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  ئهشۇ يىلالردا

  )ن ۋە ئاڭلىغانلىرىمدىن ئهسلىمه  بىلگه–مهرھۇم ئهخمهتجان قاسىمى ھهققىدە كۆرگهن ( 

  ئهرشىدىن تاتلىق

  

هيدىغان ، ھهر بىر مىللهت ۋە ھهر بىر خهلقنىڭ مهڭگۈ ئهزىزلهپ ياخشى كۆرۈپ ئهسل

                                                                          . قهدىرلهيدىغان سۆيۈملۈك كىشىلىرى بولىدۇ

ئۇنىڭ . مانا شۇنداق كىشىلهرنىڭ بىرى ، بىزنىڭ قهدىردان رەھبىرىمىز ئهخمهتجان قاسىمىدۇر 

تىداتىنى ، ناتىقلىق ماھارىتىنى دوستلىرىال ئهمهس ، زېرەكلىكىنى ، بىلىم ۋە قابىلىيىتىنى ، ھهربىي ئىس

                                            .تىراپ قىلغان ئىدى ئۇنىڭ دۈشمهنلىرىمۇ ئې

مهن غۇلجا شهھىرىدىكى جالالپ ھاجىمنىڭ قورۇسىغا . يىلنىڭ ئاخىرى ئايلىرى ئىدى -1945

شۇ كۈنلهردە غۇلجا شهھىرىدە . ىم كېرەك ئىدى جايالشقان ھهربىي دوختۇرخانىدىن قايتىپ چىقىش

                                                          . م يوق ئىدى بىرمۇ تونۇشۇ

لېكىن مېنى كىم جايالشتۇرۇپ . بۇ دوختۇرخانىدا كېزىك بىلهن ئاغرىپ كىرگهن ئىكهنمهن 

  . يتتىم قويغانلىقىنى تېخى بىلمه

ئۇ كىشى بىزنى ئېلىپ . هرھۇم پودپولكوۋنىك قاسىمجان قهمبىرى كىرىپ كهلدى بىر كۈنى بۇ يهرگه م
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« مهرھۇم مهن بىلهن بىلله ئاقسۇدىن يهرلىك . چىقىش ئۈچۈن خادىك ھارۋا ئېلىپ كهلگهن ئىكهن 

قىسمىدا كوماندىر ئىزۋوت ياردەمچىسى بولۇپ چىققان روزى تۆمۈر دېگهن ئوقۇتقۇچىنى » پىدايى 

غا ) مېهمانخانىسى ( بىزنى توغرا كۆۋرۈكتىكى مامۇت ھاجىمنىڭ نومۇرى . لىپ چىقتى شىپاخانىدىن ئې

   . قهۋەتتىكى دەرىزىسى ھويلىغا قارايدىغان بىر ھۇجرىغا ئورۇنالشتۇردى- 2ئېلىپ كېلىپ 

يىلى بىرىنچى ئۆكتهبىردە - 1945بۇ يهردە بىز بىلهن بىلله ئاقسۇ كونا شهھهر ۋە باي ناھىيىلىرىدىن 

ئۇالرنىڭ ئىچىدە پېشقهدەم .  بويىچه غۇلجىغا چېكىنىپ چىققان بىر قىسىم كىشىلهر بار ئىكهن بۇيرۇق

شائىر ، مىللىي ئازادلىق كۈرىشىنىڭ كونا جهڭچىسى ، تارىخچى ، جامائهت ئهربابى ، مىللىي ئارمىيه 

تىدا دادام بۇ كىشىنىڭ ئاقسۇدىكى ۋاق. كاپىتانى نىم شهھىت ئهرمىيه ئېلى سايرامىمۇ بار ئىكهن 

بىز كۆرۈشۈپ . كهلدىسى بار ئىدى - تاتلىق ئاخۇن ، تاغام مهمهتنۇر مولال مۇسا ئوغلى بىلهن باردى

  . ن ئۇ كىشىمۇ بويتاق بولۇپ شۇ يهردە ئىكه. ئامانالشتۇق 

بۇ يهردىكىلهرنىڭ ئۈچ ۋاقلىق تامىقىنى ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ئاشخانىسىدىن مهخسۇس بىر ئاشپهز 

  . ن كهيهتكۈزۈپ تۇرىدى

كۈنىدىن كېيىن كاپىتان شائىر ئهرمىيه ئېلى جىڭ ، شىخۇ ، چۆچهك قاتارلىق -2بىز بۇ يهرگه كېلىپ 

جايالردىكى كۈرەش قهھرىمانلىرىنى ، جهڭلهرنىڭ تارىخىي خاتىرىسىنى ، ئاممىنىڭ جهڭچىلهرگه 

پپا كىشىلهر بىلهن ماسلىشىپ ئېلىپ بارغان پائالىيهتلىرىنى يېزىش ئۈچۈن تهشكىل قىلىنغان بىر گۇرۇ

. شائىر ئهرمىيه ئېلىنى شۇ يهرلىكلهر ياخشى تىلهكلهر بىلهن ئۇزۇتۇپ قويدۇق . يۈرۈپ كهتتى 

بىر كۈنى ئهتىگهنلىك چايدىن كېيىنال قاسىمجان قهمبىرى . ئارىدىن بىرقانچه كۈن ئۆتۈپ كهتتى 

  . لدى يېتىپ كه

دەپ ئىككىمىزنى ۋاقىتلىق مهركىزىي ھۆكۈمهت  -! قېنى ، تهييارلىنىپ مهن بىلهن بىلله مېڭىڭالر  -

. بۇ يهر بۇرۇن گومىنداڭ ئىلى ھهربىي رايونىنىڭ قوماندانلىق شتابى ئىكهن . بىناسىغا باشالپ باردى 

قاسىمجان قهمبىرى شۇ چاغدا ئىلى ئازاد رايون ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتنىڭ كادىرالر ئىشخانىسىغا مهسئۇل 

بۇ يهردە يهرلىك ئىلى ئۇيغۇرلىرىدىن . ئىشخانىسىغا ئېلىپ كىردى بىزنى ئۇدۇلال ئۆزىنىڭ . ئىكهن 

» شىنجاڭ گېزىتى « ئازادلىقتىن كېيىن ( ياشقىنا بىر يىگىت ، ئاقسۇ كونا شهھهرلىك ئابدۇۋاھىت روزى 

مهدەنىيهت « دە مۇھهررىر ، كېيىن كۇچار نهسىللىك قوي فېرمىسىدا باشلىق بولۇپ ئىشلىگهن ، 

  . دېگهن چارۋا تېخنىكىمۇ ئىشلهيدىكهن) يازغان ھېكايىلىرى بار . ۆلتۈرۈلگهن دا ئ» ئىنقىالبى 

ئالدىمىزغا چاي . ئۇالر بىز بىلهن ساالملىشىپ بولغاندىن كېيىن ، بىزنى ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلدى 

 روزى تۆمۈر ئىككىمىز قارىمۇ قارشى ئولتۇرۇپ. كېيىن ئىككىمىزگه كادىرالر ئانكىتى بهردى . قۇيدى 

  . ق ئانكىتنى تولدۇرۇپ بهردۇ

ھايال قىلمايال مهرھۇم . قاسىمجان قهمبىرى ئانكىتنى قولىغا ئېلىپ كۆتۈرۈپ چىقىپ كهتتى 

  : قاراپ ئابدۇكېرىم ئابباسوپ بىلهن قول تۇتۇشۇپ خوشال كىرىپ كېلىشتى ۋە بىزگه
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ۈمىدىن چىقىپ ، خۇددى بىز كادىرالر بۆل. يۈرۈڭالر يىگىتلهر دەپ بىزنى ئهگهشتۈرۈپ ئېلىپ ماڭدى 

بۇ ۋاقىتلىق مهركىزىي ھۆكۈمهتنىڭ . شۇ بىناغا ئوخشايدىغان ئايرىم بىر كورپۇس بىناغا كىردۇق 

  . ن ھهربىي ئىشالر بۆلۈمى ئىكه

پهلهمپهي بىلهن چىقىپ ، سىرتقى ئىشىكتىن كىرىش بىلهن كۆزىمىز سىرتقا قاراپ ئېچىقلىق تۇرغان 

ئىچكىرىدىكى . دا سولغا كهتكهن كىچىككىنه بىر كارىدور بار ئىكهن ئارى. يهنه بىر ئىشىككه چۈشتى 

تام مهشتىن چىققان ئوتنىڭ تهپتى كارىدورنىمۇ ، ئۆينىمۇ . ئۆينىڭ ئىشىكى ئوچۇق ئىدى 

 بىرىگه يانداپ قويۇلغان ئىككى ئىش - ئىچكىرىدىكى ئۆينىڭ ئوتتۇرىسىدا بىر . ئىسسىتىۋەتكهنىدى 

بۇالرنىڭ بىرى . ىككى ھهربىي كىشى جىددىي ئىشلهۋاتاتتى ئۈستىلى بولۇپ ، ئۇنىڭدا ئ

  . پودپولكوۋنىك ، يهنه بىرسى كاپىتان ئىدى 

بىزنىڭ ئالدىمىزدا بۇ ئۆيگه كىرگهن ئابباسوپ بىلهن قاسىمجان قهمبىرى بۇ ئىككى ھهربىي كىشى 

خۇشخۇي بىلهن ئۇزۇندىن بېرى كۆرۈشمىگهن كىشىلهردەك قول ئېلىشىپ سهمىمىي ، دوستانه ، 

  . تتى چاقچاقلىشىپ كۆرۈشۈپ كه

  :رسىتىپ كېيىن قاسىمجان قهمبىرى بىلهن ئابدۇكېرىم ئابباسوپ پودپولكوۋنىك كىشىگه بىزنى كۆ

ئهپهندىم ، بۇ ئىككى كىشىنى سىزنىڭ قوبۇل قىلىپ ، خىزمهتكه تهقسىم قىلىشىڭىزغا ئېلىپ كىردۇق ، 

  .يىشتى دې

ئهپهندىم بۇرۇلۇپ بىزنىڭ .  قهدەم بېرى تۇرغانىدۇق 4-3ردىن بىز ئىككىمىز ئىشىكتىن كىرىپال ئۇال

  : پ بىز بىلهن قول ئېلىشىپ كۆرۈشۈ. ئالدىمىزغا كهلدى 

بىز سهل تارتىنىپ ، ئهمما ھهربىي قائىدە بويىچه يېنىڭ . كېلىڭالر ، دەپ ئورۇندۇققا تهكلىپ قىلدى 

ئهپهندىم .  ئورۇندۇققا ئولتۇردۇق ۋە پۇختا قهدەم بىلهن ئۈستهلنىڭ يېنىغا بېرىپ كۆرسهتكهن

  :رسىتىپ ئىككىمىزگه ئۈستهلنى كۆ

دەپ » بىز ئاقسۇ پارتىزان قىسمىدىن « : مانا بۇ قهغهزگه ! .... يېقىن كېلىپ ئولتۇرۇڭالر 

  . دېدى!.... يېزىڭالر 

 دېمهك ، بۇ ئهپهندىم  بىزنىڭ نهدىن ۋە قانداقالرچه بۇ يهرگه كهلگهنلىكىمىزنى بىلىدىكهن ،

خېتىمىزنى . بىز يازدۇق . ئىككىمىزگه ئىككى پارچه ئاق ، سىزىقسىز قهغهز ، قېرىنداش ، قهلهم بهردى 

  :پ قولىغا ئېلىپ كۆرۈ

خېتىڭالر ياخشى ئىكهن ، دەپ ماڭا بۇرۇلۇپ ، سىزنى شىخۇ ناھىيىلىك ھۆكۈمهتكه مهسئۇل كاتىپ 

  :پ پ تۇرۇمهن سهل ئهيمىنى. دېدى !... قىلىپ ئهۋەتسهك ، بارامسىز ؟

قولۇم قهلهمگه قارىغاندا مىلتىققا خېلى . مهسئۇل كاتىپلىقىنى ئهپلهشتۈرەلمهيهن !... ياق ، ئهپهندىم 

  . دەپ جاۋاپ بهردىم !.... ئوبدانال ئۆگىنىپ قاپتۇ 

   :ئهپهندىم يېنىمدىكى روزى تۆمۈرگه قارىدى ۋە
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 دەپ - !ققا ئهۋەتسهك بارامسىز ؟سىزنى ئالىي خهلق سوت مهھكىمىسىگه كاتىپلى! .....  سىزچۇ ؟-

