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 كامال بدۇۋەلىئابدۇلھەق ئا  ، ھۆرمەتلىك ئاتاممىزنىڭ ۋۇزۋۇد كاماندىرى »مىللىي ئارمىيە«
 ھەققىدە ئەسلىمە

 بېغىشاليمەن يىلىغا-  100 نىڭتۇغۇلغانلىقىدادام 
 كامال سەلىمە ئا. ئاپتورى:

 دوكتور مەغپىرەت كامال  ى:ەھرىرت
 

- 1944 ئىدى. لۇق كىشىبۇرۇتقويۇق مەخمەلدەك  قارا قاشلىق، ئوتتۇرا بويلۇق، - مېنىڭ دادام
باسقۇنچى    قولىغا مىلتىق ئالغان.  ئىلى ئىنقىالبىدا ئارغىماق مىنىپ،ىلىدىكى مۇستەقىللىق ئۇرۇشىمىز،  ي

ئۇ جەنۇبنى ئازاد قىلىشقا ئاتالنغان    ئىدى.  ىۋۇزۋۇد كاماندىر  جەڭچى،بىر    ئاتالنغان  نى يوقىتىشقادۈشمەن
پالۋاننىڭ كىملىكىنى،    سادىر  زلەپ بەرگەن.سۆ  داۋاندىن قانداق جاپاالردا ئاشقانلىقىنى   قوشۇن بىلەن مۇز

يەتكۈزگەنىدى.  تۇنجى  نىرىزۋانگۈلقەھرىمان   بىزگە  جەمەتىمىزنى   بولۇپ  پۈتۈن    دادامنىڭ 
بىرگەن  پەخىرلەندۈر دادام    يەنە  شۇكى:  تۆھپىسى  يۈرىكىدە   11ئۆچمەس  نەسەبنامىمىزنى  ئەۋالد 

 تىكلەپ بەرگەن مەسئۇلىيەتچان بىر ئىنساندۇر. جەمەتىمىزگە قىممەتلىك ئابىدە  ساقالپ،كامالالر
يازاتتى.  چىرايلىق  ھۆسنىخەتتەك  خەتنى  )    دادام  ئەھمەد  خوجا  يەسەۋېيقۇل   نىڭ(  ئەھمەد 

  «ھەدىس« ۋە »قۇرئان كەرىم »  ،سىنى  «قىسسەسۇل ئەنبىيارابغۇزىنىڭ »   ،كىتابىنى  « ھېكمەت-ىدىۋان»
 ۋاپادارلىقى ئاپامغا چەكسىز    مۇھەببىتى،  تكەبىئە، تەدۇنياغا ئۇ ئەركەكتەك قەھرى بار،  نى ئوقۇيتتى.  لەر
شۇنىڭدىن كېيىنكى  دى،  ۋېتىل ۈزئۈبارلىق كىرىم مەنبەسى    دىن باشالپ،ىيىل   -1961.  ئىدى  بىر ئىنسان  ارب

بىر نەۋرە    ،بەش قىزىنىئوقۇتقان، ھەتتا    بېقىپ  پۈتۈن غەيرىتى بىلەننى  ىسەككىز قىزيىلالردا    جاپالىق
 ئىدى.   اتائ ساپالىق بىر مېھرىبان، ئۇزاتقان ئۈمىت ۋە ئىپتىخارلىق بىلەنمەكتەپلەرگە  ئالى ئوغلىنى
مۇڭى بىلەن يۈرەكلەرنى   تەسىرلىكخەتمە قۇرئان قىلسا    دادامنىڭ ئاۋازى ياڭراق ۋە يېقىملىق ئىدى. 

دادام    .تىترىتەتتى يادىمدا:  خەلبىزگە  ھېلىمۇ  »ناخشىلىرى  قئىلى  ۋە  نى    « ۋادەرىخادىن  يېقىملىق  ئۇ 
 : بېرەتتى سادىر پالۋان قوشاقلىرىنى يادالپ ،ئېيتىپ بېرەتتىياڭراق ئاۋازى بىلەن 

 
          ئات مىندىم كۈرەڭ قاشقا،             توال مېڭىپ، قار كېچىپ          ،ئەلەم كەلدى باشىمغا
                تاشقا. -چاپتۇردۇم تاشتىن              ئۆتۈكۈمنى ھۆل قىلدىم.            .تارتماسقا نېمە چارە

              چىرىك ئاتىدۇ تاشقا،             تاشقا مالخاي كىيگۈزۈپ،   ،  يۇرتۇم ئازاپ چەكتى-ئەل
                 سادىر ئاتىدۇ باشقا.             دۈشمەنلەرنى گول قىلدىم.        پارە....-يۈرەگىم پارە 
 

 : يادالپ كېتەتتى نازۇگۇم قوشاقلىرىنى ئاپام دادام توختىسا،
 چىمغا،سائانام ئۆرىگەن                                   
 تارغاق سېلىپ باققان يوق.                                  
 ئالتە ئاي بولدى ماڭغىلى،                                  
 تۆشەك سېلىپ ياتقان يوق.                                  
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ئىسمائىل خۇمار دېگەن ئاغىنىسى   نىڭ يىگىت بېشى ئىدى.  «ئوغۇل مەشرىپى  30»  ئەشۇ يىلالردا  دادام 
 مەشرەپكە دادام بىلەن بىللە ماڭاتتى.  دائىم ئىشىكىمىزنىڭ ئالدىغا كېلىپ، ئۇ ،بولىدىغان
ئىلى دەرياسى بويىدىكى   ،كۈنى-  3ئاينىڭ  -  7يىل    -1921كامال    بدۇۋەلىئابدۇلھەق ئا –م  دادا

  يەنى،   ،ېغىداب  باراقسان چىرايلىق-  بۇك  كەڭرى،ۇشۇپ كەتكەن  بىرىگە تۇت-بىر   نىڭئۇكا كامالالر-ئاكا
كەلگەنتۇرالغۇسىيازلىق   دۇنياغا  ئاتىسى «  دامولال »  ئوقۇپ،  بۇخارادا  بولۇپ،  دا  ئالغان    ئۇنۋانىنى 

