك مەخپىي 
تۈرمـە بولغاچقا، بىنا ئۆرۈلۈپ چۈشـكەندە، ئۇالرنـى قۇتقۇزىدىغان ئادەم 
بولمىغانلىقتىن، شـۇ يەردە قاپسـىلىپ قېلىپ ئۆلۈپ كېتىشكەن ئىكەن. 
تۈركىسـتان خەلقـى ھەرتەرەپتىـن كېلىـپ بـۇ مىسلىسـىز دەھشـەتكە 

بولدى.  شـاھىت 

چولپاننىڭ كۆزلىرىدىن ياشالر توختىمايتتى:

– ئـۇالر قانـداق ئېچىنىشـلىق ھالـدا ئۆلـۈپ كەتكـەن - ھـە! 
مۇسـتافا! مـەن ئويالشـتىنمۇ قورقۇۋاتىمـەن. بـۇ بەك ئېچىنىشـلىق 
ئاقىـۋەت ئەمەسـمۇ؟ ئـاھ، قاپقاراڭغـۇ زىنـدان... ھېچكىمدىن جاۋاب 
كەلمىگـەن يالۋۇرۇشـالر... ئاچلىق، سۇسـىزلىق... بەدەنلىرىنى تىلىپ 
تۇرغـان قامچىـالر... ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا خوتـۇن - بالىلىرىنى خىيال 
قىلىۋاتقانالر، سـۆيگەن قىزىنى ئەسـلەۋاتقانالر بـار بولغىيتتى! دۇنيادا 
مۇشـۇنداقمۇ ئېغىـر زۇلـۇم بوالمـدۇ؟ ئورۇسـالرغا ئالالھنىـڭ لەنىتى 
بولسـۇن! ئۇالر بىزنى نېمە قىلسـۇن دەيدۇ؟ ئەگەر سـتالىن ئۇالرنىڭ 
ئېتىقـاد قىلغىنىـدەك، »ھەقىقىي جەننەتتىن خۇش خـەۋەر بەرگۈچى« 
بولسـا، مۇشـۇنداق ۋەھشـىيلىكلەرنى قىالرمىـدى؟ بۇنـداق ئىنسـان 
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قېلىپىدىن چىققان كىشـىلەردىن قانداقمۇ ياخشـىلىق كۈتكىلى بولىدۇ؟ 
قـارا! قۇچاقلىشـىپ قېتىـپ قالغان جەسـەتلەرگە، بىـر - بىرىنى چىڭ 
قۇچاقلىغـان ھالـدا جـان ئۈزۈپتـۇ. تۈگۈلـۈپ ئولتـۇرۇپ قالغانالرغـا 
قـارا! قاتتىـق تـوڭالپ كەتكەن بولسـا كېـرەك. ئۇالرنىڭ مۇشـۇنداق 
قىيىـن ئەھۋالالردىمـۇ ئالالھقـا يېلىنىـپ، مـەدەت تىلىگەنلىكىگـە 
ئىشـىنىمەن. بـۇالر ۋەتىنىمىزنىڭ تـاغ - دەريالىرىـدا ئەركىن قىيغىتىپ 
يۈرگـەن ۋەتەن ئەۋالدلىرى ئەمەسـمىدى؟ مۇشـۇنداق ئېچىنىشـلىق 
ھالـدا ئۆلـۈپ كەتسـە قانـداق بولىـدۇ؟ پەسكەشـلەرگە ئالالھنىـڭ 

بولسـۇن! لەنىتى 

مەن ئۇنىڭ قولىنى تۇتۇپ تۇرۇپ:

– ئىنسـان ئۆلـۈپ كەتكەندىـن كېيىـن ھېچنەرسـىنى تۇيمايـدۇ. 
ئۆزۈڭنـى بۇنـداق ئازابلىمـا، – دېدىـم ئۇنـى تىنچالنـدۇرۇش ئۈچـۈن. 

– بىـز ئازابالنمـاي كىـم ئازابالنسـۇن؟! ئازابلىنىشـىمىز الزىـم. 
شـۇنداق بولغانـدا قەلبىمىـزدە پۈتـۈن زالىمالرغـا قارشـى ئۆچمـەس 

نەپـرەت شـەكىللىنىدۇ. 

– قەدىرلىكىـم! بىـز ھەممـە يـەردە قوغـالپ يوقىتىۋاتىمىـز ئـۇ 
ئەبلەخلەرنـى. 

چولپان يېشىنى سۈرتۈۋېتىپ:

– مۇسـتافا! مـەن سـىلەر بىلـەن سـەپەرنى داۋام قىاللمايدىغان 
دېدى.  بولـدۇم، – 

– نېمىشقا؟

– بويۇمدا قالغاندەك قىلىدۇ. 
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يامغـۇر ۋە ئاپتاپنىـڭ دەسـتىدىن پـارە - پـارە بولـۇپ كەتكـەن 
ئىسـكىلىتالردىن بۇرۇلـۇپ، چولپاننىـڭ تاتىرىـپ كەتكـەن چىرايىغـا 

قارىدىـم - دە، ئۇنىـڭ قۇلىقىغـا پىچىـرالپ:

– ئەمىسـە، ئەگـەر ئالـالھ بىزگـە بىـر ئوغـۇل ئاتا قىلىپ قالسـا، 
مەيۈسـكىنە  چولپـان  دېدىـم.   – قويايلـى،  نىيـاز  خوجـا  ئىسـمىنى 
كۈلۈمسـىرەپ قويـدى. ئۇنـى بىـز تۇرۇۋاتقـان ئۆيگـە ئاپىرىـپ قويدۇم. 

– مـەن كېلـەر ھەپتە يولغا چىقىمەن. سـەپىرىمىز ئىلـى ۋە ئالتاي 
تەرەپكـە. ۋەتىنىمىزنىـڭ تەبىئىـي بايلىقلىـرى مول بولغـان بۇ ئىككى 

يۇرتىنى رۇسـالرنىڭ قولىدىن قايتۇرۇۋېلىشـىمىز الزىم. 

قانلىـق جـەڭ داۋام قىلىۋاتاتتـى. رۇسـالر ھەرتەرەپكـە پىتىراشـقا 
باشـلىدى. بىر قېتىم خېلـى كۆپ كوماندىرالر يىغىلغان بىر ئۇچرىشىشـتا 

ئوسـمان باتـۇر بىزدىن:

– شېڭ شىسـەينىڭ نېمە ئىشـالرنى قىلىۋاتقانلىقىدىن خەۋىرىڭالر 
بارمـۇ؟ – دەپ سـورىدى. ھەممەيلـەن ئۇنىـڭ ئاغزىغـا قـاراپ، نېمە 
دەيدىكىن دەپ كۈتۈپ تۇرۇشـتۇق. ئوسـمان باتـۇر تەمكىنلىك بىلەن:

– ئورۇسالرنى تۇتقىلى تۇرۇپتۇ، – دېدى. 

– قانداقسـىگە؟ – ھەممىمىزنىـڭ ھەيرانلىقتىن ئاغزىمىز ئېچىلىپال 
قالدى. 

– سىياسىي مەنپەئەت ئويۇنى. 

– لېكىـن، ئـۇالر دوسـت ئىدىغـۇ؟ شـېڭ شىسـەينى ئـۆز ۋاقتىـدا 
ئەمەسـمىدى؟ تۇرغۇزغـان  يۆلـەپ  ئورۇسـالر 

– شـۇنداق. ئورۇسـالر ئۇنىڭدىـن پايدىلىنىش، ئۇنىـڭ قولى بىلەن 
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ۋەتىنىمىزنـى ئالقانلىرىغـا كىرگۈزۈۋېلىـش ئۈچۈن ئۇنى يۆلـەپ قورچاق 
رەئىـس قىلىپ تىكلىگەن ئىدى. شـېڭ شىسـەي ئەمـدى گومىنداڭنىڭ 
كاتتىۋېشـى جيـاڭ جيېشـى بىلـەن ئاالقە ئورنىتىـپ، ئۇنىـڭ قۇچىقىغا 

ئۆزىنـى ئېتىپتۇ. 

شـېڭ شىسـەينىڭ رۇسـالردىن بىـزار بولغىنـى سـىر بولمىسـىمۇ، 
كۆپىنچـە رۇس مۇتەخەسسـىس ۋە مەسـلىھەتچىلەر گېرمانـالر بىلەن 
بولغـان جەڭ سـەۋەبلىك تۈركىسـتاندىن كەتكەندىـن كېيىنال ئۇالرنىڭ 
بويۇنتۇرۇقىدىـن تولـۇق قۇتۇلغـان ئىـدى. قېلىپ قالغانلىرىمۇ ئوسـمان 
قېچىـپ  پارتىزانالرچـە جەڭدىـن  باشـلىغان  ئەزىمەتلىـرى  باتۇرنىـڭ 
يوقالغاندىـن كېيىـن، شـېڭ شىسـەي پۇرسـەتنى غەنىيمـەت بىلىـپ، 
بـۇ يـەردە ياشـاۋاتقان رۇس مىللىتىدىـن بولغـان ھەركىمنى تۇتۇشـقا 
باشـالپ، جياڭ جيېشىدىن بىزگە قارشـى ياردەم تەلەپ قىلىپ ئەلچى 
ئەۋەتكـەن ئىدى. شـېڭ شىسـەي مەيدانى يـوق بىرى ئىـدى، كىمدە 
پايـدا بولسـا شـۇنىڭ تەخسىسـىنى كۆتۈرەتتـى. رۇسـالرنى مەغلـۇپ 
قىلـدۇق دەپ تۇرسـاق، ئەمـدى خىتتايدىـن كېلىدىغـان تاجاۋۇزچـى 
قوشـۇنغا قارشـى جەڭگـە تەييارلىـق قىلىشـىمىز الزىـم بولۇۋاتاتتـى. 
تۇتالىغـۇدەك  قـورال  چىقىرىـپ  ئۇقتـۇرۇش  ئاممىغـا  قوماندانلىرىمىـز 
ھەممـە كىشـىنىڭ »خىتتـاي ئوغـرى چاشـقانلىرى«نى ۋەتىنىمىزدىن 
قوغـالش جېڭىگـە قاتنىشىشـقا سـەپەرۋەر قىلـدى. ئاندىن ئوسـمان 
باتـۇر شـېڭ شىسـەيگە ئۇلتىماتـۇم ئەۋەتىـپ، ئۇنىڭغـا ۋەتىنىمىزدىن 
چىقىپ كېتىشـىگە مۆھلـەت بەلگىلەپ بەردى ۋە بـۇ مۇددەت ئىچىدە 
چىقىـپ كەتمىسـە ئاقىۋىتىنىـڭ ھاالكـەت بولىدىغانلىقىنـى ئۇقتۇردى. 

شـېڭ شىسـەي پۇتـى كۆيگـەن توخـۇدەك بىـر جايـدا تۇرالمايـال 
قالغـان ئىـدى. قوشـۇنىمىز ئۇنـى مۇھاسـىرىگە ئېلىۋالغـان بولـۇپ، ئۆز 



تۈركىستان كېچىلىرى

186

قېرىندىشـى )شېڭ شـىچى( نى باش قىلىپ، جياڭ جيېشـىغا ئەۋەتكەن 
ئۆمەكتىـن تېخىچـە خـەۋەر كەلمىگەن ئىـدى. تۈركىسـتان خەلقى ئۆز 
شـان - شـەرىپىنى ئەسـلىگە كەلتۈرۈپ، ئار - نومۇسـىنى قوغدايدىغان 
بـۇ جەڭگـە جېنىنـى تىكىـپ ئاتالنغـان بولـۇپ »ئالالھـۇ ئەكبـەر« 

سـادالىرى ئۇپۇقالرنـى لەرزىگە سـاالتتى. 

– مانا ئۈچىنچى قېتىم ئۇچرىشىپ قالدۇق، مۇستافا ھەزرەت! 

بۇرۇلـۇپ قارىدىـم، ئالدىمـدا ئاخىرەتلىـك دوسـتۇم مەنسـۇر دورغا 
تۇراتتى. 

– ئاھ! قەدىرلىك دوسـتۇم مەنسۇر... ئەجەب ئۆزگىرىپ كېتىپسەن. 
چاچلىرىڭغا قىراۋ چۈشـۈپتۇ. يۈزلىرىڭگە قورۇقالر ئىز تاشالپتۇ. 

ئۇنىـڭ سـول بىلىكىنىـڭ مىدىرلىمىغانلىقىنى، مىلتىقىنـى ئوڭ قولى 
بىلـەن كۆتۈرۈۋالغانلىقىنى كۆردۈم. سـېغىنىش بىلـەن چىڭ قۇچاقلىدىم. 
ئاندىـن ئـازراق داجىـپ، ئۇنىڭغـا قايتىدىـن سەپسېلىشـقا باشـلىدىم. 
ئىككـى مەڭـزى خېلىـال يادىغـان، چاچلىـرى چۈشـۈپ شاالڭلىشـىپ 
كەتكـەن بولسـىمۇ ئـاق ئارىالشـقان سـاقاللىرى كاجالرچە ئۆسـۈپ 

تۇرغـان ئىـدى. كۆزلىرىـدە لىققىدە مەيۈسـلۈك. 

– قانداقراق تۇردۇڭ؟ مەنسۇر!

– ئورۇسالرنى يەڭدۇق. 

كۈلـۈپ كەتتىـم. بـۇ ھەممىمىزگـە ئايـان بىـر ھەقىقـەت ئىـدى. 
دېمـەك، ئوچـۇق گـەپ قىلمايۋاتاتتـى. 

– تاغلىـق ئايالىـم شـەھىد كەتتى. ئورۇسـالر بىـر زىياپەتتـە ئۇنى 
خـۇددى بىـر قوينـى بوغۇزلىغانـدەك بوغۇزلىۋەتتـى. خۇددى گۆشـخور 
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ھايۋانـالردەك ئارىلىرىدا بۆلۈشۈۋېلىشـتى ئۇنى. ئايالىم ئېچىنىشـلىق نالە 
- پەريـاد قىلىـپ، ئۇالرنىـڭ قوللىرىدىـن قۇتۇلۇش ئۈچـۈن يۇلقۇناتتى. 
يىرتقۇچ ھايۋانالر جېنىدا بىلىدۇ مەرھەمەت قىلىشـنى، لېكىن ئورۇسـالر 

ياق...  يـاق...  بىلمەيدىكەن. 

مېنىڭ تۈرمىدىن قاچقىنىم ھەرتەرەپكە يېيىلدى. كاشـكى قاچمىغان 
بولسـام، ئىسـتىخبارات بىناسى ئاستىدىن چىققان ئاشـۇ شەھىدلەردىن 
بىـرى بولـۇپ قالغـان بولسـام! ئېسـىت. نېمىشـقا دەمسـەن؟ مېنـى 
تۇتـۇش بۇيرۇقـى چىقىرىپ تۇتالمىغاندىن كېيىن، ئـەر - ئايال، قېرى - 
يـاش دېمەي پۈتـۈن ئائىلەمنـى قولغا ئالـدى. ھازىر نەدە دەمسـەن؟ 
مىـڭ ئەپسۇسـكى، ئـۇالر كەتتـى، كېتىـپ قالـدى، – كۆزلىرىـدە ياش 
لىغىـرالپ داۋام قىلدى، – ھېچكىمگە زۇلـۇم قىلمايدىغان زاتنىڭ يېنىغا 

كەتتى.

يېشىنى سۈرتۈپ تۇرۇپ يەنە:

– مېنـى ھازىر ئۇ كېتىپ قالغانالردىن بەختلىك دەپ ئويالمسـەن؟ 
– دېدى. 

ئۇنىڭ قولىنى تۇتتۇم ۋە:

 – ماڭايلى! دوستۇم. چولپان سېنى ساقالۋاتقان! – دېدىم.

ئۇنتۇپ قېلىشـقا باشـلىغان كونـا ھېكايىنى ئەسـلىگەندەك بولۇپ 
ماڭا قـاراپ تـۇرۇپ قالدى.

– چولپان دېدىڭما؟

– ھەئە! ئايالىم.

– ئايالىڭ؟ مۇمكىن ئەمەس! سەن بىلەتتىڭغۇ؟...
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كۈلۈپ كەتتىم ۋە:

– مـەن بىلـەن بىللـە بىـر نەچچـە پەۋقۇلئـاددە ھەرىكەتلەرگـە 
قاتناشـتى، – دېدىـم.

يېنىمىـزدا يارىـدار بىـر مۇخبىـر ئولتۇرغـان ئىكـەن. مـاڭا بۇرۇلۇپ 
قاراپ:

– سىز مۇستافا مۇراد ھەزرەت بوالمسىز؟ – دەپ سورىدى.

– ھەئە.

مۇخبىر خۇشال كۈلۈپ كېتىپ:

– سـىلەر ئىككىـڭالر ھەققىدە ئۈرۈمچى، ئالتاي، كاشـغەر، قۇمۇل 
ھەممـە يەردە ۋاراقچىـالر تارقىلىپ يۈرۈيدۇ.

– نېمە مەزمۇندا؟

– سـىز ۋە چولپاننـى تىرىك ياكـى ئۆلۈك تۇتقانالرغا كـۆپ مىقداردا 
ئالتـۇن بېرىمىـز دېگـەن ئۇقتۇرۇشـالرچۇ. دېمـەك، مۇسـتافا ھەزرەت 
سىزكەنسـىز - دە؟! سـىزنىڭ ھېكايىڭىز جەزمەن بەك ياخشـى گېزىت 

خەۋىـرى بولىدۇ .

قاقاھالپ كۈلۈپ كېتىپ، مۇخبىرغا مۈرەمنى ئىشارەت قىلدىم.

– بىرىنچى دەرىجىلىك شەرەپ ئوردېنى... 

– شۇنداق بۇرادەر، ئوسمان باتۇردىن.

– ئۇ ئالتۇنالر شېڭ شىسەيدىن. ئاجايىپ جاھان - دە، بۇ!

تولۇن ئاي سـۈتتەك نۇرىنى ئەتراپقا سـېخىيالرچە سـېپىپ تۇرغان 
ئايدىـڭ كېچـە. مەنسـۇر دورغـا بىلـەن ئولتۇراتتـۇق، ئۇ پەس ئـاۋازدا 
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سۆزلەشـكە باشلىدى:

– بـەگ ئۆلـۈپ كەتتـى. ئۆلتۈرۈلـدى، دەپ ئوياليمـەن. تۆرىلەر، 
بەگلـەر ھەممىسـى يـوق قىلىندى ياكى ئـەڭ پەس ھالغا چۈشـۈرۈپ 
قويۇلدى. ئائىلىسـى، خوتۇن - بالىلىرى تـەرەپ - تەرەپكە چېچىلىپ 
كەتتـى. دۇنيا ئايىغى ئۈزۈلمەس ۋەقەلەر بىلـەن داۋالغۇپ تۇرىدىكەن. 
پۈتۈلگـەن  بولـۇش  جەڭچـى  بويـى  ئۆمـۈر  پېشـانىمىزگە  بىزنىـڭ 

ئوخشايدۇ.

– مەنسـۇر، ئالالھ يولىدا جەڭ قىلىشـتىنمۇ شـەرەپلىك ئىش بارمۇ 
ئاداش؟! دەيسەن 

– بىلىمـەن، لېكىـن بەزىدە نەپسـىم غالىب كېلىپ قالىـدۇ. گۈزەل 
كۈنلەرنـى، غۇبارسـىز بالىلىقىمنـى، ئائىلەمنى، ياپيېشـىل يايالقالرنى، 
قۇيـاش پـارالپ چىققـان سـەھەرلەرنى، بەختكـە تولغـان دۇنيانى... 
ئەسـلەپ قالىمـەن. نېمىشـقا بۇالرنىـڭ ھەممىسـى يـوق بولـدى؟ 
سـائادەت دەرياسـىغا چۆمۈلۈش ئۈچـۈن، چوقۇم مۇشـەققەت چۆلىنى 
كېسـىپ ئۆتـۈش كېرەكمـۇ؟ مانـا بىزمـۇ زەپـەر قازىنىۋاتىمىـز، لېكىـن 
ئويـالر  مۇشـۇنداق  قەلبىمنـى  بەزىـدە  نـەدە؟  سـائادەت   - بەخـت 
بولغاندىكىـن  بالىسـى  ئـادەم  لېكىـن  كۆرگىـن،  مـەزۇر  قاپلىۋالىـدۇ. 
مۇشـۇنداق ھېـس قىلىـپ قالىدىغـان چاغالرمـۇ بولىدىكـەن. ئايالىـم 
نېمىشـقا ئۆلدى؟ ياشـانغان دادامنىـڭ گۇناھى نېمە ئىـدى؟ ئانامنىڭ، 
سـىڭلىمنىڭ، ئـۇرۇق - تۇغقانلىرىمنىـڭ كۆزلىرىدىـن ياشـالر قـۇرۇپ 
كەتتىغۇ؟... كۆرگەنلەرنىڭ ماڭا سـۆزلەپ بېرىشلىرىچە، ئائىلەمدىكىلەر 
بىـر نەچچـە ئايەتنـى پىچىـرالپ دېگـۈدەك ئوقۇياالپتۇ، دادام بولسـا 
جاراڭلىـق قىلىپ »ئايەتۇلكۇرسـىي«نى ئوقۇغان ئىكـەن، ئۇ جالالتالر 



تۈركىستان كېچىلىرى

190

كۈلۈپ كېتىشـىپتۇ. نېمىگە كۈلۈشـىدۇ ئۇالر مۇسـتافا؟! چولپان بىلەن 
كۆرۈشـكۈم كېلىۋاتىـدۇ. ئۇنىڭدىـن بىـر سـوراپ باقـاي! بـۇ ۋەھشـىي 
ھايۋانـالر بىلـەن قانـداق ياشـاپتۇ؟ قانـداق بىللـە ئولتـۇرۇپ قوپۇپ، 

يـەپ - ئىچىـپ يۈرۈپتۇ؟ ئـۇالر ئىنسـانمىكەن؟ 

مەنسـۇر دورغىنىـڭ ئۆزىنىـڭ ۋە ئائىلىسـىنىڭ بېشـىغا كەلگـەن 
مۇسـىبەتلەر يۈزىسىدىن بەكال تۈگىشـىپ كەتكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. 
پـات - پـات ئېسـىگە كېلىـپ قالىدىغـان قايغۇلـۇق دەملىـرى ئۇنـى 
ماتەمـدار ھالىتىگـە قايتۇرۇپ قوياتتـى - دە، ئەقلىدىن ئاداشـقاندەك 

قاالتتى. بولـۇپ 

مۈرىسىنى دوستالرچە تۇتۇپ تۇرۇپ:

– ئالالھقا ئىشىنەمسەن؟ – دېدىم.

– ئەلۋەتتـە! – دېدى ۋە كۆزلىرىدىن ياشـالر تارامالپ قۇيۇلۇشـقا 
باشلىدى.

– ]ئۇالرغـا بىـرەر مۇسـىبەت كەلگـەن چاغـدا، ئـۇالر: »بىـز ئەلۋەتتە، 

ئالالھنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز، چوقۇم ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز« 
 )156 دەيدۇ[)بەقەرە: 
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– تۈگەشتۈرۈدىغان بولدى مېنى بۇ ئۈمىدسىزلىك!

مۇشـتىنى تۈگـۈپ، چىشـلىرىنى غۇچۇرلىتىـپ سـۆزلەۋاتقان شـېڭ 
شىسـەي  غـەزەپ بىلـەن سـۆزىنى داۋامالشـتۇردى:

– تۈركىسـتاننىڭ ھاكىمىيىتىنى تۇتۇپ تۇرۇش ئۈچۈن يا رۇسـالرغا، 
يا مىنگوغا تايىنىشـقا مەجبۇر قالدىم. ئۆزۈم يالغۇز غەلىبە قازىنالمىدىم. 
بـۇ نېمىنـى كۆرسـىتىدۇ؟ ئۆمۈر بويـى سـوۋېتقا ياكى مىنگوغـا بېقىنىپ 
ئۆتىمـەن، دېگـەن گـەپ. شـۇڭا، كۆڭلـۈم زادى خاتىرجـەم ئەمـەس، 

خۇشـال بولۇشـۇم تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس. 

قوماندانلىرىدىن بىرى:

– نېمىشـقا تۈركىسـتان خەلقىگە دوسـتالرچە مۇئامىلە قىلىشـنى 
كۆرمەيمىز؟ ئويلىشـىپ 

– بـۇ مۇمكىـن ئەمـەس، – دېدى زەردە بىلـەن، – غالىبالر بىلەن 
مەغلۇپـالر دوسـت بواللمايـدۇ. ھەرقېتىـم قوزغىالڭ بولغانـدا قانلىق 
باسـتۇردۇم، باشـقا يول يوق ئىدى. ئىـش ئۇقماسـلىقىمدىن ئەمەس، 
قىلمايدىغانلىقىنـى  كار  ئۇسـۇل  ئۈنۈملـۈك  باشـقا  بۇنىڭدىـن  مـەن 
بىلگەچكە شـۇنداق قىلدىـم. قارىغىنا! ئورۇسـالرنىڭ ياردىمى ئۈزۈلۈپال 
ئەتراپىمىزدىكـى تاغالردىـن ئۈسـتىمىزگە ئوقـالر يېغىۋاتىـدۇ. ئەگـەر 
جياڭ جيېشـى ۋەدە قىلغـان ياردىمىنى ئەۋەتمىسـە، ئۈرۈمچى قولدىن 
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كېتىـدۇ. بىـز ھەممىمىـز مۇشـۇ يـەردە – ئۆزىمىـز قـۇرۇپ چىققـان 
تۈركىسـتاندىكى ئـەڭ چـوڭ ئـادەم قۇشخانىسـىدا بوغۇزلىنىمىز. 

شـېڭ شىسـەي ھۇجرىسـىغا ئـارام ئېلىـش ئۈچۈن كىرىـپ كەتتى. 
ئاچچىقـى تېخـى بېسـىقمىغان ئىدى. ئـۆزى يالغۇز ئولتـۇرۇپ خىيالغا 
پېتىـپ كەتتى. قانچىلىـك ئولتۇرغىنىنىمۇ بىلمىدى. بېشـىنى كۆتۈرگەن 
چاغـدا، ئالدىـدا بىـر شېشـە بىلـەن ئىككـى قەدەھنـى تۇتـۇپ ئـۆرە 

تۇرغـان قىزنـى كـۆرۈپ چۆچـۈپ كەتتى:

– سەن قاچاندىن بېرى تۇرۇۋاتىسەن، بۇ يەردە؟!
– يېرىم سائەتچە بولدى، – دېدى. 

قـاراپ  بۇتتـەك  چىقارمىدىـڭ؟  تىۋىـش  نېمىشـقا  تـوۋا،  ۋاي   –
بولـدۇم.  بىـزار  تۇرۇشـۇڭدىن 

بـۇ قىز شـېڭ بىلـەن بىللـە ياشاشـقا مەجبـۇر قالغانالرنىـڭ بىرى 
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ئىدى، شـۇنداق قىلغاندىال ئۆزى ۋە ئائىلىسـىنى ئۆلۈمدىن قۇتقۇزااليتتى. 
ئـۇ بـۇ يەرگە كەلگەن تۇنجـى قىز ئەمەس، لېكىن بـۇ قىزنىڭ بۇ يەردە 
تۇرۇۋاتقىنىغـا بىرنەچچـە ئاي بولغان بولسـىمۇ، شـېڭ تېخى ئۇنىڭدىن 
زېرىكىـپ قوغلىمىغـان ئىـدى. قىـز بەك كـەم سـۆز بولۇپ، سـورالغان 
سـوئالغا جـاۋاب بەرگەندىن باشـقا ھېچقانداق گـەپ قىلمايتتى. ئايال 
كىشـىلەر كۆپىنچە كـوت - كوت كېلىدۇ، لېكىن بۇ قىز سـوئالالرغا ئەڭ 
ئـاز كەلىمىلەر بىلـەن جاۋاب بەرگەندىن باشـقا ۋاقىتتـا ئاغزىنى پىچاق 

ئاچمايتتى. 

– بـۇ يەردىـن كېتىدىغان بولۇپ قالسـاق، مەن بىلەن كېتەمسـەن 
ياكى قېلىپ قاالمسـەن؟ – دەپ سـورىدى شېڭ. 

– مەن سىز نېمە دېسىڭىز شۇنى قىلىمەن غوجام. 

بىچـارە قىز شـېڭنىڭ نېمە دېمەكچى بولغىنىنى چۈشـەنمىگەندەك 
قىالتتى. 

– يەنى، ئەگەر تۈركىستانلىقالر بىزنى مەغلۇپ قىلسا... 

گېپى تېخى تۈگىمەي تۇرۇپ، ساددىالرچە جاۋاب بەردى:

– ئـۇ چاغـدا سـىز ئۆزىڭىزنـى قۇتقۇزىسـىز غوجـام، مەنـدەك بىـر 
ئايـال بىلـەن نېمـە كارىڭىز. 

– نېمىشقا؟

– يولىڭىـزدا تېخـى نۇرغۇن ئايالـالر ئۇچرايدىغۇ سـىزگە، مەن كىم 
ئىدىم؟

– مۇشـۇ يـەردە قالىدىكەنسـەن - دە؟ – دېدى بېشـىنى چايقاپ 
قويۇپ. 
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– شـۇنداق، – دېـدى قىـز تەمكىنلىـك بىلـەن، – ئائىلـەم كېلىـپ 
مېنـى ئېلىـپ كەتكۈچـە مۇشـۇ يـەردە قالىمەن. 

شـېڭ قىزنىڭ قولىدىكى شېشـە بىلـەن قەدەھنى بىر ئۇرۇپـال پارە - 
قىلىۋەتتى.  پارە 

– ھەممىڭ مېنىڭ يېنىمدا قەلبسـىز ياشىشىسـەن! – دەپ ۋارقىراپ 
كەتتى. 

– گېپىڭىزنـى چۈشـىنەلمىدىم غوجـام. مېنىـڭ ۋەزىپەمـدە بىـرەر 
بولدىمـۇ؟... قۇسـۇر 

– ۋەزىپەڭنىڭ گېپىنى قىلمىدىم، ئەخمەق! 

– نېمىنىڭ گېپىنى قىلدىڭىز ئەمىسە؟

– سۆيگۈنىڭ، مۇھەببەتنىڭ... 

قىـز ئىنكاسسـىز قاراپ تـۇردى، بىـر ئېغىزمۇ گەپ قىلمىدى. شـېڭ 
يەنـە خىيالغـا چۆكۈشـكە باشـلىدى: »بـۇ ھاياتنىڭ ھەممـە تەرىپى 
ھەرىكىتـى  ھەربىـر  كىشـىلەرنىڭ  قورشـالغاندەك.  بىلـەن  قورقۇنـچ 
قورققىنىدىـن ياكـى بىـرەر مەنپەئـەت ئۈچۈنـال بولۇۋاتقانـدەك. جەڭ 
مەيدانىدىكـى خىتتـاي ئەسـكەرلەرمۇ ھاياتى خەتەر ئاسـتىدا قالغاندا، 
تۈركىسـتانلىقالردىن  يالۋۇرۇشـۇپ،  يىغـالپ  چۆكـۈپ  تىـز  دەرھـال 
شـەپقەت تىلىشـىدۇ. ھەتتا بەزىلىرى جېنىنى سـاقالپ قېلىش ئۈچۈن 
دۈشـمىنى تۈركىسـتانلىقالرنىڭ دىنـى بولغـان ئىسـالمغا كىرىشـكىمۇ 
رازى بولۇشـىدۇ. رۇسـالرمۇ ياردەمچـى قوشـۇننى پايـدا - مەنپەئەتنى 
شـەرت قىلىـپ ئەۋەتىـدۇ. يـا ھاكىمىيەتكـە قـول تىقىدۇ، يا بولمىسـا 
كوممۇنىسـت  بولمىسـا  ۋەيـا  بولىـدۇ  ئېرىشـمەكچى  ئەشـياغا  خـام 
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يولداشـالرنى يېتىشـتۈرمەكچى بولىـدۇ. سـتالىن بىلـەن كۆرۈشـكەن 
چاغدا، ئۆزۈمنى سـادىق كوممۇنىسـت قىلىپ كۆرسـەتمىگەن بولسـام، 

مـاڭا ھەرگىزمـۇ يـاردەم قىلمايتتى«.

ئۇ قىزغا يەنە قارىدى ۋە:

– يوقال، جەھەننەمگە بار! – دەپ ۋارقىرىدى. 

– قەسىردىن چىقىپ كېتەمدىم؟

– جەھەننەمنى بىلمەمسەن؟

– جەھەننـەم؟... جەھەننەم... ئېنىـق ئورنىنى بىلمەيمەن، لېكىن 
سـوراپ تاپسام بولىدۇ. 

مازاق قىلىپ قاقاھالپ كۈلدى ۋە: 

– چىقە! ھۇ ئەخمەق! – دەپ ۋارقىرىدى. 

قىـز چىقىـپ كېتىـش ئۈچـۈن ئورنىدىـن قوزغىلىـپ بولـۇپ، يەنـە 
شـېڭنىڭ يېنىغـا قايتىـپ كېلىـپ:

– ئېسـىمگە كەلـدى غوجـام. جەھەننـەم بـۇ يـەردە ئەمـەس، 
ئاخىرەتتـە. ئەسـكى كىشـىلەر، كاپىـرالر ۋە ئالالھنىڭ دۈشـمەنلىرىنىڭ 

جايى.  بـارار 

شـېڭ ئورۇندۇققـا ئۆزىنى تاشـالپ ئولتۇرغـاچ، قىزغا ئېرەنسـىزلىك 
بىلـەن قـاراپ قويۇپ:

– شۇ يەرگە بار، – دېدى. 

– لېكىن، مەن تېخى ئۆلمىگەن تۇرسام. 

شـېڭ شىسـەي جىمىـپ كەتتى، كـۆزى ئۇيقۇغـا ئىلىنىـپ قالغان 
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ئىـدى. پۇشۇلداشـلىرىدىن ئۇنىڭ ئىككى كېچـە ئۇخلىمىغانلىقى چىقىپ 
تۇراتتـى. قىـز مىدىرلىمـاي ئـۆرە تـۇردى. بىـر ھازادىـن كېيىـن شـېڭ 

چۆچـۈپ ئويغىنىـپ، يېنىـدا تىكىلىـپ تۇرغان قىزغـا قاراپ:

– سەن نەلىك ئىدىڭ؟ – دەپ سورىدى. 

– ئـەڭ شـىمال تەرەپتىـن كەلدىـم. سـىبىرىيەگە يېقىـن يەردىن. 
ئېسـىڭىزدە يوقمـۇ جانابلىـرى، بىر قېتىـم زىيارەتكە بارغـان ۋاقتىڭىزدا 
سـىزگە قـەدەھ ۋە مېـۋە سـۇنغان ئىدىـم، مېنـى ياقتـۇرۇپ قالدىڭىـز. 
ھېكايىنىڭ داۋامىنى بىلىسـىز. سـىز بـۇ يەردىن كېتىپ قالسـىڭىز، مەن 

ئاشـۇ يۇرتۇمغـا قايتىپ ئاتـا - ئانامنـى ئىزدەيمەن. 