  :ن روزى تۆمۈر مۇاليىملىق بىله. سورىدى 

  :ا قاراپ ئهپهندىم ماڭ. دەپ قىسقىال جاۋاپ بهردى !.....  باراي ئهپهندىم -

 دەپ ئۈستهلگه بېرىپ خهت يېزىشقا -ـ سىزنىڭ كىيىمىڭىزنى يهڭگۈشلهش كېرەك ئىكهن ، 

  .ا قويدى گىتىپ ئاخىرىغا ئىمزخهتنى تۈ. كىرىشتى 

 بۇ خهتنى ئېلىپ ساي بويىدىكى كونا سهرەڭگه زاۋۇتى ئورنىغا جايالشقان ھهربىي تهمىناتقا -

 كېچهك ، تهمىنات قهغىزى -  سىرتقى كىيىم - مېنىڭ ھېسابىمغا ، سىزگه بىر كىشىلىك ئىچكى . بېرىڭ 

كېلهر ھهپته ...! دەم ئېلىڭ ئۇنى ئېلىپ ھازىر تۇرۇۋاتقان ئورنىڭىزدا بىر ھهپته . بېرىدۇ ) ئاتىستات ( 

 - !خۇددى بۈگۈنكى كۈندە ، مۇشۇ سائهتته كېلىپ ، ھهربىي خىزمهت ئۆتهش بۇيرۇقىنى ئېلىڭ 

  .دى دې

ئابباسوپ بىلهن قاسىمجان قهمبىرى روزى تۆمۈرنى باشالپ ، ۋاقىتلىق مهركىزىي ھۆكۈمهت ئومۇمىي 

  .تىشتى ئىشالر بۆلۈمىگه خىزمهتكه يازدۇرۇپ بېرىشكه كې

شۇ چاغدا ھېلىقى . ئهپهندىم سىرتقا چىقىشىمىزغا ئۈلگۈرۈپ يېتىپ كهلگهن خادىققا قاراپ ماڭدى 

  :مدىن چىقىپ كاپىتان بۆلۈ

  . پ سورىدى  دە-ئهخمهت ئهپهندىم ، چۈشتىن بۇرۇن قايتىپ كېلهمسىز ؟ 

. رىمهن  مهن كېسهل يوقلىغىلى با- دېدى ، ئهپهندىم يېنىك تهلهپپۇزدا ، -! ياق ، كاپىتان -

  ...... ي چۈشتىن كېيىن كېله

قىسقا سۆھبهتلهردە بهكمۇ -كىشىلهر ئارىسىدا ئىسمى سهمىمىي ھۆرمهت بىلهن تىلغا ئېلىنىپ ، قىسقا

يېقىملىق تۇيغۇ بىلهن تهكرارلىنىدىغان ئهخمهت ئهپهندىمنىڭ شۇ كىشى ئىكهنلىكىنى ئۇ چاغدا مهن 

  !......ي نهدىن بىله

ئۇ چاغدا بۇ . هھهرلىك گارنىزون كومىندانتىنىڭ كاتىپلىقىغا ئورۇنالشتىم شۇنداق قىلىپ ، غۇلجا ش

كا ئورۇن غۇلجا شهھرىنىڭ بوينىكېسىك دېگهن يېرىگه چىقىدىغان كوچىدىكى مۇسابايوپالرنىڭ بان

  . قىلغان كونا قوراسىدا ئىدى 

خانىمنىڭ ئاكىسى شۇ كۈنلهردە ئهخمهت ئهپهندىم بىر نهۋرە ئىنىسى سادىق بىلهن خانىمى ماھىنۇر 

  . لدى غۇلجا شهھهرلىك كومىندانىتقا ئېلىپ كه. رۇستهمنى تولۇق ھهربىي فورما بىلهن 

 يېقىندا گومىنداڭ ۋەكىلى بىلهن ئۆتكۈزىلىدىغان سۆھبهتكه ئۈرۈمچىگه بارىمهن ، سۆھبهت بىر -

ت قىلسۇن ، خىزمه. تهربىيه ئالسۇن -تهرەپ بولغىچه بۇالر سىزلهرنىڭ قىسىمدا ھهربىي تهلىم 

  . تتى  دەپ تاپشۇرۇپ چىقىپ كه- ! پىشسۇن ، چېنىقسۇن ، تاۋالنسۇن 

بۇالرغا باشقىالرغا « : كېيىن ئهخمهت ئهپهندىم بىزگه . ئۇالر شۇ كۈنىال ئىزۋوتالرغا تهقسىم قىلىندى 

كى ئوخشاش مۇئامىله قىلىڭالر ، ۋەزىپه تهقسىم قىلىشتا ، ھهربىي مهشىقلهردە ئۇالرنىڭ كۆزىگه يا
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ھهربىي ، سىياسىي ! مېنىڭ يۈزۈمگه قارىماي ، تهلهپچان ، ئىنتىزامچان قاتتىق قول بولۇڭالر 

پوالتتهك ئىنتىزامدىن ئالتۇندەك نهتىجه غهلىبه بارلىققا ! ئۆگىنىشنى ئاالھىدە چىڭ تۇتۇڭالر 

. ەم ئالسۇن ئۇالر تېخى ياش ، ئۆگهنسۇن ، باشقىالر بىلهن تهڭ جاپا تارتىپ تهڭ د!...... كېلىدۇ 

دەپ » !نۆۋەت كهلگهندە ئۆيگه چىقسۇن ، بولمىسا گازارمىدا كۆپچىلىككه ئوخشاش دەم ئالسۇن 

   . خهت يازغىنى ھېلىمۇ ئېسىمدە

بىتىم . ئۇالر بىتىم ئىمزاالنغانغىچه كومىندانىتتا شۇ تهلهپ بويىچه ئىشلىدى ، ئۆگهندى 

  . كېلىپ ئېلىپ كهتتى ئىمزاالنغاندىن كېيىن يهنه ئهخمهت ئهپهندىم ئۆزى 

                          ++                +          +    

ئاقسۇدىن چىققانالرنى ئاساس قىلغان ھالدا ، جهنۇبىي . يىلى ئىيۇن ئايلىرى ئىدى -1946

شىنجاڭدىن غۇلجىغا چىقىپ ھهربىي ، ساقچى ، مهمۇرىي خىزمهت ئۆتهۋاتقانالرنى ۋاقىتلىق مهركىزىي 

  .  يىغدى هتنىڭ قورۇسىنىڭ شهرق تهرىپىدىكى تىرەكلىككهھۆكۈم

« : بىزگه قىلىنغان ئۇقتۇرۇشتا . ھاۋا ئوچۇق .چۈشتىن كېيىنكى سائهت ئىككى مهزگىلى ئىدى 

 ماددىلىق 11گومىنداڭ مهركىزىي ھۆكۈمهت ۋەكىلى بىلهن ئىلى تهرەپ خهلق ۋەكىللىرى تۈزگهن 

دېيىلگهن ، ئهمما دوكىالتچىنىڭ ئىسمى  «..... دۇ بىتىم توغرىسىدا مهخسۇس دوكالت بېرىلى

   . ئېيتىلمىغانىدى

دوكىالتچىنى كۈتۈپ تهقهززالىق بىلهن ئولتۇردۇق .  تىن ئارتۇق كىشى ئىدۇق 70بۇ يهرگه يىغىلغانالر 

بېشىدا گۈللۈك ئالما . ئۆزى يالغۇز ئىدى . بىردىنال ئهخمهتجان قاسىمىنىڭ گهۋدىسى كۆرۈندى 

كاستۇم ، رەڭلىك گالىستۇك تاقىغان -ك مانچىستىر دۇخاۋا دوپپا ، ئۇچىسىدا شىمئۇرۇقى رەڭلى

ئوردېنى جىلۋىلىنىپ » ئازادلىق « ئايىغىدا يېنىك شىبلىت ، مهيدىسىدە شۇ چاغالردا تارقىتىلغان 

   . تۇراتتى

ېسىمگه شۇ سۆز بىردىنال ئ. مهن مۇشۇ ئوردېن توغرىسىدا بولغان مۇنداق بىر گهپنى ئاڭلىغانىدىم 

  :ندىمدىن ئهخمهت ئهپه) ھازىر ئېسىمدە يوق ( كىمدۇر بىرى . كېلىپ قالدى 

سىزنىڭ بۇنىڭدىن باشقا ئوردېنلىرىڭىزمۇ بارغۇ ، نىمىشقا ئۇالرنى تاقىماي ، مۇشۇ !  ئهپهندىم -

   : دەپ سورىغان ، ئهخمهت ئهپهندىم ئۇ كىشىگه- ئوردېننىال تاقايسىز ؟ 

بۇ ئوردېننى دەل شۇ سهۋەپتىن ئهتىۋارالپ ... زادلىقى كۇپايه  مېنىڭ ئۈچۈن خهلقنىڭ ئا-

  . ن دەپ جاۋاپ بهرگه!...... تاقايمهن 

ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ، . بىز گۈررىدە ئورنىمىزدىن قوزغالدۇق .... ئهپهندىم ئالدىمىزغا كهلدى 

 - ،! هتچى دوستالر  خىزم- تۇغقانالر ، جهڭچىلهر ، كوماندىرالر ، ئهپهندىلهر ، خانىمالر ، ئىشچى 

  . دېدى ئهپهندىم 

 دەپ جاۋاپ بهردى بىزدىن بۇرۇن سېپىمىزنىڭ ئالدىدا تۇرغان ئىككى -!  ۋەئهلهيكۇم ئهسساالم -
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بۇالرنىڭ بىرسى ، بىز ئاقسۇ كونا شهھهرنى گومىنداڭ ئهكسىيهتچى قوشۇنلىرىدىن . مويسىپىت كىشى 

بىتىم بويىچه (  كۈنلۈك ھاكىم شايىپقارى ھاجى 35ئازاد قىلغاندا ، يهرلىك كىشىلهردىن سايالنغان 

تهشكىل قىلىنغان ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت تهرىپىدىن ئاقسۇ ۋالىيسى ئابلىز مهخسۇمنىڭ مۇئاۋىنى قىلىپ 

بىز ئۇ كىشىنى ھاكىم . دېگهن خهلقچىل زات ئىدى ) ئهۋەتىلگهن ، ئازادلىقتىن بۇرۇن ۋاپات بولغان 

ئۇ كىشى بوز دۆڭدىن كېلىپ . ىنىغا بىرنهچچه كۈن بولغان ئىكهن قىلىپ سايلىغاندا تۈرمىدىن چىقق

تۇز ئاۋاتتا ئابدۇكېرىم ئابباسوپ ، قاسىمجان قهمبىرى ، سوپى ئاخۇنالر باشالپ چۈشكهن مىللىي 

يهنه بىرى مۇئاۋىن ھاكىم ، ئاقسۇ كونا شهھهرلىك مۇھهمهتنىيازخان . ئارمىيه قىسىملىرىغا قوشۇلغان 

بۇالرمۇ بىز بىلهن . رىپهتپهرۋەر ، ۋەتهنپهرۋەر شائىر ، ناتىق ، ئالىم كىشى ئىدى دامولال دېگهن مه

بىلله چىققان ۋە ئىلى ۋاقىتلىق ھۆكۈمىتى تهرىپىدىن ئاالھىدە ئېتىبار بىلهن كۈتۈلىۋاتقانالردىن 

پ شۇ يهردىكى ھهربىيلهرمۇ قائىدە بويىچه تىك تۇرۇپ ، كۆپچىلىككه قوشۇلۇپ ساالمغا جاۋا. ئىدى 

  . ردى به

   .  دېدى ئهخمهت ئهپهندىم بىزگه-! كهڭ كۇشادە سۆزلىشهيلى ! ....  ئولتۇرۇڭالر ، ئولتۇرۇڭالر -

ئهخمهت ئهپهندىم تهمكىنلىك بىلهن . بىز ئهگىمهچ ئۈچ بۇرجهك سهپ ھاسىل قىلىپ ئولتۇردۇق 

  . زىنى باشلىدى سۆ

ادىمدا قالغان مهزمۇنلىرىنىال بىر قۇر بۇ يهردە پهقهت ئهخمهت ئهپهندىمنىڭ قىلغان سۆزلىرىنىڭ ي