 . ئوغۇلنىڭ ئىككىنچىسى ئىدى تۆتسىملىك ئايالىدىن بولغان ئى ەبۇۋىئايش ئابدۇۋەلى كامالنىڭ
رەترەسىمدە، كىشى  :ئالدىنقى  كۆينەكلىك  دادام   -  ئاق 

كامال ئا.  ئىنىسى   ،ئابدۇلھەق  ئا.    رەھىم ئابدۇ  -   يېنىدىكى 
 مەسئۇت ئا. كامال. - كىچىك ئىنىسىئارقىدىكى  ل،كاما

ئاكاداد يېزىسىدىكى  -امنىڭ  گۇكىرەتمە  مو   600ئىنىلىرى 
ئا  تېرىلغۇ ئىگىلىك يەرنى  قولالنغان  ۋاقتىدا  ھايات  تىسى 

ئۇسۇلى   بېرىپ، تاپشۇرۇپ    لىرىغاتاقچىرئو  بويىچە  باشقۇرۇش 
 ،بولغاچقا  باغ ناھايىتى كەڭرى  كەن.كۈزدە ھوسۇلنى تەڭ بۆلۈش

پەرۋى-ئاكا باغنى  يىغىش  قىلىش،  شئۇكىالرنىڭ  -مېۋىلەرنى 
شۇ كۈنلەردە قەشقەردىن  ىدى.  نكۈچى يەتمەي قىينالغاسېتىشالرغا  

چىققان ۋاپات  ،  يېڭى  توشمىغان خوتۇنى  يېشىغا  بولغانلىقتىن، 
ئەبەيدۇلال ئىسىملىك كىشىنى باغقا    ىلىپ قالغان ئوغلى بىلەن قىين 

ك ياردەمچى   ن.ەلگەكۆچۈرۈپ  پەرۋىشىگە  باغنىڭ  كىشى  ئۇ 
 ( 1)ن.بولغا

ئاپام    دادام  ھەزرەتنىڭ    قىشتا، يىلى    -1944بىلەن  خەلپەم  ئابدۇمۇتائالى  بوۋىمىز  كىچىك 
 جا شەھرىدە نىكاھالنغان.  ئاتىدارچىلىغىدا غۇل

سوۋېت كوممۇنىستلىرىنىڭ زىيالىالر  ،  غۇالمىددىن  ئاپام رەھىمە
ئۆلتۈرۈشىدىن قۇتۇلۇش    قىلىشى،   ۋە بايالرنى سىبىرىيىگە سۈرگۈن

تاشالپ،  تەۋەلىكىدىكىسوۋېت    ،ئۈچۈن مۈلكىنى  قازاق    بارلىق 
يالالپ،   كۈنەسكە   قازاقىستاندىن   يىلى-1937  يولباشلىغۇچىنى 

ك قۇرغان    ېلىپ،قېچىپ  فېرمىسى  ھەسەل  يەردە  غۇالمىددىن ئۇ 
پاتىمە بىلەن  قىزى  ئاقمولال  نېغمەتۇلال  ئاپام    .ئىدى  خانىمنىڭ 

بىلەن دادام تويدىن كېيىن دادامنىڭ ئاپىسى ئايشەبۇۋى مومىمىز 
  شەھەرقىشتا    ،باغداچوڭ  ئەشۇ گۈلزارلىق، مېۋىلىك  يازدا  بىلەن  

 بىللە   تېرەكمازاردىكى قورۇسىداى قازانچى مەھەللىسىگە تۇتاش  ىچئ
 قاتناشقان.  گەئارمىيە  يمىللىدادام  يىلى  كېيىنكى    ياشىغان.
  لەنگەندىن قىسقا مۇددەت تەربىيەمەكتىپىدە    ئوفېتسېرالر  بايانداي

بىلەن   ئۇنۋانى  ھەربى  كاماندىرلىق  ۋۇزۋۇد  پۈتتۈرۈپ،كېيىن  فرونتى  مەكتەپنى  ئاقسۇ  بويىچە  غا بۇيرۇق 
 ئاپام بىلەن دادام ئۆيىمىزنىڭ ئالدىدىكى ئۆستەڭ بويىدا.رەسىمدە:  غان.ئاتالن
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 ھاياتى توغرىسىدا ئۆزىدىن ئاڭلىغانلىرىم ئەسكەرلىك ئاتامنىڭ 
ئاپام    بەشئاتار مىلتىقىمنى مۈرەمگە تېڭىپ،ئۆزۈم ياخشى كۆرىدىغان چىالنتورۇق ئېتىمنى مىنىپ،  مەن

  ئاقسۇغا ماڭغاندا ئاپام بىلەن   ، قۇرۇق مىۋىلەرنى يان خالتامغا سېلىپ  ئۆز قولى بىلەن ياققان پېتىر توقاچ،
  .ىدىانالغق ئۇزىتىپقاراپ اڭا  تەلمۈرۈپ منىڭ چوڭ دەرۋازىسى ئالدىدا بېغىمىز رەھىمە
 ئاينىڭ ئاخىرقى كۈنلىرى ئىدى.  -  8 ىيىل - 1945 – ۇب 
دەريانىڭ    .كېمىگە چىقتۇق  ئاتلىرىمىزنى يېتەكلەپ،  .تېكەس دەرياسى بويىغا يېتىپ كەلدۇق  بىز 

باغالنغان   تارتىپ  قىرغىقىغا  چاق  ىغائاغامچ  پوالتئىككى  غىلدىرلىتىپ  ،ئورنىتىلغان  بىزنى كېمىنى   ، 
، بىزنى  ىالرئەھمەتجان قاسىمئىلىخان تۆرەم،  رەھبەرلىرىمىز    يشىل قىرغاققا يەتكۈزدى.-ياپ  ىالبىردەمد

 ق. يىدۇ  تاماقدەريا بويىدا    ئىكەن.  قورداقالر تەييارالنغان  بىز كەلگىچە شورپا،  كۈتۈۋالدى.  دەريا ساھىلىدا
 تىزىلدۇق. ئىلىخان تۆرەم نامىزىمىزنىسەپكە    ئاندىن تاھارەت ئېلىپ،  شكىلىرىمىزغا سۇ تولدۇرۇپ،الباكى