قىـز جىلۋىگەر، سـاددا بىر قىز ئىدى. شـېڭ ئۇنى تارتىـپ، قۇچىقىدا 
ئولتۇرغـۇزدى. ئۇنىـڭ سـېكىلەك چاچلىرىنـى تۈزەشـتۈرۈپ، ئىنچىكـە 
بۇرنىنـى، تولغـان لەۋلىرىنـى، چـوڭ - چوڭ كـۆز چاناقلىرىنى سـىالپ 
باشـلىدى.  سۆيۈشـكە  قىزنـى  چۈشـتەك  شـېرىن  ئاندىـن  قويـدى. 

كېيىن: بىردەمدىـن 

– دۇبـەن ھازىر ھېچ ئىشـقا يارىمـاس بولدى. ھوقـۇق ۋە نوپۇزۇم 
قولدىـن كەتكەندىـن كېيىـن، ياشـلىق ۋە ھاۋايى - ھەۋەسـمۇ كەتتى. 
ئىسـمىڭنى ئۇنتـۇپ كېتىپتىمـەن. پەقـەت يېڭى كەلگـەن چاغدىكى 
يادىمـدا. ئـۇرۇش،  ئارىـالش كۈلۈمسىرىشـىڭ خىـرە - شـىرە  يـاش 

ئـۇرۇش، ئايىغـى چىقمىغـان ئـۇرۇش، – دېدى. 

ئىشـىك چېكىلـدى. قىـز ئورنىدىـن تـۇرۇپ، ئۆزىنـى تۈزەشـتۈرۈپ 
چىقىـپ كەتتـى. قوماندانالردىـن بىـرى كىرىـپ كەلـدى. 

– دۇبەن جاناپلىرى، ياردەم كەلمىدى. تۈركىسـتانلىق مۇسـۇلمانالر 
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ئۈرۈمچىنـى قورشـاۋغا ئالـدى. شـەھەر سـىرتىدا قانلىـق جـەڭ داۋام 
قىلىۋاتىـدۇ. ئازراقمـۇ ئىلگىرىلەش يوق. 

شېڭ شىسەينىڭ ئۈرۈمچىدىكى سوۋېتلەشكەن قوشۇنى

– تېخىمۇ كۆپ ئادەم ئەۋەتىڭالر! 

– چېكىنىشنى ئويلىمىدىڭىزمۇ؟

– چېكىنىـش دەمسـەن؟ نـان قېپـى! چېكىنسـەك نېمـە ئىـش 
يـوق؟!   - بىلەمسـەن  بولىدىغانلىقىنـى 

– نېمە ئىش بوالر؟

– مۇسـۇلمانالر بىزنـى ھەرتەرەپتىن قوغالپ تۇتىدۇ، ئۈسـتىمىزگە 
مەغلـۇپ  تامامـەن  ئۇرۇشـتا  كېلىشـىدۇ.  يوپۇرۇلـۇپ  ھەرتەرەپتىـن 
بولىمىـز. ھەممىمىـز ئۆلىمىـز. ئۈرۈمچـى بىزنىڭ ئاخىرقـى قورغىنىمىز. 
مۇھاسـىرىگە خېلى ئۇزۇنغىچە بەرداشـلىق بېرەلەيمىـز. ئۆلگۈچە ياكى 
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يـاردەم كەلگۈچـە بەرداشـلىق بەرمەكتىن باشـقا يولىمىز يـوق. چىق! 
بـۇ گەپلىرىمنـى قوماندانالرغـا يەتكۈز!

قوماندان ئۆز - ئۆزىگە سۆزلىگەندەك غۇدۇڭشىدى:

– ئوسـمان باتـۇر ئەۋەتكـەن ئۇلتىماتۇمدا، كېتىشـنى خاھلىسـاق 
جېنىمىزنىـڭ ئامـان قالىدىغانلىقىنـى دەپتىكەنغۇ؟... 

– مـەن جەڭچىنىـڭ ۋەدىسـىگە ئىشـەنمەيمەن، – دېـدى شـېڭ 
شىسـەي كۈلـۈپ كېتىپ. 

– ئۇالر يالغان سۆزلىمەيدىغۇ... 

شېڭ قاقاھالپ كۈلۈپ كەتتى:

– بىز ئۇالرنى مىڭ قېتىم ئەخمەق قىلدۇق. 

– لېكىن، ئۇالر...

شېڭ گېپىنى بۆلۈپال:

تەسـلىم  چېكىنىشـكىمۇ،  چىـداڭالر!  ئاخىرىغىچـە  يوقـال!   –
بولمايـدۇ! بولۇشـقىمۇ 

قومانـدان چىقىـپ كېتىپ، شـېڭ شىسـەي يەنە ئىچى سـىقىلغان، 
ۋەسۋەسـە قاپلىغان ھالدا يالغۇز قالـدى. »بىر قومانداننىڭ مەغلۇبىيىتى 
يېقىنالشـقان بولسا، تەسلىم بولماسـتىن ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشى كېرەك، 
بۇنىـڭ ئـەڭ توغـرا ئۇسـۇلى ئۆزىنـى جەڭنىـڭ ئوتتۇرىسـىغا ئېتىشـتۇر. 
مەنمـۇ شـۇنى ئويالۋاتىمەن. ئىنىمنـى پايتەخت چۇڭچىڭغـا ئەۋەتتىم. 
قـۇرۇق قـول كەلمـەس ھەرھالـدا. خىتتاي بىلـەن ياپون ئوتتۇرىسـىدا 
شـىددەتلىك جـەڭ بولۇۋاتقىنـى، ياپونالرنىڭ خىتتايالرنى تـازا تار يەردە 
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قىسـتاۋاتقىنى راست. لېكىن، جياڭ ۋېييۈەنجاڭ شـەرقىي تۈركىستاننىڭ 
قولىمىزدىـن چىقىپ كېتىشـىگە قـاراپ تۇرمايدۇ. چۈنكـى، بۇ دېگەنلىك 
بـۇ يەرلەرگـە ئورۇسـالر ئىگە بولۇۋالىـدۇ، دېگەن گەپ. يـاردەم چوقۇم 

كېلىدۇ...«

شـېڭ خىيالالرغـا پېتىـپ ئولتۇرغىنىدا، كەم سـۆز قىز يەنـە كىرىپ 
كەلـدى. ئۇنىڭغـا تامـاق ۋە بىـر شېشـە ھـاراق كۆتـۈرۈپ كەلگـەن 

ئىـدى. تاماقنـى شـېڭنىڭ ئالدىغـا قويغاندىـن كېيىن:

– ئەپەندىم... مەن كېتەيمىكىن دەيمەن...

– نېمىشقا؟! – دېدى شېڭ قىزغا قەھرى بىلەن قاراپ. 

– بـۇ يـەردە بـەك قورقـۇپ كېتىـپ بارىمـەن. ئـۇرۇش يېقىنـالپ 
قالدى... 

– ئۆلۈمدىن قورقامسەن؟ – دېدى قاقاھالپ كۈلۈپ كېتىپ. 

– ھەئە... 

– ئۆلۈشۈڭ ياكى ھايات قېلىشىڭنىڭ نېمە قىممىتى بار سېنىڭ؟

– ئۆلگۈم يوق. 

– مېنىڭ يېنىمدا بولۇشۇڭ يېتەرلىك ئەمەسمۇ ساڭا؟

بىـر  ئادەتتىكـى  بولسـام  مـەن  دۇبـەن،  دېگـەن  جانابلىـرى   –
خـاالس.  خىزمەتـكار 

شـېڭ قىزغـا غـەزەپ بىلـەن قارىـدى. ئۇنـى ياقتـۇرۇپ قالغـان 
ئىدى. ئۇنىڭ كەم سـۆزلۈكى، سـاددا ۋە مەسـۇم چىرايـى ئۇنىڭغا ھۇزۇر 
بېرەتتـى. نۇرغـۇن ئايالـالر بىلەن بىرگـە بولۇپ باقتى، ھەممىسـىدىن 
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زېرىككـەن ئىدى. ئوقۇغان بىلىملىك ئايالالرنى، ئارتىسـالرنى سـىناپ 
باقتى؛ كوممۇنىسـت يولداشـالردىن سـىناپ باقتى، لېكىن كۆپىنچىسى 
سـتالىننىڭ جاسۇسـى چىقتـى؛ خىتتايدىـن ئېقىـپ كېلىـپ، بـۇ يېڭـى 
زېمىنغـا يەرلەشـكەن خىتتـاي قىزالرنـى سـىناپ باقتـى، ئۇالردىنمـۇ 
قاتتىـق زېرىكتـى. بۇ كالـۋا قىزنى نېمىشـقا بۇنچە ياقتـۇرۇپ قالغىنىنى 
ئۆزىمـۇ بىلمەيتتـى. يـۈرەك دېگەننىـڭ ئـۇ بىلمەيدىغان بىـرەر قانۇنى 

بولسـا كېرەك. 

شېڭ غەزىپىنى ئاران بېسىۋېلىپ، قىزغا يەنە قارىدى:

– ھاياتتىن نېمە تىلىكىڭ بار؟

– يايالقتىكى ئائىلەمنىڭ يېنىغا قايتسام، ئاندىن... 

– مەن بىلەن قېلىشـنى خاھلىمامسـەن؟ – دېدى گېپىنى بۆلۈپال، 
– سـېنى ئالتـۇن - كۈمـۈش، نـازۇ - نېمەتكـە كۆمۈۋېتىمـەن. سـېنى 

ھىمايـە قىالاليمەن. 

قىـز ئۆكسـۈپ - ئۆكسـۈپ يىغالشـقا باشـلىدى. شـېڭ ئۇنىڭغـا 
قـاراپ غـەزەپ بىلـەن ۋارقىرىـدى:

– قامچا بىلەن بەدىنىڭنى تىتما - تىتما قىلىۋېتىمەن!

– بـۇ يەرگـە كەلگەندىـال بىلەتتىم ئۇنـى، – دېدى كۆز ياشـلىرىنى 
سۈرتكەچ. 

– پۈتـۈن ئائىلەڭنـى تۈرمىگـە تاشـاليمەن. شـۇ يـەردە چىرىـپ 
لىدۇ! ئۆ

قىـز تىزلىنىـپ پۈكۈلـۈپ قالدى، كۆز ياشـلىرى سـەلدەك ئېقىشـقا 
باشلىدى:
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– رەھىـم قىلىـڭ دۇبـەن جاناپلىـرى، رەھىـم قىلىـڭ. مـەن تـوۋا 
قىلدىـم، ئائىلەمگـە رەھىـم قىلىـڭ... – دەپ يالۋۇرۇشـقا باشـلىدى. 

– يوقال!

بىچـارە قىز شـىۋىرغاندا ئۈششـۈك تەگكـەن كىچىككىنە قۇشـقاچ 
كەبـى دىـر - دىـر تىترىگىنىچە چىقىـپ كەتتى.

❁❁❁❁❁
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جيـاڭ جيېشـى ئاخىـرى يـاردەم ئەۋەتتـى. ئـەڭ يېڭـى قورالالر 
بىلـەن جابدۇنغـان ئالتـە دىۋىزىيـە ئەسـكەر كېلىۋاتاتتـى. بۇالرنـى 
ياپونـالر بىلـەن بولۇۋاتقـان قانلىـق ئۇرۇشـنىڭ ئىچىدىـن ئاجرىتىـپ 

ئاتايىـن ئەۋەتكـەن ئىـدى.

شـېڭ شىسـەيگە ياردەمگە ئەۋەتىلگەن گومىنداڭ قوشـۇنى ۋە شېڭ شىسەينىڭ 
ئوتتۇرىغا ئالتە بۇرجەكلىك يۇلتۇز چۈشـۈرۈلگەن سـېرىق رەڭلىك بايرىقى 

بـۇ ۋاقىتتـا جيـاڭ جيېشـى ئىنگلىزالرنىـڭ ئىشـتىنىنىڭ پۇچقىقىغا 
چاپلىشـىپ، ئۇالردىـن ياپونىيەگـە قارشـى بېرمـادا ئـۇرۇش مەيدانى 
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ھازىرلىشـىنى تىلـەپ يالۋۇرۇۋاتاتتـى. شـۇنداق قىلغانـدا ئۈزلۈكسـىز 
غەلىبە قىلىپ، تېز سـۈرئەتتە ئىلگىرىلەۋاتقان ياپون ئەسـكەرلىرىنىڭ 

چەمـى ئاسـتىدا مىجىلىپ كېتىـپ بارغـان يۈزىنـى قۇتقۇزااليتتى. 

بـۇ ئالتـە دىۋىزىيـە ئەسـكەر تۈركىسـتاننىڭ چېگرالىرىغـا يېقىـن 
كەلگەنـدە، تۈركىسـتانلىق چېگـرا قوغدىغۇچـى قىسـىمالر تەرىپىدىـن 
توسـۇپ قېلىنـدى. ئـۇالر ئۆزلىرىچە تۈركىسـتانلىق چېگـرا قوماندانىنى 
چىقىـپ  قومانـدان  بىـر  ئارىلىرىدىـن  بولۇشـتى.  كولدۇرالتماقچـى 

قوماندانغـا: تۈركىسـتانلىق 

– بىـز پەقەتال ئۇ ئورۇسـالرنىڭ يالىقىنى ياالپ كوممۇنىستلىشـىپ 
كەتكەن شـېڭ شىسـەينىڭ ئەدىپىنـى بېرىپ قويۇش ئۈچـۈن كەلدۇق. 
ۋەتىنىڭالرنى كوممۇنىسـتالردىن ئېرىغداپ بېرىشـتىن باشـقا غەرىزىمىز 

يـوق، – دېدى. 

– ئـاۋۋال ئۆزۈڭالرنىـڭ ۋەتىنىنى قۇتقۇزۇڭالر كوممۇنىسـتالردىن! – 
دېدى تۈركىسـتانلىق قوماندان مەنسىتمەسـلىك بىلەن. 

– ئىككىسى بىر ئىش. بىز دېگەن سىلەرنىڭ دوستۇڭالر. 

– ئوبدان بىلىۋال قوماندان، بىزنىڭ ئۆز ۋەتىنىمىزنى كوممۇنىسـتالر-
دىنمۇ، سـىلەردەك خائىن دۈشـمەنلەردىنمۇ ئېرىغداشقا قۇربىمىز يېتىدۇ، 
ياردەمگـە ئېھتىياجىمىـز يـوق. بىز شـېڭنى ناھايىتى ياخشـى بىلىمىز. 
بىـز دېگەن ئىسـالمغا چىڭ ئېسـىلغان خەلق، بۇنىڭ ئـۆزى كوممۇنىزم 
سەپسەتىسـى ۋە باشـقا ھەرقانداق باتىل ئىدىيەلەرگە قارشى ناھايىتى 

قالقان. ياخشى 

قىلىشـىڭالر  كاجلىـق  قىلمـاي  قوبـۇل  ياردەمنـى  سـىلەرنىڭ   –
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دۈشـمەنگە ئوبـدان پۇرسـەت بولـۇپ بېرىدىغـان بولـدى، – دېـدى 
قومانـدان. خىتتـاي 

– سىلەرمۇ ئوخشاشال دۈشمەن.

– شېڭ شىسەي سىلەرنى سۈر - توقاي قىلىۋېتەرمىكىن.

– ئـۇ ئەبلـەخ ھازىـر قاچىدىغـان تۆشـۈك تاپالمـاي، ئۈرۈمچىـدە 
مۇھاسـىرە ئىچىـدە قالـدى.

– بوپتـۇ، ئەمىسـە. كەلگـەن يېرىمىزگـە كېتەيلـى. بـۇ خەتەرلىك 
دۈشـمەننى يوقىتىـش ئىشـىنى يالغـۇز ئۆزۈڭالرغـا قويدۇق.

بىـر قانچە كۈن ئۆتمەيال دۈشـمەننىڭ ھىيلىسـى ئوتتۇرىغا چىقتى. 
خىتتاي ياردەمچى قوشـۇنى چېگرا قوغدىغۇچى بىرلىكلىرىمىزگە ھۇجۇم 
قىلدى. ئۇالرنىڭ سـانى خىتتاي ئەسـكەرلىرىگە سېلىشتۇرغاندا خېلىال 
ئاز بولۇپ، جەسـۇرالرچە ئېلىشـقان بولسـىمۇ بۇ كۈچ سېلىشتۇرمىسى 
غايـەت زور بولغـان جەڭـدە مەغلـۇپ بولـدى ۋە خىتتايـالر چېگرىنى 
نۇرغـۇن  تۇتۇشـتى،  بىلەنمـۇ  خەلـق  خىتتايـالر  كىـردى.  بۆسـۈپ 
ئەسـكىرىدىن ئايرىلىـپ قېلىشـقان بولسـىمۇ، ئۈرۈمچىگـە يېقىنـالپ 
قالـدى. بـۇ چاغـدا ئۈرۈمچـى ئوسـمان باتۇرنىـڭ قوشـۇنى تەرىپىدىن 
مۇھاسـىرە قىلىنىـپ، شـېڭ شىسـەي ئۈچـۈن قاچقىلـى بولمايدىغـان 
تۈرمىگـە ئايالنغـان ئىـدى. ياردەمچـى كۈچلەرنىـڭ كەلگەنلىكىنـى 
ئاڭلىغـان شـېڭ شىسـەي رۇسـالردىن پۈتۈنلـەي يـۈز ئـۆرۈپ، جيـاڭ 
جيېشـىغا بويسـۇنغانلىقىنى ئېـالن قىلدى. بـۇ ئېالندىن كېيىـن، يېڭى 
كەلگـەن خىتتايـالر قـۇرۇت - قوڭغـۇزدەك ھەممە تەرەپتىـن يامراپ، 

ئوسـمان باتۇرنىـڭ قوشـۇنىغا يوپۇرۇلۇپ كېلىشـتى. 
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– ئەزىمەتلـەر، مەن تېخـى ئۈمىدنى ئۈزمىدىم، – دېدى ئوسـمان 
باتۇر. 

– ۋابـادەك يامـراپ كېلىۋاتقان بۇنچـە كۆپ خىتتاينىڭ ئارىسـىدىن 
بىـز نەگىمۇ چىقىـپ كېتەلەيتتـۇق، گېنېرال؟

– تاغالرنىڭ مېھىر - شەپقەتلىك قوينىغا. 

– قانداقسىگە؟

– ئۇ يەردە قايتىدىن باشاليمىز، مۇستافا. 

– گېنېرال...

– نېمـە دېمەكچـى ئىكەنلىكىڭنى ئوبدان بىلىمـەن. ئۈرۈمچىنىڭ 
كەتكۈچـە  بولـۇپ  شـەھىد  قىلىشـنى،  داۋام  جەڭنـى  ئەتراپىدىكـى 
بەرداشـلىق بېرىشـنى ئۈمىـد قىلىسـەن. بـۇ ناھايىتى ئۇلۇغـۋار ئىش. 
لېكىـن، ئۇنىڭدىنمۇ ئۇلۇغـۋار بولغىنى ھايات قېلىپ، پۇرسـەت تېپىپ 
ئىسـالم دىيارىنـى كاپىرالردىـن تازىـالش. مۇجاھىدالرغـا ئۇقتـۇرۇش 

قىـل، تاغقـا قـاراپ يولغـا چىقىمىز. 

يارىدارلىرىمىزنى، شـەھىدلىرىمىزنى ۋە ئۇالر بىلەن بىللە قايغۇمىزنى 
كۆتـۈرۈپ تاغقـا قـاراپ يولغـا چىقتـۇق. چۈشكۈنلەشـمىگەن ئىدۇق، 
يېڭەلمىگـەن  دۈشـمەننى  چۈنكـى،  ئىـدۇق.  خۇشـال  ئەكسـىچە 
بولسـاقمۇ خېلـى كـۆپ تاالپەتكـە ئۇچراتتـۇق. نۇرغـۇن ئادىمىنـى 
يوقاتتـۇق، خېلـى كـۆپ چىقىمدار قىلدۇق، بىزنىڭ شـەۋكىتىمىز بولسـا 
تاغـالر  يـوق.  قالغىنـى  سۇسـالپ  غەيرىتىمىزمـۇ  يـوق،  سـۇنغىنى 
سـەۋرلىك ۋە سـۇباتلىق ئەزىمەتلەرنىـڭ يۈزلىرىدىـن بالقىغـان نـۇر 
بىلەن يېڭى تاڭنى كۈتۈۋالدى. قورام تاشـالر ئۈسـتىدە ناماز سـەپلىرى 
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تۈزۈلـدى، تەكبىـر سـادالىرى جىلغىالرنـى قاپلىـدى. مانېۋىـرالر يېڭى 
باشـالندى.  باشتىن 

كۈلكىلىـك بىـر خـەۋەر يېتىـپ كەلـدى. جيـاڭ جيېشـى ئـۆزى 
يـاردەم قىلىپ قۇتقۇزغان شـېڭ شىسـەينى ۋەزىپىدىن ئېلىپ تاشـالپ، 
شـەرقىي تۈركىسـتاندىكى »رەئىس«لىككـە ۋۇ جوڭشـىن ئىسـىملىك 
باشـقا بىـر خىتتاينـى تەيىنلەپتۇمىش. بـۇ خەۋەرنى ئاڭلىغان ئوسـمان 

باتـۇر كۈلۈمسـىرەپ تۇرۇپ:

– سـاھىب بولمىغـان نەرسىسـىنى اليىـق بولمىغـان بىرىلىرىگـە 
تارتـۇق - ئارماغان قىلىشـىپ كەتكىنىنى، ۋەتىنىمىز خـۇددى ئۇالرنىڭ 

دادىسـىدىن قالغـان ئېتىزلىقتـەك، – دېدى. 

يېڭـى كەلگـەن بـۇ ۋۇ فامىلىلىـك قاتتىـق قـول، رەھىمسـىز بىرى 
ئىـدى. يېڭـى ئولتۇرغـان بۇ مەنسـەپ تەختىنـى مۇسـتەھكەملەش 
قىلىـش  ۋەھشـىيلىكنى  ھەرقانـداق  كەلگـەن  قولىدىـن  ئۈچـۈن 
بىلـەن ئىشـىنى باشـلىدى. بـۇ قاتتىـق قـول سىياسـەتلىرىنىڭ تۇنجى 
قەدىمىنـى تۈركىسـتاندىكى ئوقۇمۇشـلۇق كىشـىلەرنى يوقىتىش بىلەن 
باشـلىدى. يازغۇچـى، شـائىر، ئۆلىمـا... ھەتتـا بـۇرۇن قولىغـا قـورال 
ئېلىـپ باقمىغانالرمـۇ ئامـان قالمىـدى. دەھشـەتلىك دار مەيدانلىـرى 
ۋەتىنىمىزنىـڭ  خەۋەرلـەر  قورقۇنچلـۇق  ھەقتىكـى  بـۇ  ھازىرالنـدى. 

ھەرتەرىپىگـە يېيىلـدى. 

تاغنىڭ ھاۋاسىنىمۇ پەرىشانلىق قاپالپ كەتتى. 

مەنسۇر دورغا:

– خەلقنىڭ روھىنى ئۆلتۈرمەكچى بۇ زالىمالر، – دېدى.
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– كاللىسـى ئوچـۇق كىشـىلەرنى خـۇددى قـوي بوغۇزلىغانـدەك 
بوغۇزالۋاتىـدۇ، – دېدىـم مەيۈسـلەنگەن ھالـدا. 

– توغـرا دەيسـەن. دىن ۋە ئېسـىل پىكىـر مىللەتنىـڭ ۋىجدانىدۇر. 
بـۇ ئەبلەخلەر مۇشـۇنداق قىلىپ، دەرەخنـى يىلتىزىدىـن قۇرۇتماقچى. 

مەنسۇر دورغا كۆز ياشلىرىنى تۇتۇۋااللماي يەنە:

– مـەن تونۇيدىغـان بىـر شـائىر بـار ئىـدى، ئىنقىـالب ھەققىـدە، 
كەلگۈسـىگە ئۈمىـدۋار قـاراش ھەققىـدە شـېئىر يازغـان... – دېـدى.

– مەنمـۇ بىـر ئالىمنـى تونۇيتتۇم. تۇمـان ئىچىدە يولىنـى تاپالماي 
قالغان ياشـالرغا ئىسالمنى ئۆزگىچە، تەسـىرلىك ئۇسۇلدا چۈشەندۈرۈپ 

ئەقىـل كۆزلىرىنى ئاچقـان ئىدى... 

– مەكتەپلـەردە ئوقۇۋاتقان كىچىك بالىالرنىمۇ نامايىشـالردا زەپەر 
مارشـلىرىنى توۋلىغانلىقى ئۈچۈن، دار مەيدانىغا سـۆرەپ ئاپىرىشتى...

بىلـەن  گەپلـەر  چىرايلىـق  يىغىسـىنى  بوۋىقىنىـڭ  قۇچىقىدىكـى 
ۋە: كەلـدى  كىرىـپ  چولپـان  تىرىشـىۋاتقان  توختىتىشـقا 

– ئـۇ زىيالىيالرنىـڭ ئـۇ يـەردە نېمـە ئىشـى بـار؟ قولىغـا قـورال 
ئېلىـپ، تاغالرغـا چىقىپ مۇسـتەقىللىق جېڭىگە ئۆزىنـى ئاتىيالمىغان 
زىيالىينىـڭ ئوقۇغىنىنىـڭ نېمـە پايدىسـى؟ ھەقىقىي زىيالىـي ئەمەس 

ئـۇالر، – دېدى. 

مەن ئەپسۇسالنغان ھالدا:

– ئـۇ زىيالىيـالر، ئۆلىمـاالر ئۆزرەلىـك ھېسـابلىنىدۇ. خەلقىمىزنىڭ 
ئۇالرغـا، ئۇالرنىڭ ۋەز - نەسـىھەتلىرىگە ۋە ئىلىمىگـە ئېھتىياجى بار. 
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ئـۇالر تاغۇ - تاشـالر ئارىسـىدا قـورال كۆتۈرۈپ جـەڭ قىلغانالر بىلەن 
ئوخشـاش ۋەزىپىنى ئادا قىلىدۇ. ھەتتـا ئۇالرنىڭ جەڭ مەيدانى تېخىمۇ 
خەتەرلىك. كۆرمىدىڭمۇ ئەزىزىم، شۇڭالشـقا خىتتاي دۈشـمەنلەر ئەڭ 
ئاۋۋال شـۇالرنى يوقىتىشـقا ئاتالنـدى. چۈنكى، ئۇالر بۇ كىشـىلەرنىڭ 

ئۆزلىرىگـە خەتـەر ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى بىلىـدۇ، – دېدىم. 

پارتىزانلىـق ئۇرۇشـلىرى يەنـە باشـالندى. خىتتايالرمـۇ جەڭنىـڭ 
تېخـى ئاياغالشـمىغانلىقىنى چۈشىنىشـكە باشـلىدى. ھەرپۇرسـەتتە 
تاغدىكـى ئەزىمەتلـەر شـەھەرلەرگە كىرىپ، ئەسـكەرلىرىنى يوقىتىپ، 
سـېلىۋالغان بىنالىرىنـى پارتىلىتىـپ، ئۇالرغـا زىيـان سـېلىپ تۇراتتـى. 
ئـۇالر ئۆزلىرىچـە »مۇقىملىقنـى سـاقلىدۇق« دەپ خام چوت سـوقۇپ 
قالغانلىقلىرىنـى ئاڭقىرىشـقا مەجبـۇر بولـدى. خىتتايالرنىـڭ ۋاقىتلىـق 
زەپىـرى ئـازاب - ئوقۇبەت، بەدەل تۆلەش ۋە ئەلەمگـە ئايلىنىۋاتاتتى.

دەل مۇشـۇ ۋاقىتتـا ئىلـى تەرەپتىكـى خەلقمـۇ ئىخالسـمەن بىـر 
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ئىسـالم ئالىمى بولغان ئەلىخان تۆرە باشـچىلىقىدا ئىنقىالب قوزغاپ، 
خىتتايـالر بىلـەن قاتتىـق ئېلىشىشـالر نەتىجىسـىدە ئىلـى رايونىنىـڭ 
ھاكىمىيىتىنـى قولىغـا ئېلىـپ مۇسـتەقىللىق ئېـالن قىلـدى. 1944 - 
يىلى نويابىردا، ئەلىخان تۆرە »شـەرقىي تۈركىسـتان جۇمھۇرىيىتى«نىڭ 
رەئىسـلىكىگە سـايالندى. گېنېـرال ئوسـمان باتـۇر ئادەملىـرى بىلەن 
مۇھىـم  باتـۇردەك  ئوسـمان  قىلـدى.  بەيئـەت  ئۇنىڭغـا  بىرلىكتـە 
قومانداننىڭ تەجرىبىلىرى نەتىجىسـىدە ئالتاي ۋە چۆچەك ئىسـتىالدىن 
قۇتۇلدۇرۇلـدى، خىتتـاي دۈشـمەنلەر ئېغىـر تاالپەتكـە ئۇچرىتىلـدى. 
رەئىـس ئەلىخـان تـۆرە بۇيـرۇق چۈشـۈرۈپ ئوسـمان باتۇرنـى ئالتاي 

ۋىاليىتىنىـڭ ۋالىيلىقىغـا تەيىنلىدى.

شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى بىرىنچى دۆلەت ھەربىي زايومى )1945(

ئەلىخان تۆرە بۇ زەپەرگە ئۆزى يالغۇز ئېرىشـمىگەن ئىدى. شەرقىي 
تۈركىسـتاننى خىتتايالردىـن تازىـالش شـەرتى بىلەن رۇسـالردىن كۆپ 
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مىقـداردا قـورال - يـاراق ياردىمىگە ئېرىشـكەن ئىدى. بـۇ خىتتايالرنى 
تازىالش ئۇنچە ئاسـانغا توختىمىدى. تەسـلىم بولۇشـماي جاھىلالرچە 
تىركىشىشـتى. تۈركىسـتان ئىسـالم قوشـۇنىغا جەڭچىلـەر توختىمـاي 
قېتىلىـپ تـۇردى. خەلـق جەبىـر - جاپـا ۋە پەرىشـانلىقىنىڭ كەينىدىن 

روھلىنىـپ، قايتىدىـن ئۈمىدكە تولدى. 

لېكىن، مەنسۇر دورغا:
– زەپەر قازىنىۋاتىمىز، لېكىن مەن يەنىال ئەنسىرەۋاتىمەن، – دېدى. 

– ئەنسىرەشـكە ھاجەت يـوق. مۇۋەپپەقىيەتنىـڭ بىلەكلىرىمىزنىڭ 
كۈچىدىـن كېلىدىغانلىقىنـى بىلىۋالـدۇق، – دېدىم جاۋابەن.

مەنسۇر مەسخىرىلىك قىلىپ:
– قورال بولمىسا بىلەكلىرىمىزنىڭ قانچىلىك كۈچى بولسۇن، – دېدى.

 شەرقىي تۈركىستان دۆلەت ئارمىيەسى قوماندانلىرى
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مەنسـۇرنىڭ رۇسـالر ئەلىخان تۆرىگە تەمىنلـەپ بەرگەن قورال - 
ياراقالرنى كۆزدە تۇتۇۋاتقانلىقىنى چۈشـەندىم. ئۇ رۇسـالرنىڭ نىيىتىدىن 
گۇمانلىناتتـى. بولۇپمۇ رۇسـالر گېرمانالرنىڭ ئۈسـتىدىن غەلىبە قىلغان 
مۇشـۇنداق پەيتتە، بىزنىڭ كىچىـك ۋەتىنىمىزنىـڭ ئويۇنچۇققا ئايلىنىپ 
قېلىشـىدىن ئەنسـىرەيتتى. كۈچلۈكلـەر تېپىشـىپ ئوينايدىغـان پۇتبول 

توپىغـا ئايلىنىپ قېلىشـىدىن قورقاتتى. 

– دۇنيـا ئۆزگىرىۋاتىـدۇ، مەنسـۇر! دۇنيـا ئۇرۇشـلىرى ئىنسـانالرغا 
ئۇنتۇلغۇسـىز سـاۋاقالرنى ئاتـا قىلـدى. 

– غالىبالرنـى تېخىمـۇ غادايتىـپ، كىبىـر ئاتا قىلغانـدۇ تايىنلىق، – 
دېدى مۈرىسـىنى قىسـىپ قويۇپ. 

– مۇستەملىكىچىلىك باشقا بىر نەرسىگە ئايلىنىدۇ. 

– نېمە دېمەكچى سەن؟ مۇستافا!

– مۇسـتەملىكىنىڭ ئورنىنـى دوسـتلۇق ئىگىلەيـدۇ. بىزگـە يـاردەم 
بەرگەنلـەر بىلـەن دوسـت بولۇشـنىڭ نېمـە يامىنـى بار؟

مەنسۇر كىچىك باالمغا قاراپ مۇنداق دېدى:

– بىلەمسەن؟ مەن مۇشۇ باالڭغا قارىسام، يۈرىكىم ئۆرتىنىدۇ. 

– نېمىشقا؟

– سـەن خەتـەر ۋە مەغلۇبىيەتلەرنـى بىزنىـڭال تارتىـپ تۈگىتىـپ 
بوالاليدىغانلىقىمىزنـى ئويالمسـەن؟ ئوغلۇڭنىـڭ دەۋرىگـە كەلگەندە 

ئەھـۋال چوقـۇم تېخىمـۇ ئېغىـر بولىدۇ. 

چولپان بالىسىنى مېھىر بىلەن چىڭ قۇچاقالپ، سۆيۈپ تۇرۇپ:



دوكتور نەجىب ئەلكەيالنىي

213

– باالم توغرىسىدا ئۇنداق گەپلەرنى قىلماڭ، – دېدى. 

كۈلۈپ كەتتىم، مەنسۇرمۇ كۈلۈپ كېتىپ سۆزىنى داۋامالشتۇردى: 

– مەغلۇپ بولۇۋاتقان خىتتايالر سۈلھى تەلەپ قىلىشتى. 

– بىز رەت قىلدۇق. 

– ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ – دېدى مەنسۇر مەن تەرەپكە سەل يېقىنلىشىپ:

قىلىشـقا  قوبـۇل  سـۈلھىنى  بـۇ  جۇمھۇرنـى  رەئىـس  رۇسـىيە   –
زورالۋېتىپتـۇ.

– قانداق سۈلھىكەن ئۇ؟ – دېدىم مەن زەردە بىلەن. 