شۇنداق قىلىپ ، بىز خهلق ۋەكىللىرى گومىنداڭ مهركىزىي ھۆكۈمىتىنىڭ ۋەكىلى . ئهسلهپ ئۆتىمهن 

 سائهت سۆز 120بۇ جهرياندا ئۇالر بىزنى .  ئاي سۆھبهت قىلدۇق 11جاڭ جىجوڭ ئهپهندى بىلهن 

ئۇالر . ائهت گهپ بىلهن بومباردىمان قىلدۇق  س120بىزمۇ ئۇالرنى . بىلهن بومباردىمان قىلدىن 

شۇ چاغدا گومىنداڭ .  ئىسپات ، كۆرسهتكهن ھۆججهتلىرىمىزگه قايىل بولدى - بىزنىڭ قويغان دەلىل 

  :ندىن تهرەپ ۋەكىلى جاڭ جىجوڭ ئهپهندى مه

تۈلكىنىڭ  »مهن ئۇنىڭغا .  دەپ سوراپ قالدى - !سىزلهر بۇ  ئۇستىلىقنى نهدىن ئۆگهندىڭالر 

   . دېگهن مهسهلنى ئېيتىپ بهردىم «هقسىماتى ت

ئولتۇرغانالر سورۇننى . كېيىن غۇلغۇلىغا ئايلىنىپ كهتتى . بىزنىڭ ئارىمىزدىن كۈلكه كۆتۈرۈلدى 

شۇ چاغدا ئهخمهت . ھهممه كىشىنىڭ چىرايىنى تهنتهنه ۋە ھاياجان قاپلىغانىدى . قىزىتىۋەتتى 

  : ندىم ئهپه

 ماددىلىق بىتىم ۋە ئۇنىڭ بىر 11شۇنداق قىلىپ !...... قايتىپ كېلهيلى بىز يهنه ئۆز سۆھبىتىمىزگه 

قانچه قوشۇمچه ماددىلىرىمۇ تۈزۈلدى ، ئىمزا قويۇلدى ، تهستىقالندى ۋە تهستىقنامىلىرىمۇ 

  .ر گېزىت يۈزىدە كۆرىسىله. پات ئارىدا ئېالن قىلىنىدۇ . ئالماشتۇرۇلدى 

كه مىقياسىدا ئۇرۇشقا خاتىمه بېرىلىپ ، تىنچلىق ئهسلىگه بۇ تۈزۈلگهن بىتىم بويىچه ، پۈتۈن ئۆل

كۆپلىكىدىن - مىللهتلهرنىڭ ئاز. خهلق ھهر جهھهتتىن ئهركىنلىك بىلهن تهمىن قىلىنىدۇ . كېلىدۇ 
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قهتئىينهزەر ، ئىش يۈزىدىكى ۋە سىياسىي ھاياتىدىكى ئورنى ھهم باراۋەرلىكى جهزمهن ئىشقا 

ماي پۈتۈن ئۆلكه بويىچه دەسلهپته بىر قېتىم ئومۇمىي خهلق سايلىمى ئانچه ئۇزۇنغا بار. ئاشۇرىلىدۇ 

خهلقچىل سىياسهتنى يۈرگۈزۈش ئارقىلىق پۈتۈن خهلق ھاكىمىيهت ئورۇنلىرىغا ، . ئۆتكۈزىلىدۇ 

ئۆزلىرىگه ئۈزۈل كېسىل خىزمهت قىلىدىغان ، خهلقنى سۆيىدىغان خهلقنىڭ ھوقۇق ، مهنپهئهتلىرىنى 

لىدىغان ، خهلققه پايدىلىق ئىشالرنى باش تارتماي كۆپلهپ ئىشلهيدىغان ، جان تىكىپ ھىمايه قى

   . ۋىجدانلىق ، ئهخالقلىق كىشىلهرنى ساياليدۇ

بىتىم ئېالن قىلىنغاندىن كېيىن ، ھازىرقى ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت ئۆزگهرتىلىپ ، قايتىدىن ئۆلكىلىك 

   . ۋاقىتلىق بىرلهشمه ھۆكۈمهت تهشكىل قىلىنىدۇ

. ئۇالرنىڭ بىتىمنى ئىجرا قىلىقى قىيىن . بىتىمنى قانداق تهلتۆكۈس ئىجرا قىلىشتا قالدى ئهندى گهپ 

بۇنى ئۇالرنىڭ تهبىئىتى ۋە .  سۆزلهر ئۇالرغا ياقمايدۇ - چۈنكى بىتىم ۋە ئۇنىڭدىكى گهپ 

ا ئۇالر تهلتۆكۈس ئىجر.  كېسىل ئىجرا قىلىمىز -بىز قهتئىي ۋە ئۈزۈل . ماھىيىتىدىن كۆرۈش كېرەك 

قىلمىسا ، بىز ھهيدەكچىلىك قىلىمىز ، توقۇنۇشقان ئىككى تهرەپنىڭ ھازىرقى ھالهتتىكى چېگرا سىزىقى 

ئۇالرمۇ تۈرمىدىكى . بىز ئۇرۇشتا ئهسىر ئالغان كىشىلهرنى ئۇالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىمىز . بىكار قىلىنىدۇ 

خهلقنىڭ . ۈزۈپ قويىدۇ بارلىق سىياسىي جىنايهتچىلهرنى شهرتسىز بوشىتىپ ئۆز جايلىرىغا يهتك

 تۇرۇش ، كۆچۈش ، سايالمغا قاتنىشىش ، دىنغا ئېتىقاد قىلىش ، پىكىر ، مهتبۇئات ، - يۈرۈش 

سىياسىي . نامايىش قىلىش ئهركىنلىكى سىياسىي ۋە قانۇنىي جهھهتتىن تولۇق كاپالهتكه ئىگه قىلىنىدۇ 

لىغانچه تۇتقۇن قىلىشى ، قاتىللىق ھهرقانداق ئورۇننىڭ خهلقنى ئۆزى خا. ساقچىالر تارقىتىلىدۇ 

. قوراللىرىنى ئىشقا سېلىشى ، جىسمانىي ئازاب بىلهن قىيناشلىرى قاتتىق چهكلىنىدۇ ۋە مهنئىي قىلىنىدۇ 

بۇ يهردە مۇساپىر بولۇپ تۇرۇۋاتقان ھهرقايسىڭالرنى يېڭىدىن تهشكىل قىلىنغان ئۆلكىلىك ۋاقىتلىق 

ھازىر قىسىمدا . مهت بىلهن يۇرتۇڭالرغا قايتۇرىدۇ بىرلهشمه ھۆكۈمهت مهسئۇل بولۇپ ، خىز

ئىشلهۋاتقان ھهربىي يولداشالر ، كېيىن بىتىم بويىچه جهنۇبتا مىللىي قوشۇن تهشكىل قىلىنغان چاغدا 

ئۆز جايلىرىڭالرغا بارغاندىن كېيىن بىتىمنىڭ ئاكتىپ تهشۋىقاتچىلىرى ، ئىجراچىلىرى . يۆتكىلىدۇ 

  . ىت قىلىمهن بولۇشۇڭالرنى سهمىمىي ئۈم

  .  دېدى ئۇ ئاخىرىدا -... ايمهن  تهكلىپلىرىڭالر بولسا تارتىنماي ئوتتۇرىغا قويۇشۇڭالرنى سور- پىكىر

  . ۋاك چېلىپ ئورنىمىزدىن تۇردۇق ھهممىمىز قاتتىق ھاياجان بىلهن چا

 - !ر بولسا ئاڭالي  تهلهپلىرىڭال- يهنه بىر ئاز ۋاقىت بار ئىكهن ، پىكىر ! ئولتۇرۇڭالر !  ئولتۇرۇڭالر -

  .مهت ئهپهندىم كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ دېدى ئهخ

  .ۇنۇس دېگهن بىر يىگىت قوزغالدى شۇ چاغدا سېپىمىزدىكىلهردىن تۇردى ي

  . دېدى ئۇ - !  مېنىڭ پىكرىم بار -

  . دېدى ئهخمهت ئهپهندىم ! ۆزلهڭ ھه ، قېنى س....  ھه -
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قتۇرۇش ۋە بهلگىلىمىسىگه بويسۇنۇپ ، ئۆز بىز ئۆلكىلىك ۋاقىتلىق بىرلهشمه ھۆكۈمهتنىڭ ئۇ -

ئوبدان « جايلىرىمىزغا خىزمهتكه بارساق ، ئۇالر كۆرۈنۈشته ئۇقتۇرۇشقا ئهمهل قىلىپ ، بىزگه 

قولغا ! ھه « ئهمهلىيهتته بولسا . دەپ بهزىبىر ئىشالرنى قىلىشقا يول قويىدۇ » ! ...- كهپسىلهر 

ڭ ئىزىمىزغا چۈشۈپ ، ئۆز ئارا تىل بىرىكتۈرۈپ ، ساماننىڭ دەپ ، بىزنى» !... چۈشتۈڭالرمۇ ، نوچىالر 

 سهپلهپ شهرتىمىزنى ھازىرالپ ، تهۋقى -ئهپلهپ . تېگىدىن سۇ قۇيۇپ ، ئورىمىزنى كواليدۇ 

بۇ چوقۇم ، ئۇالر شۇنداق قىلىپ . كهشىمىزنى ئاسانال توغرىاليدۇ . لهنهتتىن بىرنى توقۇيدۇ 

  .  دەپ سورىدى-!سا قانداق قىلىمىز ؟بىزگىمۇ شۇنداق قىل. ئادەتلهنگهن 

  :سوئال سورىغۇچى . مهت ئهپهندىم  دەپ ئۇ كىشىگه قارىدى ئهخ- !  قورقۇۋاتامسىز ؟-

 ياراققا ئىگه ئهسكهرلىرى بار - ئىغۋا توقۇپ چىقىرىدىغان كارخانىسى بار ، قورال -  ئۇالرنىڭ پىتنه -

تۇرۇشتىن باشقا نهرسه يوق ، قورقماي بولمايدۇ ، ، ئۇ يهرگه بېرىپ ئىشلهيدىغان بىزنىڭ قولىمىزدا ئۇق

  :ئهخمهت ئهپهندىم . دېدى -دىم ، ئهپهن

ئۇالرنىڭ قولىدا قوراللىق ئهسكىرى ، تۈرمىسى ، . قورقۇنچاقالر بىزگه دوست بواللمايدۇ !  قورقماڭ -

 يهنى بىز خهلق ئۈچۈن ئىشلىگۈچىلهرمىز. ئاغزىدا پىتنىسى بولسا بىزنىڭ يۆلهنچۈكىمىز خهلق 

ئىنقىالبچىالردا ھهمىشه بىر ئىنقىالبچىغا خاس جهسۇرلۇق . شۇنداقال ئىنقىالبچىالرمىز . خهلقنىڭ چاكىرى 

بىز سهزگۈر مهسئۇلىيهتلىك بىلهن خهلق ئۈچۈن يۈرەكلىك ئىشلىسهك ، . ، سهزگۈرلۈك بولۇشى كېرەك 

ۆگهنسهك ، ئاممىغا يۆلۈنسهك ئۇنىڭ ئۈستىگه كهمتهر بولۇپ ، ئامما بىلهن بىرلهشسهك ، ئاممىدىن ئ

 تاشقويۇن بولۇپ كېتهلىسهك ھهر قانداق ئهكسىيهتچى بىزنى ھىچ نېمه - ، ئامما بىلهن ئىچقويۇن 

  . دېدى - ئۆزلىرى يىتىم قالىدۇ ، ئهكسىچه ، ئۇالرنىڭ . قىاللمايدۇ 

  : سورىغۇچى رازىمهنلىك بىلدۈرۈپ سوئال

  . دېدى -  ئهپهندىم ، چۈشهندىم ،  رەھمهت ،-

  . يهنه بىر كىشى ئورنىدىن تۇردى شۇ چاغدا قاتارىمىزدىن

بۇ بىتىمگه يېزىلغان قارىسى سىيا ، ئېقى قهغهزدىنال ئىبارەت ، گومىنداڭ ئهكسىيهتچىلىرى بولسا  -