  كەتتۇق. يۈرۈپ مۇزداۋان تەرەپكە ئاتلىرىمىزنى مىنىپ،بىز  ۈپ، ئۈزىتىپ قويدى. چۈشۈر
ئ  مەن تەڭرىتاغلىرىنىڭ  بىللە  بىلەن  ئۆتتۈم.ېسەپ  يانباغىرلىرىدا،  تەكلىرىدىن  مۇزلۇق   تاغنىڭ 

خەتەرلىك    ناھايىتى   ،سەپەر  يۈرۈپ كەتتىم. چوققىلىرىدا بەزىدە ئېتىمنى مىنىپ، بەزىدە ئۇنى يېتىلەپ  
چوققىلىرىدا داۋام  بەزىدە تاغ    يىلبويى قار ئېرىمەيدىغان تاغ قاپتاللىرىدا،  تاغالر ئارىسىدا،يەنە كېلىپ،

بىزنىڭ پولكتىن ئۈچ جەڭچى تاغدىن ئاتلىرى بىلەن چوڭقۇر جىراغا دومۇالپ چۈشۈپ بۇ سەپەردە    قىلدى.

ھەممىسى  دىكىمۋۇزۋۇدى  كەتتى. باي-ئامان  جەڭچىلەرنىڭ  كېلىپ    سىنىڭناھىيە  ئېسەن  چېگرىسىغا 
غۇلجىلىقالر ،  )تولۇق ئىسمى ئابدۇكەرىم بولسا كېرەك  يېقىن ئاغىنەم كەرى  ،بىراق، سەبدىشىم   توختىدۇق.

 ۋەقە مۇنداق بولدى:  ئۇرۇش باشالنماي تۇرۇپ ئايرىلىپ قالدۇق. دىنماھىر(  ئەركىلەتمە ئىسىم قويۇشقا 
بىز    بىردەمدە قاراڭغۇ چۈشتى.  ۇم پەيتىدە يېتىپ كەلگەن ئىدۇق.گگۇ  غا ز باي ناھىيە چېگرىسىبى 

سىقىمداپ،بداالدا   بوجىسىنى  توپلىنىپ،ئاتلىرىمىزنىڭ  بېشىمىزغا   ىريەرگە  قامچىمىزنى  بىلەن  مىلتىق 
باكىالشكىدىكى سوغۇق سۇ بىلەن يەپ  يان خالتىمزدىن نانلىرىمىزنى چىقىرىپ،    سوزۇلۇپ ياتتۇق. قويۇپ،  

شۇ    ئۇيقۇنى قاچۇردى.  قىستىلىشىپ يېتىۋالغان بولساقمۇ،سوغۇق جاندىن ئۆتۈپ،  قوساقنى ئەستەرلىدۇق.
 چاغدا كەرى ئورنىدىن تۇرۇۋالدى: 

كانچىالر چوڭقۇر كان   ئۇ شۇنداق دەپ،   -  ھەي بالال،يالغاندىن ئۇخلىغان بولۇۋالماي قوپۇڭالر،- 
چۈش يورۇتۇشئاستىغا  ئەتراپنى  ئىشلىتىدىكەندە  مەخسۇس  گرادوسلۇققا  يۇقۇرى    بىركۆزلۈك   ،غان 

 ئەتراپنى كۈزىتىشكە باشلىدى. اپتاقپېشانىسىگە نى سىالمپۇچكى
ئەتراپتا دۈشمەننىڭ   مەن ۋارقىراپ كەتتىم.  -ئۆچەر دەيمەن!    ھەي كەرى،المپۇچكىنى ئۆچەر! ھەي،-

مەلۇماتىمىقيوقلۇ-بار ئېنىق  ھەققىدە  يوق.ى  خەۋەر    چۈنكى،  ز  تېخى  گەن  يەتكۈزمىچارلىغۇچىلىرىمىز 
 ئارقىغا بۇرۇلۇشقا ئۈلگۈرەلمىدى.  يۇ،   -  توختىدى   جايىدا توختىدى.  كەرى گېپىمنى ئاڭلىدى.  ئىدى.

مەرگەن دۈشمەن قاراڭغۇ كېچىدە دەل ئۇنىڭ   پاي ئوق بىلەن كەرى يىقىلدى.  قىلىپ ئېتىلغان بىر  «تاڭ!»
 چىراقنى قارىغا ئېلىپ ئاتقان ئىدى.   پىشانىسىدا يورۇپ تۇرغان

كەلدۇق.  بىر  كۆتۈرۈپ  ئۇنى  كىرىپ،  نەچچىمىز  پىشانىسىدىن  چىقىپ   ئوق  چۇۋۇپ  مىڭىسىنى 
 كېتىپتۇ.

ئاغىنەم ئىدى.  ئۇ بەكمۇ قەيسەر،  ئويلىمىغان  نىڭ يول ئۈستىدە  ئۇ  تەۋەككۈلچى  بولۇشىنى  قۇربان 
ئۇنسىز   گىپال يۈرگەن كۈنلەر ئىدى.ەبولغاچقا ئەجەل بېشىمىزدا ئ  مەزگىلىئۇرۇش  ،  ئامال يوق  ئىدىم.
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تاڭ سۈزۈلۈشى بىلەن يوغان تاشالرنى تىزىپ بىر   تاڭ ئاتقىچە ھېچقايسىمىز ئۇخلىمىدۇق.  ياش تۆكتۇق.
كەرىنى كىيىملىرى بىلەنال قويدۇق. ئاندىن تاشالر ئارىسىغا ئۇنىڭ ھەربىيچە قۇالقچىسىنى    قەبرە ياساپ،

تاشالر   ئاتلىنىشقا بۇيرۇق بېرىلگەندە،  بەلگە قىلدۇق.  شقائۇنى تېپى   ئېسەن قايتساق،-ئامان  باسۇرۇپ،
كۆز ياشلىرىم   قايتقاندا ئۇنى ئېلىپ كېتىشكە ئەھدە قىلىپ،  ،دىم ان ئاغىنەمگە دۇئا قىلياتق  ئارىسىدا يالغۇز 