مەنسۇر بىلمىدىم دېگەندەك مۈرىسىنى قىسىپ قويدى ۋە:

– بىزنىڭ يېرىم مۇسـتەقىللىقىمىز، يەنى مۇختارىيەت )ئاپتونومىيە(. 
خىتتايالرنىـڭ چېكىنىشـى، ئۇالرنىـڭ ئورنىغا بىزنىڭ ئالمىشىشـىمىز، – 

دېدى. 

– ئۇنداق بولسا بولىدىكەنغۇ؟

– لېكىن، مەن بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنىڭ تامامەن مۇسـتەقىل بولۇشـىنى 
ئۈمىـد قىلىمـەن. ئەمما، ئورۇسـالرنىڭ غەرىـزى خەلقنىڭ ئارزۇسـىنى 
بېسـىپ چۈشـۈۋاتىدۇ. بىـز خىتتاينىـڭ شەرتسـىز تەسـلىم بولۇشـىنى، 
رۇسـالرنىڭ  بىـراق،  قىلىمىـز.  ئـارزۇ  بولۇشـىنى  پۈتۈنلـەي مەغلـۇپ 

غەرىـزى باشـقا. سـەن بىلىسـەن نېمـە ئىكەنلىكىنى.

بالىنى بەزلەپ ئولتۇرغان چولپان گەپ قوشتى:

– بىـز زار بولغـان تىنچلىـق يېتىـپ كەلـدى. شـەھەرلىرىمىزگە، 
ئۆيلىرىمىزگـە قايتىـپ كەلـدۇق ۋە بىـر ئـاز راھـەت تاپتـۇق. مېنىڭچە 
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كەلگۈسـى تېخىمـۇ پـارالق بولىـدۇ. 

مەنسۇر باش بارمىقىنى چىقىرىپ ئىشارەت قىلىپ قويۇپ:

– ئايالالر دائىم ئىشنىڭ ياخشى تەرىپىنى ئوياليسىلەر، – دېدى. 

ئاندىن قۇلىقىمغا يېقىن كېلىپ، مۇنداق دەپ پىچىرلىدى:

– ئوسـمان باتـۇر رۇسـالرنىڭ تەكلىپىنى رەت قىلىۋاتىـدۇ... لېكىن، 
مۇسـتەقىللىقىمىز رەسـمىيەت ئۈچۈنال بولغان »يېرىم مۇسـتەقىللىق« 

قالىدىغـان چىراي. بولۇپ 

– خىتتايـالر چىقىپ كەتسـىال بولدى، باشقىسـى مۇھىـم ئەمەس، – 
دېدىـم مەن. 

مەنسۇر يەنە مۈرىسىنى قىسىپ قويدى ۋە:

– كىم بىلىدۇ؟... – دېدى.

❁❁❁❁❁
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15

سـايالم ئۆتكۈزۈلـۈپ، كېلەچەكتىكـى يۆنىلىـش ھەققىـدە قـارار 
 - شـەھەر  ئالدىـدا  كېلىـش  يېتىـپ  پەيتلـەر  مۇھىـم  بېرىلىدىغـان 
شـەھەرلەردە پاراكەندىچىلىكلەر كۆرۈلۈشـكە باشـلىدى. سىياسىيونالر 
ۋە مۇتەپەككـۇرالر ئارىسـىدا نېگىزلىـك بۆلۈنۈشـلەر بـاش كۆتۈرۈشـكە 
باشـلىدى. لېكىن، رۇس تەرەپدارلىرى ئۇتۇشـقا مايىـل بولۇپ، ئىچكى 
جەھەتتىـن بەلگىلىـك يۆنىلىشـلەرگە، تىلغـا ئېلىنغـان سـۆھبەت - 
سـۈلھىلەرگە قارىتىـپ يېتىلـەپ كېتىـپ باراتتـى. ئۇ كىشـىلەر ھە دەپ 
رۇسـالرنى ماختايتتـى، شـەرقىي تۈركىسـتانغا قىلغـان قـورال - يـاراق 

ياردىمىنـى كۆپتـۈرۈپ مەدھىيەلىشـەتتى. 

ئەسـلىدە خەلقنىـڭ قەلبى بىرال نەرسـىگە – يەنـى ۋەتىنىمىزنىڭ 
ئۈسـتىدە  قايتىشـى  ھالىتىگـە  قورغىنـى  ئىسـالمنىڭ  ۋە  ئازادلىقىغـا 
بىرلەشـكەن ئىدى. لېكىن، سـۆھبەتلەر نەتىجىسـىدە بېرىلگـەن قارار 
مۇنـداق بولـدى: خىتتاينىـڭ غەربىـي شـىمال رايونـى قوماندانى جاڭ 
جىجۇڭ شـەرقىي تۈركىستاننىڭ رەئىسلىكىگە تەيىنلەندى. ئۇنىڭغا ئۈچ 
ياردەمچـى تەيىنلەنگەن بولۇپ، ئۇالر ئەھمەدجان قاسـىمى، بۇرھان 
شـەھىدى )مۇئاۋىـن رەئىـس(، لىيـۇ مېڭچـۈن )باش كاتىـپ( ئىدى. 
بۇ تۆرتەيلەننىڭ ۋەزىپىسـى كېلىشـىمدە ماقۇلالنغىنى بويىچە سـايالم 
ئېلىـپ بېرىـش ئىـدى. كىشـىلەر بـۇ ياردەمچىلىككـە سـايالنغان ئۈچ 
كىشـىنىڭ رۇسـالرنىڭ خالىس ياردەمچىلىرى ئىكەنلىكى، ۋىجدانلىرىنى 
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شـەيتانغا سـاتقان قىزىـل پاچاق كوممۇنىسـتالر ئىكەنلىكـى ھەققىدە 
كۇسۇلدىشـاتتى. لېكىـن، مەقسـەتلىك ئېلىـپ بېرىلغان تەشـۋىقاتالر 
ئۇالرنى بۇ شـۈبھىلەردىن يىراق قىلىشقا تىرىشـاتتى، ئۇالرنى ۋەتەننىڭ 
ئازادلىقـى ئۈچـۈن زور تۆھپىلەرنـى قوشـقان »مىللىـي قەھرىمانـالر« 

قىلىپ كۆرسـىتەتتى.

 ئاتالمىش شىنجاڭ ئۆلكىلىك بىرلەشمە ھۆكۈمەتنىڭ قۇرۇلۇشى
ئارقا ئوڭدا گومىنداڭ بايرىقى، سولدا »شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتى« بايرىقى ئالدى 

رەت ئوڭدىن 4 - كىشى ئەھمەدجان قاسىمى، 5 - جاڭ جىجوڭ، 6 - ھاكىم جاپپار

قىلىشـىغا  بىـر شـەكىلدە غەلىبـە  گـۈزەل  ئىنقىالبىنىـڭ  خەلـق 
ياردەمـدە بولغـان سـوۋېت قـورال - ياراغلىرىغـا ئىگـە بولۇشـتا ھەل 
ئۇنتۇمايتتـى. شـۇنداق  تەكىتلەشـنى  ئوينىغانلىقلىرىنـى  رول  قىلغـۇچ 
بولسـىمۇ، ۋەتەن خەلقـى سـايالمغا تەييارلىق قىلىۋاتاتتـى. چۈنكى، 
خەلقنىـڭ قـارارى يەنىال بـەك مۇھىم ئىدى. نەچچـە يىلالردىن بېرى 
دۈشـمەنگە ئۆزىنـى قالقان قىلغـان، ۋەتەننىڭ مۇسـتەقىللىقى ئۈچۈن 
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تىنىـم تاپمـاي كـۈرەش قىلغـان ئەزىمەتلەرنـى ئەخمـەق قىلىمـەن، 
دېيىـش ئاسـان ئىـش ئەمـەس - دە! دەل مۇشـۇ ۋاقىتتا، رۇسـالرنىڭ 
ئىلـى، ئالتـاي، چۆچەكتىـن ئىبـارەت ئـۈچ ۋىاليەتنى قولغـا كىرگۈزۈش 
ئۈچـۈن ھەرىكـەت قىلىۋاتقانلىـق خەۋىـرى كەلدى. رەئىـس ئەلىخان 

تـۆرە ئومۇمىـي ئۇقتـۇرۇش ئېـالن قىلىـپ مۇنـداق دېدى:

– ۋەتىنىمىزنىـڭ بىـر ئوچۇم تۇپرىقىنىمۇ بەرمەيمىـز. ئۈچ ۋىاليەتكە 
مۇداخىلـە قىلىشـىغا قەتئىـي يـول قويمايمىـز. ئورۇسـالرغا قايتۇرمـا 
ھۇجۇم قىلىشـقا تەييـار بولۇڭالر، چېكىنمەي قالسـا ھۇجۇمغا ئۆتىمىز. 

– ۋەتىنىمىـز ئورۇسـالرنىڭ ھىيلـە - مىكىر ۋە پىتنىلىرىگە توشـۇپ 
كەتتـى، – دېـدى ئوسـمان باتـۇر، – رۇسـالرنىڭ تويمـاس نەپسـى 

بوالتتى.  بىلسـە  ھەددىنـى 

 1945 - يىلى 4 - فېۋرالدىن 11 - فېۋرالغىچە ئېچىلغان يالتا يىغىنىدا »شەرقىي تۈركىستان«نى 
خىتتاي ھاكىمىيىتىگە تاشالپ بەرگەن ئۈچ جالالت

ئوڭدىن سولغا سوۋېت ئىتتىپاقى رەھبىرى يوسېف ستالىن )1878 – 1953(، ئا ق ش پرېزدېنتى 
فرانكلىن روزۋېلت )1882 – 1945(، برىتانىيە باش ۋەزىرى ۋىنستون چېرچىل )1874 – 1965( 
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– پۈتـۈن دۇنيـا ئۇرۇشـتىن قالغـان يارىلىرىنـى ئەملـەش بىلـەن 
ئالدىـراش... سـتالىن دېگـەن تـاش يـۈرەك بولسـا رەھىـم قىلىـش 

دېگەننـى بىلمەيـدۇ، – دېـدى ئەلىخـان تـۆرە جاۋابـەن. 

– ئۇرۇش تۈگىدىمىكىن دېسەك، تېخى تۈگىمەپتۇ. 

ئەلىخان تۆرە ئوسمان باتۇرغا يېقىن كېلىپ :

– باتۇرۇم! ئادەملىرىڭىزنىڭ يېنىغا قايتىپ تەييار بولۇڭ، – دېدى. 

سىياسـىي ساھەدە بولۇۋاتقان ئىشـالردىن كۆڭلۈم بەزى ئىشالرنىڭ 
يـۈز بېرىدىغانلىقىنى تۇيدى ۋە ئايالىمغا:

– چولپان، كېتىدىغان ۋاقىت بولدى. ئۈرۈمچىگە... – دېيىشىمگە:

– ئۇ يەرگە بارغۇم يوق! – دەپ ۋارقىراپ كەتتى:

– ئەسلىمىلىرىم مېنى ئازاباليدۇ. 

– قۇمۇل؟... 

– قۇمۇلمۇ ئوخشـاش، سـېنى ۋە مېنى پەرىشـان قىلىدىغان سۆز - 
چۆچەكلەر تارقالغـان ئۇ يەردە. 

– كاشغەرگە بېرىشقا نېمە دەيسەن، ئەمىسە؟

– بولىدۇ. 

– ئـۇ يـەردە ئوغلىمىـز بىلـەن بىللـە ياشايسـەن، مـەن تاغالرغا 
تلىنىمەن.  ئا

– ئاچچىـق كۈنلـەر قايتىـپ كەلـدى. ئورۇسـالر چوقـۇم بـەدەل 
تۆلىتىـدۇ. 
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قەسـىرىدە  رەئىسـلىك  بىللـە  بىلـەن  ئائىلىسـى  تـۆرە  ئەلىخـان 
ئولتۇراتتـى. بىـر كۈنـى كېچىدە، ئەتـراپ تىپتىنـچ، كىشـىلەر ئۆيلىرىگە 
قايتىشـىپ كەلگۈسـى سـايالم ھەققىدە مۇنازىرىگە چۈشكەن بولۇپ، 
ئەتراپتـا ھېچكىـم كۆرۈنمەيتتى. تۇيۇقسـىز بىر نەچچـە قوراللىق ياش 
كوممۇنىسـتالر قوللىرىـدا قـورال كۆتۈرگـەن ھالـدا ھويلىغـا بېسـىپ 
خىيانىتىنـى  ئۇالرنىـڭ  تۇرۇشـلىرى   - يـۈرۈش  ۋە  كۆزلىـرى  كىـردى. 

ئاشـكارىالپ تۇراتتـى. 

– كىمنى ئىزدەيسىلەر؟ – دېدى ئەلىخان تۆرە. 

– تۆرەم، بىز بىلەن ماڭسىال!

– سىلەر مېنىڭ رەئىس جۇمھۇر ئىكەنلىكىمنى ئۇنتۇپ قالدىڭالرمۇ؟

– بىلىمىـز. لېكىن،چىرايلىقچـە بىز بىلەن ماڭسـىال، بولمىسـا ئوق 
چىقىرىشـقا مەجبۇرمىز. 

شـۇنداق قىلىـپ، ئەلىخـان تـۆرە يوقـاپ كەتتـى. كىشـىلەر ئۆزئارا 
كۇسۇلدىشىشـقا باشـلىدى. »نېمىشـقا جۈمە خۇتبىسـىگە چىقمىدى؟ 
نېمىشـقا ۋەدە قىلىشـقىنى بويىچـە ئـۆزى بـۇرۇن يوليـورۇق بەرگـەن 
قوراللىق قىسـىمالر بىلەن ئۇچرىشـىپ، خىتتايالرغا قاقشاتقۇچ زەربىگە 
ئۆتمىـدى؟...« ئەلىخـان تۆرىنىـڭ قەيەرگـە كەتكەنلىكـى ھەققىـدە 
ھەرخىل سـۆز - چۆچەكلەر تارقىدى. لېكىـن، ھۆكۈمەتتىن چىقىرىلغان 
رەسـمىي باياناتتـا ئۇنىـڭ داۋالىنىـش ئۈچـۈن ئارشـاڭغا كەتكەنلىكىنى 

ئۇقتۇرۇشتى. 

يېڭـى بىـر دەھشـەت خـەۋەر ھەممىمىزنـى ھەيـران قالـدۇردى. 
سـتالىن ئـۆز قولغـا كىرگۈزۈشـنى تەمـە قىلىۋاتقـان ئـۈچ ۋىاليەتتىكى 
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كوچا - كوي، ئېتىز - ئېرىق، زاۋۇت - فابرىكىالر ھۇجۇمغا ئۇچراۋاتاتتى. 
بـۇ يەرلـەردە رۇسـىيەنىڭ ھۆكـۈم سۈرۈشـىنى خالىمىغانالرنـى بىـر - 
بىرلـەپ يـوق قىلىۋېتىـپ باراتتـى. ئـۈچ ۋىاليەتكـە )ئىلـى، ئالتـاي، 
چۆچەك( تۈركىسـتانلىق مەشـھۇر ئەھمەدجان قاسـىمى رەئىس قىلىپ 

تەيىنلەنگەنلىـك قـارارى ئېـالن قىلىندى.

ئاتالمىش شىنجاڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ ھەيئىتى
بىرىنچى رەت ئوڭدىن 1 - كىشى لىيۇ مېڭچۈن، ئىككىنچى رەت ئوڭدىن

3 - جاڭ جىجوڭ، 4 - كىشى ئەھمەدجان قاسىمى

رۇسـالر ئالتاينـى ئىشـغال قىلىش ئۈچـۈن يېتىپ كەلگـەن چاغدا، 
ئوسـمان باتـۇر ئادەملىـرى بىلـەن ئۇالرنـى توسـۇپ جـەڭ قىلـدى. 

باشـالندى.  ئۇرۇش 

رۇسـالر ئادەم كۈچـى جەھەتتىن خېلىـال ئەۋزەللىككە ئىگە ئىدى، 
شـۇڭا ئوسـمان باتۇر غۇلجىنىڭ تەبىئىي ئىسـتىھكامدەك مۇستەھكەم 
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تاغلىرىنىـڭ كەينىدە مۇداپىئەلەندى. 

بىـر قېتىملىـق جەڭدىـن كېيىـن، مەنسـۇر دورغـا ئاقسـاپ مېڭىپ 
كېلىۋاتاتتـى. ئۇنىـڭ ھالىتىنى كۆرۈپ كۆزلىرىمدىن ياشـالر ئېقىپ كەتتى 

ۋە نېمـە بولغانلىقىنـى سـورىدىم. مەنسـۇر ئاچچىق كۈلـۈپ قويۇپ:

ئايرىلىـپ  نەرسـەمدىن  بىـرەر  كۆرگـەن  ياخشـى  ھەرقېتىمـدا   –
قېلىۋاتىمـەن. ئالدىنقـى قېتىـم بىلىكىمدىـن ئايرىلدىم، ئاندىن ياخشـى 
كۆرگـەن ئايالىمدىـن... ئارىلىقتىكـى قىسـقىغىنە تىنچلىـق مەزگىلىـدە 
ئالتايـدا بىـر تۇل ئايال بىلـەن ئۆيلەنگـەن ئىدىم، قارىمامسـەن ئۇنىڭ 
بېشـىغا كېلىۋاتقـان كۈنگە؟ ئـوڭ پاچىقىمغا رۇسـالرنىڭ ئوقى تەگدى. 
كۈلكىلىـك يېـرى، مـاۋۇ قولۇمدىكىسـىمۇ ئـۇالر ئالدىنقـى قېتىـم بىزگە 
»ياردەم قىلىپ بەرگەن« مىلتىقنىڭ ئۆزى شـۇ. »كۆرمىگەننى كۆرىسـەن 

ئۆلمىگىنىـڭ« دېگىنـى شـۇ ئوخشـايدۇ، – دېدى. 

ھاسىراپ ھۆمۈدىگىنىچە يېنىمغا تاشـلىنىپ ئولتۇرۇپ، غۇرتۇلدىتىپ 
سـۇ ئىچىشـكە باشـلىدى. بىـر ھەپتـە سۇسـىز قالغانـدەك چاڭقـاپ 
كەتكەن ئىدى. ئاندىن پاچىقىدىكى تېڭىقنى يېشـىپ، الي - توپىالرنى 

تازىلىۋېتىـپ قايتىدىن مەھكـەم تېڭىۋالدى. 

ئـۇ پېتىۋاتقـان قۇياشـتىن ھاسـىل بولغـان قـان رەڭلىـك ئۇپۇققـا 
قاراپ:

– ھەرقېتىـم كۈننىڭ پېتىشـىغا قارىسـام، يەنە بىر ئاخىرلىشىشـنى، 
ھەممـە نەرسـىنىڭ نىھايەتتـە يـوق بولـۇپ كېتىدىغانلىقىنـى ئويـالپ 

دېدى. قالىمـەن، – 

– مەنسۇر! نېمىشقا بۇنچىۋاال قايغۇرىسەن؟
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– بۇنىڭدىـن كېيىن مېنـى مەغلۇبىيەتچى دەپ چاقىرسـاڭ بولىدۇ، – 
دېدى ۋە بىر تۈركىسـتان خەلق ناخشىسـىغا غىڭشىشـقا باشلىدى: 

سـاماۋەرىم بولسىدى،
چايلىرى قايناپ تۇرسىدى.
بىر چىنە چاينى ئىچكىچە،
تۇرسىدى. ئويناپ  يارىم 

سازىمەن، ساماۋەرنىڭ 
چۆلدە ئۇچقان غازىمەن.
دۈشمەن بىلەن جەڭ قىلىپ،
ئۆلۈپ كەتسەم رازىمەن.

مەن مەنسۇرغا چېقىشىپ:

– سـېنىڭ ئـۇ قىرىقتىن ئاشـقان يارىـڭ ئاللىبۇرۇن شـېرىن ئۇيقۇغا 
كەتكەنـدۇر بۇ چاغـدا! – دېدىم.

ئۇ مەيۈسلەنگەن ھالدا:

– سـاڭا دېمىگەنمىدىـم؟ ئورۇسـالر قىلۇرىنـى قىلـدى مانـا. بـۇ 
ئـۈچ ۋىاليەتنـى بۆلۈۋالدى. ئەمـدى باشـقا ۋىاليەتلەرگـە يامراۋاتىدۇ. 
كاشـغەر ۋە ئۈرۈمچىـدە تەسـىر دائىرىسـىنى كېڭەيتىۋاتىـدۇ. سـوۋېت 
كونسۇلخانىسـى كىشـىلەرنى ئۆلتـۈرۈپ، بـۇالڭ - تـاالڭ قىلماقتـا. 
ھـە دەپ ئـادەم سـېتىۋالماقتا. ئـۇالر يىغىۋىلىۋېرىپ ئالتۇن - كۈمۈشـمۇ 
قالمىـدى. شـۇڭا، مـال باھاسـى نەچچـە ھەسسـە ئۆرلـەپ كەتتـى. 
كۆرۈۋاتقانسەن؟ ئۇالرنىڭ دىنىي، سىياسىي، ئىقتىسادىي ۋە ئىدېئولوگىيە-
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لىـك بۇزغۇنچىلىقلىـرى يەتمىگەنـدەك ئاددىي خەلققىمۇ شـۇم قولىنى 
سوزۇۋاتىدۇ.

بىـز ئىسـتىھكام قۇرغان جـاي بەئەينـى تەبىئىي قورغـان بولۇپ، 
رۇسـالر بـۇ داۋانالردىـن ئېشـىپ بىزگـە ھۇجـۇم قىاللمايتتـى. بىزگـە 
ھۇجۇمغـا ئەۋەتىلگـەن بىـر نەچچـە ئەتـرەت رۇس ئەسـكەرلىرىنىڭ 
ھەممىسـىنى تارمـار قىلـدۇق. زامانىـۋى ئـۇرۇش تاكتىكىلىـرى بىلەن 
پارتىزانلىـق تەجرىبىلىرىمىزنـى بىرلەشـتۈرۈپ تاقابىـل تۇراتتـۇق. رۇس 
تولغـان  خەۋەرلەرگـە  ياۋىـداق   - يالغـان  ئارقىمىزدىـن  دائىرىلىـرى 
بىلدۈرگـۈ ۋە كىتابالر تارقىتىشـقا باشـلىدى. ھۇجۇملىرىمىزغا پىسـەنت 

قىلمىغانـدەك ۋە زىيانغـا ئۇچرىمىغانـدەك كۆرۈنۈشـكە تىرىشـاتتى.

لېكىـن، ئوسـمان باتۇر ئـۇزۇن ئۆتمەيـال بۈيـۈك ۋە قورقۇنۇچلۇق 
ئالتايغـا  كىشـى  مىڭلىغـان  قورالالنغـان  پىالنلىـدى.  ھۇجـۇم  بىـر 
قـاراپ ئاتالنـدۇق. رۇس چىۋىنلىـرى ۋە گۇماشـتىلىرى بىزدىـن قورقۇپ 
قېچىشـاتتى. شۇنىڭ بىلەن ئوسـمان باتۇر ئىككىنچى قېتىم شەھەرنى 

قايتىدىـن قولغـا كىرگۈزگـەن بولدى.

ئۇ كۈنى مەنسۇر دورغا:

– تـۇل قالغـان ئايالىمنىـڭ تەلىيـى، تـاس قالدى يەنـە بىر قېتىم 
تـۇل قالغىلـى، – دېدى.

شـەھەرگە كىرگىنىمىزدە رومال - لېچەك سـالغان ئايالالر ئوسـمان 
باتـۇر ۋە بىزلەرنـى غەلىبـە ئۆلەڭلىـرى بىلـەن كۈتۈۋالـدى. ئەرلـەر 
بـار ئاۋازىـدا شـوئار توۋلىشـاتتى. بالىالرمـۇ نـازۇك ئاۋازلىـرى بىلـەن 
قەھرىمانلىـق مارشـلىرى ئوقۇيتتى. قاچانكى زەپەر قازانسـاق، ۋەتىنىمىز 
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شـۇ ھامان بۇرۇنقىـدەك شـادلىققا چۆمەتتـى. مۇنارالر قايتـا جانلىنىپ، 
تەكبىـر ۋە ئـەزان سـادالىرى تـۆرت ئەتراپنـى بىـر ئاالتتى.

يەنـە بەجايىكى فارابىي، بىرۇنىي، ئىمام بۇخارىي ۋە ئىبنى سـىناالر 
تـون - سـەرپاي كىيىـپ، سـەللە يۆگـەپ بىـر ياقىـدا جىھادىمىزنـى 

ئالقشـالۋاتقاندەك، قۇتالۋاتقانـدەك قىالتتى...

شۇنداق ۋاقىتالردا ھەردائىم مۇشۇ تۇيغۇغا چۆمەتتىم.

يېڭىدىـن تىرىلگىنىمىزنـى كـۆرۈپ قەلبىمـدە بىـر راھەتلىـك، بىـر 
مەغرۇرلـۇق ھېـس قىالتتىـم ۋە روھىـم پـارالق كېلەچـەك ئۈچـۈن 

جـۇش ئۇراتتـى. 

❁❁❁❁❁
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مەنسۇر دورغا مەيۈس ئاھاڭدا سۆزلەۋاتاتتى:

– بىز سـۇغا چۆكۈپ كېتىۋاتقان كىشـىگە ئوخشـاپ قاپتۇق. ئۇنداق 
ئـادەم پۈتۈن كۈچىنـى ئىككى بىلىكىگە يىغىپ ئۆلۈم بىلەن ئېلىشـىدۇ، 
شۇنچە كۈچىسـىمۇ دولقۇنالرنىڭ شـىددەتلىك ئۇرۇشـلىرىغا بەرداشلىق 
بېرەلمـەي چۆكـۈپ كېتىشـكە باشـاليدۇ. ئاخىـرى زۇلمەتلىـك دېڭىز 
ئاسـتىدا ھاياتى بىلەن ۋىدالىشـىدۇ. ئاھ! مۇسـتافا، بىز دەل شـۇ ھالغا 
قالـدۇق. سـېنىڭچە بىـز ئۆلـۈپ كەتسـەك، بىزنـى ئەسـلەيدىغانالر 

چىقارمۇ؟

مەنسـۇر دورغـا يېنىمـدا ئولتـۇرۇپ، سـۇغا چۆكۈپ كېتىـپ بارغان 
ئادەمنـى دوراۋاتاتتـى. ھاياجـان بىلـەن سـۇ ئۈزگەننى تەقلىـد قىلىپ، 
ئاخىرقـى سـوئالىنى سـورايدىغان چاغقـا كەلگۈچـە خـۇددى راسـتال 
دولقۇنـالر بىلـەن ئېلىشـقاندەك ھاسـىراپ ھۆمۈدەپ كەتكـەن ئىدى. 

– بىزنـى بىـر كىملەرنىڭ ئەسلىشـىنىڭ نېمە قىممىتى بولسـۇن، – 
دېدىـم جاۋابـەن. جاۋابىمدىن ئۆزۈممۇ ھەيـران قالدىم. 

ئۇ جىددىي قىياپەتتە:

– ناھايىتى بۈيۈك قىممىتى بار، – دېدى.

– قانداق؟
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– ئەگـەر كىشـىلەر بىزنـى ئۇنتـۇپ كەتسـە، دېمەك بىز بىـر ئۆمۈر 
كـۈرەش قىلغان شـەرەپلىك دەۋايىمىـز ئۇنتۇلۇپ كەتتـى، دېگەن گەپ. 

– ئادەملەرنىـڭ ئۆلـۈپ كېتىشـى بىلەنـال دەۋامۇ ئۆلـۈپ كېتىدىغان 
ئىـش يوق. 

مەنسۇر مەنىلىك كۈلۈپ قويدى ۋە سۆزىنى داۋامالشتۇردى:

– دەۋا قىلىدىغـان ئـادەم بولمىسـا، دەۋامـۇ بولمايـدۇ. خوجـا نىياز 
ھاجـى ئۆلـۈپ كەتتى، شـەرىپخان تۆرىمـۇ، بەگمۇ ئۆلـۈپ كەتتى. بىز 
بـەگ ياكـى قومانـدان بولمىسـاقمۇ... دەۋا ئۆلمىدى. توختـا! گېپىمنى 
بۆلمـەي تـۇر. مېنىـڭ تۇنجـى ئايالىـم ئۆلـۈپ كەتتـى، باشـقا بىـر 
چـوكان بىلـەن ئۆيلەندىـم، دەۋا يەنىـال ئۆلمىـدى. لېكىـن، ناھايىتـى 
ئەپسۇسـلىنارلىقى، بىـز تېخىچـە دولقۇنـالر بىلـەن ئېلىشـىپ، جـان 
تالىشـىۋاتىمىز. سـېنىڭچە بىخەتـەر قىرغاققـا ئۇلىشـاالرمىزمۇ ياكـى 
قۇتقـۇزۇش كېمىسـى كېلەرمـۇ؟ ياكـى بولمىسـا زۇلمـەت قاراڭغۇلۇقتا 

ئۆلـۈم بىلـەن ئۇچرىشـارمىزمۇ؟

ئالتـاي بىزنىڭ قولىمىزدا ئىدى. ئوسـمان باتۇرنىڭ يېنىغا كېلىدىغان 
كۈچلىنىۋاتاتتـى.  قوشـۇن  كۆپىيىـپ،  بارغانسـېرى  قوزغىالڭچىـالر 
ۋەتىنىمىزنىـڭ دۈشـمەن ئىشـغالى ئاسـتىدىكى ۋە ياكـى كوممۇنىسـت 
خائىنالرنىـڭ قولىدىكـى يەرلىرىدىـن نۇرغـۇن كىشـىلەر كېلىـپ بىزگـە 
قېتىلـدى. ۋەيـران بولغـان سـودىگەرلەر؛ مـال - مۈلكـى مۇسـادىرە 
قىلىنغـان بايـالر؛ يـول ئېچىـش، تۆمـۈر يـول ياسـاش دېگەنـدەك 
ئېغىـر ئىشـالرغا مەجبۇرىـي سـېلىنىپ بىـر ۋاخ ناچـار تاماقتىن باشـقا 
ھېچقانـداق ھـەق بېرىلمىگـەن پېقىر كىشـىلەر؛ ھەرتۈرلـۈك قىيناش، 

خورالشـالرغا دۇچـار بولغـان ئالىـم - ئۆلىمـا، زىيالىيـالر... 
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بىر كۈنى رۇسالر قوشۇن باشالپ يېتىپ كەلدى. 

ئوسـمان باتـۇر ئۇالرنىڭ بۇنـداق كېلىشـىگە ئىدىيـەۋى تەييارلىق 
كـۆرۈپ قويغـان ئىـدى. لېكىـن، بـۇ قېتىـم ئۇالر بـەك چوڭ قوشـۇن 
بىلـەن كەلگـەن بولۇپ، ئالتـاي رايونىنىـڭ ھەرتەرىپىنـى كەلكۈندەك 
قاپـالپ كەتتـى. ئۇنىڭ ئۈسـتىگە ئۇالر ئـۆز زامانىدىكـى، دۇنيا بويىچە 
ئالدىنقـى قاتاردا تۇرىدىغان قورال - ياراقـالر بىلەن قورالالنغان بولۇپ، 
ناھايىتـى قاتتىـق ۋە قانلىـق جەڭ بولـدى. ئۇالردىن نۇرغـۇن ئادەمنى 
يوقاتتـۇق، بىزمـۇ بەك كـۆپ قۇربانلىق بەردۇق. لېكىن، ئـۇالر ئالتاينى 
يەنـە بىـر قېتىـم ئىشـغال قىلـدى، بىزمـۇ تاغقـا قايتىـپ چىقتـۇق. ئۇ 
يەردىـن بارىكۆلنـى بـازا قىلىـپ شـەرققە چېكىنـدۇق. ئوسـمان باتۇر 

بىزگە:

– ھەممىمىز ئۆلۈپ تۈگىگۈچە كۈرەش قىلىمىز! – دېدى.

بېشـىمدىكى قـان ئېقىۋاتقان يارىنـى تازىالپ، تېڭىـپ قويۇۋاتقان 
مەنسـۇر كۈلۈپ:

– بىز ئەجەبمۇ ئاستا ئۆلۈۋاتىمىز - ھە! – دېدى. 

– قايتا تىرىلىشكە ئىشەنمەمسەن؟

– قايتـا تىرىلىشـكە ئەلۋەتتـە ئىشـىنىمەن، – دېـدى مەنسـۇر 
كۆزلىرىنـى يىراقتىكـى تىنـچ ۋە مۇڭلـۇق ئۇپۇققـا تىكىـپ تـۇرۇپ:

– لېكىن، بىز ئاخىرەتتە قەلبىمىز پاك - پاكىز ھالەتتە تىرىلدۈرۈلىمىز. 
بىـز بىلـەن ئۆچمەنلىكلىرىمىـز تـەڭ تىرىلمەيـدۇ. مـەن خىتتايالر ۋە 
رۇسـالردىن شـۇنچىلىك نەپرەتلىنىمەنكـى، بـۇ نەپرەتتىـن خـاالس 
بولـۇپ كەتسـەم، چـوڭ بىـر لەززەتتىـن قـۇرۇق قالغـان بولىمـەن. 
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شـۇڭا، مـەن رەببىمنىڭ مېنى ئاخىرەتتىمۇ مۇشـۇ نەپرىتىـم بىلەن بىللە  
تىرىلدۈرۈشـىنى ئۈمىـد قىلىـپ دۇئـا قىلىمەن. بـۇ ئادىمىي شـەيتاندىن 
بولغـان مەلئۇنـالر ئىنسـاننىڭ ئەقلـى يەتكۈسـىز ۋەھشـىيلىكلەرنى 
قىلىشـىۋاتىدۇ. ئـاھ! مۇسـتافا... بىزنىـڭ ئەسـىرگە چۈشـۈپ قالغـان 
سەپداشـلىرىمىز بـار ئىدى، بىلىسـەنغۇ؟ ئۇالرنـى تانكىالرنىـڭ زەنجىر 
تاپانلىرىغا باغالپ يانجىتقان ۋەھشـىيلىكلىرى، شـۇنداقال ئۇالرنىڭ كۆز 
ۋە قۇالقلىرىنى قارغا ئېلىپ ئېتىشـىپ بەسلەشـكەنلىرى ئېسـىڭدىمۇ؟ 
جەڭچىلىرىمىزنـى بىـر - بىرىنىـڭ ئۈچەيلىـرى بىلـەن بوغـۇپ ئويـۇن 
چىقىرىشـقانلىقلىرى، ئۆلىمالىرىمىزدىـن بىرىنى بىر شـەھىد قومانداننىڭ 
ئۈچىيـى بىلەن بوغـۇپ ئۆلتۈرگەنلىكى ئېسـىڭدىمۇ؟ بۇالرنى ئىنسـان 

دېيىشـكە كىمنىڭمـۇ تىلى بارسـۇن؟

مەغلـۇپ بولـۇش بىزگـە بەك ھار كەلگـەن ئىدى. رۇسـالر يېڭى 
كەلگـەن خىتتـاي رەئىـس بىلەن بىزنىـڭ غۇرۇرىمىزنى يەرگە ئۇرۇشـتا 
ئىتتىپاقالشـتى، چۈنكى ئۇمۇ رۇسـالرغا ئوخشـاش كوممۇنىست ئىدى. 
ئوڭ - سـولىمىزغا قارىدۇق. بىزنىڭ نە دوسـتىمىز، نە ئىتتىپاقدىشـىمىز 
يـوق ئىـدى. ئوسـمان باتۇر كۆك يۈزىگـە قاراپ، كۆرسـەتكۈچ بارمىقى 

بىلـەن يۇقىرىنى ئىشـارەت قىلىپ تۇرۇپ:

– ئۇ زات بىز بىلەن بىللە، – دېدى. 