 ئانىسىنى -مۆرىتى كهلسه ، ئۆزىنى تۇغۇپ چوڭ قىلغان ئاتا . ئالدامچىلىقتا ئۇچىغا چىققان نېمىلهر 

ھارۋىدا « شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى . قىپ سېتىۋېتىدۇ ياكى ئورىغا ئىتتىرىۋېتىدۇ ئالداپ ، ئېلىپ چى

 ئۇالر بىز قان تۆكۈپ ، قۇربان بېرىپ ، ئىنقىالب قىلىپ قولغا . دېيىشىدۇ «يۈرۈپ توشقان تۇتىدۇ 

ئهسكىلىكلهرنى . كهلتۈرگهن ئازغىنه ھوقۇقىمىزنى تارتىپ ئېلىش ئۈچۈن ، قولىدىن كهلگهن بارلىق 

 نهيرەڭلىرىنى ئىشلىتىپ ھارۋىدا توشقان -ئهپلهشمىگهندىن كېيىن ، كونا ھېيله . ىپ كۆردى قىل

ئۇالر سىلهرنىڭ ئالدىڭالردا بېتىمگه قول قويغان بولسىمۇ ، ئهمهلىيهتته ، ئۆزلىرى . ئوۋلىغىلى چىقتى 

اياتىڭالردىن مهن ئۆز ھاياتىمدىن كۆرە سىلهرنىڭ ھ« . بهرگهن ۋەدىسىنىڭ بىرەرسىدىمۇ تۇرمايدۇ 

  .  دېدى-كۆپرەك ئهنسىرەۋاتىمهن ، 
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 ئۇالر سىز دىگهندەك ئالدامچىلىقتا داڭ - توغرا ، دېدى ، ئهزىمهت ئهپهندىم سالماق ھالدا ، -

ئهمما بىزنىڭمۇ ئۇالرنىڭ ئهكسىيهتچىل ماھىيىتىنى ئېچىپ تاشاليدىغان ئانالىز پىچىقىمىز . چىقارغان 

ھبهت باشالنغاندىن تارتىپ ھازىرغىچه ، ئۇالر كۆتىرىپ چىققان ساختا بىز يىتىم ھهققىدىكى سۆ. بار 

 پارە قىلىپ ، ئۆز قولىغا تاشالپ بېرىپ - نۇقتىالرنىڭ ھهممىسىنى ئهشۇ ئانالىز پىچىقى بىلهن پارە 

بهلكى ۋەزىيهتنىڭ تهقهززاسى ، قوراللىق كۈرەشتىن كېيىن . بىتىم ھهرگىزمۇ نۇقتا ئهمهس . كهلدۇق 

  .غان سىياسىي كۈرەشنىڭ يهكۈنى ارئېلىپ ب

. مهسىلىسىگه كهلسهك ، بۇ ئۇالرنىڭ ئادەتلىنىپ كهتكهن كونا ئۇسۇلى » ھارۋىدا توشقان تۇتۇش  »

ئهگهر ئۇالر يهنه كونا مۇقامغا دەسسهش خام خىيالىدا . بۈگۈنكى كۈندە بۇ ئۇسۇل كارغا كهلمهيدۇ 

 نهپرەت دېڭىزىدا چوقۇم غهرق - سىنىڭ غهزەپ بولىدىغان بولسا ، ئۇ چاغدا ئويغانغان خهلق ئاممى

  . بولىدۇ

مهن بېشىمنى ئالقىنىمغا . بىزنىڭ ھاياتىمىزدىن ئهنسىرىگهنلىكىڭىز ئۈچۈن سىزگه كۆپ رەھمهت 

. قورقۇنچاقلىق بىر ئىنقىالبچىغا خاس خىسلهت ئهمهس . ئېلىپ چىقىپ ئىنقىالبقا قاتناشقان 

ۆلىدۇ ، لېكىن ئۇنىڭ ئۆلۈمى خهلقنىڭ ھۆرمىتىگه سازاۋەر باتۇر ئۆمرىدە بىرال ئ« : خهلقىمىزدە 

خهلق قهلبىدە مهڭگۈ ياشايدۇ ، قورقۇنچاق كۈندە مىڭ ئۆلۈپ ، مىڭ تىرىلىدۇ ، ئۇنىڭ . بولىدۇ 

ئهگهر مېنىڭ ھاياتىمنىڭ بهدىلىگه . دېگهن تهمسىل بار  «.. بىلهن ھېچكىمنىڭ كارى بولمايدۇ 

 خۇرام ھالدا - بولسا ، بۇنداق ئۆلۈمگه ھېلىمۇ مهن خوشال ئازادلىق ، ئهركىنلىك كېلىدىغان

  .  دېدى-! كۆكسۈمنى كېرىپ بارىمهن 

سۆھبهت مهيدانىنى جىمجىتلىق . شۇنىڭ بىلهن سوئال سورىغۇچىمۇ ، جاۋاپ بهرگۈچىمۇ جىم بولدى 

ز يىغىننى ئاخىرالشقان ھېسابالپ ، ھهممىمى. باشقا سوئال سورىغۇچىمۇ چىقمىدى . قاپلىدى 

  . تېرەكلىك باغدىن يېنىپ چىقتۇق ئهخمهت ئهپهندىمنى چۆرىدەپ. ئورنىمىزدىن تۇردۇق 

ئىلى ۋىاليهتلىك باج ئىشلىرى ئىدارىسىنىڭ كاتىبات . يىلنىڭ ئاپرېل ئېيىنىڭ باشلىرى ئىدى -1949

سى غۇلجا شهھهرلىك كومىتېتىنىڭ رەئى» ئىتتىپاق « بىر كۈنى . بۆلۈمىدە كۆچۈرگۈچى كاتىپ ئىدىم 

. ھهسىنىم پالتابويوپ ، مهسئۇل كاتىپى خهلپهت سۈزۈك ھاجىيوپالر ئىمزا قويغان بىر ئۇقتۇرۇش كهلدى 

شۇ مۇناسىۋەت . ئاپرېل مىللىي ئارمىيه قۇرۇلغانلىقىغا تۆت يىل توشقان خاتىرە كۈن -8« ئۇنىڭدا ، 

ە ئىشچى ، خىزمهتچى ، ئهزالىرى ۋ› ئىتتىپاق ‹ بىلهن يۇقۇرىنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بويىچه بارلىق 

كادىرالرنى ۋە خهلق ئاممىسىنى سهپهرۋەر قىلىپ ، ئىلى ئايدۇرىمىنىڭ يېنىدا كۆچهت تىكىش 

› ئىتتىپاق ‹ يهرلىك تهشكىالتىدىكى يولداشالر -9سىزلهرنىڭ . پائالىيىتى ئېلىپ بارماقچىمىز 

   .  بارىدۇمهركىزىي كومىتېتىدىكى يولداشالر بىلهن بىر ئورۇندا پائالىيهت ئېلىپ

بۇ ( بىناسى › ئىلى مۇتهخهسسىسلهر يېتىشتۈرۈش بىلىم يۇرتى ‹  دە 8ئاپرېل ئهتىگهن سائهت -8

غا يېتىپ ) دەپ ئۆزگهرتىلگهن › ئهخمهتجان قاسىمى نامىدىكى بىلىم يۇرتى ‹ مهكتهپ كېيىن 
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   . دېيىلگهنىدى «!.... كېلىڭالر ، شۇ يهردىن بىرلىكته ئىش مهيدانىغا بارىمىز 

بىلىم يۇرتىنىڭ سايبويى . ئاپرېل كۈنى ئهتىگهندە بىز كىشىلىرىمىزنى تولۇقالپ سهپكه تىزىلدۇق - 8

تهرەپتىكى دەرۋازىسىدىن مهكتهپ ھويلىسىغا كىرگىنىمىزدە ، ئهخمهت ئهپهندىم ھويلىغا قويۇلغان 

  :ىن سۆزلهۋاتقانىكهن ئۈستهلنىڭ ئۈستىگه چىقىپ قىزغ

غۇلجا شهھىرىنى گۈزەل ، زامانىۋى تۈسكه ئىگه ، باغۇ بوستانلىق ،  بىز ئىنقىالب ئوچىقى بولغان -

  .....شهھهر قىلىپ قۇرۇپ چىقىمىز كۆركهم مهنزىرىلىك 

هك ئىش ، ئهمگ! ئىش مهيدانىغا قاراپ قهدەم تاشاليلى ! قېنى يولداشالر ، خىزمهتداشالر ، دوستالر .. 

  .بىزنى كۈتۈپ تۇرۇپتۇ 

ئۇ يهردىن بىر . ال ئىش باشقۇرۇش ئورنىغا ئۆزىمىزنى تىزىمالتتۇق كۆچهت تىكىش مهيدانىغا بېرىپ

   . مهركىزىي كومىتېتى ئىشلهۋاتقان ئورۇنغا باشالپ باردى› ئىتتىپاق ‹ كىشى بىزنى 

 - باش ئاپپاراتىنىڭ ھهممه كادىرلىرى ، ئىشچى › ئىتتىپاق ‹ ئۇ يهردە ئهخمهت ئهپهندىم باشلىق 

  . هييارلىق قىلىشىۋاتقانىكهنخىزمهتچىلىرى جىددىي ئهمگهك ت

ئهخمهت ئهپهندىمۇ بىزنىڭ .  تىن قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ گۇرۇپپىلىرىغا قوشۇۋەتتى 3-2بىزنى 

ئىككى سائهتچه . يېنىمىزدىكى بىر گۇرۇپپىدا ئاددى گۇرۇپپا ئهزاسى سۈپىتىدە ئهمگهككه قاتناشتى 

تتى بىردىن سهۋەبچىسى ، ئهلۋەتته بۇ ئىككى سائهت ئهمگهك تولىمۇ كۆڭۈللۈك ئۆ. بىلله ئىشلىدۇق 

مهرھۇمنىڭ جۈملىلىرى قىسقا ئهمما مهنىلىك ، ئىخچام ، يېنىك ، . ئهخمهت ئهپهندىم ئىدى 

ئىستىهزالىق لهتىپه خاراكتېرلىق چاقچاقلىرى ، چىرايلىق ، جانلىق ئوخشىتىشلىرى ، بهزەن جاراڭلىق 

 ئارقىدىن - زلىرىغا قوشۇلۇپ ، ئارقا كۈلۈشلىرى ، شىددەت بىلهن چاپقان گۈرجهك ، جوتو ئاۋا

مهرھۇم ئهخمهت . بهزىدە بىزمۇ بۇ كۈلكه چاقچاقالرغا ئارىلىشىپ قاالتتۇق . ئاڭلىنىپ تۇراتتى 

ئهپهندىم مانا شۇنداق ئاددىي ، ساددا ، كهمتهر ، بىجاندىل خهلق ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان 

  . ە ئىنتېرناتسىئونالىزمچى ئىدى رۋەر ۋئېسىل پهزىلهتلىك ، ھهقىقىي ۋەتهنپهرۋەر ، مىللهتپه

  . بىرىدە مۇنداق بىر ئىش بولغان  تاشقىنلىق كۈنلهرنىڭ- ئهشۇ قاينام 

دېگهن ئوچېرىكىمنى يېزىپ  «شهپقهت ھهمشىرىسى « مهن رىزۋانگۈل ھهققىدىكى  -

لهرچه شىددەتلىك جهڭلهردە ئۇيغۇر قىزى رىزۋانگۈل مانا شۇنداق مهرت« . ئاخىرالشتۇرغان ئىدىم 

دەپ « دېگهن سۆزنى يېڭىال قهغهزگه كۆچۈرۈپ ئهسهرنى تاماملىدىم !.... قۇربان بولدى 

 بىر سى كېلىپ دوالمدىن يېنىكال - دەيدۇ پېشقهدەم يازغۇچى زۇنۇن قادىرى ، -ھېسابلىغاندىم 

  : ماڭا كۈلۈمسىرەپ قاراپ. قارىسام ئهخمهت ئهپهندىم ئىكهن . باستى 

بۇ . سىز كۆزگه كۆرۈنگهن يازغۇچى .  ياخشى مۇشۇنداق ئهسهرلهرنى كۆپلهپ يېزىش كېرەك -

باشقا ! .... ئىنقىالبتا قۇربان بولغانالر يالغۇز ئۇيغۇرالرنىڭ قىزلىرىمۇ ؟.... ئىنقىالبقا سىزمۇ قاتناشتىڭىز 