 بىلەن خوشالشتىم. 
 كۆردۈم.  نىئېغىر ئازاپ ۇ،تېخىمىش ئەمەسئېلىپ كېتقاندا ئۇنى تلېكىن ئاقسۇدىن قاي

ئېلىپ، كۈنلەردە    باينى  بولۇۋاتقان  مەنسۇپ  بىزگە  قىلغان،غەلىبە  ھۇجۇم  ھېچقانداق  ئاقسۇغا 
ب تاپشۇرۇش»مەيال:  ىلرېچۈشەندۈرۈش  قورالالرنى  چېكىنىش،  چۈشتى.  «! فرونتتىن  ئۇرۇش   بۇيرۇقى 

نۇرغۇن سەبداشلىرىمىزنىڭ تېنى يەرگە   ياتماقتا.  چاپلىشىپ،مەيدانىدا شۇنچە  ئۇالرنىڭ    قانغا مىلىنىپ 
 قانلىرى بىكارغا كەتتىمۇ؟-جان

گەپنى    دەپال«  بۇيرۇق!»  :قوماندانلىرىمىز  بىز بۇنىڭغا ھېچكىمدىن قانائەتلىنەرلىك جاۋاپ ئااللمىدۇق.
جەڭ مەيدانىدىن   ۋۇزۋۇدۇمدىكى جەڭدىن ئامان قالغان سەبداشلىرىمنىڭ روھى چۈشۈپ كەتتى.  دى.ئۈز
كېيىن،  چې قالمىغاندىن  گۇمانىم  بىردكالالمكىنىدىغانلىقىمىزغا  سەپدىشىم   .قۇردۇمپىالن    ا  ئاسىم    يېقىن 

   : قۇلىقىغا دە-تارتتىم  چەتكەمەن ئۇنى  غەزەپتىن يېرىلغۇدەك بولۇۋاتاتتى.
ەندىن ئۇ ماڭا سوئال نەزىرى بىلەن بىر قاراۋەتك  دەپ پىچىرلىدىم. -ئاسىم بىز قورالنى تاپشۇرمايلى،-  

 كېيىن: 
 . پەس ئاۋازدا ئويالنمايال كۆپدېدى  -ماقۇل!-
مەسئۇلىيىتىمنى  كاماندىرىلىق  ۋۇزۋۇد  ئىنتىزامنىمەن  ھەربىي  ئىدىم.  ،  غەلىبىنىڭ    ئۇنۇتقان 

 ىلىشىپ ۋارقىرىشاتتى: تەلۋنۇرغۇن سەبداشلىرىم  .ۇقئىدكۈتمىگەن  زادىالچېكىنىشنى بوسۇغىسىدىن 
دۈشمەن   چېكىنىش ئۈچۈن جەڭ قىلدۇقمۇ؟  قورال تاپشۇرۇش،  ى بۇ؟ققايسى چىدىماسنىڭ بۇيرۇ-- 

 زادى نېمە ئىش بۇ؟! نېمىشكە، ...قېچىۋاتسا
بەزىلىرى   . اتتىقولىدىكى مىلتىقىنى چىڭ قۇچاقالپ تۇر  نىڭ كۆپۈنچىسىگاڭگىراپ قالغان جەڭچىلەر

سۆيۈپ،-ئاپتومات تاشالپ،  قورالالردۆۋىلەنگەن    مىلتىقىنى  جايىدىن  تەتۈر  ئارىسىغا  تۇرغىنىچە    قاراپ 
 كىملەرنىدۇ تىلاليتتى.  ئاغزىنى بۇزۇپ    ،پقۇچاقالپ يىغالچىڭ  بىرنەچچە جەڭچى قورالىنى    .تتىلىمايمىدىر

ئاسىم    مەن بەشئاتار مىلتىغىمنى ھەربىيچە پاختىلىق سېرىتما چاپاننىڭ ئىچىگە تىقىپ بولغان ئىدىم. 
بىلە كېلىشىمنى  ن  كۆزلىرى  تۇر  شەرەتلىدى.يېنىغا  بىلەن  قادىر  جەڭچى  بىر  يەنە  مەن    .اتتىئۇ 

  بىز ئارتۇق گەپ قىلىشمىدۇق.   .ىدىقېچىشقا ماقۇل قىلغان  ئاسىم قادىرنى قورال تاپشۇرماي  دىم.گەنىچۈشەن
 : مەن ئۇالرغا نارازىلىق، پاتپاراقچىلىق ئىچىدە 

ماڭايلى،-  قويۇپ  ئارىلىق  ماڭمايلى.  بىللە  يۈز  دېدىم.-ئۈچىمىز  ئىككى  نېرىدىكى   بىز  مېتىرچە 
كېلىشتۇق. بولۇپ  تېپىشماقچى  ئازگالدا  ئويلىسام  بومبىالنغان   ۋە   تەۋەككۈلچىلىك  بەكمۇ   بىز  ئەمدى 

وشلىشىشقا  خ  بىلەن  اشلىرىمىزنارازىلىقتا ۋارقىرىشىۋاتقان سەبد  قورال تاپشۇرۇۋاتقان،  .كەنمىزغانىقاراملىق قىل
ئىدۇق. غەزەپتە  ئامالسىز  ئۈچۈن  ئارمانلىرىمىز  قەھرىمان    پۇچۇالندۇق،  ئۈنسىز  ئورۇندىيالمىغان 

 .. .(2)يىراقالشتۇقئىچىدە  ئاھانەت ا غەلىبىنى تەبرىكلىمەي،جەڭچىلىرىمىزنىڭ قېنى سىڭگەن زىمىند
ئىككىنچى كۈنى   قىلغان  يىقىلغاندا بايغا ھۇجۇم  تېگىپ  ئوق  ئېتىمغا  دالدا    چىالنتورۇق  ئۇنى  مەن 