ئىڭراۋاتقان  ئاغرىقتىن  ئىچىدە،  قانالر  كەتكەن؛  ھالىدىن  ھېرىپ 
جەڭچىلەر كۈچلىرىنى يىغىپ »ئالالھۇ ئەكبەر!« سادالىرىنى ياڭراتتى. 

مەنسۇر دورغا ماڭا:

– تاغالرغـا قـاراپ كېتىـپ بارىمىـز، شـەھەرگە قايتـا كېلىـپ - 
كېلەلمەسـلىكىمىز نامەلۇم. شـەھەرگە بىر كىرىپ - چىقسـاق، قانداق 
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دەيسـەن؟ ئايالىمدىن خاتىرجـەم بواللمايۋاتىمەن. ئايالىڭ ۋە باالڭنى 
كۆرگـۈڭ كەلگەنـدۇ سـېنىڭمۇ؟ – دېدى.

راسـتىنى ئېيتقانـدا، چولپان ۋە چوپچوڭال بولـۇپ قالغان ئوغلۇمنى 
تولىمـۇ سـېغىنغان ئىدىم. لېكىن، بىـز ئىنقىالبچىـالر ھەققىدە تۇتۇش 
بۇيرۇقـى بـار ئىـدى، ئەگـەر دۈشـمەننىڭ قولىغـا چۈشـۈپال قالسـاق 

گـەپ يـوق ئۆلـۈپ كېتەتتۇق. تەشـۋىش ئىچىـدە مۇنـداق دېدىم:

– شەھەر بىز ئۈچۈن ئۆلۈم مەيدانى دېگەنلىك ئەمەسمۇ!... 

– ئۆلۈمدىـن قورقۇپ قاالرمىدۇق، مۇسـتافا؟ يـۈر! يولغا چىقايلى. 
يوشـۇرۇن بېرىـپ رۇس ئىشـغالچىلىرى پەيـدا قىلغـان دۇنيانـى كۆرۈپ 
كومپارتىيـە  بايراقالرنـى،  قىزىـل  تايىنلىـق  شـەھەردە  باقمامـدۇق. 
شـوئارلىرىنى كۆرىمىز. بەلكى شـەھەرنىڭ مەرسىيە ۋە ۋىدا قەسىدىسى 
ئوقۇۋاتقىنىنـى كۆرىمىـز. شـەھەرلەرمۇ ئادەمگە ئوخشـايدۇ، قايغۇرىدۇ 
قىزىرىـدۇ...  مەڭزىلىـرى  مۇڭلىنىـدۇ،  ئوقـۇپ  شـېئىر  ئازابلىنىـدۇ،  ۋە 

شـەھەرلەرنىڭ روھـى بـار، ئىنسـانغا ئوخشـايدۇ... ماڭا ئىشـەن. 

بىـز كىملىكىمىزنى يوشـۇرۇپ يولغا چىقتۇق. بەزىـدە پادىچىالردەك 
كىيىنەتتـۇق، بەزىدە بىر بۇردا نان تىلەپ يۈرۈۋاتقان تىلەمچى سـىياقىدا، 
بەزىـدە ھاممـال ياكى قۇرۇلـۇش ئىشـچىلىرىدەك ياسـىناتتۇق، بەزىدە 
كوممۇنىسـتالرنىڭ ئارىسىغا كىرىپ ئۇالرنىڭ »شـەرەپلىك« شوئارلىرىنى 
تەنقىدلەشـكە  قوزغىالڭچىنـى  »مۇتەئەسسـىپ«  بىـرەر  توۋلىشـپ، 
قاتنىشـاتتۇق، ئەلۋەتتە باشـقىالرغا ئوخشاش بېشـىغا تاش ئاتمىدۇق. 
ئەكسـىچە، قااليمىقانچىلىقتىـن پايدىلىنىـپ قىزىـل قوغدىغۇچىالرنىڭ 
رۇس بوالمـدۇ ياكى تۈركىسـتانلىق كوممۇنىسـت بوالمدۇ بېشـىغا تاش 
ئېتىۋالـدۇق. ئەتـراپ ئىنتايىـن قااليمىقـان ئىـدى. قۇرئانـالر، تەپسـىر 
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كىتابلىـرى، ھەدىس كىتابلىـرى، بولۇپمۇ ئەجدادىمىـز ئىمام بۇخارىينىڭ 
ھەدىـس كىتابى ۋە باشـقا فىقھ، تەۋھىد كىتابلىـرى پۇرلىنىپ، يىرتىلىپ 
كوچىالرغـا تاشـلىۋېتىلگەن بولـۇپ، دۈشـمەن ئەسـكەرلىرى يىغىـپ 

ئوت يېقىپ، ئىسسـىنىپ ئولتۇرۇشـاتتى. 

نەچچـە كېچىلىك مۇشـەققەتلىك سـەپەردىن كېيىن، مەنسـۇرنىڭ 
ئايالـى تۇرۇۋاتقـان ئۆيگـە يېتىـپ كەلـدۇق. نامـاز شـامغا ئـاز قالغان 
ۋاقىـت ئىدى، مەنسـۇر ئالـدى بىلەن كىـردى. ئاندىن ئۇنىـڭ جاراڭلىق 

كۈلگـەن ئـاۋازى ئاڭالنـدى ۋە ۋارقىـراپ تۇرۇپ:

– كـەل! كىرىـۋەر مۇسـتافا! بـۇ خوتـۇن... ھايـا، پەردىشـەپنى 
يوقىتىپتـۇ، – دېـدى. 

بىر ئايالنىڭ يىغا ئارىالش:

– كەلدىڭمۇ؟ مەنسـۇر! سـېنى ئۆلۈپ كەتتىمىكىـن دەپتىمەن، – 
دېگەنلىكـى ئاڭالندى.

– كىيىۋالغىنىڭ نېمە بۇ؟

ئـۇالر  بولسـۇن!  لەنىتـى  ئالالھنىـڭ  شـەيتانالرغا  قىزىـل   –
كوچىدىـال رومىلىمنـى ئېلىۋېلىـپ يىرتىپ تاشـلىۋەتتى، رومـال ئارتقان 
ھەممەيلەننى شـۇنداق قىلدى. چايشـاپىمنىمۇ يىرتىـپ كۆيدۈرۈۋەتتى. 
كېسـىپ  بىلـەن  قايچـا  يەڭلىرىنىمـۇ  ئېتـەك،  كۆڭلىكىمنىـڭ  ئـۇزۇن 
مەدەنىيلەشـتۈرگىنى  قىلـدۇرۇپ،  تەرەققىـي  بىزنـى  قىسـقارتىۋەتتى. 

ئىمىـش.

يەڭلىرىنىـڭ  بولـۇپ،  كىيگـەن  كۆينـەك  قـارا  قىسـقا  چـوكان 
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قىسـقىلىقىدىن قولتۇقى كۆرۈنۈپ قااليال دېگەن، چاچلىرى يەلكىسىگە 
چۈشـكەن ھالەتتە بولۇپ، قەلبىم مۇجۇلۇپ، ئۇنتۇلغۇسـىز بىر تەسـىر 
پەيـدا قىلغـان ئىدى. ھـەم كۈلكىلىك، ھـەم ئايانچلىق مەنزىـرە ئىدى.

مەنسۇر ئايالىنى كۆرسىتىپ تۇرۇپ:

– قارا! مانا يېڭى تۈركىستان، – دېدى.

ئۆكسـۈپ   - ئۆكسـۈپ  توختىتالمـاي  يىغىسـىنى  ئىزادىـن  ئايـال 
يىغاليتتـى. مەنسـۇر ئۇنـى مېھىـر بىلـەن قۇچاقـالپ تـۇرۇپ:

– يىغلىما سـۆيۈملۈكۈم، بۇ يەردە ئـۇزاق تۇرمايمىز. خاھلىغىنىڭنى 
كىيەلەيدىغـان يەرلەرگـە كېتىمىز. تاغقـا چىقىپ كەتسـەك، ئۇ يەردە 
ھېچكىـم قۇرئـان كەرىمنى يىرتمايـدۇ ۋە »سـەھىھۇل بۇخارىي«نىمۇ 

چەيلىيەلمەيدۇ. 

مەنسـۇر بىلەن ئەتىسـى كۆرۈشـىدىغان بولۇپ ئايرىلدىـم. چولپان 
ۋە ئومـاق باالمنـى بەكمۇ سـېغىنغان ئىدىم. ئوغلۇم ھازىـر يۈگۈرۈپ - 
تاقلىيالىغـۇدەك، »دادا« دەپ چاقىرالىغـۇدەك بولـۇپ قالدى. بۇ شـوخ 

باالمغـا ھەقىقەتەن ئىچىـم كۆيەتتى. 

كېچىسـى شـەھەرنىڭ ئىچى ۋەھىمە ۋە خەتەرگە تولغان بوالتتى. 
تـاڭ ئاتقانغـا قـەدەر ھەربىـي ھالـەت يۈرگۈزۈلـۈپ، كوچىغـا چىقىش 
چەكلىنەتتـى. شـەھەرنىڭ ئىچـى نۇرغۇنلىغـان ناتونـۇش كىشـىلەرگە 
تولـۇپ كەتكەن ئىـدى. خىتتاي ۋە رۇسـالردىن كۆپ مىقـداردا نوپۇس 
كۆچۈرۈلـۈپ كېلىۋاتقانلىقـى ھەققىـدە ئاڭلىغانلىرىمىـز راسـت ئىكـەن 
ھەمـدە تۈركىسـتانلىق ياشـالرنى ئون مىـڭالپ - يۈزمىـڭالپ تۇتۇپ 
سـىبىرىيە تەرەپكـە سـۈرگۈن قىلىـپ ئاپىرىـپ، ئېغىـر ئەمگەكلەرگـە 
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سـېلىپ ئىشـلىتەتتى. ئاققۇنالر ئۈچـۈن ئۆيلەرنى، ھەرخىـل پائالىيەت 
سـورۇنلىرىنى، ھەتتـا پاھىشـخانىالرنىمۇ سـېلىپ بېرەتتى.

»ئەركىنلىـك« شـوئارلىرىنى توۋالشـقان ياشـالر كوچىالرغا تولۇپ 
دوقمۇشـلىرىدا  كوچـا  ۋە  كۇلـۇب  مەكتەپلـەردە،  بولـۇپ،  كەتكـەن 
ھەرخىـل كىچىك كىتابچە - ۋەرەقەلەرنى تارقىتىشـاتتى. بۇ كىتابچە - 
ۋەرەقەلەردە »ئۇلۇغ سوتسـىيالىزم ئىنقىالبى ھەققىدە«، »خەلقلەرنىڭ 
ئـۆز تەقدىرىنـى بەلگىلەش ھوقۇقـى« دېگەندەك مەزمۇنـالر بار ئىدى 
ۋە بىـز ئىسـمىنىمۇ ئـاڭالپ باقمىغـان قەھرىمانالرنـى تونۇشـتۇراتتى؛ 
ئوسـمان باتـۇر، خوجـا نىيـاز ھاجـى ۋە ئەلىخـان تۆرىلەرنـى بولسـا 
باندىـت، بۇالڭچـى قىلىـپ كۆرسـىتەتتى. بۇرھـان شـەھىدىنى مىللىي 
قەھرىمـان، خەلقنىـڭ ئەركىنلىك جەڭچىسـى، تەرەققىيپـەرۋەر رەھبەر 
قىلىـپ تەسـۋىرلەيتتى. ھالبۇكـى، ھازىـر مۇئاۋىـن رەئىسـلىك ئورنىغـا 
ئولتۇرغـان بـۇ ئـادەم ۋەتىنىمىزگـە سـىرتتىن كۆچـۈپ كىرگـەن تاتـار 
بولـۇپ، كوممۇنىسـت سـوۋېتنى ئۇلۇغـالپ، پرولېتارىيـات ئىنقىالبىنى 
ماختـاپ ئۇچـۇرۇپ يۈرۈيدىغـان بىـرى ئىـدى. بـۇ مـەن بىلىدىغـان 
شـەھەر ئەمەس ئىـدى. ئادەملىرىمۇ ئۆزگەرگەن، كوچىـدا ئاڭلىنىدىغان 
تىـل ۋە گـەپ سـۆزلەرمۇ ناتونـۇش ئىـدى. بالىلىرىمـۇ بـۇ يەرنىـڭ 
بالىلىـرى ئەمـەس، يېرىم - يالىڭاچ ئايالالرمۇ ئەسـال بۇ شـەھەرنىڭ 

ئاياللىـرى ئەمـەس ئىدى. 

كەلدىـم.  يېتىـپ  تەرەپكـە  ئـۆي  تۇرۇۋاتقـان  ئايالىـم  ئاخىـرى 
ئۇنـى ۋە باالمنـى كۆرىدىغانلىقىمنـى ئويلىغانسـېرى ئەلەملىـك قەلبىم 
ھاياجاندىـن دۈپۈلدەشـكە باشـلىدى. چولپاننىڭ چېھرىگە قارىسـامال 
ئىچىـم ئاجايىـپ راھـەت بولـۇپ قالىـدۇ. ئىشـىكنى يېنىـك چەكتىـم. 
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بىرسـىنىڭ ئېغىـر - ئېغىـر ماڭغـان قـەدەم تىۋىشـى ئاڭالندى. ئىشـىك 
ئېچىلغانـدا، ھوشـۇمدىن كېتىشـكە تـاس قالدىـم. 

– كىمسەن؟! – دەپ ۋارقىراپ تاشلىدىم. 

قىزىرىـپ  يۈزلىـرى  كەتكـەن،  ئولتۇرۇشـۇپ  كۆزلىـرى  ئىشـىكنى 
تارتىشـىپ قالغاندەك كۆرۈنىدىغان، چاچلىرىغا ئاق كىرىشـكە باشـلىغان 
بىـرى ئاچقان بولۇپ، قويـۇق بۇرۇتىغا يەۋاتقـان تامىقىنىڭ قالدۇقلىرى 
چاپلىشـىپ قالغـان ئىـدى. بېشـىمدىن ئايىغىمغـا بىـر قارىۋەتكەندىـن 

: كېيىن

– مېنىڭ كىملىكىمنى بىلمەمسـەن؟ ھەممە ئادەم تونۇيدۇ مېنى... 
مەن پومېشـچىك، كاپىتالىسـتالرنى تۇتىدىغان قىزىل قوغدىغۇچىالرنىڭ 

كاتتىۋېشى، – دېدى.

ئېلىپنـى تايـاق دەيدىغـان بىلىمسـىز، نـادان ئىكەنلىكـى چىقىـپ 
تۇراتتـى. گەرچە يەرلىـك تىلدا سۆزلەۋاتسـىمۇ، چىرايىدىـن چەتئەللىك 
بەسـتى   - بـوي  قۇرۇلمىسـى،  يـۈز  تۇراتتـى.  چىقىـپ  ئىكەنلىكـى 
نەپـرەت  تۇرغـان  كۆزىدىـن چاچـراپ  ئوخشـىمايتتى،  بىزنىڭكىلەرگـە 

تېخىمـۇ شـۇنداق. 

– ئېزىـپ قالغـان ئوخشايسـەن، يولـداش، – دېـدى ۋە ئىشـىكنى 
قوپاللىـق بىلـەن يېپىـپ غايىـپ بولدى. 

ئـاھ... بـۇ ئۆينىـڭ تىلسـىز بولـۇپ قالغىنى، بولمىسـا بىزگـە نېمە 
خەۋەرلەرنـى يەتكـۈزەر ئىـدى - ھـە! دېمـەك، بـۇ ئۆيمـۇ ياتالرنىـڭ 
قولىغا چۈشـۈپتۇ، بۇنى كىچىك شـەكىلدىكى ئىشـغال دېسـەك، ھەرگىز 
ئېشـىپ كەتمـەس. ئىچىمگە بىر ئەندىشـە چۈشـتى، ئايالىـم ۋە باالم 
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قەيەردە؟

مېنـى  كېـرەك.  كېتىۋېلىشـىم  ياخشـلىقچە  چىقارمـاي،  ئۈنۈمنـى 
ھاياتىمنىـڭ  قالسـام،  تۇتۇلـۇپ  شـۇ،  چوڭـى  چاتاقنىـڭ  تونۇۋالسـا 
ئاخىرىغىچـە زىنداندىـن چىقالماسـلىقىم ئېنىـق. ئـۇ چاغـدا قولۇمدىـن 
ھېـچ ئىش كەلمەيـدۇ. روھىمنى قاپلىۋالغان ئەندىشـىنى، قەلبىمدىكى 
ئوتلۇق ئىسـياننى بېسـىپ، ئۆز - ئۆزۈمنى سـەۋر قىلىشـقا ۋە تەمكىن 
بولۇشـقا چاقىرىپ ئۇ يەردىـن ئايرىلدىم ۋە كوناشـەھەر تەرەپكە قاراپ 

ماڭدىم.

شـەھەرنىڭ ۋەيران بولـۇپ، يېرىمى خارابىلىققـا ئايلىنىپ كەتكەن 
بـۇ رايونىـدا مېنـى، ئايالىمنـى ۋە باالمنـى تونۇيدىغـان كىشـىلەر بـار 
ئىـدى. مەسـجىدنىڭ خىزمىتىنـى قىلىدىغـان بىـر يېقىنىـم ۋە كوچىنىڭ 
دوقمۇشـىدا ساتىراشخانىسـى بـار يەنـە بىـر تونۇشـۇم بـار ئىـدى. ئـۇ 
ھـەي  ئىـدى.  قويغـان  چۈشـۈرۈپ  چېچىنـى  ئەقىيقـە  ئوغلۇمنىـڭ 
ئىسـىت! ئوغلۇمنىڭ شـۇ مۇبـارەك چاچلىرىدىن بىر تۇتام سـاقلىۋالغان 
بولسـامچۇ! ئـاۋۋال مەسـجىدكە باردىـم، تاقـاق ئىـدى. ئـۇ يەردىـن 
ھېچكىمنـى تاپالمىدىـم. ساتىراشـنىڭ دۇكىنىغـا باردىم، سـاتىراش بىر 
خېرىدارنىـڭ چېچىنـى چۈشـۈرۈۋاتقان ئىكـەن. ماڭا كۆزىنىـڭ قۇيرىقىدا 
قارىغانىدى، كۆزلىرىمىز ئۇچرىشـىپ قالدى. بۇرۇنقىدەك قىزغىن سـاالم 
قىلىشـقا تەمشـىلىۋىدىم، ئـۇ دەرھـال كـۆزى بىلـەن ئىشـارەت قىلىپ 
مېنـى توختىتىۋالدى. ئاندىن مېنى كۆرمىگەنگە سـېلىپ، ئىشـىنى داۋام 

قىلـدى. مـەن بىلـەن گەپلەشكۈسـى يوقتـەك تۇراتتى.

ۋە  ئويالندىـم  دەپ  قىالرمـەن؟«  قانـداق  »ئەمـدى  ئىچىمـدە 
»نېمىـال بولمىسـۇن بىـر سـورىۋاالي« دەپ ياندىكـى كونـا ياغـاچ 
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ئورۇندۇققـا كېلىـپ ئولتـۇردۇم. ساتىراشـنىڭ قولـى تېزلىشـىپ كەتتى، 
ئاخىرى ئىشـىنى تۈگەتتـى. خېرىدار پۇلنـى بېرىپ چىقىـپ كەتكەندىن 
كېيىـن، شـەرەت قىلىـپ بايىقـى ئـادەم قوپـۇپ كەتكـەن ئورۇندۇققـا 

ئولتۇرغـۇزدى...

– نېمە ئىشالر بولۇۋاتىدۇ، ئابدۇلخالىق؟ – دېدىم مەن. 

– بـۇ يەرگـە نېمە دەپ كەلدىڭ؟ – دېدى چىگىشلىشـىپ كەتكەن 
ئوسـمان   – قىلغـاچ،  ھەرىكـەت  قىياپەتتـە  ياسـىغان  چاچلىرىمنـى 
باتۇرنىـڭ ئادەملىرىنى تۇتۇۋالغان يەردە ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ، شـەھەرگە قانداق 

كىردىـڭ؟ تېـز كۆزدىـن غايىپ بول! بولمىسـا جېنىـڭ كېتىدۇ. 

ئىستىھزا بىلەن:

– يولداش، نېمە ئىش بولدى؟ – دېدىم.

– مەن يولداش ئەمەس، جېنىمنى سـاقالپ قېلىشنى خاھاليدىغان 
بىر ساتىراش خاالس. 

– چولپان قەيەرگە كەتتى؟

– قېچىپ كەتتى... 

ئاالقزادىلىك بىلەن ئۇنىڭغا تىكىلدىم. ئۇ سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ:

– بالىسـىنى ئېلىپ، ھېچكىمگە سـەزدۈرمەي كېتىـپ قالدى... – 
دېدى. 

يـەر - زېمىـن چۆرگىلەشـكە باشـلىدى... ساتىراشـنىڭ قولىدىكى 
قايچىنىڭ ئاۋازى چارچاپ كەتكەن نېرۋىلىرىمنى تېخىمۇ چاراسـلىتىۋەتتى. 
ئابدۇلخالىـق مېنىـڭ قايغـۇ ۋە غەزەپتىن ئېلىشـىپ قـاالي دېگىنىمنى 
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بولغاي.  قىلـدى  ھېس 

– ئەقلىڭنـى ئىشـلەت، مۇسـتافا! بىـز ھازىـر رەھىم - شـەپقەت 
دېگەننـى بىلمەيدىغـان، ئالالھنـى ئەسـال تونۇمايدىغـان كاپىرالرنىڭ 

ياشـاۋاتىمىز.  قولىدا 

ئۇنىڭ گېپىنى تەستىقلىغان تەرزدە سورىدىم:

– ئايالىم قەيەرگە كەتكەندۇ؟

– قۇمۇلغا قاراپ يولغا چىققان بولۇشى ئېھتىمال. 

– نېمىشقا قۇمۇلغا كەتكەندۇ؟

– ئۇ يەرگىمۇ تېخى سـاق - سـاالمەت بارالىغان بولسـا... ھەممە 
يـەردە تـۇت - تـۇت. ئادەملەرنـى تۇتـۇپ، مىجىـپ، ئوڭغـا - سـولغا 
ئىتتىرىپ يۈرۈيدىغان گىگانت قولدىن بىرسـى پەيدا بولۇپ قالغاندەك... 
قـارا، نېمىلەرنـى دەپ كەتتىـم. قانـداق ئىپادىلىشـىمنىمۇ بىلەلمـەي 
قېلىۋاتىمـەن خەلقنىـڭ بېشـىغا كەلگـەن بـۇ دىشـۋارچىلىقالرنى. بـۇ 
رايـون پۈتۈنلـەي رۇسـالرنىڭ قولىغـا چۈشـۈپ كەتتـى، بـۇ يەردىـن 

تېـزراق كېتىۋالغىنىڭ ياخشـى. 

– قەتئىي كەتمەيمەن! 

ئۇنىڭ ياداڭغۇ يۈزى تاتىرىپ كەتتى ۋە تىترەك ئاۋازدا:

– پەسـرەك گەپ قىل مۇسـتافا. گىتلېردىـن، گېرمانىيەدىن كۈچلۈك 
ئەمـەس سـەن. بىز دېگـەن ھەرتەرەپتىـن باال يېغىپ تۇرغـان، تۆرت 

تەرىپىدىـن ياۋ ھۇۋلىشـىپ كېلىۋاتقان ئاجىـز بىر خەلق. 

دۇكاندىـن چىقـاي  ئولتـۇردۇم.  بىـردەم  ئورۇندۇقىـدا  ساتىراشـنىڭ 
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دېيىشـىمگە ئابدۇلخالىـق مەيدەمگە بىـر تال كوممۇنىسـت ئىزنىكىنى 
قويۇپ: تاقـاپ 

– بۇ ئىزنەك سېنى خېلى ئاۋارىچىلىقالردىن ساقاليدۇ، – دېدى. 

ئىزنەكنـى مەيدەمدىـن يۇلۇپ ئېلىپ، يـەردە قااليمىقان چېچىلىپ 
بىرنـى  كەلتـۈرۈپ  ۋە  ئاتتىـم  قارىتىـپ  چاچالرغـا  كېسـىك  ياتقـان 
تۈكـۈرۈپ، پۇخادىـن چىققۇچـە دەسسـەپ مىجىۋەتكەندىـن كېيىـن، 

دۇكاندىـن چىقتىـم. 

نەگىمـۇ بارارمـەن؟ ئـۆز ۋەتىنىمـدە تـۇرۇپ بـاش تىققـۇدەك يېرىم 
يـوق غېرىـب مۇسـاپىرغا ئوخشـاپ قالدىـم. زېمىننىڭ ھوقۇقـى مېنىڭ 
قولۇمـدا ئەمـەس؛ دوسـت بىلگەنلىرىـم مەندىـن قېچىۋاتىـدۇ؛ ئايالىـم 
بولسـا بـۇ ۋەقەلەرنىـڭ قاينىمىغا چۆكـۈپ كەتكەندەك غايىـپ بولۇپ 
كەتتـى. مەنسـۇرنىڭ قېشـىغا بېرىپ، كېچىنى شـۇ يەردە ئۆتكـۈزەي... 

مەنسـۇرنىڭ ئۆيىگـە كىرگـەن چېغىمـدا، ئايالـى بىلەن ئىككىسـى 
داستىخاننىڭ ئىككى بۇلۇڭىدا تەتۈر قارىشىپ ئولتۇراتتى، داستىخاندىكى 

تاماققـا قول تەگمىگـەن ئىدى. 

مەنسـۇر  كەتتـى.  چۆچـۈپ  ئىككىلىسـى  كىرگەچكـە  تۇيۇقسـىز 
نادامـەت تۆكۈلـۈپ تۇرغـان سـۇلغۇن كۆزلىـرى بىلـەن مـاڭا قارىدى:

– ھېچكىمنى تاپالمىدىم، – دېدىم. 

– بالىسـىنى ئېلىپ كېتىپتۇ - دە؟ – دېدى مەنسـۇر بېشىنى چايقاپ 
قويۇپ. 

– ھەئە! قەيەرگە كەتكەنلىكىنى ھېچكىم بىلمەيدىكەن. 
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– شـۇنداق بولغىنـى ياخشـى، – دېـدى مەنسـۇر. سـۆزلەۋېتىپ 
غەزەپتىـن مۇشـتۇملىرى تۈگۈلـۈپ، بۇرۇتلىـرى تىتـرەپ كەتتـى. 

نېمـە دېمەكچـى بولغىنىنـى ئاڭقىرالمـاي، تـۇرۇپ قالدىـم. ئـۇ 
يۈرىكىنـى ئەلـەم پىچىقـى تىلىۋەتكەندەك ھەسـرەت بىلەن سـۆزىنى 

داۋامالشـتۇردى:

– مېنىـڭ بـۇ ئايالىـم قۇتۇلۇپتۇ ئۆلۈمنىـڭ ئاغزىدىـن، لېكىن ئېغىر 
بـەدەل تۆلەپتۇ. 

– نېمە بەدەل؟

– رۇس بولشـېۋىكالرنى مېھمـان قىپتـۇ... چۈشـەندىڭمۇ؟ بايـا 
كەلـدى، ئۇالرنىـڭ مـەس - ئەلـەس ھالـدا ئۆيۈمگـە كىرگىنىنـى 
كـۆردۈم، ئاڭالۋاتامسـەن، ئـۆز كـۆزۈم بىلەن كـۆردۈم. مـەن ئۇالرنىڭ 
مېنى ئۆلتۈرۈۋېتىشـىدىن قورقۇپ، بىر بۇرجەكتە چاشـقاندەك تۈگۈلۈپ 
يوشـۇرۇنۇپ تـۇردۇم. بۇ... بۇ... مېنىـڭ بۇ ئايالىم بولسـا ئۇالر بىلەن 
ئىـش - پـەش تارتىشـىپ، ئېغىـز - بـۇرۇن يالىشىشـقا باشـلىدى... 
مـەن ئۈچۈنمىـش. شـۇنداق دەيـدۇ، مـەن ئۈچـۈن قىپتۇمىـش. گەپ 

قىلـە، ھـەي ئالىيجانـاب بۇزۇق! 

ئايال دىر - دىر تىترەپ، گەپلىرىمۇ قوالشماي قالغان ئىدى: 

– ئۆلۈپـال قۇتـۇالي، دەپ ئويلىدىم. لېكىن، جۈرئـەت قىاللمىدىم. 
پانـاھ  كىمدىـن  بېرىـپ  نەگـە  كېيىـن،  ئۇچرىغاندىـن  باسـقۇنچىلىققا 
تىلىشـىمنى بىلەلمىدىـم. ئـى رەببىـم! ئامانىتىڭنـى ئالسـاڭچۇ... ماڭا 
رەھىـم قىل مەنسـۇر!... ئۇالر بۇ دەپسـەندىچىلىكنى ماڭىـال ئەمەس، 
پۈتـۈن ئۆلىماالرنىڭ، يـۇرت چوڭلىرىنىڭ خوتـۇن - قىزلىرىغىمۇ قىلدى. 
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بـۇ گەپلەرنـى توقۇۋالغىنىـم يـوق، راسـت بولغـان ئىشـنى دەۋاتىمەن. 
چۈشـۈمدىن  قېلىـپ،  بېسـىپ  قـارا  خـۇددى  ئۆزۈمگىمـۇ  لېكىـن، 

ئويغىنالمايۋاتقانـدەك بىلىنىـدۇ...

– ئوبـدان، – دېـدى مەنسـۇر كـۆز ياشـلىرى ئېڭەكلىرىنـى بويالپ 
ئېقىۋاتقـان قىياپەتتـە، ئاچچىـق كىنايـە ئارىـالش، – بىـز بـۇ كېچىنى 
سـېنىڭ ئەزىـز مېھمىنىڭ بولـۇپ ئۆتكۈزەيلـى، »ئالىيجانـاب بۇزۇق!« 

ئەتـە ئەتىگـەن كېتىمىز. سـېنى تـاالق قىلدىم، تـاالق!...

ئـاھ! مـەن نېمە دەپ سـالدىم؟ ئەسـلى گۇناھ كىمـدە؟ دەردىمنى 
كىمدىـن ئېلىۋاتىمـەن؟ نېمە بولـدى ماڭا... 

ئەقلىدىـن ئاداشـقاندەك بىـردەم ئاسـمانغا، بىـردەم يەرگـە، يەنـە 
بىـردەم مـاڭا قارايتتـى. ئاخىـرى تەلۋىلەرچـە قاقاھـالپ كۈلۈشـكە 

باشـلىدى... 

❁❁❁❁❁
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مەنسۇر ئىككىمىز يانمۇيان كېتىپ باراتتۇق. مەنسۇر:

– ئۆلۈۋېلىشنى ئويلىدىم. لېكىن، ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىش قورقۇنچاق-
لىـق، توخۇ يۈرەكلىك بولىدۇ، ئۇنىڭ ئۈسـتىگە مۇقـەددەس دىنىمىزنىڭ 
كۆرسـەتمىلىرىگىمۇ توغرا كەلمەيدۇ. ئەمما، ماڭا بەك ئېغىر كېلىۋاتىدۇ، 
مۇسـتافا!... ئۇرۇشـتا يېڭىلدىم، ئۇنى ئاز دەپ نومۇسـۇمنى، غۇرۇرۇمنى 
پايخـان قىلىشـتى، قوغدىيالمىدىـم. ئۆزۈمنـى شـۇنچىلىك يارىمـاس، 
كېرەكسـىز ھېس قىلىۋاتىمەن... بۇ ئىشـالرنىڭ ھەممىسـىگە بىۋاسىتە 

مـەن جاۋابكار. مېنىڭ مەسـئۇلىيىتىم... – دەيتتى.

مەنسـۇرنىڭ ھالـى ئادەمنىـڭ ئىچىنـى ئېچىشـتۇراتتى. ئـۇ ئېغىـر 
روھىـي ئـازاب ئىچىدە قالغـان ئىدى. كـۆز ئالدىدىكى ھەممە نەرسـە 
تۈگىشـىۋاتاتتى. قوزغىـالڭ مەغلۇپ بولدى؛ قىممەتلىك كىشـىلىرىمىز 
قۇربـان بولـدى؛ ئـەزان مۇنارلىـرى، مەسـجىد قۇببىلىـرى يىقىلـدى؛ 
جېنىمىزدىـن ئەزىـز بىلىدىغـان ئىسـالمىي قەدىـر - قىممەتلىرىمىـز 
دەپسـەندە قىلىنـدى؛ قىـز - ئاياللىرىمىـز بولسـا مەجبۇرىـي ھالـدا 

دۈشـمەننىڭ كۆڭـۈل ئاچىدىغـان ئويۇنچۇقىغـا ئايالندۇرۇلـدى. 

قايغـۇ - ھەسـرىتىم ئۇنىڭكىدىـن كـەم ئەمـەس ئىـدى. شـۇنداق 
بولسـىمۇ، ئۇنىڭغـا تەسـەللى بېرىـش ئۈچۈن:

– سـەن ئۆزۈڭگە كۆتۈرەلمەيدىغان يۈكنى ئارتىۋاپسـەن. جاھاننىڭ 
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رەپتـارى تەتـۈر چۆرگىلەۋاتقـان بـۇ كۈنلەردىكـى ئىشـالرغا جاۋابـكار 
بولغـۇدەك ئۆزۈڭنـى كىـم دەپ قالدىـڭ؟ غەربتىـن كەلگـەن ئـورۇس 
باسـقۇنچىلىرى، شـەرقتىن كەلگـەن خىتتـاي تاجاۋۇزچىلىرىنـى يالغۇز 
جېنىـڭ بىلەن توسـۇپ قااللىغۇدەك كىم ئىدىڭ سـەن؟ سـەن پەقەت 
دېگـەن ئاجىـز بىـر ئىنسـان، زىممەڭگـە چۈشـكەن ۋەزىپىنـى ئـادا 

قىلدىـڭ، – دېدىم. 