بۇنىمۇ كۆرۈش . مهس  ئهقېرىنداش مىللهتلهرنىڭ سۆيۈملۈك پهرزەنتلىرىدىنمۇ قۇربان بولغانالر ئاز
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  .كېرەك دېدى 

شۇ كۈنكى قانلىق « :مهن ھۈپپىدە قىزاردىم ، خىجالهت بولدۇم ، دەرھالال بايىقى جۈملىنىڭ ئاخىرىغا 

دېگهن قۇرنى قوشۇپ يېزىپ  «جهڭلهردە تۇڭگان قىزى رازىيهمۇ شهرەپلىك ھالدا قۇربان بولدى 

  : ئهخمهت ئهپهندىم. قويدۇم 

ى بولدى ، تاالنتلىق يازغۇچى ھهمىشه مهسىلىگه ئهتراپلىق قارايدىغان  مانا ئهمدى ياخش-

 ئهمدى بۇ ئهسهرنى -ئاندىن ماڭا كۈلۈمسىرەپ تۇرۇپ ،.  دېدى - ئىقتىدارغا ئىگه بولۇشى كېرەك ، 

  ... دەپ چىقىپ كهتتى - بولىدۇ ، مهتبۇئاتتا ئېالن قىلساق

ئهت ئهمگهك قىلىپ ، ئۆزىمىزگه تاپشۇرۇلغان مهرھۇم ئهخمهت ئهپهندىم بىلهن بىلله بىز ئىككى سا

  . تولىمۇ كۆڭۈللۈك ئىشلىدۇق . ق كۆچهت تىكىش ، ئېرىق ئېلىش ۋەزىپىمىزنى تۈگهتتۇ

چۈشلۈك تاماق ۋاقتى بولدى ، ئهخمهت ئهپهندىم باشلىق ھهممىمىز دۈگىلهك چهمبهر شهكلىدە سهپ 

توال - ى ، ھهركىم ئۆزى ئېلىپ چىققان ئازئوتتۇرىغا داستىخان سېلىند. ھاسىل قىلىپ ئورۇن ئالدۇق 

 بۇنىڭدىن ئېغىز تېگىپ ئازراق ئارام -ئۇنىڭدىن . يېمهكلىكلهرنى داستىخانغا قويدى 

ئاندىن ئهخمهت ئهپهندىم بىر قىسىم كىشىلهرنى شۇ مهيداندىكى چاال قالغان ئىشالرنى .ئالدۇق 

ى ئىشىنى پۈتتۈرەلمهيۋاتقان ئورۇنالرغا بىر بۆلۈم كىشىلهرنى باشالپ ، تېخ. پۈتتۈرۈشكه ئاجراتتى 

  . ياردەم قىلىشقا باردى 

شۇ قېتىمقى ئهمگهكتىن كېيىن ، مهن ئهخمهت ئهپهندىمنىڭ ئادەتتىكى ئىش كىيىملىرى بىلهن 

كىشىلهر ئارىسىدا ، دۇكانالردا ، ئاشلىق ، چارۋا مال بازارلىرىدا ، ئىدارە جهمئىيهتلهردە ئارىالپ 

تهلهپلىرىنى ئاڭالۋاتقانلىقىنى ، بهزى ئىشالرنى -  ئهھۋاللىشىۋاتقانلىقىنى ، پىكىريۈرۈپ كىشلهر بىلهن

ۋاسته ئهممه شهخسهن ئۇچرىشىپ بى. شۇ يهرنىڭ ئۆزىدىال ھهل قىلغانلىقىنى خېلى كۆپ ئۇچراتتىم 

  . سۆزلىشىش نېسىپ بولمىدى 

ىغانلىقىنى مهن لىدشۇ كۈندىكى ئۇچرىشىشنىڭ مهن ئۈچۈن ئهڭ ئاخىرقى ئۇچرىشىش بولۇپ قا

  !نهدىن بىلهي 

يىلىنىڭ ئاۋغۇست ئېيىنىڭ - 1949 . دېيىشىدىغان «ئونى كۈلكىنىڭ بىر يىغىسى بار « :كونىالر 

ئاۋغۇستنىڭ ئاخىرلىرى ئهخمهتجان قاسىمى ، گېنېرال لېيتېنات . ئاخىرلىرى ئهينى شۇنداق بولدى 

ان ، لوجى ، غهنى كېرىموپ ، ئابدۇرىشىت ئىسهاقبهك ، ئابدۇكېرىم ئابباسوپ ، گېنېرال مايور دەلىلق

ئىمىنوپ ، ئوسمانجان ناسىرالر تهكلىپكه بىنائهن ، بېيجىڭدا ئېچىلىدىغان تۇنجى قېتىملىق 

بۇ كىشىلهرنى تولىمۇ خوشال . مهملىكهتلىك سىياسىي كېڭهش يىغىنىغا قاتنىشىش ئۈچۈن يولغا چىقتى 

ۋغۇستتا يۈز بهرگهن ئايرۇپىالن ھادىسىسى ئا- 27لېكىن بۇ خوشاللىق . قىلىدىغان ئىش ئىدى 

سهۋەبىدىن چوڭ قايغۇلۇق مۇسىبهتكه ئايالندى بىر كۈنى ئهخمهت ئهپهندىمنىڭ تاغىسى ناسىر ئاكا 

   . ياتىقىمغا كىرىپ كهلدى
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 مۇنچه ماقاله ، شېئىرالرنى يېزىپ - سىز ھازىر ئىلىدا چىقىۋاتقان گېزىت ، ژۇرنالالرغا ئانچه ! ئۇكام -

مهرھۇم ئهخمهتجان قاسىمى ئۆز ۋاقتىدا ئۆزى توغرىسىدا بهزىبىر مهلۇماتالرنى سۆزلهپ  . يۈرىسىز

بۇ ئىشالرنى . تۈرلۈك سهۋەبلهر بىلهن بۇنى باشقا كىشىلهرگه دېمىگهن بولۇشى مۇمكىن . بهرگهنىدى 

دلىق بۇ چاغ ئىلى مىللىي ئازا. ماڭا سۆزلهپ بهرگهن چاغالردا ، مهرھۇم بىزنىڭ ئۆيدە تۇراتتى 

ئهپهندىمنىڭ ۋاقتى تازا . كېيىن ئىنقىالب ئۇچقۇنلىرى كۆتۈرۈلدى . ئىنقىالبىنىڭ ھارپىسى ئىدى 

شۇ كۈنلهردە بىز ئهپهندىمنى ئۆيلهپ قويغان بولساقمۇ ، كۆپرەك ۋاقتى . ئالدىراش بولۇپ كهتتى 

نچه تېخىمۇ كېيى. ئۆيدە ئانچه كۆپ تۇرمايتتى . خىزمهت ، ئىنقىالب ئىشلىرى بىلهن ئۆتهتتى 

بۈگۈن نېمىشقىدۇر ، مهرھۇم ئهخمهت ئهپهندى شۇ چاغالردا ماڭا ئۆزى . ئالدىراش بولۇپ كهتتى 

بۇيان ئويالپ ، ئاخىرى سىزنىڭ - ھهققىدە سۆزلهپ بهرگهن ئىشلىرى ئىسىمغا كېلىپ ، ئۇيان

دە الزىم بولۇپ سىز ياش ، كۈنلهرنىڭ بىرى. سىزگه سۆزلهپ بېرەي ، يېزىپ قويۇڭ . قېشىڭىزغا كىردىم 

  . دېدى -قاالر ، 

  . دەپ تهييارالندىم - !خوپ -

ئۇ كىچىك چېغىدىال . يىلى تۇغۇلغان -1913بىزنىڭ ئهخمهتجان مهخمۇت ئوغلى !  يېزىڭ ئۇكام -

يىلى - 1920يهتته يېشىدا ، يهنى . توغرا سۆزلۈك ، ھهرقانداق ئىشقا قىزىقىدىغان زېرەك باال ئىدى 

شۇ يىلى بىر بۆلۈم كۆچمهن ئىشلهمچى ئۇيغۇرالر ۋە تۇغقانالرغا قوشۇلۇپ ،  . دادىسىدىن يىتىم قالدى

  . سۈيدۈڭدىن قورغاس ئارقىلىق ئالمۇتىغا چىقىپ كهتتى 

يىللىرى -1920مهرھۇمنىڭ كېيىنكى كۈنلهردە ماڭا دەپ بېرىشىچه ، ئالمۇتىغا چىققاندىن كېيىن ، 

مهكتىپىگه قوبۇل قىلىنىپ ) دارىلئېتام ( » ات ئىنتىرن« ئالمۇتىنىڭ تۇڭگان كوچىسىدا ئېچىلغان 

. باشالنغۇچ ، تولۇقسىز ئوتتۇرا مهكتهپنى شۇ يهردە پۈتكۈزگهن . دۆلهت تهمىناتى بىلهن ئوقۇغان 

بۇ يهردە يهنه قىسقا مۇددەتلىك ئوقۇتقۇچىالر . تاشكهنتته تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپنى پۈتكۈزگهن 

شۇ يىلى . پ ۋە كۇرسالرنى ئهال نهتىجه بىلهن تۈگهتكهن يېتىشتۈرۈش كۇرسىدىمۇ ئوقۇپ ، مهكته

«  نىڭ مهركىزى قازان شهھىرىدە ئېچىلغان « تاتارىستان ئاپتونوم جۇمهۇرىيىتى« ئهينى چاغدىكى 

بۇ مهكتهپنىمۇ ئهال . قا تاللىنىپ بېرىپ ئوقۇغان » كوممۇنىستىك ئۇنىۋېرسىتېت « نامىدىكى » لېنىن 

 مائارىپ ، پارتىيه ، ھۆكۈمهت ، دىپلوماتىيه ، كهسپى ۋە - مهدەنىي نهتىجه بىلهن تۈگىتىپ ، 

   . ئاممىۋى تهشكىالت قاتارلىق ئورۇنالردا خىزمهت ئىشلهپ كهلگهن

يىلنىڭ ھارپىسىدا ئۆزىنىڭ تهلىپى بىلهن نامانگهنگه بېرىپ ئوتتۇرا تېخنىكومدا ئوقۇتقۇچى -1940

ماخۇن دېگهن ئۇيغۇرنىڭ لهيلىخان دېگهن قىزى شۇ مهزگىلدە شۇ يهردە تۇرۇشلۇق قاسى. بولغان 

دادىسى . بولۇپ كىرىش شهرتى بىلهن ئۆيلهنگهن » باال « بىلهن تونۇشۇپ ، شۇ ئائىلىگه 

بۇ ھهقته ئۆز . مهخمۇتنىڭ ئىسمى ئورنىغا قاسىم دېگهن ئىسىمنى قوللىنىشنى رەسمىيلهشتۈرۈلگهن 

   .  ئالغانۋاقتىدا بىزگه خهت يېزىپ ، بىزنىڭ رازىلىقىمىزنى
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يىلنىڭ باشلىرىدا بىزگه ئۆزى تۇغۇلۇپ ئۆسكهن ، بالىلىق چاغلىرىنى ئۆتكۈزگهن يۇرتىنى ، -1940

 تۇغقانالرنى ۋە مېنى كۆرگۈسى كهلگهنلىكى ، مېنىڭ قېشىمغا قايتىپ كهلسه - ئۆزى بىلىدىغان ئۇرۇق 

مهن . هت يازغانىدى  بولماسلىقنى سوراپ خ-، ھاياتىنىڭ بىخهتهرلىكى كاپالهتكه ئىگه بولۇش 

چۈنكى ، ئۇ چاغالردا شىنجاڭنىڭ ، شۇ جۈملىدىن . دەسلهپته ئۇ خهتلهرگه ئوچۇق جاۋاپ بهرمىدىم 

شېڭ شىسهينىڭ ئىلى تهۋەسىدىكى . ئىلىنىڭ سىياسىي ھاۋاسى تولىمۇ يامان ، بهكمۇ ئهنسىز ئىدى 

كهتلىرىنى يوشۇرۇن ۋە ئاشكارە  چوماقچىلىرى كۈندە دېگۈدەك قاتىللىق ۋە ئاق تېررورلۇق ھهرى-قول 