مۇ قىلىپ، بەشئاتارىم بىلەن بىزگە قارشى كېلىۋاتقان دۈشمەننىڭ گوجەي ئورىغان پۇتلىرىنى نىشان قىلىپ
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مانا بۈگۈن مېنى ئۆلۈمدىن ساقلىغان قەدىناس چىالنتورۇقۇم    نى تىك مولالق چۈشۈرگەن ئىدىم.سىبىرنەچچى
 ...ىن مەڭگۈلۈك ئايرىلغانىدىم ، ئۇنىڭديوق

بولدۇق.بىز    جەم  ئازگالدا  بېسىپ  باغرىمىزغا  ۆزدىن ك ئازگالدىن چىقىپ،بىرىمىز    قوراللىرىمىزنى 
كۆز باغالنغاندا قايتا جەم  قاراڭغۇ چۈشكىچە شۇنداق قىلىپ،  يەنە بىرىمىز ماڭدۇق.   يۈتكەندىن كېيىن

ئ  بولدۇق. ئەتراپتا تېخى  ق  ىككىبۇ  ئىلگىرى  ئىدى.  اتتىق جەڭلەركۈن  ئاجايىپ    بولغان  بۇ جەڭلەرد 
  قېچىشىمىز  نسەپتى  تاشلىماي،  قورالنى  مانا ئەمدى شۈمشىيىپ قالدۇق.ئىدۇق.    روھلۇق، ئاجايىپ قەيسەر

-پۈتۈن سەپ بويىچە:    گەرچە تۈنۈگۈنال  جەڭنى قايتىدىن باشالشتەك بىر ئۈمىدنىڭ تۈرتكىسى ئىدى.
 باتۇرالرغا بۈگۈن: جەڭچى غالىبىيەت قازانغان بۇيرۇقىنى جان بېرىپ ئورۇنداپ، -ئاتاكا!  ئالغا!
تاپشۇ   چېكىنىمىز-  بۇيرۇقى  ئاچچىق  دېگەن ر!قورالنى    بولسىمۇ،  كەلگەن  ھار  قاتتىق  مەغلۇبىيەت 

يوقاتقۇچە  دۈشمەننى قىلىمەن  تۈگەل  كېرەك...،  جەڭ  ماڭا  بىزگە  قورالىم  ئۈمىد  لنى ئاما  مۇشۇ  دېگەن 
ئىدى. باشلىدۇق.  تالالتقۇزغان  پىيادە  يولنى  خەتەرلىك  ھەم  ئۇزۇن  بۇ  قىلىپ  يان چۈنكى،    شۇنداق 

 . ئىدى بار قەلبىمىزدە ئۈمىد ،قولىمىزدا قورال، باكىالشكىدا سۇ خالتىمىزدا بىرنەچچە نان،
ك بىر  ئاچلىقنىڭ ئىككىنچى كۈنى كىچى  نان ۋە سۇيىمىزنى شۇنچە ئاۋايلىساقمۇ تۆت كۈندە تۈگىدى.

ئاران ئېشىپ، -تۆ ياتتۇق.-ئۇزاققىچە گەپ  تاشلىدۇق.  يەرگە  ئۆزىمىزنى  پىلىكتىن    سۆز قىلىشماي جىم 
تۇرۇپ، ئورنۇمدىن  مەن  بىرنەرسە    ئەتراپنى كۈزەتتىم.  خېلىدىن كېيىن  تەرەپتە ساتمىدەك  كۈن چىقىش 

 كۆرۈندى. 
 چاقىردىم. دەپ ئۇنى -،ئاۋۇ يەردە ئادەم باردەك قىلىدۇ ئاسىم ماياققا كېلە،- 
 رسەتكەن ساتمىنى ئۇزاق كۈزەتتۇق.ۆمەن ك  كەلدى، يېنىمغا  ئاسىم بىلەن قادىر تەڭال ئورنىدىن تۇرۇپ   

باردەك ماڭدۇق.  ئادەم  نىشانالپ  جاينى  ئەشۇ  چۈشۈپ  پەسكە  كەلدۇق.  قىلمىدى.  ساتما   يېتىپمۇ   بۇ 
قېلىن سامانلىق    گەئۈستى  ئىكەن.ئېغىزلىق ئۆيى    بىر كېسەكتە سالغان  دېھقان ياكى چارۋىچىنىڭ    ،ئەمەس

ئىشىكنى ئاران   الۋېتىلگەن ئىكەن.قبىلەن كېشەككە مىبادرا  بىر    تومراقئىشىك  ياغاچ  كەلگەن  سۈر  الي
پارچە  يىرتىلغان بىرسۇپا ئۈستىدە  خىل يېقىمسىز پۇراق بۇرنىمىزغا ئۇرۇلدى. قانداقتۇ بىر ئاچتۇق. تەستە

ئۇچىمىز   وچاق بېشىدا بىر تەڭنىدە لىققىدە گىردە نان تۇرۇپتۇ.ئ  كۆرپە،-كونىراپ كەتكەن يوتقان  كىگىز،
 ئەمما...  گىردىگە تەڭال قول ئۇزاتتۇق.

كۆكۈرۈپ، ھەممىسى  كېتىپتۇ.  گىردىلەرنىڭ  ئا  پاختىلىشىپ  كۆكەرمىگەن  خخېلىغىچە  تۇرۇپ، 
تكەن كوكىراپ كە  دۇق.يىگەن بول  ئۈچ چىشلەمدىن-ئىككى  ئەنسىرەپ تۇرۇپ،  ،ئۇشتۇپ  قىسىملىرىدىن

 قوساق ئازراق تىنجىدى. 
 مېڭىشقا تەييارالندۇق.  ئەتىسى تاڭ سەھەردە ئورنىمىزدىن تۇرۇپ،  كېچىنى شۇ ئۆيدە ئۆتكۈزدۈق.  بىر 
 :ئۇنىڭغابىلەن مەن ئەندىشە . گىردىدىن بىرنەچچىنى نان خالتىسىغا سالدى ئاسىم 
 . دېدىم -ئاپام .ئالمىساڭ بوالرمىكىن،  نان زەھەرلەيدۇ، دەيتتى  -كۆكۈرۈپ كەتكەن ئاش  ئاسىم،- 
زەھەردەك- مەيدەمدە  غىلدىرال  مېنىڭ  نەرسە  بىر  تۇرىدۇ.ۋاتقاندەك  ئاچچىق  كېلىپ   قۇسقۇم 