– ۋەزىپـەم؟ – دېدى يوغـان ئېچىلغان كۆزلىرىنى ئـۇزۇن كەتكەن 
يولدىـن ئۈزمـەي تـۇرۇپ، – ئـاھ... ۋەزىپىمىـز تېخىچـە گەدىنىمىزدە، 
ھاياتـال بولىدىكەنمىـز، بىـر ئىشـالرنى قىلىشـىمىز كېـرەك. نـاۋادا بىر 
كۈننى بولسـىمۇ كۈرەش قىلغاننىڭ پايدىسـى يوق، دەپ ئۈمىدسىزلىنىپ 

ئۆتكۈزسـەڭ، ئامانەتكـە خىيانەت قىلغان بولىسـەن. 

ئايالىنىـڭ ئاقىۋىتىنىڭ ئۇنىڭغا بەك ئېغىر كەلگەنلىكىنى چۈشـىنىپ 
يەتتىم ۋە:

– ئايـال كىشـى دېگـەن جىققـۇ، سـاڭا خوتـۇن كەممىـدى؟! – 
ېدىم.  د

تەلۋىلەرچە قاقاھالپ كۈلۈپ قويۇپ:

– ۋەتىنىمىزنىڭ مۇقەددەس تۇپراقلىرى بۇلغاندى. غۇرۇر، شـەرەپ، 
نومـۇس دەيدىغـان نەرسـە قالمىـدى. بۇنىڭدىن كېيىـن قانداقمۇ يەپ 
- ئىچىـپ، ئۇخـالپ، بالىلىق بولۇپ ياشـىياالرمىز دەيمەن؟ – دېدى. 

دېگەنـدەك  پالتـا  ئورغـاق،  قوللىرىـدا  كىشـىلەرنىڭ  تـوپ  بىـر 
نەرسـىلەرنى كۆتـۈرۈپ بىـر ياققا قـاراپ ئالدىـراپ كېتىـپ بارغانلىقىنى 
كـۆردۇق. قوراللىـق سـاقچىالرمۇ ئۇيـاق - بۇياققـا ئۆتۈشـۈپ تۇراتتى. 
يېنىمىزدىـن ئۆتۈپ كېتىپ بارغان بىر كىشـىدىن نېمە ئىش ئىكەنلىكىنى 
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– كوممۇنىستالر مەسجىدىمىزنى تارتىۋېلىپ خام ماتېرىيال ئامبىرى 
قىلماقچى ئىدى، ئىمام ئىشىكتە تۇرۇۋېلىپ قارشىلىق كۆرسىتىۋاتىدۇ، – 

دېدى. 

تۇتۇۋېلىـپ،  ئىمامنـى  ئـۇالر  بـاردۇق.  يېتىـپ  بىزمـۇ  ئاڭغىچـە 
مەسجىدنىڭ قارشىسـىدىكى دەرەخكە چەمبەرچاس قىلىپ باغلىۋەت-
كەنىدى. فاشىست كوممۇنىسـتالر ئىمامنى مەسخىرە قىلىپ، يۈزلىرىگە 
تۈكۈرۈشـكە باشـلىدى. دەرەختىن سـۇندۇرۇۋالغان چىۋىق بىلەن ئۇدۇل 
كەلگەنچـە سـاۋايتتى. ئىمامنىـڭ بـاش - كۆزىدىـن قـان توختىمـاي 

ئېقىۋاتاتتى. 

مېڭىشتىن توختاپ قالدۇق. مەنسۇر:
– نېمىشقا توختايمىز؟ – دېدى. 
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– باشقا يولدىن ماڭساق بولغۇدەك، – دېدىم مەن.

مەنسۇر ئادەمنىڭ تېنىنى شۈركەندۈرگۈدەك بىر كۈلۈۋەتتى - دە:

– يېنىمـدا قورالىـم بـار. مېنـى ھېچكىـم توسـۇپ قااللمايـدۇ! – 
دېدى.

مەنسـۇر تاپانچىسـى بىلـەن بىـر مۇنچـە ئوقنـى قېلىـن پاختىلىق 
تونىنىـڭ ئىچىگـە يوشـۇرۇۋالغان ئىكـەن. مـەن ئۇنىڭغـا نەسـىھەت 
قىلىـپ توسـۇۋاالي دەپ بولغۇچـە، يۈگۈرگىنىچـە يىراقـالپ كەتتـى. 
مەسـجىدنىڭ ئارقـا تەرىپىگە ئۆتـۈپ، كۆرۈنمەي قالدى. يېتىشـىۋاالي 
تۇيۇقسـىز  قويـدۇم.  يوقىتىـپ  كۆزدىـن  بولسـاممۇ،  يۈگۈرگـەن  دەپ 
بىـر نەچچـە پـاي ئـوق ئېتىلـدى، ئىمامنـى ئـۇرۇپ، مـازاق قىلىـپ 
كۈلۈشـۈۋاتقان قىزىـل قوغدىغۇچىالردىن ئۈچى ئارقـا - ئارقىدىن يەرگە 

يىقىلىـپ، قـان ئىچىـدە سـۇنايلىنىپ يېتىشـتى. 

– ئالالھـۇ ئەكبـەر! مانـا ئالالھنىڭ ئىنتىقامـى! – دەپ ۋارقىرىدى 
ئىمام. 

كىشـىلەر ئوق ئاۋازى چىققان تەرەپكە، مەسـجىدنىڭ ئۆگزىسىگە 
قاراشـتى. مەنسـۇر دورغا مەسـجىد گۈمبىـزى بىلەن ئـەزان مۇنارىنىڭ 
ئارىسـىغا يوشـۇرۇنۇۋالغان بولۇپ، بېشـى ئاران كۆرۈنۈپ تۇراتتى. شـۇ 
ئەسـنادا مەنسـۇر »ھـەي اللمـا كۈچۈكلـەر! بـۇ دېگـەن ئالالھنىڭ 
ئۆيى! ھەرقايسـىڭنىڭ دەپسەندە قىلىشـىڭغا قاراپ تۇرمايمىز!« دەپ 

ۋارقىرىدى. 

يۈرىكىـم سوقۇشـتىن توختـاپ قالغانـدەك بولـدۇم، بـەك قورقۇپ 
كەتكـەن ئىدىـم. مەنسـۇر ئۆلۈمنىـڭ بوسۇغىسـىدا تۇراتتـى. ئۆزىنـى 
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ئوپئوچـۇق ھاالكەتكـە ئاتقـان ئىـدى. نېمـە قىلىشـىمنى بىلەلمـەي 
گاڭگىراپـال قالدىـم. مەنسـۇر توختىمـاي ئـوق چىقىرىۋاتاتتـى. يەنـە 
بىـر نەچچە كوممۇنىسـت يارىالنـدى... سـاقچىالر يېتىـپ كەلدى ۋە 

مەنسـۇرنى كۆرسـىتىپ:

– خائىن!

– ساتقۇن!

– ئەكسىيەتچى!

– خۇراپاتچى! – دەپ ۋارقىراشقا باشلىدى. 

مەسـجىد گۈمبىزى ۋە ئەزان مۇنارىغـا قارىتىپ ئوقالر ياغدۇرۇلغاندىن 
كېيىن، بىردەم جىمجىتلىق ھۆكۈم سـۈردى. ئەتراپتـا قاراپ تۇرغانالردىن 
بىر قىسـمى تارقىلىشـقا باشـلىدى. بىر نەچچە مىنۇتتىن كېيىن، مەنسۇر 

دورغىنىڭ بېشـى يەنە قايتىدىـن كۆرۈندى ۋە ۋارقىرىدى:

– جېنىم تېنىمدىال بولسا مەسجىدكە كىرگۈزمەيمەن ھەرقايسىڭنى! 
يامـان بولسـاڭ جەسـىتىمنى دەسسـەپ ئاندىـن كىرىـش! بـۇ دېگەن 

ئالالھنىـڭ ئۆيى، ھـۇ ئەبلەخلەر!

ئـوق يامغـۇرى يەنـە داۋام قىلـدى. تاجاۋۇزچىالردىـن يەنـە بىرى 
بولـۇپ،  بـار  بومبىسـى  قـول  بەزىلىرىـدە  ئۇالرنىـڭ  يـەر چىشـلدى. 
مەسـجىدنىڭ ئۆگزىسـىگە ئاتتى ۋە پارتلىغان ئاۋاز بىلەن تەڭ ئەتراپنى 
ئىس - تۈتەك قاپلىدى. »مەنسـۇر شەكسـىز ئۆلـدى«، دەپ ئويلىدىم. 
بىردەمگىچىـال ياردەمچـى قوشـۇن ياغىـدۇ ۋە بۇ يەر جـەڭ مەيدانىغا، 

قـان كۆلىگـە ئايلىنىدۇ. مەنسـۇر نېمىشـقىمۇ بۇنـداق قىلغاندۇ؟
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ئاللىقاچـان مەسـجىدنى ئىگىلـەپ  نەچچـە ئـون كوممۇنىسـت 
بولغـان ئىدى، مەنسـۇرنىڭ بۇ يەردە قارشـىلىق كۆرسىتىشـى ئاچچىق 
ھەقىقەتنـى ئۆزگەرتەلمىـدى. كوچىدا تۇرغان كىشـىلەرنىڭ كۆزلىرىدىن 
شـادلىق ئۇچقۇنلىـرى چاچرايتتـى. ئـۇالر گۈمبەزنىـڭ كەينىـدە تۇرۇپ 
ئالالھنىـڭ ئۆيىنـى قوغداۋاتقـان ئەزىمەتتىـن پەخىرلىنىۋاتاتتـى. بىـر 
نەچچـە مىنۇت ئىچىـدە مەسـجىدنىڭ ئەتراپى يەنـە ئادەمگە تولدى. 
كىشـىلەر كوممۇنىستالرغا تاشالر، شـېغىلالر بىلەن ھۇجۇم قىلىۋاتاتتى. 

كىچىـك بىـر قوزغىـالڭ كۆتۈرۈلدى...

كوممۇنىسـتالر كىرەرگە تۆشۈك ئىزدەپ يۈرۈشـەتتى. مەنسۇر ئەزان 
مۇنارىنىـڭ ئۈسـتىدە كۆرۈندى ۋە بار ئـاۋازى بىلەن توۋلىدى:

– ئالالھـۇ ئەكبـەر! ئالالھـۇ ئەكبـەر! نامازغـا كېلىـڭالر! نامازغا 
كېلىـڭالر! جامائـەت نامىزى!

ئەتراپتا ئۈمىدسـىزلىك ئىچىدە تۇرغـان مەزلۇم خەلقنىڭ كۆزلىرىدىن 
ئىمامـى  مەسـجىدنىڭ  باشـلىدى.  قۇيۇلۇشـقا  ياشـلىرى  ھاياجـان 
باغالقتىـن قۇتۇلـۇپ، كىيىملىرىنـى كىيـدى - دە، تاھـارەت ئېلىـش 
ئۈچۈن ماڭدى. مەنسـۇر چاققانلىـق بىلەن مۇناردىـن گۈمبەزنىڭ يېنىغا 

چۈشـتى ۋە تـوۋالپ تـۇرۇپ:

– جامائـەت! بـۇ بەلكىـم ۋىدالىشـىش نامىزىمىـز بولۇپ قېلىشـى 
تاشـالپ  يالغـۇز  ئۆيىنـى  ئالالھنىـڭ  بولسـىمۇ،  مۇمكىـن. شـۇنداق 
قويمايلـى! ھەربىـر غېرىچىنى، ھەربىر كېسـەك - تېشـىنى قوغداڭالر! 
مەسـجىد بىـز ئۈچـۈن بىر بىنادىنـال ئىبـارەت ئەمەس، ئۇنىـڭ مەنىۋى 
قىممىتـى تولىمـۇ يۈكسـەك. بىـز ئەسـىرلەر بويـى مۇشـۇ ئىالھىـي 
قورغاننىڭ سايىسـىدا ياشـاپ كەلـدۇق. كېلىڭالر ئىككـى رەكئەت ناماز 
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ئوقۇيلـى! – دېـدى. 

مۇسـۇلمانالرنىڭ بەزىلىـرى ئۆلگـەن، يارىالنغـان ياكـى قاچقـان 
دۈشـمەن ئەسـكەرلىرىدىن ئولجـا ئالغـان قورالالر بىلـەن قورالالنغان 
ئىـدى. ماڭىمـۇ بىـر مىلتىـق بىلـەن بىـر نەچچـە پـاي ئـوق نېسـىپ 
بولـدى. يىراقتىـن رۇس ھەربىي ماشـىنىلىرىدا كېلىۋاتقانالرنىڭ قارىسـى 
كۆرۈنـدى. بىردەمدىـن كېيىنال مەسـجىد ۋە ئەتراپىدىكى كىشـىلەر ئوت 

ئىچىـدە قالـدى. بىـر مەيـدان تەڭسـىز جـەڭ باشـالنغان ئىدى. 

ئـۆز - ئۆزۈمگـە »ئوسـمان باتـۇر بارىكۆلـدە سـاقالۋاتىدۇ« دېدىم 
ۋە چېكىنىشـكە قـارار قىلدىـم. مەنسـۇرنى ئىزدىدىـم، لېكىـن ئۇنىـڭ 
مەسـجىدنىڭ بوسۇغىسـىدا قورالىنى چىڭ تۇتقان ھالەتتە ياتقانلىقىنى 
كـۆردۈم. يەنـە بىـر قولـى يانغـا تاشـلىنىپ قالغـان بولـۇپ، يىغىلىـپ 
قالغـان قانغـا مىلىنىـپ تۇراتتـى. ئۇنىڭغـا يېقىنـراق بېرىـپ قارىدىـم، 
نەپسـى توختـاپ بولغـان ئىدى. ئۇنىـڭ ئەتراپىدا ئوق تېگىـپ يىقىلغان 
نۇرغـۇن كىشـى بـار ئىـدى. شـەھىدلەرنىڭ ئارىسـىدا بايىقـى ئىماممۇ 
بـار بولۇپ، ئاپئاق سـاقاللىرى قىپقىزىـل قانالر بىلـەن بويالغان ئىدى. 

تېزلىكتـە كېتىـپ قالدىم. 

گەدىنىـدە  ئۆلگۈچـە  مەسـئۇلىيەتلىرىنىڭ  مەنسـۇر  رەھمەتلىـك 
تۇرىدىغانلىقىغـا ئىشـىنەتتى. ئالالھنىـڭ لۇتفـى بىلـەن مەسـجىدنىڭ 
بوسۇغىسـىدا شـەھىد بولـدى. كۈپكۈنـدۈزدە ئـۆزى يالغۇز تـۇرۇپ بىر 
تـوپ خائىنغـا ئـوق چىقىرالىـدى، ئەتراپىدىكـى ئادەملەرنىمـۇ قوزغاپ 

چىقتـى. بەخـت ئىچىـدە جـان ئۈزگەنلىكىـدە شـەك يوق. 

قۇمۇلغا ماڭىدىغان يول خەتەرگە تولغان ئىدى. خااليىق مەسـجىد 
ۋەقەسـى ۋە رۇسـالرنىڭ يۈز ئۆرۈشـى ھەققىدە پاراڭلىشاتتى. »سايالم 
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بولۇشـقانلىرى،  بويىماقچـى  كۆزىنـى  خەلقنىـڭ  دەپ  ئۆتكـۈزدۇق« 
شـۇنداق بولۇشـىغا قارىماي نەتىجە خەلققە پايدىلىق چىقىپ قالغاندا، 
چىدىماسـلىق قىلىشىپ سۇيىقەسـت قىلىشـقانلىرى، بىگۇناھ كىشىلەر 
بىلـەن تۈرمىلەرنـى توشـقۇزغانلىقى خەلقنىـڭ نەزىرىدىـن قاچمىغـان 
ئىـدى. ئاۋام خەلققە ھەممە ئىش ئايان ئىدى، گېزىتلەرنى توشـقۇزۇپ 
بېرىلىۋاتقـان خەۋەرلەرنىـڭ يالغان، ئويدۇرمىـالر ئىكەنلىكىنى بىلەتتى 
كۈيلـەپ  »ئازادلىق«نـى  ئاتالمىـش  كوممۇنىسـتالرنىڭ  خەلقىمىـز. 
ۋاالقتەككۈرلىرىنىـڭ  پائالىيەتلىـرى،  تەبرىكلـەش  ئورۇنالشـتۇرغان 
ئېغىزلىرىدىـن كۆپۈك چاچرىتىپ سـۆزلەۋاتقان جۆيلىمىلىـرى، تامالرنى 
بىـر ئالغـان شـوئارالرنىڭ ھەممىسـى ئىشـغالنى يوشـۇرۇش ئۈچـۈن 
ئويدۇرۇلغـان نىقاب ئىكەنلىكى، بۇ سـاختىپەزلىكلەردە رۇسـالر بىلەن 
خىتتايالرنىـڭ ھەمشـېرىك ئىكەنلىكـى ھەممەيلەنگـە كۈندۈزدىكـى 

قۇياشـتەك ئاشـكارا ئىدى.

ئىلى، ئالتاي ۋە چۆچەكتىن ئىبارەت ئۈچ ۋىاليەت كوممۇنىستالرنىڭ 
بۇرھـان  خائىـن  ۋىاليـەت  يەتتـە  قالغـان  كەتتـى.  ئۆتـۈپ  قولىغـا 
شـەھىدىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىدا بولۇپ، سـتالىننىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلەن 
ئۇ شـەرقىي تۈركىستاننىڭ خىتتاي كوممۇنىسـتلىرىغا قوشۇلىدىغانلىقىنى 
جاكارلىـدى. بـۇ خەۋەردىن كېيىن ئاممىنى يەنـە ئاالقزادىلىك قاپلىدى. 
ھەرئۆيدىـن بىر مېيىت چىققاندەك، ئەتراپ مۇسـىبەت تۈسـىنى ئالدى. 
كېلىـش ئالدىـدا تۇرغـان دەھشـەتلىك ۋەھىمـە، خەتـەر ۋە ھىيلـە - 
مىكىرلەرگـە تولغـان زۇلمـەت قاراڭغۇلـۇق كۈنلەرنىـڭ ئاالقزادىلىكـى 

ئىـدى بۇ...

ئەمدى خىتتاي كوممۇنىسـت ئارمىيەسـىنىڭ كىرىپ كېلىشى بىلەن 
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ۋۇجـۇدى ۋە روھىيىتىدىكـى يارىـالر تېخـى سـاقايمىغان، شـەلۋەرەپ 
تۇرۇۋاتقـان ئىـدى. ئۇنى ئاز دەپ تاپ ئىسـتەپ چىققـان بۇ چىلبۆرىلەر 

ئىككـى تەرەپتىن قىسـتاپ كەلمەكتە ئىدى. 

قارشـىلىقنى  قوماندانلىقىـدا  باتۇرنىـڭ  ئوسـمان  قوزغىالڭچىـالر 
كىشـىلەردىن  گـۇرۇپ  بىـر  يەنـە  ئالـدى.  قـارارى  داۋامالشـتۇرۇش 
تەشـكىللەنگەن بىـر ھەيئـەت سـابىق مۇئاۋىـن رەئىـس مۇھەممەد 
چىقتـى.  يولغـا  قـاراپ  چەتئەلگـە  باشـچىلىقىدا  بۇغرانىـڭ  ئىمىـن 
زۇلمىنـى دۇنياغـا  ئۇالرنىـڭ مەقسـىتى خىتتـاي كوممۇنىسـتلىرىنىڭ 

ئاڭلىتىـپ، يـاردەم تەلـەپ قىلىـش ئىـدى.

بـۇ ھەيئـەت 1949 - يىلـى 12 - ئاينىـڭ 12 - كۈنـى يولغـا 
چىقتـى. ئـۇالر كەشـمىرنىڭ الداخ شـەھرىگە يېتىـپ بارغـان ۋاقتىـدا 
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باشـتا بىرگـە يولغا چىققـان سەپەرداشـلىرىنىڭ تۆرتتىن بىرىـال قالغان 
ئىـدى. قالغانلىـرى يـا چېگـرادا خىتتـاي ئەسـكەرلىرى بىلـەن قانلىق 
ئېتىشىشـتا شـەھىد بولغان، ياكـى يول ئۈسـتىدىكى قاتتىق سـوغۇق، 
ئاچلىـق دەسـتىدىن ئۆلـۈپ كەتكـەن ئىـدى. ئۇالرنىـڭ سـوغۇق ۋە 
خەتەرلىـك تـاغ يوللىرىدىكى سـەپىرى ئىككـى ئاي داۋامالشـقانلىقى 
ئۈچۈن، ھايـات قالغانالرنىڭمۇ بەزىلىرىنىڭ پۇت - قوللىرى ئۈششـۈپ 

ئىدى. قالغـان 

ئـۇالر ماڭغـان تـاغ يوللىرى قـار - مۇز بىلـەن قاپالنغـان بولۇپ، 
يـول ئۈسـتىدە بـەش دەريـا بار ئىـدى. تـاغ يولـى ۋە دەريـا ئېقىننىڭ 
ئەگـرى - بۈگرىلىكـى سـەۋەبىدىن بۇ دەرياالردىن ئىككـى يۈز نەچچە 
قېتىم كېسـىپ ئۆتۈشـكە توغرا كېلەتتى. تاغ چوققىلىرىدا ھاۋا شـاالڭ، 
ئوكسـىگېن كەمچىـل بولغاچقـا، ئـادەم ۋە ئۇالغالرنىـڭ بۇرۇنلىرىدىن 
قىسـمى  بىـر  ئـاز  ئۇالردىـن  ئاخىـرى  توختىمايتتـى.  ئېقىـپ  قـان 
كەشـمىر پايتەختـى سـرىناگارغا يېتىـپ بارالىدى. بۇ قېتىملىق سـەپەر 
خەلقىمىزنىـڭ ئـۆز دىنـى، ئەركىنلىكـى ۋە مۇسـتەقىللىقىنى قوغـداش 
يولىـدا تارتقـان مىسلىسـىز جاپـا - مۇشـەققەتلىرىنىڭ ئۇنتۇلماس بىر 

ئىدى.  پارچىسـى 

بارغـان بولسـاممۇ، چولپاننـى ياكـى ئوغلۇمنـى  مـەن قۇمۇلغـا 
تاپالمىدىـم. قۇمـۇل شـەھرى ئـازاب - ئوقۇبـەت، قايغـۇ - ئەلـەم ۋە 
ياۋنىـڭ شـۇملۇقى ھۇشـقىيىپ تۇرغان تاشـالندۇق خارابىگـە ئايلىنىپ 
قالغـان ئىـدى. خەلـق كوممۇنىسـتالرنىڭ كېلىدىغانلىـق خەۋىرىدىـن 
كېيىـن، ئۈركـۈپ كەتكـەن پادىـدەك ھەرتەرەپكـە پىتىـراپ كەتكـەن، 
كۆپ قىسـمى تاغقـا، بەزىلىرى كوممۇنىسـتالرنىڭ قولـى يەتمەيدىغان 
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يـەر ئىـزدەپ چـەت - چېگـرا يەرلىرىگـە كېتىشـكەن ئىـدى. 

ئوسـمان باتـۇر يىگىرمـە مىـڭ كىشـىلىك قوزغىالڭچـى قوشـۇن 
بىلـەن بارىـگاھ قـۇرۇپ تۇرۇۋاتقـان بارىكۆلگـە قـاراپ يولغـا چىقتىم. 
مەڭگۈلـۈك  بوسۇغىسـىدا  مەسـجىدنىڭ  مەنسـۇرنى  سەپەردىشـىم 
ئۇيقۇسـىدا قالـدۇرۇپ خوشالشـقانلىقىم ئۈچـۈن، مۇشـەققەتلىك تـاغ 
يوللىرىـدا ئـۆزۈم يالغـۇز مېڭىۋاتاتتىم. شـۇ تاپتـا مەنسـۇر ئۆزىنىڭ پاك 
قېنـى بىلـەن ۋەتـەن تۇپراقلىرىنـى سـۇغۇرۇۋاتاتتى. ئـۇ ھەرتۈرلـۈك 
ئىلغـار ئـۇرۇش ئەسـلىھەلىرى ۋە بۇزغۇنچى، چىرىـك ئىدىيەلەر بىلەن 
قورالالنغـان زالىمنىـڭ زۇلمىغا قارشـى كۈرەش قىلىشـتەك ئۇلۇغۋار بىر 

غايـە ئۈچـۈن جېنىنـى پىـدا قىلغـان ئىدى. 

ئايلىنىـپ چىققـان بـۇ ئـۇزۇن سـەپىرىم  سـۆيۈملۈك ۋەتىنىمنـى 
جەريانىدا، تاغنىڭ كىشـىنى سـەگىتىدىغان سـالقىن ھاۋاسـى يۈزۈمگە 
ئۇرۇلغـان چاغدىكىـدەك راھـەت ۋە خاتىرجەملىـك ھېـس قىلمىغـان 
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ئىدىـم. چۈنكـى، تاغالرنىـڭ قوينـى كىشـىگە جىمجىتلىـق ۋە بىغەملىك 
كۆكسـۈمگە  ھاۋانـى  پاكىـز  يـەردە  بـۇ  ئېتەتتـى.  بەخـش  تۇيغۇسـى 
تولـدۇرۇپ - تولـدۇرۇپ سـۈمۈرەلەيتتىم، قەلبىمنىڭ چوڭقـۇر قاتلىرىدىن 

چىقىرىـپ تـۇرۇپ تەسـبىھ ۋە دۇئاالرنـى ئوقۇيااليتتىـم. 

غەنىيمەت ئالغان يېڭى تىپتىكى قورالالر بىلەن ھەربىي مەشىقنى 
داۋام قىلىۋاتاتتـۇق. بـۇ قورالـالر ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشـىدا قوللىنىلىپ، 
دۇنيانىـڭ نىزامىنـى ئاسـتىن - ئۈسـتۈن قىلىشـتەك ۋەزىپىلىرىنـى ئـادا 
قىلغـان قورالالر ئىـدى. لېكىن، بۇالر دۈشـمەننىڭ ئايروپىـالن، تانكا، 
مىناميوتالردىـن تەركىـپ تاپقان قاتىللىق ماشـىنىلىرىنىڭ ئالدىدا يەنىال 

ئاددىي قورالالر ھېسـابلىناتتى. 

چولپاننى كۆرەلىگەن بولسـام نېمىدېگەن ياخشـى بوالتتى - ھە! 
چوپچـوڭ بولـۇپ كەتكـەن ئوغلۇم يېنىمـدا بولغان بولسـىچۇ تېخى! 
ئۇنىـڭ بىلـەن سىرداشـقان، ئۇنىڭغـا جـەڭ ماھارەتلىرىنى، جۇشـقۇن 
مارشـالرنى، قـورال ئىشلىتىشـنى ئۆگەتكـەن بوالتتىم. »ئـاھ قەلبىم! 
سـېنى مۇنـۇ قـورام تاشـالردەك قېتىـپ كەتتىمىكىـن، ئائىلـە بويىچە 
جـەم بولغـان، سـۆيگۈ - مۇھەببەتكـە تولغـان خۇشـال چاغالرنـى 
ئەسـلىگەندە تىترىمەسـمىكىن، دەپ ئويالپتىكەنمەن. لېكىن، سەنمۇ 
گۆش بىلەن قاندىن يارالغان يۇمشـاق يۈرەك ئىكەنسـەن ئەمەسـمۇ؟ 
مېنىـڭ گۇناھىـم نېمـە ئىـدى؟ سـېنىڭچۇ؟...« چەكسـىز كەتكـەن 
ئۇپۇققـا قـاراپ، ئېتىـز - دالىـالر، ئورمـان - يايالقـالر، زاۋۇتـالر ۋە 
ھەربىي گازارمىالردىكى سانسـىزلىغان كىشـىلەرنى خىيـال قىالتتىم. بۇ 
كىشـىلەرنىڭ ئىچىدىن يالغـۇز ئوغلۇمنى ئىـزدەپ، ھەممىنىڭ چىرايىنى 
كـۆز ئالدىمغـا كەلتـۈرۈپ باقاتتىـم، چوڭقـۇر خىيالالرغـا چۆكەتتىـم. 
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»ئوغلـۇم سـەن قەيـەردە؟« كۆزلىرىمدىن ياشـالر قۇيۇلـدى. يۈرىكىم 
يەلكەمگـە  يىلالرنىـڭ  ئـۇزۇن  پۇچۇلىناتتـى.  ئىلكىـدە  سـېغىنىش 
يۈكلىگەن مۈشـكۈالتلىرى دەسـتىدىن تېنىم قاتتىق ماغدۇرسـىزالنغان 
بولـۇپ، يۈرىكىمنىـڭ ھالسـىزلىقىمۇ ئۇنىڭدىـن كـەم ئەمـەس ئىدى. 
قۇچاقـالپ،  بىلـەن  مېھىـر  قالسـا،  ئۇچـراپ  بـاال  بىـرەر  ھەرقېتىـم 
سـۆيۈپ كېتەتتىـم، كـۆز ئۆڭۈمدىـن يىراقالشـقۇچە قـاراپ تۇراتتىـم، 
ھەتتـا بەزىدە كەينىدىن قوغـالپ بېرىپ مېـۋە - چېۋىلەرنى تۇتقۇزۇپ 
قويـۇپ، خوجـا نىيـاز مۇسـتافا ئىسـىملىك بىـر بالىنـى ۋە ئاپىسـىنى 
كۆرگـەن كۆرمىگىنىنـى سـورايتتىم. »ئـاھ، قەلبىـم! مېنـى نېمانچـە 
قىينايدىغانسـەن؟ ۋەھىمىلىرىڭ، ئەسـلىمىلىرىڭ ۋە سېغىنچىڭنىڭ ماڭا 
تۇتاشـتۇرغان ئوتىنـى تاغنىـڭ سـوغۇقىمۇ ئۆچۈرەلمەيتتـى، ۋاقىتمـۇ 
يـوق  تۇيغۇالرنـى  بـۇ  ھـەم  قانلىـق جەڭلـەر  سۇسالشـتۇرالمايتتى. 

قىلىۋېتەلمەيتتـى«.

تەھلىـل  توغـرا  ۋەقەلەرنـى  بېرىۋاتقـان  يـۈز  باتـۇر  ئوسـمان 
قىاللمايدىغان، ئىشـالرنىڭ تەرەققىياتىنى كۆرەلمەيدىغان ساددا، نادان 
بىـرى ئەمـەس ئىـدى، ئەلۋەتتـە. تەجرىبىلىـك، قەھرىمـان قوماندان 
ئىـدى. يىگىرمـە مىـڭ كىشـىلىك بىر قوشـۇن بىلـەن يـۈز مىليونلىغان 
خىتتايغـا تاقابىل تـۇرۇپ بواللمايدىغانلىقـى، ئىلغـار قورالالنغان رۇس 
ئىـدى.  ئايـان  ئۇنىڭغـا  قىاللمايدىغانلىقـى  مەغلـۇپ  قوشـۇنلىرىنى 
لېكىـن، ئۇ ئىنقىـالب ۋە كۈرەش روھىنىڭ ئۆلمەسـلىكى كېرەكلىكىدەك 
يۈكسـەك غايىگـە ئىشـىنەتتى. شـۇنداق بولغانـدا، تۆمۈر رىشـاتكىالر 
كەينىدىكـى مەزلۇم خەلق كۈرەشـنى قالغان يېرىدىـن داۋام قىالاليتتى 
ۋە بۇمـۇ يەنە باشـقا بىـر ئىنقىالبنىڭ باشلىنىشـى بولـۇپ داۋام قىلىپ 
ماڭاتتـى. شـۇندىال تاجاۋۇزچىالرنـى دائىـم پاراكەندە قىلىـپ تۇرغىلى، 



تۈركىستان كېچىلىرى

254

ئالالھنىـڭ  ئارقىلىـق  جىھـاد  تۇرغـان  داۋاملىشـىپ  زەنجىرسـىمان 
مەزلۇمالرغـا يـاردەم بېرىشـىنى قولغـا كەلتۈرگىلـى بوالتتـى. قانداقال 
بولمىسۇن، تەسلىم بولۇش ئوسمان باتۇر ۋە ئەزىمەتلىرىنىڭ كاللىسىغا 
كېلىپمـۇ قويمىغـان ئىـدى. ئـۇ دائىـم بىزگە: »بـۇ بىزنىـڭ تەقدىرىمىز. 
بىزنىڭ پېشـانىمىزگە ھاياتال بولسـاق قورالنى تاشلىماسلىق پۈتۈلگەن 
بولسـا كېرەك. خىتتاي ياكى ئورۇس كوممۇنىسـتلىرىنىڭ ھۆكۈمرانلىقىغا 
بويـۇن ئەگكىنىمىزدىن شـەھىد بولـۇپ ئالالھنىڭ يېنىغـا كەتكىنىمىز 
مىـڭ ياخشـى. ئالالھـۇ ئەكبەر )ئالـالھ ئـەڭ ئۇلۇغـدۇر!( ال ھەۋلە 
ۋەال قۇۋۋەتـە ئىلـال بىلالھ! )ئالالھدىن باشـقا كۈچ قۇدرەت سـاھىبى 

دەيتتى. يوقتـۇر!(« 

ئىشـغالچى خىتتـاي قوزغىالڭچىالرنىـڭ ئۆزلىرىگـە خـەۋپ ئېلىپ 
كېلىدىغانلىقىنى سېزىشـكەن ئىدى. خىتتـاي ھۆكۈمىتى خائىن ئەھمەد 
تەيجـى ۋە نـەزەر ئەپەندى باشـچىلىقىدىكى بىر ھەيئەتنـى بارىكۆلگە 
ئەۋەتتى. ئۇالر خەلقنى خىتتاي ھۆكۈمىتىگە قارشـى ھۇجۇم قىلىشـتىن 
توختـاش ھەققىدە »تەرغىبـات« قىلىش ۋە بىزنـى پايتەختىمىز بولغان 
ئۈرۈمچىگـە بېرىـپ خىتتاي ھۆكۈمىتى بىلەن سـۆھبەت ئۆتكۈزۈشـكە 

چاقىرىـق قىلىش ئۈچۈن كەلگـەن ئىدى. 

ئوسمان باتۇر بۇ چاقىرىققا مۇنداق جاۋاب بەردى:

»قوماندانالرنىـڭ ئۈرۈمچىگـە بېرىشـى خەتەرلىـك. بىـز ھەرگىـز 
كوممۇنىسـتالرنىڭ ئالدام خالتىسـىغا چۈشـمەيمىز. قېرىنداشلىرىمىزدىن 
قانىنبـاي ۋە شـاھىمەردان بېرىـپ بىزنىـڭ تەلىپىمىزنـى يەتكۈزسـۇن. 
بىزنىـڭ بىردىنبىـر تەلىپىمىـز ئەركىنلىك. پىكىر ۋە ئىبـادەت ئەركىنلىكى، 
تۇتقـۇن قىلىشـالرنىڭ ۋە شەخسـىي مـال - مۈلۈكلەرنىـڭ مۇسـادىرە 
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ئـۆزى  دەخلىسـىز  تەقدىرىنـى  ئـۆز  خەلـق  توختىشـى،  قىلىنىشـىنىڭ 
بەلگىلىشـى قاتارلىقالرنـى تەلـەپ قىلىمىـز«. 