ھهر كېچىسى ھهر مىللهت ھهر ساھه كىشىلىرىدىن ئونالپ ، يۈزلهپ . تۈردە كهڭ يۈرگۈزۈلىۋاتاتتى 

 ۋەتهنپهرۋەرلىكى ، بۇ -لېكىن مهرھۇم ئۆز يۇرتىنى سېغىنغانلىقى . بىگۇناھ تۇتقۇن قىلىنىۋاتاتتى 

 كهلگهنلىكى ، بىزنىڭمۇ ئۇنىڭ دىدارىنى  تۇغقان ، قېرىنداشلىرىنى كۆرگۈسى-يهردىكى ئۇرۇق 

: كۆرۈشكه تهقهززا بولغان قېرىنداشلىق رىشتىمىز سهۋەبدىن ، بىز تۇغقانالر ئۆز ئارا مهسلىههت قىلىپ 

بۇ يهرگه . ئىلىغا كهلسهڭ كهل ، بىزمۇ سېنى سېغىندۇق ، ھهممىمىزنىڭ كۆرگۈسى كهلدى « 

 ئۆزەڭ خالىغان بىر كهسىپ بىلهن شۇغۇللىنىپ كهلگهندىن كېيىن ئوقۇتقۇچىلىق قىالرسهن ياكى

سېنى بىرەر كهسىپنىڭ ئهھلى قىلىپ قويۇشقا قۇربىمىز . بىزمۇ قاراپ تۇرماسمىز . تىرىكچىلىك قىالرسهن 

  . دەپ جاۋاپ خهت يازدۇق» ...... يېتىدۇ 

 ، شۇڭا بۇ ئىلىنىڭ سىياسىي ھاۋاسى توغرىلىق خهتكه بىر نهرسه يېزىشتىن بهكمۇ ئېهتىيات قىالتتۇق

مۇبادا خهت تهكشۈرۈلۈپ قولغا چۈشۈپ قالساق ، . خهتكىمۇ بۇ ھهقته بىرەر نهرسه يازمىدۇق 

  .بېشىمىزنىڭ كېتىشى تۇرغان گهپ ئىدى 

ئۇ خهتته ئۆزىنىڭ بۇ پىكىرگه قوشۇلغانلىقىنى . شۇ قېتىمقى خهت كېتىپ ئۇزۇن ئۆتمهي جاۋاپ كهلدى 

قايسى .  ئىلى چېگرىسىدىن ئۆتمهيدىغانلىقىنى يازغان  تۇغقانالرنى ئاياپ ،- ، لېكىن ئۇرۇق 

چېگرىدىن ئۆتۈش مهسىلىسىنى پهقهت يوشۇرۇن يولغا چىقىشتىن بۇرۇن بىزگه خهۋەر قىلىپ خهت 

. شۇندىن كېيىن يهنه بىر نهچچه پارچه خهت ۋە سۈرەتلهر كهلدى . يازىدىغانلىقىنىال ئىزھار قىلغان 

  . بۇ ئىش گويا ئۇنتۇلۇپ قېلىۋاتقاندەك ئىدى . ق ئىدى لېكىن بۇ ھهقته ھېچقانداق گهپ يو

يىلنىڭ ئاخىرلىرى بىر پارچه خېتى كهلدى ، خهتته تىنچلىق ئامانلىق سورىغان ۋە ئۆزىنىڭ -1942

مهن تارباغاتاي تاغلىرىنى بويالپ « : خېتىنىڭ ئاخىرىدا .  ئېسهنلىكىنى ئىزھار قىلغان -ئامان 

دېگهن گهپ بار  «....... نكى ئادرېسىمنى شۇ يهردىن ئهۋەتىمهن بۇندىن كېيى. سهپهرگه چىقتىم 

   . ئىدى

بۇ يهر ئىلىغا قارىغاندا . تارباغاتاي بىر تاغنىڭ ئىسمى ، شۇنداقال چۆچهك شهھىرىنىڭمۇ نامى ئىدى 

مهن سىزلهرنى « : بىز مهرھۇمنىڭ . كىچىك بولسىمۇ ، شۇ چاغدا زىيالىيالر توپالنغان جاي ئىدى 

يۇرتقا قاراپ « لېكىن ئۇنىڭ . لى چېگرىسىدىن ئۆتمهيمهن دېگهن سۆزىنى ئهسلىدۇق ئاياپ ئى

ئۇ . دېگهن سۆزى ئىككىلهندۈرۈپ قويدى  «....... تارباغاتاي تاغلىرىنى بويالپ « دېمهي ، 
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. قهيهردىال ئۆتسه يوشۇرۇن ، غهيرى قانۇنىي رەۋىشته ئۆتهتتى ، ئاشكارە ۋە قانۇنلۇق ئۆتهلمهيتتى 

   . ى بىز ئاشۇ تهرەپتىن بىرەر شهپه ياكى ئادرېس يېزىلغان خهت كۈتۈش قارارىغا كهلدۇقئاخىر

 ئىككى كىشى -ئۇزۇن ئۆتمهي ئۈرۈمچى تۈرمىسىدىن بوشاپ غۇلجىغا قايتىپ كهلگهنلهردىن بىر 

مهرھۇمنىڭ ئۈرۈمچى تۈرمىسىدە گۇناھكارالر ئارىسىدا ئهمگهك قىلىۋاتقانلىق خهۋىرىنى ۋە يازغان 

كۈنى -3ئهخمهت ئهپهندىم چۆچهككه كېلىپ . ئهھۋالدىن خهۋەر تاپتۇق . ىنى ئېلىپ كهلدى خېت

دەپ قولغا ئېلىنغان ۋ ئۈرۈمچى تۈرمىسىگه » گۇمانلىق ئۇنسۇر « بىر ساتقۇننىڭ مهلۇماتى بويىچه 

   . ئېهتىيات يۈزىسىدىن ، بىزمۇ ئۇنىڭغا ئوچۇق ئاشكارا خهت يازمىدۇق. يۆتكهلگهنىكهن 

  . غۇلجىدا ۋەزىيهت ناھايىتى جىددىيلىشىپ كهتتى . ىلنىڭ باھار ئايلىرى ئىدى ي-1944

شۇ چاغدا داۋالغۇپ تۇرغان ۋەزىيهتنى ئوڭشاش ئۈچۈن ، تهجرىبىلىك جاسۇس ، گومىنداڭ ئۆلكىلىك 

ساقچى باشقارمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ليۇ بىندى گومىنداڭ ئۆلكىلىك ھۆكۈمهت ۋە ئۆلكىلىك 

  . ھوقۇقلۇق ۋەكىلى نامى بىلهن ئهسلى يۇرتى غۇلجىغا كهلگهندى پهۋقۇلئاددە 

ئۇ غۇلجىغا كېلىپال يۇرت كاتتىلىرى ۋە مۆتىۋەرلهرنىڭ رايىنى ئۆزىگه تارتىش ئۈچۈن ، چوڭ تهييارلىق 

ئۇ چاغدا بالىالرنى سۈننهت قىلىشتا ، غۇلجا . بىلهن ئىككى نهۋرىسىنىڭ سۈننهت تويىنى ئۆتكۈزدى 

ليۇ بىندى بۇ تويغا غۇلجا شهھىرىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهممه . ڭ داڭقىم چىققانىدى شهھىرىدە مېنى

مهن ئۇنىڭ ئىككى نهۋرىسىنىڭ ئىشىنى مۇۋەپپهقىيهتلىك تۈگىتىپ سورۇنغا . مۆتىۋەرلىرىنى چاقىردى 

ى تاماقتىن كېيىن ليۇ بىندى سورۇندىكى جامائهت ۋە يۇرت كاتتىلىرى ئالدىدا سېخىيلىقىن. كىردىم 

ئۇ .  سهر كۈمۈش تهڭگه ، بىر تاختا قاراچاي ، بىر كىيىملىك موۋۇت قويدى 30كۆرسىتىپ ، ماڭا 

دېمهك ، بۇ مهن ئۈچۈن يۇقىرى . چاغالردا قاراچاي ، موۋۇت رەختلىرى غۇلجا بازىرىدا يوق ئىدى 

 مهھكهم مهن پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ ئورنۇمدىن تۇرۇپ ، ليۇ بىندىنىڭ قولىغا. مۇكاپات ئىدى 

  .يېپىشتىم 

بۇ ئىككى ئوغۇل . مهن بۇ نهرسىلهرنى ئالمىسام ، مېنىڭمۇ ئۆزلىرىگه ھاجىتىم بار ئىدى !  جانابلىرى -

  .دىدىم - ئورنىدىن تۇرغىچه مهن كۈندە كېلىپ ھالىدىن خهۋەر ئېلىپ تۇرسام ،

. هلهپپۇزىدا سۆزلهيتتى ئىلى ئۇيغۇر ت. ليۇ بىندى يهرلىك خۇيزۇ بولغاچقا ئۇيغۇرچىنى سۇدەك بىلهتتى 

  :ئۇ ماڭا لهپپىدە تىكىلىپ تۇرۇپ قاراپ 

  .  دەپ سورىدى -! بۇ نهرسىلهر ئاز بولۇپ قالمىغاندۇ ؟!  ناسىراخۇن -

سىلىنىڭ ماڭا بهرگهنلىرى مهن ئۈچۈن ئهڭ چوڭ مۇكاپات ، بۇ !...  يوقسۇ ، جانابلىرى -

 چۈشكهن ھاجىتىنىمۇ جانابلىرىدىن باشقا كىشى مېنىڭ سىلىگه.  كۆپ رەھمهت -ئىلتىپاتلىرىغا كۆپتىن 

  .  دەپ ئېگىلدىم -شۇڭا ئۆزلىرىگه يېلىنىۋاتىمهن ، . ھهل قىاللمايدۇ 

بۇ سورۇندا ليۇ بىندى ئۆزىگه جهلب قىلماقچى بولغان يۇرت . بۇ تازا ئوبدان پۇرسهت ئىدى 

  .كاتتىلىرىنىڭ بىر قىسمى بار ئىدى 
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مهن قوينۇمدىن ئهخمهت ئهپهندىم تۇغۇلغان . دەپ ماڭا قارىدى  - نېمه ھاجىتىڭىز بار ئىدى ؟ -

 تۇغقانالرنى سېغىنغان ۋە كۆرگۈسى كهلگهنلىكىنى ، يۇرتقا قايتىپ كېلىش - ئانا يۇرتىنى ، ئۇرۇق 

ئارزۇسى بارلىقىنى ئىزھار قىلىپ يازغان دەسلهپكى ئاددىي بىر پارچه خېتىنى ئېلىپ ليۇ بىندىگه 

  : سۇنۇپ تۇرۇپ 

ئۇ بىزدىن يهتته .  مۇشۇ خهتنى يازغان كىشىنىڭ ئاتىسى ئورنىدا قالغان كىچىك دادىسىمهن مهن -

.  ھوشىنى تېپىپ ، بىزنى ئهسلهپ بۇ خهتنى يازغان - ھازىر چوڭ بولۇپ ، ئهس . يېشىدا ئايرىلغان 

ازغان دەپ خهت ي»  كهل - بىزمۇ سېنى سېغىندۇق كهلسهڭ « : بىز تۇغقانالر مهسلىههتلىشىپ ئۇنىڭغا 

« بىراق . بىزنىڭ خېتىمىزگه ئىشىنىپ چۆچهك چېگرىسىدىن بۇ تهرەپكه ئۆتكهنكهن . ئىدۇق 

ئۆزلىرى . سىرتتىن كىرگۈزۈلگهن گۇمانلىق كىشى دەپ تۇتۇلۇپ ، ئۈرۈمچى تۈرمىسىگه قامىلىپتۇ 

لىشىپ  تۇغقانالر دىدار-ئۇرۇق ! ئاتىدارچىلىق قىلىپ ، شۇ تۇغقىنىمىزنى ئازاد قىلىۋەتسىلىكهن 

  .  دېدىم-ئالساق ، سىلىنىڭ ھهقلىرىگه دۇئا قىلساق ، 

شۇ يهردە ئولتۇرغانالرغا بىر قۇر . ليۇ بىندى خهتنى قولىغا ئېلىپ كۆرۈپ چىقىپ ماڭا قايتۇرۇپ بهردى 