 دېدى قادىر. - ئالمىغىنە شۇ نانمىكىن مېنى بىئارام قىلىۋاتقان. تىمەن، -قۇسالمايۋا
ئاسىم   دا قادىرنىڭ چىرايىغا سەپسالسام،رەڭگى ساپسېرىق بولۇپ،كۆزلىرى قىزىرىپ كېتىپتۇ.شۇ چاغ 
 بولسا:
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كەتكەنسەن، -  چارچاپ  قاتتىق  قىزىرىپتۇ،  ئاغىنە،  بەلكىم  ئۇخلىماپسەن  كۆزلىرىڭ   دە؟-كېچە 
تال ئۈچ  ئەسق  الگىردىدىن  تاپالمىساق  نەرسە  يەيدىغان  باشقا  قاالر،ېئېلىۋاالي.    ە، د-دېدى -تىپ 

 ى. خالتىنىڭ ئاغزىنى بوغد  گىردىلەردىن بىرنەچچىنى تالالپ سېلىپ،
 رىنى نىشانالپ يۈرۈپ كەتتۇق. چوققىلىتەرەپتىكى تەڭرىتاغنىڭ    ئىلىبىز ئىشىكنى ھىم يېپىپ قويۇپ   

ە  بەزىد   بەزىدە تېنەپ،  سازلىقالر ۋە سايالردىن ئۆتۈپ،  بىز يانباغىرالردىن،  ھاۋا بەكمۇ سوغۇق ئەمەس.
  قادىرنىڭ ئەھۋالىدا ياخشىلىنىش بولمىدى.  قەدەملىرىمىز بارغانسېرى ئاستىلىماقتا.  تېپىپ مېڭىۋاتىمىز.يول  

تۈنۈگۈن    ساپسېرىق سۇ ياندۇردى.  ئاندىن قاتتىق ھۆ بولۇپ،  ئولتۇرۇپال قالدى.  ئاخىرى ماڭالماي،  ئۇ
ئاغزىمىزدىن ئاچچىق    ق.ئاسىم ئىككىمىزنىڭمۇ ماغدۇرىمىز يو  بۈگۈن  ئىدى،  كۆكەرگەن گىردە يىگىنىمىز

  كەينىدىن -كەينى  كىرمىگەچكە  ئوزۇققوساققا    .اتتۇقسۇ ئىچىپال مېڭىۋاتپەقەت    بىز  بۇس پۇراپ تۇرىدۇ.
 پ يېتىپ قالدى.سىزلىنىقادىر ئاخىرى ماغدىر  بولغان قۇرۇق ھۆ

 : يتتۇقمەيدىسىنى سىالبىرىمىز  ئۇنىڭ بېشىنى تۇتۇپ، بىرىمىز بىز نېمە قىلىشىمىزنى بىلمەي قالدۇق.
 . ەيتتۇقد-ھازىر ئۆتۈپ كېتىدۇ،  غەيرەت قىل،- 
 كۆزىنى ئاچماي تۇرۇپ:  بىردەمدىن كېيىن قادىر كۆزلىرىنى يۇمۇۋالدى. 
 دەپ ئىڭرىدى.  - الر... رىڭ..ېۋ ...سىلەر كېتى  نى...لەر، ئاغى...-- 

  شېھىد »  شلىرىمىزنى ئۇزاتقاندا ئۇرۇشتا قۇربان بولغان سەبدا  تاشالپ كېتەلەيمىز؟بىز ئۇنى قانداقمۇ  
بېر  «بولدى تەسەللى  ئۆزىمىزگە  ئەمدى    لېكىن،  .يېنىكلىتەتتۇقنى  مىزقايغۇ  ىپ،دەپ  كۆكەرگەن  مانا 

 ئېلىپ كەتتى. ىالكۆز ئالدىمىزدئۇنىڭ ياش جېنىنى ئىككى چىشلەم گىردە 
قادىرنىڭ تېز مۇزالۋاتقان  ئۇ يۇلقۇنۇپ بېرىپ    مەن ئۇنى قۇچاقلىۋالدىم.  ئاسىم بۆرىدەك ھۇۋلىۋەتتى. 

 تېنىنى قۇچاقالپ ھۆكىرەپ يىغالپ : 
 قېرىنداشلىرىڭغا نېمە دەرمەن؟ داداڭغا نېمە دەرمەن، نېمىشكە؟ ،...مەن نېمىشكە سېنىمۇ ،مەن-

قالمىدى. ماجالىم  قىلغۇدەك  گەپ  باشلىغان،  ئاسىمغا  مەن  قېچىشنى  تاپشۇرماي  مەن    قورال 
 گۇناھكار...

 : ئېتىۋەتتىئاسىم نان خالتىدىكى گىردىلەرنى پىرقىرىتىپ يىراقالرغا   
   سىت ئاغىنەم...!ېئ  ،اقمۇشۇنى يىمىگەن بولس ھەممىنى قىلغان مۇشۇ،- 

تاشالر  دەك  نى دەپنە قىلغانئاغىنەم  ئۇنىمۇ كەرى  بىرنى يوقاتتۇق.يەنە  ناھايىتى قىممەتلىك جاندىن  
ئېلىپ،  ياتقۇزدۇق.  ئارىسىغا ئاستىم.  مىلتىغىنى  مۈرەمگە  قاراپ  سول  ئۇنىڭدىن  -كەينىمىزگە  قاراپ 

   يىراقالشتۇق.
تەستە ئاران كۈنى چۈش مەزگىلىدە سارغايغان ياۋا كوكاتالر بۇككىدە ئۆسكەن كىچىك تۆپىلىككە شۇ 
قىلىشماي  چىقتۇق. گەپ  تىكىلگىنىمىزچە    ،ئىككىمىز  ئاسمانغا  ئىدۇق. مىزئوڭدىكۆپكۆك  يېتىۋالغان    غا 