ئوسـمان باتۇرغـا دۈشـمەننىڭ ھىيلە - مىكىرلىـرى ئايدىڭ ئىدى، 
ئەلۋەتتـە. شـۇڭا، كېچـە - كۈنـدۈز جەڭگـە ھازىر ۋەزىيەتتە سـاقالپ 
تۇراتتـۇق. ئۈرۈمچىگە كەتكـەن ھەيئەت نەتىجىسـىز قايتىپ كەلدى. 
بىـر قېتىملىـق تـاغ يوللىرىنـى كۆزىتىشـتە مەن ئوسـمان باتـۇر بىلەن 

بىللـە ئىدىـم. ئۇنىڭ مۇنـداق دەۋاتقانلىقىنـى ئاڭلىدىم: 

– ئەندەلۇسـقا سـاالم بولسـۇن! ئۇ يەردە ئالالھنىڭ ئىرادىسى ئۆز 
كۈچىنـى كۆرسـەتتى. ئويـالپ قالىمەن: ئىنسـانالر نېمىشـقا تىنچلىق 
ئىچىـدە ياشـىمايدىغاندۇ؟ – مەيـۈس كۈلۈمسىرەشـتىن كېيىـن گېپىنى 

قىلدى: داۋام 

– خىتتاينىـڭ ئادەملىـرى ئىتنىـڭ قۇرتىـدەك مىـغ - مىـغ، زېمىـن 
دېسـە بىپايان. نېمە يەتمـەي يەنە بىزنىڭ يېرىمىزگـە ۋە بايلىقىمىزغا 
كـۆز قىزارتىدۇ؟ ئۆزلىرىنىڭ ئىنگلىـزالر ۋە ياپونالردىن كۆرگەن كۈنلىرىنى 
ئۇنتۇپ قېلىشـتىمىكىنا؟ – بىردەم جىمجىتلىقتىن كېيىن، سـۆزىنى يەنە 

داۋامالشتۇردى: 

– قۇرئـان كەرىم ماڭا شـۇنى ئۆگەتتىكى: ھۆرلۈك ئىچىدە ياشـاش 
كېـرەك، ئۇنى قىاللمىسـا ئەقىـدە ئۈچۈن كۈرەشـكە جان پىـدا قىلىش 

كېرەك.

ئوسمان باتۇر پۇتلىرىنى يەرگە قاتتىق ئۇرۇپ، جاراڭلىق ئاۋازدا:

– بـۇ دۇنيا ھاياتى تولىمۇ قىسـقا! مەڭگۈلۈك ھايـات نېمىدېگەن 
گـۈزەل - ھە! شـۇنىڭ ئۈچۈن، ئالالھ تائاال ئـۇ دۇنيادىكى ھاياتىمىزنى 
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قىلغـان.  ئىـرادە  قىلىشـنى  ئەبەدىـي  ئاياغالشـمايدىغان،  مەڭگـۈ 
دۆلەتلەرنىـڭ، شەخسـلەرنىڭ خـام ماتا چاغلىـق بۇ ئۆتكۈنچـى دۇنيا 
ئۈچۈن ئۆزئارا پۇت تېپىشـىپ، ئۇرۇش ئېچىشـلىرىغا ھەيرانمەن. شـۇڭا 
دەيمەنكـى: »ئالـالھ يولىـدا ئۆلـۈش ئەمەلىيەتتـە مەڭگـۈ ھايـات 

قېلىشـتۇر!« – دېدى.

ئۆسكىلەڭ ساقىلىنى سىالپ تۇرۇپ ئۆپچۆرىسىگە نەزەر تاشلىدى 
ۋە داۋام قىلدى:

– ئامەنتۇ بىلالھى )مەن ئالالھقا ئىشـىنىمەن(، بۈگۈنكى كۈندىكى 
ئىنسـانالر ئالالھقـا ئىبادەت قىلىشـمايدۇ، بەلكى كىم كۈچلۈك بولسـا، 
كىم باشـقىالرنى قورقۇتالىسا، شـۇنىڭغا سـەجدە قىلىدۇ. مەيلى بېرلىندا 
مەغلۇپ بولغانالر بولسـۇن؛ مەيلى لوندون، پارىـژ ۋە ئامېرىكىدا غەلىبە 

قىلغانالر بولسـۇن، ھەممىسى ئوخشاش!

❁❁❁❁❁
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ئۆزگىرىشـكە  تېـز  شـۇنداق  نەرسـە  ھەممـە  ئۆپچۆرىمىزدىكـى 
باشـلىدى. كىشىلەر، نەرسـىلەر، قورال - ياراقالر، ئىدېئولوگىيەلەر، دۇنيا 
خەرىتىسـى... ئەۋالدلىرىمىز مەغلۇبىيەتنىڭ قۇربانى بولۇشقا باشلىدى، 
ئېغىزلىرىدىن يېڭى - يېڭى سـۆزلەر، ئاشـقۇن شـوئارالر چۈشـمەيتتى. 
قىـز - ئايالالرچـۇ تېخـى، ئـاھ خـۇدا! قىزلىرىمىـز كوچىـالردا يېرىـم - 
يالىـڭاچ ھالەتتـە يۈرەتتـى. »تەرەققىيـات« نامىدىكـى سەپسـەتە، 
قۇرۇق داۋراڭ ۋە بۇزغۇنچىلىق كەلكۈنى ئالدىغا ئۇچرىغانلىكى نەرسـىنى 

يالمـاپ، سـۈپۈرۈپ كېتىـپ باراتتى.

خىتتاي كومپارتىيەسى شاڭخەيدىن سۈرگۈن قىلىنغان 8000 نەپەر پاھىشەنى 
شەرقىي تۈركىستانغا »قىزىل ئارمىيەنىڭ جەڭگىۋارلىقىنى ئاشۇرۇش«قا يوللىغان.
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ئەجەبـا! ئىنسـانالر تەرەققىي قىلىـش ۋە مەدەنىيلىشـىش ئۈچۈن 
زالىمنىـڭ قامچىسـىدىن قورقـۇپ - تىترىشـى، ئەركلىرىدىـن مەھـرۇم 
قىلىنىپ، قۇل - مااليالردەك ئىشلىتىلىشـى كېرەكمۇ؟! تەربىيەگە ئىگە 
بولـۇش ئۈچـۈن ئىماندىـن چىقىـش شـەرتمۇ؟! نېمىشـقا تەرەققىيات 
دېگـەن ئادالەت ۋە ھۆرىيەت بىلەن چىقىشـالمايدۇ؟! نېمىشـقا پۈتۈن 
دۇنيا كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسـىغا ئىمان ئېيتىشـتا بىرلىككە كەلمەيدۇ؟! 
نېمـە ئۈچـۈن ئايالالرنىـڭ بەدەنلىـرى يالىڭاچالنمـاي، بۇزۇقچىلىـق، 
بولمايـدۇ؟!  گۈللەنگىلـى  تـۇرۇپ  ئالمـاي  ئـەۋج  پاسـات   - پىتنـە 
نېمىشـقا بىـر قـەۋم يەنـە بىرسـىنى يوقاتماي، بىـر مىللـەت يەنە بىر 
مىللەتنىـڭ زېمىنىغـا يـات ئىرق ۋە يـات مىللەتلەرنى كۆچـۈرۈپ كېلىپ 
ئەسلىدىكىسـىنى قوغلىماي تۇرۇپ دوسـتانە ئۆتەلمەيدۇ؟ بۇ كۈنلەردە 

يـۈز بېرىۋاتقان ئىشـالر مـاڭا شـەيتاننىڭ ئويۇنلىرىـدەكال بىلىنەتتى. 

جەڭچـى سەپداشـلىرىمغا دائىـم پاك ۋە سـاپ ئىنقىـالب روھىنىڭ 
تاغ چوققىلىرىـدا پارالپ تۇرىدىغانلىقىنى ئېيتاتتىم. مۆمىن مۇسـۇلمانالر 
جۈملىسىدىن بولغان ئوسمان باتۇرغا قارىغىنىمدا، ئۆتكەن سالىھالرنىڭ 
سىماسـىنى كۆرگەنـدەك بوالتتىـم. بـۇ كىشـى مۇنقـەرز بولغـان بىـر 
نەسـىلنىڭ پۈتـۈن ئۈمىدىنـى، ئېسـىل خىسـلەتلەرگە ئىگـە، پـارالق، 
قەدىمىي بىر مەدەنىيەتنىڭ ئىنتىلىشـلىرىنى ئۆزىگە مۇجەسسـەملىگەن 
ئىـدى. شـۇڭا، مـەن ئۆلگۈچە بـۇ كىشـىنىڭ كەينىدىن مېڭىشـقا بەل 

باغلىغـان ئىدىم. 

ئـەڭ يېڭـى ئـۇرۇش ئەسـلىھەلىرى بىلـەن قورالالنغـان خىتتـاي 
ئارمىيەسـى بىلـەن بىزنىـڭ جەڭچىلـەر ئارىسـىدا كەسـكىن جەڭلـەر 
داۋام قىلىۋاتاتتـى. بىـر قاتـار جەڭلـەردە ئۇتـۇق قازانـدۇق. لېكىـن، بۇ 
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زەپـەر ئاسـانغا توختىدىمـۇ؟ ئەلۋەتتـە يـاق. دۈشـمەنگە توختىمـاي 
يـاردەم كېلىـپ تۇراتتـى. بىزنىـڭ ئـادەم سـانىمىز بولسـا بارغانسـېرى 
قۇربانلىقـالر  ئېغىـر  مىسلىسـىز  زەپەرلەرنـى  بـۇ  يەنـى  ئازالۋاتاتتـى. 

قازىنىۋاتاتتـۇق.  بەدىلىگـە 

ئۆزلىرىنـى  ئۈچـۈن  ئىنتىقـام  باتۇرنىـڭ: »يىگىتلىرىمىـز  ئوسـمان 
ئۇنىڭغـا:  مـەن  ئاڭلىدىـم.  دېگەنلىكىنـى  ئېتىۋاتىـدۇ«  ئۆلۈمگـە 

– ھۆرمەتلىـك گېنېـرال، ئەزىمەتلىرىمىـز ئـۆز ۋەزىپىلىرىنى ياخشـى 
بىلىـدۇ، – دېدىم. 

ئوسمان باتۇر:

– ئـۇالر داسـتان يېزىۋاتىـدۇ، مۇسـتافا ھـەزرەت، قانلىـرى بىلـەن 
مەڭگۈلـۈك داسـتان پۈتۈۋاتىـدۇ. لېكىـن، ئالدىـن يـۈرەر قىسـىمدىكى 
بىـر  دۈشـمەن  قارىغانـدا،  خەۋەرلەرگـە  ئالغـان  قېرىنداشـلىرىمىزدىن 

قېتىملىـق دەھشـەتلىك جەڭگـە تەييارلىنىۋېتىپتـۇ، – دېـدى. 

بىرنەچچـە كۈن ئۆتەر - ئۆتمەس، ئوسـمان باتۇرنىـڭ دېگىنىدەك 
چىقتـى. قـۇرۇت - قوڭغۇزدەك يامـراپ كېلىۋاتقان خىتتاي قوشـۇنىنىڭ 
ھۇجۇمىغـا ئۇچرىـدۇق. بـۇ قېتىملىـق جەڭ توختاۋسـىز ئۈچ ئـاي داۋام 
قىلـدى. خىتتاينىڭ چىڭخەي ئۆلكىسـى تەرەپكە قاراپ چېكىنىشـكە، 
چېچىلىـپ كەتكـەن قوشـۇننى شـۇ يـەردە يىغىـش ۋە شـۇ يەرنـى 
كوممۇنىسـتالرغا قارشـى ھۇجۇمنىـڭ بـاش شـىتابى قىلىـش قـارارى 
ئېلىنـدى. لېكىـن، چىڭخەيگـە ماڭىدىغـان يـول بىخەتـەر ئەمـەس 
ئىـدى. ھەرتەرەپتىـن ئۆلـۈم مـاراپ تۇراتتـى. قانخـور كاپىـرالر بىزنـى 
چەمبەر شـەكلىدە قورشـىۋالغان بولۇپ، دۈشـمەننىڭ مۇھاسىرىسـىگە 
چۈشـۈپ قالـدۇق. خىتتاينىڭ گەنسـۇ ئۆلكىسـىگە قاراشـلىق ئەنشـى 
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شـەھرىدىن ئون مىڭ خىتتاي ئەسـكىرى بېسـىپ كەلـدى. ھەممىمىز 
پىداكارلىـق بىلـەن ئۆزىمىزنـى جەڭگـە ئاتىدىغـان بولـۇپ كەتتـۇق. 
»ھامىنـى قېچىـپ قۇتۇلغىلـى بولمايدىغـان ئۆلـۈم بۇرنىمىزغـا پۇراپ 
تۇرۇۋاتقاندىكىـن، ھېـچ ئىـش قىاللمـاي كەتكۈچـە دۈشـمەن بىلەن 
ئېلىشـىپ ئۆلەيلـى، يېتىپ ئۆلگۈچـە، ئېتىپ ئـۆل!« دەپ ئوياليتتۇق. 

ئاخىـرى، 1950 - يىلى 8 - ئايدا خىتتاينىڭ چىڭخەي ئۆلكىسـى 
تەۋەلىكىدىكى ماخەي شـەھرىگە يېتىپ كەلدۇق. بۇ يەردە بىر مەزگىل 
ئـارام ئېلىـپ، سـەپلىرىمىزنى تـۈزەپ رەتكە سېلىۋېلىشـنى ئويالشـقان 
ئىـدۇق. مەن شەخسـەن چولپاننـى ۋە ئوغلۇمنـى ئىزدەۋاتاتتىم. ئۆلۈپ 
كېتىشـتىن بـۇرۇن ئۇالرنى بىر كۆرۈۋالسـام دەپ ئارزۇ قىالتتىـم. بەزىلەر 
مۇشـۇنداق قااليمىقـان كۈنلـەردە بـۇ ئارزۇيۇمنـى بىر خام خىيـال دەپ 
ئويلىشـاتتى. يەنـە بەزىلـەر ۋەتىنىمىز مۇنقـەرز بولۇۋاتقـان، خەلقىمىز 
دۈشـمەن تاپىنـى ئاسـتىدا ئىڭراۋاتقـان مۇشـۇنداق بىـر پەيتتـە مېنىڭ 
دەپ  شەخسـىيەتچىلىك  قىلىشـىمنى  غېمىنـى  باالمنىـڭ   - خوتـۇن 
ئەيىبلەشـتى. مـەن ئۇالرنىڭ ئەيىپلەشـلىرىگە پەرۋا قىلىـپ كەتمىدىم. 

مېنىڭمـۇ يۈرىكىـم تاش ئەمـەس - دە!

❁❁❁❁❁
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بىزنـى قوغالۋاتقـان دۈشـمەننىڭ ئايىغـى ئۈزۈلـۈپ قالغىنـى يوق. 
گەنسـۇ ئۆلكىسـىگە قاراشـلىق دۇنخۇاڭ شـەھرىدىن مىڭالپ خىتتاي 
ئەسكىرى باسـتۇرۇپ كېلىۋاتاتتى. كەينىمىزدىنمۇ شەرقىي تۈركىستاننىڭ 
خىتتـاي بىلـەن بولغان چېگراسـى ھېسـابلىنىدىغان چاقىلىـق ئارقىلىق 

يەنـە مىڭالرچە خىتتـاي يوپۇرۇلـۇپ كېلىۋاتاتتى. 

گېنېرال ئوسمان باتۇر خىتاب قىالتتى:

»دوسـتلىرىم! تۈگۈلـۈپ ياشاشـتىن جەسـۇرالرچە ئۆلۈشـنى ئەال 
بۈگـۈن كېچـە ماخـەي شـەھرى ھۇجۇمغـا  ئەزىمەتلـەر!  بىلگـەن 
ئۇچرىشـى مۇمكىـن. ئـى دىنسـىز دەۋرنىـڭ شـەرەپلىك شـاھىدلىرى! 
چىلبۆرىلـەر ئىلگىرىلـەش يوللىرىمىزنـى توسـۇپ بولدى. دۈشـمەننىڭ 
قىزىـل بايراقلىـرى ئۇپۇقالرنـى قـان رەڭدە بويىـدى. قاسسـاپ چېغىدا 
بـۇ  ئەممـا  بوغۇزاليـدۇ،  ئاپىرىـپ  قۇشـخانىغا  قوينـى  بىـرەر  كۈنـدە 
دۈشـمەنلەرگە قـوي نېمـە، ئىنسـان نېمـە؟ ئالدىغـا نېمـە ئۇچرىسـا 

ئـۇرۇپ، سـوقۇپ بوغـۇزالپ مېڭىۋاتىـدۇ.

بارىكۆلدىـن تارتىـپ مۇشـۇ يەرگـە كەلگۈچـە مېڭىـپ ئۆتكەن بۇ 
ئـۇزۇن يولىمىـز ئەركىنلىك جەڭچىلىرىنىڭ سـۆڭەكلىرى بىلەن پۈتكەن، 
ئۇالرنىـڭ مۇشـك - ئەنبـەر ھىدلىـق قانلىرى بىلـەن سـۇغۇرۇلغاندۇر. 
سـەپىرىمىز ئـۇزۇن ۋە مۇشـەققەتلىك بىـر سـەپەر بولـدى. نۇرغـۇن 
ئايالـالر ۋە بالىـالر ھەرتەرەپكە قاتىراپ بىزنى، سـۆيگەن كىشـىلىرىنى 

يۈرۈۋاتىدۇ. ئىـزدەپ 

قىزىـل  كۈيلەيدىغـان  رادىئولىرىـدا كوممۇنىسـتالرنى  ئۈرۈمچىنىـڭ 
ناخشـىالر ياڭـراپ ۋەتىنىمىزنـى ئازغـۇن ئىدىيەلەر بىلـەن بۇلغاۋاتىدۇ. 
ۋەتـەن ئوغالنلىـرى ئـۆز ئۆيلىرىـدە مەھبۇسـنىڭ كۈنىنـى كۆرۈۋاتىـدۇ، 



تۈركىستان كېچىلىرى

262

ئەمگـەك الگېرلىرىـدا مەجبۇرىـي ئىشـلىتىلىۋاتىدۇ، ئادەمسـىز چـەت 
قىشـالقالرغا سـۈرگۈن قىلىنىـپ تۈگەشـتۈرۈلۈۋاتىدۇ.

يەنـە نۇرغۇنلىرى ئۆلـۈم مەيدانلىرىدا ئۈنسـىز پىغانلىـرى، ئالالھقا 
يېلىنىشـلىرى بىلـەن ئۆلۈمنىـڭ مىلودىيىسـىنى ياڭرىتىۋاتىـدۇ. ئۇ تىرىك 
شـەھىد  مەيدانىـدا  جـەڭ   – يـەردە  بـۇ  ئاقىۋىتـى  شـەھىدلەرنىڭ 

ئېچىنىشـلىق! بولغانالرنىڭكىدىـن 

دوسـتىلىرىم! جەڭگـە ئاتلىنىۋاتىمىـز، ئەگـەر ئاراڭالردىـن ھايـات 
قالغۇچىـالر بولـۇپ قالسـا، بىزنىـڭ جىھـاد ھېكايىمىزنـى، تارتقـان 
ئـازاب - ئوقۇبەتلىرىمىزنـى دۇنيانىڭ ھەرقايسـى جايلىرىدىكى ئۇخالپ 
ياتقان مۇسـۇلمان ئۈممىتىگە ئاڭالتسـۇن. مەشـرىقتىن مەغرىبكىچە، 
ئەرەب دۇنياسـىدىكى... ھىندونېزىيە، مااليسـىيا، تۈركىيە، ھىندىسـتان، 
پاكىسـتاندىكى... مۇسۇلمان قېرىنداشـلىرىمىزغا ›تۈركىستان ئالالھنىڭ 
ۋە ئىنسـانىيەتنىڭ دۈشـمىنىنىڭ قولىغا چۈشـۈپ ئىككىنچى ئەندەلۇس 
بولـۇپ كەتتـى‹ دېسـۇن. كىـم بىلىـدۇ، مۇسـۇلمانالر بىـر كۈنلـەردە 
غەپلـەت ئۇيقۇسـىدىن ئويغىنىـپ، ھەمكارلىشـىپ دۈشـمەنگە جەڭ 
ئېـالن قىلسـا، ئالـالھ تائـاال ئۇالرغـا نۇسـرەت بېرىپ قالسـا ئەجەب 
ئەمەس. دۇنيانىڭ ھەرقايسـى يەرلىرىدىكى مۇسـۇلمانالرغا ئېيتىڭالر! 
دۈشـمەننىڭ گېزىـت - ژۇرناللىرىغـا ئىشەنمىسـۇن، ئويدۇرمـا تارىخىغا، 

پەلسەپىسـىگە ئىشەنمىسـۇن، چاقىرىقلىرىغا ئالدانمىسـۇن«.

ئوسـمان باتۇر بېشىنى كۆتۈرۈپ ئاسـمانغا قارىدى. ئاندىن قىبلىگە 
يۈزلىنىپ، بىزنـى نامازغا چاقىردى. 

ئەتىسـى دۈشـمەن پۈتـۈن كۈچـى بىلـەن بىزگـە ھۇجـۇم قىلدى. 
جـەڭ ناھايىتى قىزىپ كەتتـى. ئاخىرقى قېتىملىق جەڭدە ئىلكىمىزدىكى 
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ھەممـە نەرسـىمىز – غۇرۇرىمىـز، ئىمانىـي كۈچىمىـز بىلـەن مەيدانغـا 
چۈشـتۇق ۋە مەغلـۇپ بولدۇق. 

ئوسـمان باتۇر دۈشـمەننىڭ قولىغا چۈشـۈپ قالـدى. ئېگىزرەك بىر 
چوققىـدا قـاراپ تۇراتتىـم، ئۇنىـڭ بېشـىنى تىـك تۇتـۇپ مەغرۇرالرچە 
مېڭىۋاتقانلىقىنـى كـۆردۈم. كوممۇنىسـتالر ھـە دەپ ئۇنىـڭ يېڭىدىـن، 
بۆكىدىـن ياكـى تونىنىـڭ پېشـىدىن تارتقۇشـاليتتى. ئوسـمان باتـۇر 
بولسـا پۇت - قولى كىشـەنلىك ھالەتتىمۇ ئۇالرنىـڭ يۈزىگە تۈكۈرۈپ، 

پۇتـالپ بولسـىمۇ بـوي بەرمەيتتى. 

مۇجاھىدلىرىمىـز – شـۇنچە تاالپەتتىـن كېيىـن ھايـات قااللىغـان 
ئازغىنـە جەڭچـى ھەرتەرەپكـە چېچىلىپ كەتتى. لېكىن، ھەممىسـى 

دېگـۈدەك كەشـمىر چېگراسـى تەرەپكـە قـاراپ يـول ئالغـان ئىدى.
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 1951 - يىلى 29 - ئاپرىل كۈنى قەھرىمان گېنېرال ئوسـمان باتۇر 
جـازا مەيدانىغـا ئېلىپ كېلىنـدى. تۈركىسـتانلىق ۋە خىتتـاي بولۇپ 90 
مىڭ كىشـى بـۇ مەيدانغا قاتتىـق تەھدىتلەر بىلەن ھەيـدەپ كېلىنگەن 
بولـۇپ، قەھرىمانغـا بېرىلىدىغان ئۆلۈم جازاسـىنى كۆرۈشـكە زورالنغان 

ئىدى. شـۇنداق قىلىپ، ئوسـمان باتۇر شـەھىد بولـۇپ كەتتى. 

ئوسمان باتۇرنىڭ سازايى قىلىنىشى

 مېنـى تونۇمايدىغـان بىـر توپ كىشـىنىڭ ئارىسـىدا قالغـان ئىدىم. 
ئەمەلىيەتتىمـۇ تونۇلـۇپ قالماسـلىق ئۈچـۈن دۇنخۇاڭدىـن كەلگـەن 
ئەسـكەرلەرنىڭ كىيىمىنـى كىيىۋالغان ئىدىم. شـەھىد ئوسـمان باتۇرغا 
قاراپ، كۆزلىرىمدىن ياش قۇيۇلۇپ تۇرسـىمۇ ئەسـەبىيلەرچە كۈلەتتىم. 

»ياشىسـۇن ئادالـەت!« دەپ ۋارقىرايتتىـم مەجنۇنالرچە. 

 شـۇم نىيەتلەرنىـڭ كۆڭلىدەك قاپقاراڭغۇ بىر كېچىـدە يولغا چىقتىم. 
نەچچـە  بىـر  قوشـۇلدۇم.  قاچقانالرنىـڭ سـېپىگە  دېڭىزىدىـن  ئـوت 
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كېچىلىـك جاپالىـق سـەپەردىن كېيىـن، كەشـمىر چېگراسـىغا يېتىـپ 
كەلـدۇق. يىگىرمـە مىڭ قوزغىالڭچـى جەڭچىدىن بـۇ يەرگىچە يېتىپ 
كېلەلىگىنـى پەقـەت ئـۈچ يـۈز ئەتراپىدىكـى كىشـى ئىـدى. چۈنكـى، 
قىلىـپ،  قامـال  قاتتىـق  يولالرنـى  تۇتاشـقان  دۈشـمەنلەر چېگراغـا 
تىبەتنىڭ سـىنكۇرس، كۇتساۋ ۋە باشقا شـەھەرلىرىدە جەڭچىلىرىمىزنى 
قوغـالپ يۈرۈپ ئوققا تۇتۇۋاتاتتى. دۈشـمەنمۇ خېلى قاتتىق تاالپەتكە 
ئۇچرىـدى. ئاخىـرى بىزدىـن چېگراغا يېتىـپ كېلەلىگەن ئـۈچ يۈزدەك 
كىشـى كەشـمىر تەۋەلىكىگـە ئۆتتـۇق. كۆپىنچىسـى ئېـرى شـەھىد 
بولـۇپ تـۇل قالغـان ئايالـالر، دادىسـىدىن ئايرىلىـپ يېتىـم قالغـان 

كىچىـك بالىـالر ئىدى. 

نىھايـەت، كەشـمىر پايتەختى سـرىناگارغا يېتىپ كەلـدۇق. بىزدىن 
بـۇرۇن يېتىـپ كەلگـەن تۈركىسـتانلىق مۇھاجىرالردىـن بىـر جامائەت 
ئالدىمىزغـا چىققـان بولـۇپ، كۆزلـەر ئاالمـان ئىچىدىـن تونۇشـلىرىنى 
ئىزدىشـەتتى، تېپىشـقانالر قۇچاقلىشـىپ كۆرۈشـۈپ دېگەندەك ئەتراپ 
قاينـام - تاشـقىنلىققا چۆمـۈپ كەتتـى. سـەپەرنىڭ ھاردۇقـى قاتتىـق 
يەتكـەن ۋە نەچچـە كېچىدىن بېرى ئۇيقۇسـىز بولغىنىـم ئۈچۈنمىكىن، 
بىـر بۇلۇڭدا ئۇخالپ قاپتىمەن. قانچىلىك ۋاقىت ئۆتكىنىنى بىلمەيمەن. 
يۇمشـاققىنە بىر قولنىڭ يۈزلىرىمنى مېھىر بىلەن سىلىشـىدىن ئويغىنىپ 

كۆزۈمنـى ئاچتىـم. ئويغانسـام، كـۈن پاتاي دەپ قالغـان ئىكەن.

يـاق، ئويغانمىغان ئوخشـايمەن. چـۈش كۆرۈۋاتامدىمەن قانداق؟! 
ئـاھ خـۇدا!... كەشـمىر ئاياللىرىنىـڭ كىيىمىگـە ئوخشـايدىغان كىيىـم 
كىيىۋالغـان چولپـان كـۆز ئالدىمـدا تۇراتتـى. ئۇنىـڭ يېنىـدا چوپچوڭال 
بولـۇپ قالغان ئوغلـۇم. توغرا، مەن ئۇنـى تونۇۋالدىـم! ئاپتاپتا كۆيۈپ 
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بۇغـداي ئۆڭلـۈك بولـۇپ قالغان بـۇ چىرايلىـق يىگىت مېنىـڭ ئوغلۇم 
! شۇ

ئوغلۇمنىـڭ چاچلىرىنـى تويمـاي - تويمـاي پۇراشـقا، چولپاننىـڭ 
قۇيۇالتتـى.  ياشـالر  كۆزلىرىمدىـن  باشـلىدىم.  سىالشـقا  يۈزلىرىنـى 
بوغۇزۇمغـا بىـر تۈگۈنچـەك تـۇرۇپ قالغانـدەك بولـۇپ تىلىـم گەپكـە 
كەلمەيۋاتاتتى. چولپاننىڭ كۆزلىرى شـادلىق ياشـلىرىغا تولغان بولۇپ، 
مېنـى باغرىغـا باسـتى. ئوغلۇممـۇ مېنـى چىـڭ قۇچاقلىۋالغـان ئىدى. 
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– سـىلىنى ئۆلۈمدىـن قۇتۇلـۇپ قـاالر دەپ ئويلىمىغـان ئىدىـم، 
مۇسـتافا. كۆزلىرىمگە ئىشـىنەلمەيۋاتىمەن. چاچلىرىغا قىرو چۈشـۈپتۇ، 
يۈزلىرىنـى يىلالرنىـڭ يول - يـول ئىزلىرى قاپالپتۇ. سىلىسـىز ئۆتكەن 

بـۇ يىلالر بىـر ئەسـىردەك بىلىندى. 

باالمنىڭ پېشانىسىگە مېھىر بىلەن سۆيۈپ قويۇپ:

– مۇسـۇلمان خەلقىمنـى چېگرانىـڭ ئـۇ تەرىپىـدە، خىتتـاي ۋە 
ئـورۇس ئىككـى يىرتقۇچنىـڭ پەنجىسـى ئارىسـىغا تاشـالپ قويغىنىم 

ئۈچـۈن كۆڭلـۈم تولىمـۇ يېرىـم، – دېدىـم.

چولپاننىـڭ چىرايـى بىر قەۋەت قايغۇ - ئەلـەم بىلەن قاپالنغاندەك 
سـولغۇن ئىدى. ھەسرەت بىلەن:

– بەيتـۇل ھەرەمگـە بېرىشـنى بـەك ئـارزۇ قىالتتىـم. مەككـەدە 
ياكـى مەدىنـەدە ياشـاپ قالسـاق، نېمىدېگـەن ياخشـى بوالتتـى، – 

پىچىرلىـدى. دەپ 

كېتىۋاتقـان  سـىڭىپ  قوينىغـا  قاراڭغۇلـۇق  بۇرۇلـۇپ  كەينىمگـە 
ئۇپۇققـا قارىدىـم. مەسـجىدنىڭ بوسۇغىسـىدا شـاھادەت شـەربىتىنى 
ئىچكـەن مەنسـۇر دورغىنـى ئەسـلىدىم. تۆمـۈر رېشـاتكىالر كەينىدە 
جـان ئۈزۈشـكەن مۆمىـن قېرىنداشـلىرىم يادىمغـا كەلـدى. ئوسـمان 
باتۇرغـا ئەگىشـىپ كىرگـەن جەڭلەردە شـەھىد بولغان سەپداشـلىرىم 
كـۆز ئالدىمـدا نامايەن بولدى. ئوسـمان باتۇرنى جـازا مەيدانىغا ئېلىپ 
كېتىـپ بارغـان چاغدىكـى ئادەم دېڭىزىنىـڭ سىماسـى كۆزۈمگە قايتا 

بولدى.  كۆرۈنگەنـدەك 

– بەيتۇل ھەرەمگە بارايلى، – دېدىم مەن غەمكىن ئاھاڭدا:
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 – چارچـاپ، ھالىدىـن كەتكـەن روھىمىزنى تىرىلـدۈرۈش ئۈچۈن 
مۇقـەددەس زەمـزەم تامچىلىرىغـا ئېھتىياجىمىز بار. 

خىيـال قۇشـلىرىم قاناتالنـدى. مانـا مـەن بىر تـوپ ھاجىالرنىڭ 
ئارىسـىدا، خىتتـاي ۋە رۇسـالرنىڭ تۆمـۈر قەپەسـلىرىدىن قۇتۇلغـان 
تـوۋالپ  ئازادلىـق خـۇش خەۋىرىنـى يەتكـۈزۈپ  مۇسـۇلمانالرنىڭ 
يۈرەتتىـم. مانا كېپەنلىرىنى يىرتىپ تاشـالپ، تەۋھىد بايرىقى ئاسـتىدا 
جـەم بولـۇپ، ئاسـارەتتىكى مىليونلىغـان قېرىنداشـلىرىنى قۇتقۇزۇش 
ئۈچـۈن يولغـا چىققـان مىليـارد كىشـىلىك مۇسـۇلمان جەڭچىلـەر 

قوشـۇنى ئىچىـدە تۇراتتىم... 

مانا بۇ مېنىڭ ھېكايەم. 

تۈگىدى.

❁❁❁❁❁ 
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كىتابتىكى بەزى شەخسلەرنىڭ تەرجىمىھالى

ئىمــام بۇخارىــي: مۇھەممــەد ئىبنــى ئىســمائىل ئىبنــى ئىبراھىــم 
ئەلبۇخارىــي )ئەبــۇ ئابدۇلــالھ(. )ھ. 194 – 256 / م. 810 – 
870( ئــەڭ مەشــھۇر ھەدىــس ئالىمــى. ئــەڭ ئىشــەنچلىك ســەھىھ 

ــى. ــڭ مۇئەللىف ــەھىھۇل بۇخارىي«نى ــى »س ــلەر توپلىم ھەدىس

ــى  ــى ئىبن ــى ئەل ــالھ ئىبن ــى ئابدۇل ــەين ئىبن ئىبنــى ســىنا: ھۈس
ســىنا )ئەبــۇ ئەلــى(. )ھ. 370 – 428 / م. 980 – 1037( ئوتتــۇرا 

ئەســىر تېبابىتىنىــڭ ئــەڭ تونۇلغــان ھەكىمــى.