  :نهزەر سېلىپ چىققاندىن كېيىن ماڭا بۇرۇلۇپ 

  .  ؟ دەپ مهندىن سورىدى -  تۇغقىنىڭنىڭ ئىسمى نېمه -

  : مهن دەرھالال

چۈنكى خهتته شۇنداق .  دەپ جاۋاپ بهردىم - ئىسمى ئهخمهت ، دادىسىنىڭ ئىسمى قاسىمى ، -

. ليۇ بىندى قويۇن دەپتىرىنى چىقىرىپ مهن ئېيتىپ بهرگهن ئىسىمالرنى يېزىۋالدى . يېزىلغانىدى 

  :كېيىن ئۇ مهغرۇر قىياپهتته كۆپچىلىككه يهنه بىر قاراپ چىقىپ ، ئاخىرىدا 

كهلمىسه مېنىڭ قېشىمغا كېلىپ بېشىمنى .  كۈن كۈت 15-10! الىالرغا ياخشى قارا بوپتۇ ، ب-

  . دېدى - !ئاغرىتما 

 - 11. يۈرىكىمىز تاقىلداپ تهقهززا بولۇپ تۇراتتۇق . بىز ساناپ يۈرۈپ ئون كۈننى ئاران توشقۇزدۇق 

لىدە ، ئۇچىسىغا ئېهتىمالىم ، كهچقۇرۇن ناماز ئهسىرى مهزگى.  كۈنلىرى بولسا كېرەك -12ياكى 

 شىم ، بېشىغا كونىراق گۈللۈك مانچىستىر ئىلى - كونىراپ ئۆڭۈپ كهتكهن ئهمما پاكىزە كاستۇم 

دوپپىسى ، ئايىغىغا مايالنغان شىبلىت كىيگهن ، گالىستۇك تاقىغان ھالدا ئهخمهتجان قاسىمى 

ىم سۈرەت ئالماشتۇرۇپ كېيىنكى يىلالردا بىز بىرقانچه قېت. كۈلۈمسىرەپ ھويلىمىزغا كىرىپ كهلدى 

كېيىن .  بىرىمىزنى تونۇپ ، قۇچاقلىشىپ كۆرۈشۈپ كهتتۇق -كۆرۈپ تۇرغاچقا ، كىرىشى بىلهنال بىر 

، يېڭىدىن دۇنياغا كۆز ئاچقانالر بىلهن .. ئۆلۈپ كهتكهنلهرنى ئهسلهپ كۆز يېشى قىلىشتۇق 

  ..... ئۆزىمىزنى بهزلهشتۇق 

. لىقتىن بولسا كېرەك ، شۇ كۈنى گېلىمىزدىن تۈزۈك غىزا ئۆتمىدى خۇشال. بىز ئۇزاققىچه ئهھۋالالشتۇق 

  ئۇزاق پاراڭلىشىپ ، قاچانالردىكى يېتىپ ئۇخالپ قاپتۇق 
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ئهخمهتجان مهرھۇم ئۆيدە بىر ھهپتىچه دەم ئېلىپ ، غۇلجا شهھىرىنىڭ ئوي كوچا ، دۆڭ كوچا ، . 

  . چوڭ بازار كالته بازارلىرىنى ئايلىنىپ يۈرۈپ كۆردى 

ئۇ مۇزارت داۋان ئارقىلىق ئالته . مهزگىللهردە غۇلجا بازارلىرىدا زاۋۇت رەختى يوق ئىدى شۇ 

شهھهردىن ماتا ، چهكمهن ئېلىپ چىققان سودىگهرلهر بىلهن كېلىشىپ ،  ماتا ، چهكمهن ئېلىپ 

بۇ . مهرھۇم ئاخىرى ئهينهكچىلىك قىلماقچى بولدى . لېكىن بۇ سودىدا ئۇ زىيان تارتتى . ساتتى 

دىن ) ۋاكالىتهن سېتىش دۇكىنى ( كامسيۇن . كهسىپنىڭ بازىرى ، ماتېرىيالى ۋە خېرىدارى بار ئىدى 

جازىغا ئهينهكنى قاچىالپ مۈرىسىگه ئارتىپ كوچا ئارىالپ . ئالماس ، ئهينهك ۋە جازا ئالدۇق 

 ئاخشىمى .ھهر كۈنى ئهتىگهندە ھهرقايسىسىمىز ھهر تهرەپكه چىقىپ كېتهتتۇق . ماڭىدىغان بولدى 

ئىنقىالبىغىچه شۇ كهسىپ بىلهن شۇغۇلالندى ، باشقىالرنىڭ كېيىن دەپ بېرىشىچه . بىراقال كۆرۈشهتتۇق 

، مهرھۇم ئهينهكچىلىككه كىرىشكهن كۈنىدىن باشالپ ، ئىنقىالبنى ۋۇجۇتقا چىقىرىش يولىدا ھهركهت 

  . ئېلىپ بارغانىكهن 

ب پارتلىغاندىن كېيىن ، شۇ ئىنقىالبتا ئاتىقى چىققان نويابىر مىللىي ئازادلىق ئىنقىال- 12يىلى -1944

بىر ئهربابنىڭ ماڭا ئېيتىپ بېرىشىچه ، بىر ئاغىنىسىنىڭ سۈننهت تويىدىكى ئولتۇرۇشتىن پايدىلىنىپ ، 

مهرھۇم ئهخمهتجان قاسىمى ۋە ئابدۇكېرىم ئابباسوپالر شۇ ئهربابنى بىر خاس ئۆيدە يوشۇرۇن 

  . ىشقا تارتقانىكهن ئىنقىالبى ھهركهت ئېلىپ بېر

 تۇغقانالر جهم بولۇپ ، مهسلىههتلىشىپ ، ئهخمهتجان قاسىمى -شۇ تهشۋىشلىك كۈنلهردە ، ئۇرۇق 

  .بىلهن ماھىنۇر ئىككىسىنى چېتىپ قويدۇق 

غۇلجا شهھىرىدىكى بىر قانچه مۇھىم ئورۇنغا . ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت قۇرۇلدى . ئىنقىالب بولدى 

ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت . سىملىرىغا قارشى جىددىي ئۇرۇش بولۇۋاتاتتى جايلىشىۋالغان گومىنداڭ قى

بىناسىنىڭ قورۇسىدا چوڭ ئاممىۋى ئاشخانا تهشكىل قىلىنىپ ، جهڭگه قاتنىشىۋاتقان ئهسكهرلهرنى 

  . تاماق بىلهن تهمىن قىالتتى 

بىر ئىنقىالب  بۇمۇ -جهڭچىلهرنى ۋاقتىدا ، ئىسسىق تاماق بىلهن غىزاالندۇرۇش « ئهخمهتجان قاسىمى 

دپ ئۆز ئىختىيارى بىلهن ئاممىۋى ئاشخانىغا كېلىپ سۇ »  كىچىكى يوق -، ئىنقىالبى ئىشنىڭ چوڭ 

   . توشۇپ ، ئاشخانا ئىشىغا قاراشتى

تاشكهنتلىك ئۆزبېك يازغۇچىسى ، شائىر . شۇ كۈنلهردە ، ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت ئهزاسى ، ئۆزبېك ۋەكىلى 

ىشىنى خهمىت دامولالم دەپمۇ ئاتايدۇ ، ئازادلىقتىن كېيىن شىنجاڭ ئۆزبېكلهر بۇ ك( خهمىت سهئىدى 

) شۆيۈەندە ئهدەبىيات نهزىرىيىسى دەرسىنى بهرگهن ، كېيىن خىزمهتتىن چېكىنگهن ، ئهسهرلىرى بار 

خهمىت سهئىدى . بىر كۈنى تۇيۇقسىزال قازان بېشىدا ئهخمهت ئهپهندىم بىلهن ئۇچرىشىپ قاپتۇ 

ئهخمهت ئهپهندىم بىلهن . سى بىلهن غۇلجىغا كېلىپ ئورۇنالشقان كىشى خېلى بۇرۇنال ئائىلى

بۇ كىشى ئهخمهت ئهپهندىم بىلهن . بۇ كىشى . تاشكهنتته تۇرغان چېغىدا تونۇشاتتىكهن 
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  : ساالمالشقاندىن كېيىن 

ان يهر تاالنتىڭىزنى ئىشقا سېلىپ قابىلىيىتىڭىزنى جارى قىلدۇرىدىغ.  ئهپهندىم بۇ ئىشىڭىز بولماپتۇ -

 دەپ خادىك ھارۋىسىغا ئولتۇرغۇزۇپ ، يېڭىدىن تهشكىل - !مهن بىلهن بىلله يۈرۈڭ . بۇ ئهمهس 

  .قىلىنغان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت گېزىتخانىسىغا ئېلىپ كهپتۇ 

شۇ كۈنلهردە ، بۇ گېزىتخانىغا باشلىق بولۇپ تۇرغان كىشى ئاپرېل ئۆزگىرىشىدىن كېيىن ھۆكۈمهت 

ېت ئىتتىپاقىغا چىقىپ ئوقۇپ كهلگهن يهرلىك زىيالىي تۇرسۇن ئىسرائىل ھېسابىدا شىنجاڭدىن سوۋ

  .ئىكهن ، شۇنداق قىلىپ ئهخمهت ئهپهندىم گېزىتخانىدا ئىشقا كىرىشىپ كېتىدۇ 

بۇ كۈنلهردە ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت يېڭىدىن تهشكىل قىلىنغان بولۇپ ، ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتنىڭ خاراكتېرى 

ت پىروگىراممىسى ، ھۆكۈمهت نامىدىن خهلققه ۋە باشقىالرغا ، تهشكىلىي ئىسخېمىسى ، خىزمه

چىقىرىلىدىغان خىتابنامه ، چاقىرىق ، بايانات ۋە مۇراجىئهت اليىهىلىرى ۋە ئۇالرنى ئىشلهپچىقىرىش 

 تارتىش ۋە مۇزاكىرىلهر بولۇۋاتقان ، -توغرىسىدا ھۆكۈمهت ئهزالىرى مهجلىسىدە جىددىي تاالش 

مۇ بىرەر ئىجابىي تهكلىپ ، اليىهه ياكى تولۇقراق پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويالماي ئهممه بۇ ھهقته ھېچكىم

مهجلىسكه قاتناشقان ھۆكۈمهت ئهزالىرى ئاخىرى مهسلىههتلىشىپ ، بۇ . تۇرغان مهزگىللهر ئىكهن 

  :خهمىت سهئىدى شۇ يهردىال . ئىشنى ھۆكۈمهت ئهزاسى خهمىت سهئىدىگه تاپشۇرۇپتۇ 

بۇنداق ئىشالردىن تولۇق . قولۇمدىن كهلمهيدۇ . ردىن خهۋىرىم يوق  مېنىڭ بۇنداق ئىشال-

ھازىر . خهۋىرى بار ۋە قابىلىيهتلىك بىر كىشى بار ، ئۆزى ئۇيغۇر ، بىراق ھۆكۈمهت ئهزاسى ئهمهس 

ئۇ كىشى بۇ ئىشالرنىڭ . بۇ ئىشقا شۇ كىشىنى تهكلىپ قىلىپ تاپشۇرايلى . گېزىتخانىدا ئىشلهيدۇ 

  . دەپ تونۇشتۇرىدۇ -! ۇم ، شهكسىز چىقىدۇ ھۆددىسىدىن چوق

   دېيىشىدۇ ھۆكۈمهت ئهزالىرى - كىم ئۇ ؟ -

 ئهخمهتجان ئهپهندىم ، مېنىڭ ۋە بۇ يهردە ئولتۇرغانالرنىڭ ھېچقايسىسىنىڭ بىلىمى ، قابىلىيىتى ، -

  .  دەپ تونۇشتۇرىدۇ -تهجرىبىسى ئۇ كىشىنىڭكىدەك مول ۋە ئهتراپلىق ئهمهس ،

  مهت ئهپهندىم ؟ قايسى ئهخ-

  . ھېلىقى ھۆكۈمهت ئاشخانىسىدا سۇ توشۇپ يۈرگهن بولمىسۇن يهنه !  ھه -

  !  نهق ئۆزى شۇ -

   ۋاي ، ئۇ كىشىنىڭ قولىدىن شۇنچه چوڭ ئىشالر كېلهمدىكىنا ؟-

  .  ئۇ كىشى خېلى بۇرۇنال مېنى يوشۇرۇن كۈرەشكه تارتقانالرنىڭ بىرسى -

  .ر دەڭال  ئهسكى چاپاننىڭ ئىچىدە ئادەم با-

  ........ ئهمىسه ، نېمه ئۈچۈن ئۇ كىشى -

 تارتىشالردىن كېيىن شۇ يهردە ئولتۇرغان ھۆكۈمهت ئهزالىرىدىن - مانا مۇشۇنداق ئۇزاق تاالش 