  قسەتسىزال قاراۋاتاتتىم.ەئەتراپقا م  دۈمبەمگە تاش پاتتى. ئوڭ يېنىمغا ئۆرۈلۈپ،  تاڭ،-قانچىلىك ياتتىمكىن
بولدى. كۆرۈنگەندەك  راۋغاش  يەيدىغان  تېپىۋېلىپ  دالىالردىن  ۋاقتىمىزدا  كىچىك  كۆزۈمگە    تۇيۇقسىز 

شۇ ئىكەن! دەل ئۆزى    .چتىم كۆزلۈرۈمنى يوغان ئائويالپ  دەپ    ،كۆرۈندىمۇراۋغاش    كۆزۈمگە  ىنئاچلىقت
 شۇ! 
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  كۆرۈنگەن كوكاتنىڭ يېنىغا باردىم.   ئورنۇمدىن تەستە تۇرۇپ،ئۇيقۇغا كەتكەن ئاسىمنى ئۇيغاتمايال، 
ئەمما خېلى سارغايغان غولى تېخى چىڭ بولغاچقا    كەڭ يوپۇرماقلىرى ئاساسەن قۇرۇپ كەتكەن،  ئۇزۇن،

 نى تاپقان ئىدىم: ى ن جاننى قۇتقازغۇچمە تىك تۇرغان بۇ كوكات راستىنال راۋغاش ئىكەن.
 مانا ئوزۇق!  مانا دورا، !ئاسىم! بۇياققا كەل، ئاسىم -- 
ئۇ ئاستا   چاقچاق قىلمايۋاتقىنىمنى بىلدى.ئاسىم  جان بىلەن ئېلىشىۋاتقان بۇ مىنۇتالردا    ىككىمىز  ئ 

  ئىككىمىز ئولتۇرۇپ،راۋغاشنىڭ   مېڭىپ كەلگىچە يىلتىزى بوشاپ كەتكەن  راۋغاشتىن ئۈچ تۈپنى يۇلدۇم.
 ئۇنىڭ تەمى تاتلىق،  شوراپ كىرىشىپ كەتتۇق.  غولىنى چايناپ،  يوپۇرماقلىرىنى ئېلىۋېتىپ،  سارغايغان

قىلدۇقكى،  راھەت  شۇنداق  ئىدى.  كەتكەن    ئۇ  سۇلۇق  كۆكۈرۈپ  يەپگبىزنىڭ  زەھەرلەنگەن   ىردىنى 
قۇتقازدى.  بولدى.  بەدىنىمىزگە دورا قوساق  جېنىمىزنى  يىمەكلىك  ئاچ  مەززىلىك  بۇنىڭدىنمۇ  قا جاھاندا 
 يوقتەك بىلىندى. 

يۇلۇپ،  بىرمۇنچىنى  راۋغاشتىن  ئىتتىك  يىلتىزىنى،  بىز  تاشالپ،  (3)يوپۇرماقلىرىنى  كېسىپ   بىلەن 
 پ كەتتۇق.ۈرۈپارچىالپ نان خالتىمىزغا سېلىپ ي

كۈن پېتىشقا باشلىغان    كەلدۇق. ئاينىڭ ئاخىرىدا غۇلجىغا ساالمەت يېتىپ    -10بىز  شۇنداق قىلىپ  
يوغان دەرۋازا ھاڭغىرقاي    ئەتراپ جىمجىت.  بېغىمىزغا يېتىپ كەلدىم.  بىر پەيتتە ئاسىم بىلەن خوشلىشىپ،

تۇرۇپتۇ. ئۇچۇرۇپ  ئوچۇق  ھەريانغا  يوپۇرماقالرنى  سارغايغان  شامىلى  ئىزغىرىن  ئەتراپنى    كۈزنىڭ 
ئاب  تىندۇرۇۋېتىپتۇ. ئاكام  كۈنلەردە  كەتكەن ھەي  لىبۇ  كۆچۈپ  بېغىمىزغا  چۇلۇقايدىكى  بىلەن  ئائىلىسى 

ئاپام    نىڭ ئوقۇغۇچىسى،  «مەكتەپ  ئۈمىد»ئىنىم مەسئۇت    چوڭ ئىنىم ئابدۇرېھىم ئاغرىقچان ئىدى.  ئىدى.
   ئىدى. تۇرغانال گەپنىڭ پەرۋىشسىز قېلىشى ۋاران-باغشۇڭا بۇنداق چوڭ  قا يېقىنالشقان. 60

دەرىزە قۇرۇپ    .تەرەپكە ماڭدىم   نىڭ دەرىزىسىمىزھوجرى  ككىمىزنىڭئبوسۇغىدىن ئاتلىدىم، رەھىمە  
پۇتۇمنىڭ ئۇچىدا دەسسەپ    قايرىپ،  چوگاالرنىڭ ئارقىسىدا قاپتۇ. تاقاشقانلىرىنى بىر قولۇمدا - قالغان قوراي

گە چاقچاق قىلغۇم كەلدىمۇ رەھىمە  ئۆيۈمگە ساالمەت كەلگەنلىكىمدىن خۇش بولۇپ،  دەرىزىگە يېقىنالشتىم.
 م. ئەيتاۋۇر مىلتىقنى مۈرەمدىن ئېلىپال ئوقلىدى ياكى قورال تاپشۇرمىغىنىمدىن خەۋەر بەرگۈم كەلدىمۇ،

يالغۇز مىلتىقنىڭ ئاۋازى ئىلى دەرياسىنىڭ    مىلتىقىمنىڭ تەپكىسىنى قانداق بېسىۋەتكىنىمنى بىلمەيمەن.
ياڭرىتىۋ سادا  ئەكس  كۈچلۈك  ساھىلىدا  قۇشالرجىمجىت  چۇرۇقلۇشىۋاتقان  توپلۇشۇپ  دەرەخلەردە    ەتتى. 