ئەبــۇ نەســىر فارابىــي: مۇھەممــەد ئىبنــى مۇھەممــەد ئىبنــى 
تارخــان ئىبنــى ئۇزلــۇغ ئەلفارابىــي ئەتتۈركىــي. )ھ. 258 – 339 / م. 
871 – 950( ئىســالم پەلسەپىســىگە مېتــود، ئاتالغــۇ ۋە مەســىلىلەر 

ــۈرك پەيالســوپ. نۇقتىســىدىن ئاســاس ســالغۇچى مەشــھۇر ت

ئەبــۇ رەيھــان بىرۇنىــي: مۇھەممــەد ئىبنــى ئەھمــەد ئەلبىرۇنىــي. )ھ. 
ــكا،  ــترونومىيە، ماتېماتى ــتا ئاس 362 – 440/ م. 973 – 1048( باش
ــق  ــى قاتارلى ــالر تارىخ ــخ ۋە دىن ــە، تارى ــەت، جۇغراپىي ــكا، تېباب فىزى
ــا  ــالم ۋە دۇني ــۈرك ئىس ــان، ت ــەر قالدۇرغ ــاھەلەردە ئەس ــۈك س تۈرل

ــرى. ــن بى ــەڭ مەشــھۇر ئالىملىرىدى ــڭ ئ تارىخىنى
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ــۇر، 1889 -  خوجــا نىيــاز ھاجــى ئېمىننىيــاز ھاجــى ئوغلــى: ئۇيغ
يىلــى قۇمــۇل شــارالر تېغىــدا تۇغۇلغــان. 1912 - يىلىدىكــى تۆمــۈر 
خەلىپــە يېغىلىقىغــا قاتناشــقانلىق جىنايىتــى بىلــەن شامەقســۇت ۋاڭ 
تەرىپىدىــن تۇتــۇش بۇيرۇقــى چىقىرىلىــدۇ. قۇمۇلدىــن قېچىــپ چىقىــپ 
تۇرپــان، ئالتــاي، چۆچــەك تەرەپلــەردە بىــر نەچچــە يىــل تۇرغاندىــن 
كېيىــن، ئۆكتەبىــر ئىنقىالبــى ھارپىســىدا يەتتەســۇغا ئۆتــۈپ كېتىــدۇ. 
ــر  ــدۇ ۋە بى ــە بارى ــە ھەجگ ــن، مەككەگ ــن كېيى ــر ئىنقىالبىدى ئۆكتەبى
نەچچــە يىلدىــن كېيىــن ئــاۋۋال رۇســىيەگە، كېيىــن )1923 - يىلــى( 
ۋەتەنگــە قايتىــدۇ. باشــتا ئۈرۈمچىــدە تــۇرۇپ قۇمۇلنىــڭ ۋەزىيىتىدىــن 

خــەۋەر ئېلىــپ تۇرىــدۇ.

1928 - يىلــى 16 - مايــدا شامەقســۇت ۋاڭ ئۆلگەندىــن كېيىن، 
قۇمۇلغــا قايتىــدۇ. كىچىكىدىــن مەدرىســەدە ئىلىم تەھســىل قىلغان ۋە 
كېيىــن يــۇرت كېزىــپ دۇنيــا كۆرگــەن بىــرى بولــۇش ســۈپىتى بىلــەن 
ــرى ۋە خەلقچىللىقــى  ــدە دىندارلىقــى، پىكىرلى قۇمــۇل خەلقــى ئىچى
جاھانكــەزدى  ۋە  قوزغىــالڭ  ئۆتمۈشــتىكى  تونۇلىــدۇ.  بىلــەن 
باشــالنغان  باشــباھاردا  يىلــى   -  1931 بىلــەن  تەجرىبىلىــرى 
قۇمــۇل دېھقانــالر قوزغىلىڭىغــا رەھبەرلىــك قىلىــدۇ. قۇمۇلدىــن 
باشــالنغان ئىنقىــالب تۇرپــان، كــورال، قاراشــەھەر ۋە ئاقســۇالرغىچە 
يېيىلىــپ، 1933 - يىلــى كاشــغەردە »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم 
جۇمھۇرىيىتــى« ئېــالن قىلىنىــپ، خوجــا نىيــاز ھاجــى جۇمھۇرىيەتنىڭ 
ــاالھىيىتى  ــۇق س ــس جۇمھۇرل ــايلىنىدۇ ۋە رەئى ــۇپ س ــى بول رەئىس
بىلــەن ئەنگىلىيــە، تۈركىيــە قاتارلىــق ئەللەرگــە رەســمىي مەكتۇپــالر 
يازىــدۇ. 86 كــۈن مەۋجــۇد بولغــان بــۇ جۇمھۇرىيــەت ئىچكــى نىــزاالر 
ۋە تۇڭگانالرنىــڭ توختاۋســىز پاراكەندىچىلىكــى، رۇســالرنىڭ بېســىمى 
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ــىدە  ــرى نەتىجىس ــە - نەيرەڭلى ــەينىڭ ھىيل ــېڭ شىس ــۇنداقال ش ش
1934 - يىلــى فېۋرالــدا شــېڭ شىســەي بىلــەن كېلىشــىم تۈزۈلــۈپ، 
تارىختــا تۇنجــى قېتىــم قۇرۇلغــان »ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى« – 
ئاساســىي قانــۇن، ھەربىــي ۋە مەمۇرىــي سىســتېمىغا ئىگە، پاســپورت 
ــى  ــەت ھۆكۈمىت ــالمىي جۇمھۇرىي ــتۇرغان ئىس ــۇل باس ــپ پ تارقىتى
تارقىلىــپ كېتىــدۇ. خوجــا نىيــاز ھاجــى ئاتالمىــش شــىنجاڭ ئۆلكىلىك 
ــىنجاڭ  ــي ش ــش جەنۇبى ــى ۋە ئاتالمى ــن رەئىس ــڭ مۇئاۋى ھۆكۈمەتنى
ھەربىــي قوماندانــى ئۇنۋانــى بىلــەن 1934 - يىلــى ئاۋغۇســتتا 
ئۈرۈمچىگــە كېلىــدۇ. 1937 - يىلــى 12 - ئۆكتەبىــر كۈنــى ئاتالمىش 
»ياپــون جاھانگىرلىكىنىــڭ قۇيرۇقــى« دېگــەن تۆھمەت بىلەن شــېڭ 
شىســەي تەرىپىدىــن قاماققــا تاشــلىنىدۇ. بىــر يىــل تۈرمىــدە ياتقاندىن 
كېيىــن، 1938 - يىلــى كــۈزدە ســوراققا تارتىلىــپ، شــۇ قاتــاردا ســالىھ 
ــۈپ،  ــۇپ ئۆلتۈرۈل ــى بوغ ــق 108 كىش ــبەگ قاتارلى ــا، يۇنۇس دورغ
ســايئوپۇنىڭ غەربىدىكــى تاغقــا كۆمۈلىــدۇ. 1947 - يىلــى 4 - ئايــدا 
ــىمى  ــە مۇراس ــقان تەزىي ــالر قاتناش ــىمى قاتارلىق ــان قاس ئەھمەدج
بىلــەن خوجــا نىيــاز ھاجــى ۋە شــەرىپخان تۆرىلەرنىــڭ جەســەتلىرى 

ــدۇ. ــە قىلىنى شــامالباغدىكى شــەھىدلىككە دەپن

ــتانىدە  ــان ئاس ــى تۇرپ ــۇر، 1887 - يىل ــى: ئۇيغ ــۇد مۇھىت مەھم
ــەن  ــى بىل ــۇت مۇھىت ــى مەخس ــى ئاكىس ــان. 1932 - يىل تۇغۇلغ
بىرگــە تۇرپــان قوزغىالڭچىلىرىغــا يېتەكچىلىــك قىلغــان. ئىنقىالبچىالر 
ــەت قىلىــپ بىرگــە جــەڭ  ــا بەيئ ــاز ھاجىغ ــەن بىرگــە خوجــا نىي بىل
قىلغــان. تۇڭگانالرغــا قارشــى كاشــغەر كوناشــەھەرنى قوغداشــتا چوڭ 
تىرىشــچانلىق كۆرســەتكەن. خوجــا نىيــاز ھاجــى ئاتالمىــش ئۆلكىلىك 
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ھۆكۈمەتنىــڭ مۇئاۋىــن رەئىســى بولــۇپ ئۈرۈمچىگــە مېڭىــش 
ــدا  ــە نامى ــىمالرنى 6 - دىۋىزىي ــان قىس ــغەردە قالغ ــىدا كاش ھارپىس
ــرال )ســىجاڭ(  ــى گېنې ــە تەشــكىللەپ، مەھمــۇد مۇھىت ــر دىۋىزىي بى
ــل  ــى 2 - ئاپرې ــان. 1937 - يىل ــغەردە قالغ ــەن كاش ــى بىل ئۇنۋان
كۈنــى بىرقانچــە يېقىنلىــرى بىلــەن ھىندىســتانغا چىقىــپ كەتكــەن. 
ھىندىســتاندا بىــر مەزگىــل تۇرغاندىــن كېيىــن، ياپونىيەنىــڭ توكيوغــا 
بارغــان. 1944 - يىلــى ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــى مەزگىلىــدە ئاۋۋال 
ــەن.  ــىئەنگە كەلگ ــن ش ــا، كېيى ــى بېيجىڭغ ــالر كونتروللۇقىدىك ياپون
ــان.  ــات بولغ ــەن ۋاپ ــۈرەك كېســىلى بىل ــى شــىئەندە ي 1945 - يىل

ــاي  ــى ئالت ــازاق، 1899 - يىل ــى: ق ــۇر ئىســالم ئوغل ئوســمان بات
ــى  ــۋرال ۋە 1941 - يىل ــى فې ــان. 1940 - يىل ــدا تۇغۇلغ كۆكتوقاي
ئىيۇندىكــى ئالتــاي خەلقىنىــڭ شــېڭ شىســەي ھاكىمىيىتىگــە 
ــا قاتناشــقان.  ــق قوزغىالڭغ ــپ بارغــان ئىككــى قېتىملى قارشــى ئېلى
ــى  ــە ئىكك ــى ئىيۇلغىچ ــن 1943 - يىل ــى ئۆكتەبىردى 1941 - يىل
قېتىملىــق قوزغىالڭنىــڭ قالــدۇق كۈچلىرىنــى يىغىــپ، 1945 - 
يىلــى ســىنتەبىرگىچە داۋام قىلغــان ئالتــاي قوزغىلىڭىنىــڭ رەھبىــرى 
ۋە »ئالتــاي ھۆكۈمىتى«نىــڭ باشــلىقى بولغــان. 1945 - يىلــى 
ئۆكتەبىــردە »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتى«گە بەيئــەت قىلغان. 
1947 - يىلــى فېۋرالغىچــە شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى 
ــن  ــى فېۋرالدى ــان. 1948 - يىل ــى بولغ ــڭ ۋالىيس ــاي ۋىاليىتىنى ئالت
1949 - يىلى شــەرقىي تۈركىســتان خىتتــاي كومپارتىيســى تەرىپىدىن 
ئىســتىال قىلىنغانغــا قــەدەر ئالتــاي ۋالىيســى بولغــان. كومپارتىيەنىــڭ 
 - 1949 باتــۇر  ئوســمان  قىلغــان  رەت  قەتئىــي  ھاكىمىيىتىنــى 
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ــق  ــاي ئازادلى ــش خىتت ــە ئاتالمى ــى مارتقىچ ــن 1951 - يىل يىلىدى
ئارمىيەســى بىلــەن تىركەشــكەن بولســىمۇ، ئاقىۋەتتــە خىتتايالرنىــڭ 
ــى  ــڭ 29 -كۈن ــى 4 - ئاينى ــان. 1951 - يىل ــا چۈشــۈپ قالغ قولىغ
»باندىــت«، »ئەكســىلئىنقىالبچى« قالپىقــى بىلــەن ئۆلــۈم جازاســىغا 
ھۆكــۈم قىلىنىــپ ئوققــا تۇتۇلغــان. قالــدۇق كۈچلەرنىــڭ تىركىشىشــى 
1953 - يىلىغىچــە داۋام قىلغــان. ئاخىرىــدا خىتتــاي كوممۇنىســتلىرى 
ــۈلھى  ــرى س ــان ئوغۇللى ــۇر بولغ ــقا مەجب ــۈلھى قىلىش ــەن س بىل
مەزمۇنىغــا بىنائــەن، ئوســمان باتۇرنىــڭ مېيىتىنــى ئالتــاي كۆكتوقايغــا 

ــان.  ــە قىلغ ــا دەپن ــى ئاۋۇلىغ ــپ كۈرت ــپ بېرى ئېلى

شــەرىپخان تــۆرە: قــازاق، 1900 - يىلــى ئالتــاي قــران دەرياســى 
ــڭ  ــاي قازاقلىرىنى ــەداي ئالت ــى كۆگ ــان. 4 - بوۋىس ــدا تۇغۇلغ بويى
تۇنجــى ۋاڭىــدۇر. ئاخىرقــى جۈنــۋاڭ جىڭىســقان ئوغلــى ئەلەنۋاڭنىــڭ 
ئاتــا بىــر، ئانــا باشــقا قېرىندىشــى. 1920 - يىلى رۇســىيەگە ئوقۇشــقا 
بارغــان. 1922 - يىلــى ئۈرۈمچىــدە يــاڭ زېڭىشــىن ئاچقــان موڭغۇل 
ــم  ــا ھاكى ــى بۇرۇلتوقايغ ــدە ئوقۇغــان. 1927 - يىل ــازاق مەكتىپى - ق
ــاڭ زېڭشــىن  ــن باشــالپ ي ــەن. 1928 - يىلىدى ــپ تەيىنلەنگ قىلى
ئىســتىبدادىغا قارشــى ھەرىكــەت باشــالتقان. 1930 - يىلــى جىــن 
شــۇرېن تەرىپىدىــن ئۈرۈمچىگــە چاقىرتىلىــپ ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ 
ئەزاســى بولغــان. 1933 - يىلــى ئالتايــدا مەدەنىــي مائارىپنــى يولغــا 
ــت -  ــتۈرۈپ گېزى ــك يېتىش ــەر تېخنى ــە 12 نەپ ــان. مەكتەپت قويغ
ژۇرنــال چىقارغــان. ئالتايغــا كىنــو ئاپپاراتىنــى ئەكەلگــەن. ماجۇڭيىــڭ 
ــدە،  ــىپ كىرگەن ــا بېس ــڭالر ئالتايغ ــى، ماخېيى ــىملىرىدىن ماج قىس
قوشــۇن تەشــكىللەپ ئۇالرنــى قوغــالپ چىقىرىــپ، ئالتاينىــڭ 
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ئامانلىقىنى ســاقلىغان. شــېڭ شىســەي شــەرىپخاننى ئالتاي ۋالىيســى 
ــتۈرگەن.  1939 -  ــپ ئۆس ــى قىلى ــزون قوماندان ــۇمچە گارنى ۋە قوش
ــۈچ مىللــەت قۇرۇلتىيىغــا  ــى ئ ــردە شــېڭ شىســەي ئۇن يىلــى ئۆكتەبى
تەكلىــپ قىلىــپ ئۈرۈمچىگــە چاقىرتىــدۇ ۋە يىغىندىــن كېيىــن ئالتايغــا 
ــپ 1942  ــا ئېلىنى ــل قولغ ــى 11 - ئاپرې ــاي 1940 - يىل قايتۇرۇلم
- يىلــى تۈرمىــدە ئۆلتۈرۈلگــەن. جەســىتى 1947 - يىلــى تېپىلىــپ، 
ــالردا  ــان. 1990 - يىل ئۈرۈمچــى شــامالباغ قەبرىســتانلىقىغا قويۇلغ

جەســىتى ئالتايغــا يۆتكــەپ كېتىلگــەن.

ئوســمان ئېلــى: قىرغىــز، ئۇلۇغچاتلىــق. يــاڭ زېڭىشــىن ۋە جىــن 
شــۇرېن دەۋرلىرىــدە ئەســكەر بولغــان، خىتتايچــە بىلەتتــى. ئــۇرۇش 
تەجرىبىســى كــۆپ، ئاتلىــق ئەســكەر كوماندىــرى بولغــان. 1933 - 
يىلىنىــڭ بېشــىدا كاشــغەرنى ئىشــغال قىلىــپ خىتتايالرنــى قوغــالپ 
ــغەر  ــپ، كاش ــۇپ قىلىنى ــن مەغل ــاڭ تەرىپىدى ــان. ماجەنس چىقارغ
ــپ  ــان. يېڭىلى ــۇر بولغ ــكە مەجب ــپ كېتىش ــەھەردىن چىقى كوناش
ــەت  ــالدا ھەرىك ــن، قاقش ــن كېيى ــا قايتقاندى ــات تاغلىرىغ ئۇلۇغچ
قىلىــپ قايتــا بــاش كۆتۈرمەكچــى بولغــان، ئەممــا مەغلــۇپ بولــۇپ 

ــدە ئۆلتۈرۈلگــەن. ــا چۈشــۈپ تۈرمى قولغ

ئورازبېــك: ســوۋېت ئىتتىپاقىدىكــى باســمىچى قىرغىزالردىــن 
ئىــدى، 1933 - يىلــى كاشــغەرگە قېچىــپ كەلگــەن. ئوســمان ئېلــى 
ــڭ  ــالتقاندا، ئۇنى ــيان باش ــى ئىس ــە قارش ــەي( گ ــا دوت ــاۋۋۇ )م ماش
ســېپىگە قوشــۇلغان. 1933 - يىلى 12 - نويابىر كاشــغەردە قۇرۇلغان 
ــە  ــەت مۇداپىئ ــى« دۆل ــالم جۇمھۇرىيت ــتان ئىس ــەرقىي تۈركىس »ش
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نازىــرى )ســەر ئەســكەر( بولغــان. ئۇ »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم 
جۇمھۇرىيىتــى« تارقىتىلغاندىــن كېيىــن، ئۇلۇغچــات تاغلىرىغــا چىقىــپ 

كەتكــەن ۋە ئىــز - دېرىكــى بولمىغــان.

ئازاقتــا  ئاتــۇش  يىلــى   -  1883 ســابىت دامولــال ئابدۇلباقــى: 
تۇغۇلغــان. باشــالنغۇچ دىنىــي تەربىيەنــى ئازاقتــا چــوڭ ئەلــەم ئاخۇنۇم 
ــەدە  ــق مەدرىس ــغەر خانلى ــن كاش ــان. كېيى ــىدىن ئالغ ــەن كىش دېگ
ئوقۇغــان. 1910 - يىلــى ئابدۇقادىــر دامولــالم ھــەم مامــۇت ئاخــۇن 
ــرى  ــپ يۇقى ــا بېرى ــەن، بۇخاراغ ــى بىل ــڭ دەۋەت قىلىش دامولالمالرنى
ــە  ــالپ ۋەتەنگ ــىنى تامام ــى ئوقۇش ــان. 1914 - يىل ــات ئالغ مەلۇم
سۇيىقەســتكە  دامولــالم  ئابدۇقادىــر  يىلــى   -  1924 قايتقــان. 
ئۇچرىغاندىــن كېيىــن، سۇيىقەســتچىلەرنىڭ نىشــانى ســابىت دامولالمغا 
مەركەزلەشــكەن. بۇنــى ســەزگەن ســابىت دامولــالم 1925 - يىلــى 
ھەجگــە بېرىــش باھانىســى بىلــەن ئىلىغــا چىققــان. ســابىت دامولالم 
ــڭ  ــۇ ۋە تۈركچــە، ئەرەبچــە، پارســچە ئەدەبىياتنى ــي ئىلىملەردىم دىنى
ــۇر  ــا، مەزك ــان بولغاچق ــىل قىلغ ــم تەھس ــۇ ئىلى ــۈل تۈرلىرىدىم پۈتك
ــۆزلەش،  ــلۇبتا س ــي ئۇس ــدە نەزمى ــرىي، بەزى ــدە نەس ــالردا بەزى تىل
يېزىــش كامالىتىگــە يەتكــەن. ئــۇ 1927 - يىلىدىــن باشــالپ، غۇلجا 
شــەھرى دەڭ مەســچىتىدە »قۇرئــان كەرىم«نــى ئۈچ يىلغىچــە ئاغزاكى 
ــۇرات  ــى م ــدا چۆچەكتىك ــى غۇلجى ــان. 1930 - يىل ــە قىلغ تەرجىم
ئەپەندىدىــن تەلىــم ئېلىــش باھانىســى بىلــەن ۋەزىيەتنــى كۆزەتكىلــى 
ــەن  ــرا بىل ــن بۇغ ــەد ئىمى ــلىق مۇھەمم ــەن قاراقاش ــان، خوت چىقق
پىكىرلەشــكەن. ئــۇ شــۇ يىلــى كــۈزدە كاشــغەر ۋە ئاتۇشــتىن چىققــان 
ــى  ــۈزدەك كىش ــق ي ــى قاتارلى ــۇپ ھاج ــالم، ياق ــىدىن دامول شەمش
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بىلــەن بىرلىكتــە ئــون نەچچــە ياشــلىق ئوغلــى ئابدۇلالھنــى ئېلىــپ 
ــادا  ــى ئ ــەج پائالىيىتىن ــاردا، ھ ــى باھ ــان. 1931 - يىل ــە ماڭغ ھەجگ
قىلىــپ بولغاندىــن كېيىــن، ئىلمىــي زىيارەتتــە بولــۇش ئۈچۈن ســەئۇدى 
ئەرەبىســتانى، تۈركىيــە قاتارلىــق جايــالردا تەكشــۈرۈش، ئۆگىنىــش ۋە 
ئىلمىــي ســۆھبەتلەرنى ئېلىــپ بارغــان. تۈركىيــەدە ئىلمىــي زىيارەتتــە 
ــۆھبەت  ــرى س ــالم ئالىملى ــا ئىس ــىردا دۇني ــدا، مىس ــان چېغى بولۇۋاتق
يىغىنــى ئېچىلىدىغانلىقىدىــن خــەۋەر تېپىــپ، يىغىنغــا ئۈلگــۈرۈپ 

ــان. ــە بارغ قاھىرەگ

ــا يېتىــپ  ــدا قاغىلىقق ــى 12 - ئاي ســابىت دامولــالم 1932 - يىل
ــى 24 -  ــۇدۇل خوتەنگــە بارغــان. 1933 - يىل ــن ئ كەلگــەن، ئاندى
فېــۋرال، قاراقاشــتا قوزغىــالڭ پارتلىغــان. 1933 - يىلــى ئاپرېلغىچــە 
ــدا  خوتــەن تەۋەســى قوزغىالڭچىالرنىــڭ قولىغــا ئۆتكــەن. 5 - ئاپرېل
»خوتــەن ئىســالم ھۆكۈمىتــى« قۇرۇلغان. ســابىت دامولــالم قوزغىالڭ 
جەريانىــدا، يەكــەن قوزغىالڭچىلىــرى بىلــەن خوتــەن قوزغىالڭچىلىرى 
ــتۇرغان. 15 -  ــك ياراش ــى مۇۋەپپەقىيەتلى ــىدىكى زىددىيەتن ئوتتۇرىس
ئاۋغۇســت ســابىت دامولــالم كاشــغەر شــەھرىدە خوتــەن ھۆكۈمىتىنىڭ 
ــىنتەبىر  ــان. 10 - س ــىنى قۇرغ ــقۇرۇش ئىدارىس ــش باش ــغەر ئى كاش
بــۇ ئىدارىنــى ئەمەلدىــن قالــدۇرۇپ، ئۇنىــڭ ئورنىغــا »شــەرقىي 
ــق  ــى قۇرغــان. ئىككــى ئايلى تۈركىســتان مۇســتەقىللىق جەمئىيىتى«ن
پۇختــا تەييارلىــق خىزمىتىدىــن كېيىــن، 1933 - يىلــى 12 - نويابىــر 
كاشــغەردە »شــەرقىي تۈركىســتان ئىســالم جۇمھۇرىيىتــى« قۇرۇلــۇپ، 
كۆنچــى مەھەللىســىنىڭ ئالدىدىكــى مەيدانــدا بايــراق چىقىرىلغــان. بــۇ 
ــراق چىقىرىلىــپ،  ــدى. باي ــراق ئى ــۇق كــۆك باي ــاي - يۇلتۇزل ــراق ئ باي
جۇمھۇرىيــەت قۇرۇلغانلىقىنــى جــاكارالش چــوڭ يىغىنىــدا، ھۆكۈمــەت 
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ــالن  ــى ئې ــەت مارش ــۇن ۋە دۆل ــىي قان ــى، ئاساس ــكىلىي ئاپپارات تەش
ــتالىن  ــى« س ــالم جۇمھۇرىيىت ــتان ئىس ــەرقىي تۈركىس ــان. »ش قىلىنغ
ھۆكۈمىتــى بىلــەن شــېڭ شىســەي ھۆكۈمىتىنــى قاتتىــق ساراســىمىگە 
ســالغان. خوجىنىيــاز ھاجــى ســتالىن ھۆكۈمىتىنىــڭ تەلىپىگــە كۆنگەن 
ھەمــدە ســابىت دامولــالم قاتارلىــق كىشــىلەرنى قولغــا ئېلىــپ، شــېڭ 

شىســەيگە تاپشــۇرۇپ بېرىشــكە ۋەدە قىلغــان. 

1934 - يىلــى ئاپرېلــدا، خوجىنىيــاز ھاجــى يەكەنــدە زېرىــپ قارى 
ھاجــى، شەمشــىدىن دامولــالم، ئابالخــان ســۇلتانبەگ قاتارلىــق تۆرت 
كىشــىنى نەزەربەنــد قىلغــان. ئاپرېلنىــڭ 13 - كۈنى، مەھمــۇد مۇھىتى 
ــابىت  ــپ، س ــا ئەۋەتى ــى قاغىلىقق ــۇر تۈەنجاڭن ــتىدىكى غوپ ــول ئاس ق
ــالم  ــابىت دامول ــى س ــاز ھاج ــان. خوجىنىي ــا ئالغ ــى قولغ دامولالمن
بىلــەن زېرىــپ قــارى ھاجىنــى ئاقســۇغا يــاالپ ئېلىــپ كېلىــپ، شــېڭ 
شىســەينىڭ ئاقســۇدىكى قىســىملىرىغا تاپشــۇرۇپ بەرگــەن. ســابىت 
دامولــالم 1934 - يىلى شــېڭ شىســەينىڭ ئۈرۈمچىدىكى تۈرمىســىگە 
قامالغــان. 1940 - يىلــى ئۈرۈمچــى ئىككىنچــى تۈرمىنىــڭ باشــلىقى 
ــەن تونۇشــۇپ  ــالم بىل ــزۇ ســابىت دامول ــدى ئىســىملىك خۇي ــۇ بىن ل
قالغــان. لــۇ بىنــدى ســابىت دامولالمنىــڭ تەلىپىگــە بىنائــەن ئۇنىڭغا 
»قۇرئــان كەرىــم« بىلــەن قەغــەز - قەلــەم ئەكىرىــپ بەرگــەن ھەمدە 
ســابىت دامولالمنىــڭ ياشــاش مۇھىتىنــى ياخشــىالپ بەرگــەن. شــۇ 
ــۇر  ــى ئۇيغ ــان كەرىم«ن ــالم »قۇرئ ــابىت دامول ــالپ، س ــن باش كۈندى
ــا  ــون ئايغ ــكەن ۋە ئ ــقا كىرىش ــىر قىلىش ــە - تەپس ــا تەرجىم تىلىغ
ــان.  ــۇق تاماملىغ ــىرىنى تول ــە - تەپس ــا تەرجىم ــەن ۋاقىتت يەتمىگ
ــەي،  ــۆپ ئۆتم ــپ ك ــى تۈگىتى ــە خىزمىتىن ــالم تەرجىم ــابىت دامول س
يەنــى 1941 - يىلــى 58 يېشــىدا، شــېڭ شىســەينىڭ تۈرمىســىدە ئــۇ 
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ئالەمگــە ســەپەر قىلغــان.

ــدا  ــى لىياۋنىڭ ــاي، 1897 - يىل شــېڭ شىســەي )盛世才(: خىتت
تۇغۇلغــان. 1919 - يىلــى توكيــو مىڭجــى ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئوقۇغــان. 
1926 - يىلــى ياپونىيــە قۇرۇقلــۇق ئارمىيــە ئۇنىۋېرســىتېتىغا ئوقۇشــقا 
ــداڭ  ــن، گومىن ــن كېيى ــا قايتقاندى ــى خىتتايغ ــەن. 1926 - يىل كىرگ
دەرىجىلىــك  يۇقىــرى  بــاش شــىتابىنىڭ  ئارمىيەســى  ئىنقىالبــى 
مەسلىھەتچىســى بولغــان. 1930 - يىلى كۈزدە شــەرقىي تۈركىســتانغا 
كېلىــپ جىن شــۇرىن دۇبــەن مەھكىمىســنىڭ بــاش مەسلىھەتچىســى 
بولغــان. 1932 - يىلــى يــازدا شــەرقىي يــول قوزغىالڭچىلىرنــى 
يوقىتىــش قوماندانلىــق مەركىزىــدە قوماندانلىــق قىلىــپ، قۇمــۇل 
دېھقانــالر قوزغىلىڭىنــى باســتۇرغان. 1933 - يىلــى »12 - ئاپرىــل 
ــرا  ــىنجاڭ چېگ ــش ش ــن، ئاتالمى ــى«دىن كېيى ــىي ئۆزگىرىش سىياس
مۇداپىئــە دۇبەنــى بولغــان ۋە ئــۆزى بىلــەن قارشــى ئىدىيەدىكىلەرنــى 
ــتەھكەملەش  ــى مۇس ــتەبىت ھۆكۈمرانلىقىن ــڭ مۇس ــپ، ئۆزىنى يوقىتى
ئۈچــۈن، »جاھانگىرلىككــە قارشــى تــۇرۇش، ســوۋېت ئىتتىپاقــى بىلەن 
دوســت بولــۇش، دېموكراتىيەنــى يولغــا قويــۇش، پــاك - دىيانەتلىــك 
ــە  ــارەت ئالت ــن ئىب ــپ بېرىش«تى ــۇش ئېلى ــق، قۇرۇل ــۇش، تىنچلى بول
»ئىســيانچىالرنى  ئارقىدىنــال  يۈرگۈزگــەن.  سىياســەتنى  چــوڭ 
باســتۇرۇش« پىالنــى يۈرگــۈزۈپ، نۇرغۇنلىغــان ئىلغــار زاتــالر ۋە 
كومپارتىيــە ئەزالىرىنــى تۇتــۇپ قامىغــان ۋە ئۇالرنــى كۆپلــەپ قىرغــان، 
1942 - يىلــى گومىنداڭغــا بېقىنغــان. قوشــۇمچە ئاتالمىــش شــىنجاڭ 
ئىنىســتىتۇتىنىڭ مۇدىــرى بولغــان. 1944 - يىلــى ســىنتەبىردە خەلــق 
ھۆكۈمىتــى دېھقانچىلىــق ئورمانچىلىــق مىنىســتىرى بولغــان. 1945 - 



دوكتور نەجىب ئەلكەيالنىي

279

يىلــى ۋەزىپىســدىن قالدۇرۇلغــان. 1949 - يىلــى تەيۋەنگــە قېچىــپ 
ــەن. ــەن ئۆلگ ــەل بىل ــدا كېس ــى 7 - ئاي ــان. 1970 - يىل بارغ

 )Геор́гий Маленков́/ Georgi Malenkov 1988 – 1902( :گېئورگى مالېنكوف
يوســېف ســتالىننىڭ يېقىــن سەپداشــلىرىدىن بىــرى بولــۇپ، ســوۋېت 
كومپارتىيەســى يۇقىــرى قاتــالم رەھبەرلىرىدىــن ئىــدى. 1953 - يىلــى 
ســتالىن ئۆلگەندىــن كېيىن، ســوۋېت كومپارتىيەســى ئالىي ســېكرىتارى 
)1953( ۋە ســوۋېت سوتسىيالىســتىك جۇمھۇرىيەتلــەر ئىتتىپاقــى باش 

مىنســتىرى بولغــان )1953 - يىــل مــارت – 1955 - يىــل مــارت(.

ھاشــىم ھاجــى: ئۇيغــۇر، ســابىق ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئۆزبېكىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى ك گ ب )دۆلــەت خەۋپســىزلىك ئىدارىســى( پولكوۋنىكى 
ــى  ــەن. 1935 - يىل ــمى ھەس ــى ئىس ــوۋېت ئىتتىپاقىدىك ــدى. س ئى
ســوۋېت ئىتتىپاقــى تەرىپىدىن شــېڭ شىســەيگە ياردەمگــە ئەۋەتىلگەن 
25 نەپەر خىتتاي ۋە ئۇيغۇر بولشــېۋىكالر قاتارىدا شــەرقىي تۈركىســتانغا 
كېلىــپ، شــېڭ شىســەينىڭ ســاقچى باشقارمىســىدا ياالقچــى بولــۇپ 
ــن  ــىنىڭ مۇئاۋى ــاقچى باشقارمىس ــۇل س ــى قۇم ــۇ يىل ئىشــلىگەن. ش
ــى  ــان ئاالقىس ــەن بولغ ــى بىل ــوۋېت ئىتتىپاق ــان. س ــلىقى بولغ باش
ــلىق  ــى باش ــاز ھاج ــا نىي ــى خوج ــاقالنغان. 1938 - يىل ــل س ئىزچى
مەھبۇســالرنىڭ ئىقرارنامىســىنى ئېلىــپ ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا قايتىــپ، 
شــۇ يىلــى دېكابىــردا 108 كىشــىنىڭ ئۆلــۈم جازاســىنىڭ يوليورۇقىنــى 
ئېلىــپ ســوۋېت ئىتتىپاقىدىــن كېلىــپ شــېڭ شىســەيگە تاپشــۇرغان ۋە 
108 كىشــى بوغــۇپ ئۆلتۈرۈلگەندىــن كېيىــن، ھاشــىم ھاجى ســوۋېت 
ــتانغا  ــەرقىي تۈركىس ــا ش ــى قايت ــان. 1939 - يىل ــا قايتق ئىتتىپاقىغ
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كەلگــەن ۋە مەخپىــي تۇتــۇش، ســوراق قىلىــش ئىشــلىرىنى قىلغــان. 
شــېڭ شىســەي ســوۋېت ئىتتىپاقىدىــن يــۈز ئۆرۈگەندىن كېيىن، ھاشــىم 
ھاجــى ســوۋېت كونســۇل خادىملىرىنىــڭ ياردىمىــدە ســوۋېت ئىتتىپاقىغا 

كەتكــەن. 1972 - يىلــى ئالمائاتــادا ئۆلگــەن.

ســەيىد ھاجــى: ئۇيغــۇر، كاشــغەر يېڭىســارلىق. 1890 - يىلــالردا 
ئوتتۇراھــال دېھقــان ئائىلىســىدە تۇغۇلغــان. ئاتــا - ئانىســىنى 
قاقشــىتىپ ئۆيدىــن چىقىــپ كېتىــپ، 1924 - يىلــى ئەتراپىــدا 
ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا چىقىــپ ئىشــلەمچىلىك بىلــەن جــان باققــان. 
موســكۋا شــەرق ئۇنىۋېرســىتېتى تاشــكەنت شۆبىســىدە )ئىشــچىالر 
تېــز يېتىشــتۈرۈش ســىنىپى( ئوقۇغــان. 1935 - يىلــى مايــدا ھاشــىم 
ھاجــى، قادىــر ھاجىــالر بىلــەن بىرگــە شــېڭ شىســەيگە ياردەمگــە 
ئەۋەتىلگەن. شــېڭ شىســەينىڭ ســاقچى باشقارمىســىنىڭ پولكوۋنىك 
ــى  ــان. 1939 - يىل ــن باشــقارما باشــلىقى بولغ ــك مۇئاۋى دەرىجىلى
ــن،  ــۈز ئۆرۈشــىدىن كېيى ــن ي شــېڭ شىســەينىڭ ســوۋېت ئىتتىپاقىدى
ــل  ــر مەزگى ــادا بى ــەن. ئالمائات ــپ كەتك ــا قېچى ــوۋېت ئىتتىپاقىغ س
ياشــىغاندىن كېيىــن، بۈيــۈك ئېھتىمــال بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىدىكى 

چــوڭ تازىالشــتا ئۆلتۈرۈلگــەن. 