  :بىرسى سۆزگه ئارىلىشىپ 
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قابىلىيهتلىك . دەرۋەقه ئۇ كىشىنىڭ قولىدىن خېلى چوڭ ئىشالر كېلىدۇ . خهمىت سهئىدى توغرا ئېيتىدۇ 

وڭقۇر پىكىرلىك ناتىق ئادەم ، مېنىمۇ بۇ كۈرەشكه جهلپ قىلغان ئادەمنىڭ بىرسى شۇ كىشى ئىدى ، چ

  . دېدى -، 

   پائالىيهتلىرىنى نىمىشقا بىلمهيمىز ؟- ئهمىسه بىز ئۇ كىشىنىڭ بۇنداق ئىش !  ھه ، شۇنداقتىمۇ ؟-

ە بهزىلىرىمىز ئۆزىمىزنى  توغرا ، ھهر ئىشنىڭ ئۆز دائىرىسى بار ، مۇشۇ ئولتۇرغانالرنىڭ ئىچىد-

تهجرىبىلىك ، قابىلىيهتلىك ، يوشۇرۇن پائالىيهتلهرگه قاتناشقان دەپ ھېساباليمىز ، ھهقىقهتهن 

جاپالىق كۈنلهردە مۈشكۈل ئىنقىالبىي ئىشالرنى قىلدۇق ، لېكىن كىمنىڭ قانداق ئىشالرنى قىلغانلىقىنى 

بۇرۇن بىلمىگهن بولساق ، ئهمدى . گىلىگهن بۇنى ئۆز ۋاقتىدىكى ۋەزىيهت بهل. تولۇق بىلمهيمىز 

ئهخمهت ئهپهندىمنى مهجلىزىمىزگه . مهنمۇ خهمىت سهئىدىنىڭ پىكرىگه قوشۇلىمهن . بىلىمىز 

ئۇ كىشىنىڭ پىكرىنى . دۇچ كېلىۋاتقان مهسىلىلهرنى ئۇ كىشىگه ئوچۇق ئېيتايلى . تهكلىپ قىاليلى 

  . دېدى -ئاڭالپ كۆرەيلى ،

مهجلىسنى . الىرىنىڭ كۆپچىلىكى شۇ پىكىرگه قوشۇلۇپ قارار قوبۇل قىلىشقان ئاخىرى ھۆكۈمهت ئهز

باشقۇرۇۋاتقان ۋاقىتلىق ھۆكۈمهت رەئىسى خهمىت سهئىدىنى ئۆزىنىڭ ماشىنىسىغا ئولتۇرۇپ 

ئهخمهت . گېزىتخانىغا بېرىپ ، ئهخمهت ئهپهندىمنى تهكلىپ قىلىپ ئېلىپ كېلىشكه ئهۋەتكهن 

بىلهن كېلىپ ھۆكۈمهت ئهزالىرى مهجلىسىدە ئهھۋال بىلهن ئهپهندىم خهمىت سهئىدى 

  . تونۇشقاندىن كېيىن ، بۇ ئىشنى ئۈستىگه ئېلىشقا ماقۇل بولۇپ مۆھلهت سورىغان 

  :مهجلىس رەئىسى 

  :دەپ سورىغاندا ، ئهخمهت ئهپهندىم تهمكىنلىك بىلهن !....  كۈن يېتهرمۇ ؟15 -

  .ن  دەپ جاۋاپ بهرگه- بىر ھهپته يېتهرلىك ،-

بىر ھهپتىدىن كېيىن ھۆكۈمهت ئهزالىرىنىڭ مهخسۇس يىغىنىدا ئهخمهت ئهپهندىم خىتابنامه ، 

پىروگىرامما ، مۇراجىئهتنامه ، بايانات ، ۋاقىتلىق ھۆكۈمهتنىڭ ئۆتكۈنچى دەۋىردىكى خاراكتېرى ، 

وتتۇرىغا تهشكىلىي ئىسخىمىسى قاتارلىقالر ھهققىدە يېزىپ كهلگهن پۈتۈن يۈرۈشلۈك دوكالتىنى ئ

مهجلىس ئهھلى بۇ دوكالت . ئىزاھالپ ، شهرھىلهپ ئىككى سائهتتهك سۆزلىگهن . قويغان 

. چۈشهندۈرۈشلهرگه قوشۇمچه قىلغۇدەك ياكى تۈزەتكىدەك ، تولۇقلىغىدەك باشقا پىكىر بهرمىگهن 

ار نهتىجىدە ، شۇ مهجلىسنىڭ ئۆزىدىال بۇ اليىهىلهر ھهققىدە قار. قارشى پىكىرمۇ بولمىغان 

ئهخمهت ئهپهندىمگه پوكپولكوۋنىكلىق ئۇنۋان بېرىپ ، ۋاقىتلىق مهركىزىي ھۆكۈمهت . ماقۇلالنغان 

مهرھۇم ئهخمهت . ھهربىي ئىشالر بۆلۈمىگه باشلىق قىلىپ تهيىنلهش ھهققىدە قارار قوبۇل قىلغان 

  .ۇالر ئهپهندىم ئۆزى ھهققىدە ماڭا ئېيتىپ بهرگهنلىرى ۋە مېنىڭ ئىسمىدە قالغانلىرى مۇش

  . ئهخمهتجان ئهپهندىم بېيجىڭغا مېڭىشتىن سهل ئىلگىرى بىر كۈنى مېنىڭ قېشىمغا كهلدى 

قالغان بىلىمنى ئۇنىڭغا مهن .  بېسىق ، زېرەك ، ئوبدان باال بوپتۇ -بالىڭىز ئوسمانجان ئېغىر ! تاغا  -
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 بار ئىدى يېتىشهلمهي يېزىۋاتقان نهرسىلىرىم. مېنىڭ يېنىمدا تۇرۇپ ئوقۇسۇن ، ئۆگهنسۇن . بېرەي 

ئىلى « ئۇ چاغدا باالم ئوسمانجان .  دېدى - ياردەملىشىپ يېزىپ بهرسۇن ،. قالدىم 

  . دا ئاخىرقى يىللىق ئوقۇشنى ئوقۇۋاتاتتى» مۇتهخهسسىسلهر يېتىشتۈرۈش بىلىم يۇرتى 

  . سىزنىڭ بالىڭىز ، خىزمىتىڭىزگه يارىسا مهيلى دېدىم - مېنىڭ باالم -

  .تۇرۇپ ئهھۋاللىشىپ قايتىپ كهتتى ئۇ بىردەم ئول

 -مهرھۇم ئهخمهتجان ئهپهندىمنىڭ نۇرغۇن پائالىيهتلىرى سهپداشلىرى ، خىزمهتداشلىرى ۋە دوست 

يولداشلىرى بىلهن بىلله ئۆتكهن ، ئۇالر ۋە خهلق ئاممىسى مهرھۇمنىڭ نۇرغۇن ئىشلىرىنى ياخشى 

 مىللهت خهلقى ئارىسىدا چوڭقۇر تهسىر  پائالىيهتلىرى ھهر- مهرھۇمنىڭ نۇرغۇن ئىش . بىلىدۇ 

 دەپ - ، ....... قهدىرلهپ ئهسلهيدۇ . خهلق بۇ ئىشالرنى ئاسان ئۇنتۇپ قالمايدۇ . قالدۇرغان 

  .كۆزىگه ياش ئېلىپ سۆزىنى تۈگهتتى 

+++                                ++            ++++  

نى بويىچه قهغهز بېتىگه قوندۇردۇم ، ئاققا مهن ناسىر ئاكىنىڭ سۆزلهپ بهرگهنلىرىنى ئۆز ئهي

ناسىر ئاكا يېڭىدىن ئېسىگه كهلگهن ئهسلىمىسى . كۆچۈرگهندىن كېيىن ئۆزىگه قايتا ئوقۇپ بهردىم 

ئىتتىپاق « شۇنىڭدىن كېيىن ئۈچ نۇسخا كۆچۈرۈپ ، بىر نۇسخىنى . بىلهن بهزەن يهرلىرىنى تولۇقلىدى 

ئۈچىنچى نۇسخىسى كوپىيىسى . ىر نۇسخىنى ناسىر ئاكا ئالدى ب. مهركىزىي كومىتېتىغا ئهۋەتتىم » 

بۇ كوپىيه بىلهن كۆچۈرۈلگهن نۇسخىنى ئهخمهت ئهپهندىمنىڭ . بىلهن قوشۇپ ئۆزەم ئېلىپ قالدىم 

ئۆز ۋاقتىدىكى بىر سۈرىتى بىلهن قوشۇپ ، ئهخمهت ئهپهندىمنى كۆرگهن كۆزدە كۆرۈپ ساقالپ 

دېگهن زوراۋانلىق ھهرىكهت يۇقىرى پهللىگه  «هت ئىنقىالبى مهدەنىي« ئاتالمىش . كهلگهنىدىم 

 چاپارمهن ، قول -نىڭ شىنجاڭدىكى ئاتارمهن »  تۆت كىشىلىك گۇرۇھ » كۆتۈرۈلگهندە

بۇ ئىش .  جايالردا بىر قىسىم ۋەتهنپهرۋەر زىيالىيالرنى تۇتقۇن قىلدى - چوماقچىلىرى جاي 

سۈرەت ، قوليازمىلىرىم . شىمغىمۇ كهلدى ماي كهچ سائهت ئوندا مېنىڭ بې- 27يىلى -1968

بۇ ئهسلىمه شۇ قول يازمىنى يېزىش جهريانىدا خاتىرەمدە . ھهممىسىنى ئۆيۈمدىن بۇالپ ئېلىپ كهتتى 

قالغان ۋە مهزكۇر قول يازمىنى بىر قانچه قېتىم ئوقۇش نهتىجىسىدە ئۆزلىشىپ يادىمدا قالغانلىرىغا 

  . ئاساسهن يېزىلدى

  ئۈرۈمچى .  ېل  ئاپر- 20يىل -1984

 

) يىلىى ئۆكتهبىر -  1990 سان  ، - 4( ئىلى تارىخ ماتېرىياللىرى  : مهنبه   
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  تۈگىدى 

  

 
 
 

تۈزۈپ چىققان ھهرقانداق ئېلكىتابنىڭ ئهسلى >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<: بايانات 

كه يوللىغۇچى ماتىرىيالنىڭ ئاپتۇرلۇق ھۇقۇقى شۇ ماتېرىيال يولالنغان توربهت ھهم شۇ توربهت

  !!! ئاپتۇرغا مهنسۇپ 

تۈزۈپ چىققان ئېلكىتابالر پهقهت ئۆگىنىش ۋە بىرقىسىم >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<

پايدىالنغۇچىالرنىڭ ئوقۇپ پايدىلىنىشى ئۈچۈن تورغا يولالندى ، ئۇنىڭدىن باشقا سودا ئىشلىرى 

ىز باشقا ساھهلهردە ئىشلىتىلىپ بىرەر ئاقىۋەت ئهگهر قانۇنس. قاتارلىقالرغا ئىشلىتىش مهنئىي قىلىنىدۇ 

ئۇيغۇر ئېلكىتاب <<. كېلىپ چىقسا بارلىق ئاقىۋەتكه شۇ ئىشلهتكۈچى ئۆزى مهسئول بولىدۇ 

  !!!!!بۇ جهھهتته ھېچقانداق مهسئولىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ >> گۇرۇپپىسى
 ھهرقانداق ئېلكىتابقا نىسبهتهن تۈزگهن>> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<يۇقىرىقىالردىن باشقا 

  .بىلهن بىۋاسىته ئاالقىالشسىڭىز بولىدۇ >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<تهلهپلىرىڭىز بولسا -پىكىر
                                                                            55451683:  توپى  QQنىڭ >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<

كۈنى                  - 29  ئاينىڭ- 1يىلى– 2008  
                                                                        

              جىنهن--- شهندۇڭ
 
 

 