ۋۇ جوڭشــىن )       (: 1884 - يىلــى ئەنخۇيــدا تۇغۇلغــان، 
ــڭ  ــەت كومىتېتىنى ــالر مىنگــو موڭغــۇل - تىب 1936 – 1944 - يىل
ــان داالي  ــر ســۈرگۈندە بولغ ــى ھازى ــان. 1940 - يىل رەئىســى بولغ
المــا XIV نىــڭ ئوتۇغــات مۇراســىمىغا قاتناشــقان. 1944 - يىلــى 
29 - ئاۋغۇســت – 1946 - يىلــى 29 - مارتقىچــە ئاتالمىــش 

吴忠信
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شــىنجاڭ ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ رەئىســى بولغــان. 1959 - يىلــى 
26 - دېكابىــر تەيبېيــدا ئۆلگــەن.

ئەلىخــان تــۆرە شــاكىرخان تــۆرە ســاغۇنى: ئۆزبېــك، 1885 - يىلــى 
بۈگۈنكــى قىرغىزىســتاننىڭ توقمــاق شــەھرىدە تۇغۇلغــان. ســەئۇدى 
ئەرەبىســتاندا ۋە بۇخــارا مەدرىســەلىرىدە ئوقۇغــان. ئەرەبچە، پارســچە 
ۋە تۈركىــي تىلــدا كامالەتكــە يەتكــەن، تېبابــەت ساھەســىدىمۇ 
پىشــقان تېۋىــپ ئىــدى. 1916 - يىلــى توقماقتا ئىســيانغا قاتناشــقان، 
باســتۇرۇلغاندىن كېيىــن كاشــغەرگە قېچىــپ چىققــان. 1918 - يىلــى 
يۇرتىغــا قايتقــان، 1920 - يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا ھەجگــە بېرىــش يولــى 
ــي  ــۆرە دىنى ــان. ئەلىخــان ت ــۇرۇپ قالغ ــپ ت ــا چىقى ــزدەپ غۇلجىغ ئى
ئۆلىمــا ۋە ئۇســتا تېۋىــپ بولغاچقــا، ناھايىتــى تېــزال جامائەتچىلىككــە 
تونۇلغــان ھەمــدە ئۇنىــڭ خەلــق ئاممىســى بىلــەن بولغان ئاالقىســى 
ــەي  ــېڭ شىس ــالت ش ــى جال ــەن. 1937 - يىل ــۇ كۈچەيگ تېخىم
قانلىــق قىلىچىنــى كۆتــۈرۈپ، ھەرمىللــەت خەلقى ئىچىدىكــى مۆتىۋەر، 
تەرەققىيپــەرۋەر كىشــىلەرنى ھــەم ئىلغــار زىيالىيالرنــى كۆپلــەپ قولغــا 
ــالنغان  ــە تاش ــپ تۈرمىگ ــا ئېلىنى ــۇ قولغ ــان تۆرىم ــدا ئەلىخ ئالغان
ــۆرە 1941  ــان. ئەلىخــان ت ــادىرە قىلىنغ ــال - مۈلكــى مۇس ــەم م ھ
- يىلــى شــېڭ شىســەي تۈرمىســىدىن قويــۇپ بېرىلىــپ، ئۈرۈمچىدىــن 
ــەن  ــەت بىل ــە جامائ ــن، يەن ــن كېيى ــپ كەلگەندى ــا قايتى غۇلجىغ
ئارىلىشــىپ، تېۋىپلىــق كەســپىنى داۋامالشــتۇرغان. بــۇ جەريانــدا 
مەســجىد، مەدرىســەلەردە ۋە جامائــەت توپالنغــان ســورۇنالردا 
ئاشــكارا ۋە مەخپىــي ھالــدا گومىنــداڭ ھاكىمىيىتىنىــڭ ئەكســىيەتچىل 
سىياســەتلىرىگە قارشــى تەشــۋىقات ئېلىــپ بارغــان. ئازادلىققا تەشــنا 
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ــاڭالش  ــۋىقاتىنى ئ ــڭ تەش ــق ئەلىخــان تۆرىنى ــان خەل ــۇپ تۇرغ بول
ــە  ــان جامەلەرگ ــزى ئوقۇلىدىغ ــە نامى ــان، جۈم ــۇ بارىدىغ ــۈن ئ ئۈچ
ــەر ئاســتى  ــدا ي ــى غۇلجى ــان. 1944 - يىل ــەپ يىغىلغ تېخىمــۇ كۆپل
»ئازادلىــق جەمئىيىتــى« قۇرۇلغانــدا ئەلىخــان تــۆرە بــۇ تەشــكىالتقا 

ــۇپ ســايالنغان. قاتنىشــىپ رەئىــس بول

1944 - يىلى 12 - نويابىردا »شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتى« 
ھۆكۈمىتــى ئېــالن قىلىنغانــدا، ئەلىخــان تــۆرە جۇمھــۇر رەئىــس بولۇپ 
تەيىنلەنگــەن. 1945 - يىلىنىــڭ بېشــىدا »شــەرقىي تۈركىســتان 
جۇمھۇرىيىتــى« ھۆكۈمــەت قــارارى بىلــەن ئەلىخــان تۆرىگــە مارشــال 
ئۇنۋانــى بېرىلگــەن. ئــۈچ ۋىاليــەت تــەرەپ بىلــەن گومىنــداڭ 
ــەت  ــمە ھۆكۈم ــۈپ، بىرلەش ــم تۈزۈل ــق بىتى ــىدا 11 ماددىلى ئوتتۇرىس
ــان،  ــەزا بولغ ــەت ئ ــڭ ھەيئ ــۆرە ھۆكۈمەتنى ــان ت ــدا، ئەلىخ قۇرۇلغان
بىــراق ئارىدىــن ئــۇزۇن ئۆتمــەي، يەنــى 1946 - يىلــى 13 - ئىيــۇل 
كۈنــى ئەلىخــان تــۆرە غۇلجىدىــن مەخپىــي يوســۇندا ســوۋېتكە ئېلىــپ 
ــن،  ــن كېيى ــوۋېتكە بارغاندى ــۆرە س ــان ت ــەن. ئەلىخ ــپ كېتىلگ چىقى
تاشــكەنتتە ئــۆزى ئۈچــۈن مەخســۇس ھازىرالنغــان قــورۇدا 30 يىــل 
نەزەربەنــد ئاســتىدا ياشــىغان. ئــۇ دەســلەپتە ســىرتتىن كەلگەنلەردىــن 
مەخپىيــرەك تۇتۇلســىمۇ، كېيىنچــە يوقــالپ كەلگەنلــەر بىلــەن 
ــەرقىي  ــڭ »ش ــان تۆرىنى ــان. ئەلىخ ــەت قىلىنغ ــكە رۇخس كۆرۈشۈش
تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتــى« ۋاقتىــدا ئىشــلىگەن غاپپارخان، ئاســارخان، 
ــەرقىي  ــۇپ، ش ــرى بول ــىملىك بالىلى ــار ئىس ــار، مۇھەممەتي ئەھمەدي
تۈركىســتان خىتتــاي كومپارتىيەســى تەرىپىدىــن ئىســتىال قىلىنغاندىــن 
ــا  ــوۋېت ئىتتىپاقىغ ــابىق س ــۇپ س ــرى بول ــرى - ئاخى ــن، ئىلگى كېيى
ــكەنتتە  ــىدا تاش ــى 91 يېش ــۆرە 1976 - يىل ــان ت ــەن. ئەلىخ كەتك
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ــەيخ  ــكەنتتىكى ش ــەن، تاش ــىيىتىگە بىنائ ــەن. ۋەس ــن ئۆتك ئالەمدى
ــە قىلىنغــان. ــا قەبرىســتانلىقىغا دەپن ــن باب زەينىددى

جــاڭ جىجــوڭ )                (: 1890 - يىلــى ئەنخۇيــدا تۇغۇلغــان. 
ــرال/ ــك ئادمې ــى دەرىجىلى ــى ئىككىنچ ــى ئارمىيەس ــو ئىنقىالبچ مىنگ

ــك  ــەن ئۆلكىلى ــالر ئارىســى خۇن پولكوۋنىكــى. 1937 – 1938 - يىل
ــن 1947 -  ــى مايدى ــان. 1945 - يىل ــلىقى بولغ ــڭ باش ھۆكۈمەتنى
يىلــى مايغىچــە ئاتالمىــش شــىنجاڭ ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ رەئىســى 
ــى  ــك بىرىنچ ــو مەملىكەتلى ــۇا مىنگ ــى جوڭخ ــان.  1947 - يىل بولغ
قۇرۇلتىيــى ئەنخــۇي ئۆلكىســى خەلــق ۋەكىلــى بولغــان. 1948 - يىلى 
ئاۋغۇســتتىن 1949 - يىلــى ئىيۇنغىچــە جۇڭخــۇا مىنگو غەربىي شــىمال 
ــدا  ــى 6 - ئاي ــان. 1949 - يىل ــي سىياســىي كومىسســارى بولغ ھەربى
گومىنداڭدىــن ئايرىلىــپ خىتتــاي كومپارتىيەســى تەرىپىگــە ئۆتكەنلىكىنى 
رەســمىي ئېــالن قىلغــان. 1954 – 1969 - يىلــالر ئارىســى خىتتــاي 
ــان. 1969 -  ــى بولغ ــار رەئىس ــى ئورۇنباس ــە كومىتېت ــەت مۇداپىئ دۆل

يىلــى ئاپرېلــدا بېيجىڭــدا ئۆلگــەن. 

ئەھمەدجــان قاســىمى: 1914 - يىلــى 14 - ئاپرېلــدا غۇلجــا 
ــر  ــى نادى ــان. دادىس ــىدە تۇغۇلغ ــۆۋرۈك مەھەللىس ــەھرى توغراك ش
تەمبــۇر، ئانىســى شــەرۋانەم قاســىمى. ئۇ كىچىــك چېغىدىال دادىســىدىن 
يېتىــم قالغــان. 1922 - يىلــى قورغاســتىكى بىر باشــالنغۇچ مەكتەپتە 
ئوقۇغــان. ئائىلــە تۇرمۇشــى نامــرات بولغاچقــا، كــۈن ئېلىــش ئۈچــۈن 
1924 - يىلــى تاغىســى ئۆمــەر قاســىمىي بىلــەن ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا 
ــام،  ــدا دارىلئېت ــت رايونى ــۇپ، ياركەن ــن بول ــرى - كېيى ــپ ئىلگى كېتى

张治中
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باشــالنغۇچ ۋە تولۇقســىز ئوتتــۇرا مەكتەپتە ئوقۇغــان. 1929 - يىلىدىن 
1932 - يىلىغىچــە تولــۇق ئوتتۇرىنــى ئالمائاتــادا ئوقۇغــان. ئوقۇشــنى 
پۈتتەرگەندىــن كېيىــن، شــۇ مەكتەپتــە قېلىــپ ئوقۇتقۇچىلىــق قىلغــان. 
1934 – 1937 - يىلــالر ئارىســى ســوۋېت ئىتتىپاقــى ئوتتــۇرا ئاســىيا 
ئۇنىۋېرســىتېتى )ســاگو(دا ئوقۇغــان. 1937 - يىلــى موســكۋا شــەرق 
سوتســىيالىزمچىلىرى ئەمگەك ئۇنىۋېرســىتېتىغا ئوقۇشــقا كىرگەن ۋە شۇ 
چاغدىكــى تاتارىســتان قازان ئۇنىۋېرســىتېتىدا پراكتىكا قىلغــان. 1941 - 
يىلــى گېرمانىيە ســوۋېت ئىتتىپاقىغــا ھۇجــۇم قىلغاندا، مەكتــەپ ئوقۇش 
ــە  ــىمىمۇ ۋەتەنگ ــان قاس ــان. ئەھمەدج ــۇر بولغ ــقا مەجب توختىتىش
قايتقــان. 1942 - يىلــى ئىيۇنــدا غۇلجىغــا يېتىــپ كېلىــپ، يەر ئاســتى 

ئىنقىالبىــي تەشــۋىقات پائالىيەتلىــرى بىلــەن شــۇغۇلالنغان.

ــن  ــى تەرىپىدى ــدا شــېڭ شىســەي ھۆكۈمىت ــى ئىيۇن 1943 - يىل
ــردا ئۈرۈمچىگــە يــاالپ كېلىنىــپ  قولغــا ئېلىنىــپ، شــۇ يىلــى دېكابى
ــن  ــردە قويۇۋېتىلگەندى ــى ئۆكتەبى تۈرمىگــە تاشــالنغان. 1944 - يىل
ــا  ــي ئىنقىالبىغ ــپ، تۈركىســتان مىللى ــپ كېلى ــا قايتى ــن، غۇلجىغ كېيى
ــەرقىي  ــازاد ش ــۇپ، »ئ ــن بول ــرى - كېيى ــان. ئىلگى ــك قىلغ رەھبەرلى
تۈركىســتان گېزىتى«نىــڭ مۇئاۋىــن مۇھەررىرى، »شــەرقىي تۈركىســتان 
ــەت ئەزاســى ۋە  ــڭ ھەيئ ــي ئىشــالر بۆلۈمىنى ــى« ھەربى جۇمھۇرىيىت

ــۈم باشــلىقى شــۇنداقال ھۆكۈمــەت ئەزاســى بولغــان. بۆل

ــدە  ــۈپىتىدە ئۈرۈمچى ــى س ــى ۋەكىل ــدا ئىل ــى ئىيۇل 1946 - يىل
ــان.  ــى بولغ ــڭ ئەزاس ــك ھۆكۈمەتنى ــىنجاڭ ئۆلكىلى ــش ش ئاتالمى
بىرلەشــمە ھۆكۈمــەت  ئۆلكىلىــك  ئاۋغۇســتتا  يىلــى   - 1947
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــپ ش ــا قايتى ــن، غۇلجىغ ــن كېيى پارچىالنغاندى
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رەھبەرلىــك  داۋامالشتۇرۇشــىغا  قەتئىــي  كۈرىشــىنى  خەلقىنىــڭ 
قىلغــان. 1949 - يىلــى 22 - ئاۋغۇســت، ئەھمەدجــان قاســىمى 
خىتتــاي كوممۇنىســتلىرى رەھبىــرى ماۋزېدۇڭنىڭ تەكلىپىگە بىنائــەن، 
شــەرقى تۈركىســتان ۋەكىللــەر ئۆمىكىنــى باشــالپ بېيجىڭغــا تۇنجى 
نۆۋەتلىــك يېڭــى سىياســىي مەســلىھەت يىغىنىغــا قاتنىشــىش 
ــاۋا  ــى ھ ــال كۆل ــى بايق ــت كۈن ــپ، 27 - ئاۋغۇس ــۈن كېتىۋېتى ئۈچ
ــپ ھادىســىگە  ــن كاشــال چىقى ــدە، ئايروپىالندى بوشــلۇقىغا كەلگەن

ــان. ــازا قىلغ ــى ق ــە قارش ــراپ بەختك ئۇچ

بۇرھــان شــەھىدى: 1894 - يىلى بۈگۈنكى رۇســىيە فېدېراتسىيەســى 
قــازان ۋىاليىتــى تېتيــوش ناھىيەســىدە، ئۇيغــۇر ئائىلىســىدە تۇغۇلغــان، 
ئەســلى ئاقســۇ ئونســۇدىن. 1912 - يىلــى ۋەتەنگــە قايتقــان. 1929 - 
يىلــى بېرلىــن ئۇنىۋېرســىتېتىدا ئوقۇغــان. 1934 - يىلى موســكۋا ئارقىلىق 
ۋەتەنگــە قايتقــان. 1938 – 1944 - يىلالر ئارىســى مىلىتارىســت شــېڭ 
شىســەي تۈرمىســىدە 7 يىــل ياتقــان. 1945 – 1949 - يىلــالر ئارىســى 
ئىلگىــرى - كېيىن بولۇپ ئاتالمىش شــىنجاڭ ئۆلكىلىك خەلق ئىشــلىرى 
نازارىتىنىــڭ مۇئاۋىــن نازىــرى، دىخــۇا )ھازىرقــى ئۈرۈمچــى( ۋىاليىتىنىــڭ 
ۋالىيســى، ئۆلكىلىك ھۆكۈمەتنىڭ مۇئاۋىن رەئىســى، مىللىــي ھۆكۈمەتنىڭ 
ئەزاســى، ئۆلكىلىــك ھۆكۈمەتنىــڭ رەئىســى بولغــان. 1949 - يىلــى، تاۋ 
ســىيۆ بىلــەن بىللــە تېلېگراممــا يولــالپ، شــەرقىي تۈركىســتاننى تىنــچ 
يــول بىلەن خىتتــاي ھۆكۈمىتىگــە قوشۇلۇشــنى تەلەپ قىلغــان. خىتتاي 
ھۆكۈمىتــى قۇرۇلغاندىــن كېيىــن، ئاتالمىــش شــىنجاڭ ئۆلكىلىــك خەلــق 
ــرى خەلــق ســوت  ھۆكۈمىتىنىــڭ رەئىســى، قوشــۇمچە ئۆلكىلىــك يۇقى
مەھكىمىســىنىڭ باشلىقى، ئاتالمىش شــىنجاڭ ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ مۇدىرى 
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بولغــان. 1953 - يىلىدىــن كېيىن، خىتتاي خەلق سىياســىي مەســلىھەت 
كېڭىشــى مەملىكەتلىك كومىتېتىنىڭ مۇئاۋىن رەئىســى بولغــان. ئاتالمىش 
ــۇق سىياســىي كېڭەشــنىڭ رەئىســى،  ــوم رايونل ــۇر ئاپتون شــىنجاڭ ئۇيغ
خىتتــاي ئىســالم دىنــى جەمئىيىتىنىــڭ مۇدىــرى بولغــان. 1989 - يىلــى 

27 - ئاۋغۇســت كۈنــى 95 يېشــىدا بېيجىڭــدا ئۆلگــەن.

لىيۇ مېڭچۈن )               (: )1904 – 1982(. 1945 - يىلى جاڭ 
جىجــوڭ بىلــەن بىرگــە شــەرقىي تۈركىســتانغا كەلگــەن. شــۇ يىلــى 
ــەت  ــك بىرلەشــمە ھۆكۈم ــش شــىنجاڭ ئۆلكىلى ــدا ئاتالمى 1 - ئىيۇل
قۇرۇلغانــدا، لىيــۇ مېڭچۈن ئۆلكىلىك بىرلەشــمە ھۆكۈمەتنىڭ ئەزاســى، 
ــدا مەســئۇد  ــى ئىيۇن ــان. 1947 - يىل ــپ بولغ ــاش كاتى قوشــۇمچە ب
ــن  ــڭ كاتىپلىقىدى ــك ھۆكۈمەتنى ــدە ئۆلكىلى ــى دەۋرى ســەبرى ھۆكۈمىت
قالدۇرۇلغــان. ھۆكۈمــەت ئەزاســى ۋە تەشــۋىقات بۆلۈمىنىڭ مەســئۇلى 
ــن  ــى تەرىپىدى ــاي كومپارتىيەس ــتان خىتت ــەرقىي تۈركىس ــان. ش بولغ
ــىنجاڭ  ــش ش ــۇ مېڭچــۈن ئاتالمى ــن، لىي ــن كېيى ئىســتىال قىلىنغاندى
ــى بولغــان.  ــاش كاتىپ ــڭ ئەزاســى ۋە ب ــق ھۆكۈمىتىنى ئۆلكىلىــك خەل
ــدا پۈتــۈن ئائىلىســى  1950 - يىلىنىــڭ بېشــى مەخســۇس ئايروپىالن
بىلــەن بېيجىڭغــا كۆچــۈرۈپ كېلىنگــەن. 1953 - يىلــى ئامېرىكىغــا 
ــاردەم بېرىــش ئۇرۇشــى ھــال ســوراش ئۆمىكــى  قارشــى كورىيەگــە ي
بىلــەن چاۋشــىيەنگە بارغــان. ئاتالمىــش مەدەنىيــەت زور ئىنقىالبــى 

دەۋرىــدە ئۆلتۈرۈلگــەن. 

ــۇر  ــن. ئۇيغ مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغــرا: )1901 – 1965( خوتەندى
ــى  ــم، ئانىس ــن ھاجى ــى فەرىددى ــى. دادىس ــى ۋە سىياسەتچىس ئالىم

刘孟纯
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ســىكىنە بانــۇ خانىــم. تۇنجــى مائارىپىنى خوتــەن شــەھرىدە تاماملىغان. 
ئاتــا - ئانىســى ۋاپــات بولغاندىــن كېيىــن، تاغىســى ئالىــم مەھمــەت 
ــەن  ــتۇرۇپ، خوت ــىنى داۋامالش ــىدە ئوقۇش ــڭ ھىمايىس ــاز ھاجىنى نىي
ــى  ــي مائارىپىن ــان. ئالى ــىدە ئوقۇغ ــاغ مەدرىسەس ــتىكى ئويب قاراقاش
ــان. 1922 -  ــدە تاماملىغ ــالم ئىلمى ــدا ئىس ــارس تىللىرى ــەرەب ۋە پ ئ
يىلىدىــن 1933 - يىلىغىچــە مەدرىســەلەردە مۇددەرىســلىك قىلغــان. ئۇ 
ئىلمــى ۋە نۇتــۇق قابىلىيىتــى ســەۋەبىدىن قىســقا ۋاقىــت ئىچىــدە شــۇ 
رايوندىكــى ھۆرمەتكــە ســازاۋەر ۋە تەســىرى كۈچلۈك دىنىــي ئۆلىماالرغا 

ــا ئېرىشــكەن. ــم« ئۇنۋانىغ ــان »ھەزرىتى بېرىلىدىغ

ئالتــە ئــاي ۋەتــەن ئىچىــدە ســاياھەتتە  1930 - يىلــى 
ــر  ــەن كۆرۈشــۈپ پىكى ــدە ھەرســاھە كىشــىلىرى بىل ــان مەزگىل بولغ
ئالماشــتۇرغان. بــۇ جەريانــدا خىتتايالرنىــڭ ۋەتەندىكــى مەۋجۇدلۇقى 
ۋە ھەربىــي ۋەزىيىتىنىــڭ خەتىرىنــى ھېــس قىلغــان. غۇلجىــدا دىنىــي 
ئالىــم ســابىت دامولــالم بىلــەن كۆرۈشــۈش ئۇنىــڭ ھاياتىــدا مۇھىــم 
ــتەقىللىق  ــن، مۇس ــتىن كېيى ــان. ئۇچرىشىش ــىل قىلغ ــۇش ھاس بۇرۇل
ئۈچــۈن خىتتايغــا قارشــى قوراللىــق قوزغىــالڭ زۆرۈر، دەپ قارىغــان. 
ئــۇ خوتەنگــە قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن، 1931 - يىلــى مىللىــي 
ــۋرال  ــى 20 - فې ــان. 1932 - يىل ــكىالتىنى قۇرغ ــالب تەش ئىنقى
ــن  ــن كېيى ــر ئايدى ــلىغان ۋە بى ــى باش ــى قوزغىالڭن ــتا تۇنج قاراقاش
خوتــەن ۋىاليىتىنــى ئــازاد قىلغــان. 1933 - يىلــى، »خوتــەن 
ــورگان قۇرۇلــۇپ،  ــدا ۋاقىتلىــق مەمۇرىــي ئ ئىســالم ھۆكۈمىتــى« نامى
مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغــرا بــاش قومانــدان بولغــان. 1934 - 
يىلىنىــڭ ئاخىرىــدا مىلىتارىســت تــۇڭگان ما خۇســەن ئەســكەرلىرىنىڭ 
ھۇجۇمىــدا مەغلــۇپ بولــۇپ، ھىندىســتانغا ھىجــرەت قىلغــان. 



تۈركىستان كېچىلىرى

288

1940 - يىلــى كابۇلــدا ئىســا يۈســۈپ ئالپتېكىــن بىلــەن تونۇشــقان. 
1942 - يىلــى ئافغانىســتاندىن ھىندىســتانغا بارغــان. ئەينــى ۋاقىتتــا 
ھىندىســتاندا ھاكىــم بولغــان ئەنگىلىيەلىكلــەر تەرىپىدىــن خەتەرلىك، 
دەپ قارىلىــپ قولغــا ئېلىنىــپ پېشــاۋۇردا ئالتــە ئــاي تۈرمىــدە ياتقــان. 
كېيىــن خىتتايغــا كېتىــش شــەرتى بىلــەن 1943 - يىلــى 8 - يانــۋاردا 
قويــۇپ بېرىلگــەن. 1944 - يىلى شــەرقىي تۈركىســتان جۇمھۇرىيىتى 
ئېــالن قىلىنىــپ، 1945 - يىلــى ۋەتەنگــە قايتقان. مەســئۇد ســەبرى 
ــەن  ــەر بىل ــر ئەپەندىل ــن ۋە قادى ــۈپ ئالپتېكى ــا يۈس ــۇزى، ئىس بايك
»يۇرتداشــالر جەمئىيىتــى« نامىــدا بىــر تەشــكىالت قۇرغــان. پۈتــۈن 
كۈچــى بىلەن تۈرلــۈك ۋاســىتىلەردىن پايدىلىنىپ شــەرقىي تۈركىســتان 

ــا چۈشەندۈرۈشــكە تىرىشــقان. مەسىلىســىنى خىتتايالرغ

ــى  ــورگان گېزىت ــەت ئ ــردە ھۆكۈم ــى 12 - ئۆكتەبى 1944 - يىل
ۋە  تۈركىســتان«  شــەرقىي  ئەمــەس،  »شــىنجاڭ  »داگۇڭبــاۋ«دا 
ــى ئېــالن  ــۇق ماقالىلەرن ــۇر« ماۋزۇل »شــەرقىي تۈركىســتانلىقالر تۈركت
قىلغــان. جۇڭخــۇا مىنگو ئاساســىي قانۇنىغــا ئاتالمىش »شــىنجاڭ«نى 
»شــەرقىي تۈركىســتان«، خەلقىنــى »تــۈرك« دەپ ئۆزگەرتىــش 
تەكلىپىنــى ســۇنغان. 1947 - يىلــى ئۈرۈمچىــدە ئاتالمىش »شــىنجاڭ 
ــن  ــەد ئىمى ــدا، مۇھەمم ــەت« قۇرۇلغان ــمە ھۆكۈم ــك بىرلەش ئۆلكىلى
ــى  ــان. 1948 - يىل ــرى بولغ ــۇش نازى ــە قۇرۇل ــۇ ھۆكۈمەتت ــرا ب بۇغ
29 - دېكابىــردا، مۇئاۋىــن ئۆلكــە باشــلىقى بولغــان. ئەينــى يىلــالردا 
ئىســا يۈســۈپ ئالپتېكىــن بىلــەن بىللــە ئايلىــق »ئالتــاي« ژۇرنىلــى 
ــتۇرغان.  ــنى داۋامالش ــەن كۈرەش ــى بىل ــەرك« گېزىت ــك »ئ ۋە كۈندىلى
ــەن  ــم - پ ــان ئىلى ــە قۇرغ ــەن بىرگ ــن بىل ــۈپ ئالپتېكى ــا يۈس ئىس
ــەن  ــش بىل ــپ بېرى ــات ئېلى ــي تەتقىق ــدا ئىلمى ــڭ قارمىقى جەمئىيىتىنى
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بىــر ۋاقىتتــا، تۈركىســتان تــۈرك مىللەتچــى پارتىيەســىنىڭ ئاساســىنى 
ــان. ــكە ئۇرۇنغ تىكلەش

 1949 - يىلــى 11 - ئاينىــڭ 12 - كۈنــى شــەرقىي تۈركىســتان 
كوممۇنىســت خىتتــاي ھۆكۈمىتــى تەرىپىدىــن ئىشــغال قىلىنغانــدا، ئىســا 
يۈســۈپ ئالپتېكىــن بــەزى دوســتلىرى بىلــەن بىرگــە ئىككىنچــى قېتىــم 
ھىندىســتانغا كېتىشــكە مەجبۇر بولغــان. ئــۇ 1949 – 1951 - يىللىرى 
ــزدەپ  ــۇ ئى ــەر تۇرالغ ــەر ئۈچــۈن بىخەت ــە كەلگەنل ــەن بىلل ــۆزى بىل ئ
ھىندىســتان بــاش مىنىســتىرى نېھــرۇ بىلەن كۆرۈشــكەن. بىرلەشــكەن 
دۆلەتلەر تەشــكىالتى مۇســاپىرالر ئىشــلىرى كومىسســارى، ئامېرىكىنىڭ 
يېڭــى دېھلىدىكــى بــاش ئەلچىخانىســى، ھىندىســتان تاشــقى ئىشــالر 
ــەن  ــى جۇمھــۇر رەئىســلىكى بىل ــە جۇمھۇرىيىت مىنىســتىرلىكى، تۈركىي
بىرگــە قىزىــل كىرېســت جەمئىيىتــى ۋە قىزىــل ھىــالل ئــاي قاتارلىــق 

تەشــكىالتالرغا مۇراجىئــەت قىلغــان.

ــەن  ــلىرى بىل ــوپ يۇرتداش ــر ت ــتلىرى ۋە بى ــى دوس  1952 - يىل
ــە  ــدەرەس، تۈركىي ــان مەن تۈركىيەگــە كەلگــەن. بــاش مىنىســتىر ئادن
ــقى  ــان، تاش ــق كورالت ــى رەفى ــىنىڭ رەئىس ــەت مەجلىس ــۈك مىلل بۈي
ئىشــالر مىنىســتىرى مەھمــۇد فۇئــاد كۆپرۈلــۈ ۋە بىــر قىســىم 
ــى  ــەن 1952 - يىل ــۇنىڭ بىل ــكەن. ش ــەن كۆرۈش ــىيونالر بىل سىياس
ــەر شــەرقىي  13 - مــارت، ھىندىســتان ۋە پاكىســتاندىكى 1850 نەپ

ــەن.  ــپ كېلىنگ ــە ئېلى ــتانلىق تۈركىيەگ تۈركىس

مۇھەممــەد ئىمىن بۇغــرا 1953 - يىلى ئەنقەرەدە ئولتۇراقالشــقان. 
تۈركىيەدىكــى ئاممىــۋى تەشــكىالتالر، بولۇپمــۇ غەربىــي تۈركىســتان، 
ــڭ  ــداش خەلقلەرنى ــق قېرىن ــۇرال ۋە ئەزەربەيجانلى ــگا - ئ كاۋكاز، ۋول
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رەھبەرلىــرى بىلــەن ھەمكارلىــق يوللىرىنــى ئىزدىگەن. بۇ مۇناســىۋەت 
بىلــەن، تــۈرك بىرلىكــى ۋە تــۈرك ئورتــاق فرونتى نامى ئاســتىدا ســوۋېت 
ــىي  ــار سىياس ــر قات ــى بى ــا قارش ــت خىتتايغ ــى ۋە كوممۇنىس رۇسىيەس
پائالىيەتلــەردە بولغــان. 1954 - يىلــى ســەئۇدى ئەرەبىســتاننىڭ 
تائىــف شــەھرىدىكى »شــەرقىي تۈركىســتان قۇرۇلتىيى«غــا قاتناشــقان. 
قۇرۇلتايــدا شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســى ئۈچۈن تەيــۋەن ھۆكۈمىتى 
بىلــەن ســۆھبەتنى باشــالش قــارار قىلىنــدى. مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغرا 
ــەن كۆرۈشــتى.  ــرى بىل ــۋەن ۋەكىللى ــن تەي ۋە ئىســا يۈســۈپ ئالپتېكى
ســۆھبەت نەتىجىســى تەيۋەن شــەرقىي تۈركىستاننىڭ مۇســتەقىللىقىنى 
ئىئوردانىيــەدە  يىلــى  شــۇ  ئــۇ  قوشــۇلمىدى.  قىلىشــقا  ئېتىــراپ 
ــەرەب -  ــا قاتناشــقان ۋە ئ ئۆتكۈزۈلگــەن ئېرۇســالىم ئىســالم يىغىنىغ
ئىســالم دۇنياسىغا شــەرقىي تۈركىســتان مەسىلىســىنى چۈشەندۈرۈشكە 
تىرىشــقان. ئاندىــن قاھىــرەدە ئىككىنچــى قېتىــم دىپلوماتىــك زىيارەتتــە 
ــي ئۇچرىشىشــالرنى ئۆتكۈزگــەن.  ــم سىياســىي ۋە ئىلمى ــۇپ، مۇھى بول
1958 - يىلــى كاراچىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن خەلقئارالىــق »ئىقبــال« 
يىغىنىــدا ئــوردۇ تىلىــدا »ئىقبــال ۋە تۈركىســتان« نامىدا ماقالە ســۇنغان. 
پاكىســتاننىڭ الھــور ۋە راۋالپىنــدى شــەھەرلىرىدە شــەرقىي تۈركىســتان 
ــى ئىســا يۈســۈپ  ــۇ 1960 - يىل ــان. ئ مەسىلىســىنى تەشــۋىق قىلغ
بىلــەن بىرلىكتــە يېڭــى دېھلىــدا ئۆتكۈزۈلگــەن خەلقئارالىــق ئاســىيا - 
ئافرىقــا خەلقلىرىنىــڭ مۇســتەملىكىچىلىككە قارشــى تــۇرۇش يىغىنىغــا 
ــرى  ــەر ۋەكىللى ــى دۆلەتل ــدا ھەرقايس ــن جەريانى ــقان ۋە يىغى قاتناش
ــە ھىندىســتاندىكى داالي  ــالردا يەن ــۇ يىل ــەن سۆھبەتلەشــكەن. ئ بىل
ــزۇ مەسىلىســى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان كۈرىشــىنىڭ  ــەن زاڭ ــا بىل الم
ۋەزىيىتىنــى مۇزاكىــرە قىلــدى. خۇالســە كاالم، مۇھەممــەد ئىمىــن بۇغرا 
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1965 - يىلــى 6 - ئاينىــڭ 14 - كۈنــى ئەنقــەرەدە ۋاپــات بولغانغــا 
قــەدەر مىللىــي كــۈرەش پائالىيەتلىرىنــى ئىزچىــل داۋامالشــتۇرغان. 

❁❁❁❁❁
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