مەن    تى.قىلىپ ئېچىلدى. رەھىمە چىق« غىچ»  ھوجرىمىزنىڭ ئىشىكى قىلىپ ئۇچۇپ كەتتى. «پۇررىدە»
كەلگىچە، ئالدىغا  ئۆينىڭ  تۈۋىدىن  باشلىدى. چسىن   ئەتراپقا  دەرىزە  قاراشقا  چۈشۈپ ئۇ    ىالپ  گۇگۇم 

ۋەتمەسلىك قورقۇتۇ   ئۇنى تېخىمۇ  .دەك قىالتتىئاۋازىدىن بەك چۆچۈپ كەتكەنكەتكەندە ئېتىلغان مىلتىق  
ياالڭ پۇتىغا شىۋەك سېپىۋالغان ئاپام تېز مېڭىپ ئايۋاندا   تەلىيىمگە ئۈچۈن نېمە قىالرىمنى بىلمەي قالدىم. 

 ئىككىسى گۇدۇڭلىشىۋاتقاندا:  پەيدا بولدى.
ئۇالرنىڭ ئالدىغا    مىلتىقىمنى قويۇپ،  ،رقىراپدەپ ۋا   -!بۇ مەن  مەن كەلدىم.!  ھەي قورقماڭالر - 

  .رىدىم ۈيۈگ
ر شۈكۈرلەغا  ئالال  ساالمەت كەلگىنىمدىن خۇش بولۇپ،   ئاپام مېنى قۇچاقالپ پىشانەمدىن سۆيدى. 

 .پ باغرىمغا باستىم مەن ئىككىسىنى تەڭ  قۇچاقال  دەم كۈلەتتى.  رەھىمە دەم يىغالپ،  ئېيتىپ دۇئا قىلدى.
. باش  ئەسكەرمەن بىر    بىراق،  بىردىن ئارتۇق ئىككى مىلتىقنى ئېلىپ كېلىۋالدىم.  قىلىپ،شۇنداق  
  ھەربى سوتتا جازالىنىشىم مۇمكىن.، بەلكىم ئۆزۈمنى دەرھال مەلۇم قىلىشىم كېرەك شتابقا بېرىپ،
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ئېلىپ،  ىرب ئارام  ئۆيدە  ماڭدىم.  كۈن  شتابقا  باش  ۋە   رىلەر،ائىد  يولبويى  ئەتىسى  مەكتەپلەر 
بايراقلكۇ يېشىل  يۇلتۇزلۇق  ئاي  تۇرغان  لەپىلدەپ  ئۆگزىسىدە  كۆرۈپ،وبالرنىڭ  خاتىرجەم    الرنى  خېلى 

قەھرىمانلىرىمىز بىلەن  چېكىنگەن  ئاقسۇدىن  قالدىم.  يىقىلسا،  بولۇپ  بىرى  مەيدانىدا  بىرى    جەڭ  يەنە 
 بايرىغىمىز لەپىلدەپ تۇرۇپتۇ ئەمەسمۇ؟! شەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيەت كۆتەرگەن

ئەتكىنىمىزنى -قىلغان  خادىمىغا  شىتاب  كەلدى. بىز  دەل ۋاقتىدا  دىكى مەسلىھەتىمىز بويىچە ئاسىممۇيول
بىزگە يېڭى ۋەزىپە بېرىشىنى  قادىرنىڭ پاجىئەسىنىمۇ ئېيتتۇق.    ئۈچ مىلتىقنى كۆرسەتتۇق.  تولۇق سۆزلەپ،

 تەلەپ قىلدۇق.  
چېكىنىش بۇيرۇقى بىزنىمۇ   ىلغان بوالتتىڭالر.ئېغىر جازاغا تارت  ئۇرۇش بولۇۋاتقاندا قاچقان بولساڭالر-

ئاندىن   كۈن دەم ئېلىپ تۇرۇڭالر.ئۈچ  ھازىرچە    چۈشەندۇق.   كۆڭلۈڭالرنى  سىلەرنىڭ    قايمۇقتۇرۇۋەتتى.
بېرىمىز ۋەزىپە  جاۋاپ    ،كېيىن،  شتابقا   .كەلدىدېگەن  باش  كۇنى  شۇ  قورالىمىزنى  بويىچە  بۇيرۇق 

بولدۇق.  قارارىدىنشىتابنىڭ    تاپشۇردۇق. شتابنىڭ  رازى  باش  ھەربى  مەن  كېيىن  كۈندىن   ( 4)ئۈچ 
  ئاسىم ئۆزىنىڭ ئىلتىماسى بىلەن ھەربى سەپتىن چېكىنىپ،   دەرۋازىسى ئالدىدا پوستا تۇرۇشقا بەلگىلەندىم.

 ئائىلىسىگە قايتتى. -يېزىسىغاتوغراق 
 ھاياتىھەربى سەپتىن چېكىنگەندىن كېيىنكى   دادامنىڭ

  مۇھاپىزەتچى ئەسكەر بولۇپ   مەزگىل  بىر   كۆكرىكىگە مىلتىقنى چىڭ بېسىپ،شۇنداق قىلىپ دادام  
تۇرغان.تسپو بالىسى  تا  كۈنلەردە  -تۇنجى  يەشمىگەن  فورمىلىرىنى  ھەربىيچە  ھەدەمنى  شەمشىقەمەر 

  لغان تاپشۇرۇ  ىغادادامنىڭ قوليىللىرىدا  -50  سەپتىن چېكىنگەن.يىلى ھەربى    -1948دادام    كۇتۇۋالغان.
كاماندىر  كامالوف.  ئا.  ئابدۇلھەق  گۇۋاھنامىگە: ۋىاليەت  »  يىللىرى-1948-1945.  ىۋۇزۋۇد  ئۈچ 

ئارمىيەسىدە  «ئىنقىالۋى  بولغان  مىللى  سەپتە  يېزىلغانىدى.  ....ھەربى  خەتلەر  ئەپسۇس،ئەشۇ   دېگەن 
ئىنقىالبى »گۇۋاھنامىنى   زور  قوغدىغۇچى» دا    «مەدەنىيەت  قوليازمىلىرى  الر  «قىزىل  دادام   ،بوۋامنىڭ 

 كېتىشكەن ئىكەن. بىلەن قوشۇپ ئېلىپ ھەربى فورما بىلەن چۈشكەن سۈرەتلىرى ۋە  ساقلىغان كىتاپالر
يەر قالغان  بوۋىمىزدىن  يېزىسىدىكى  گۇكىرەتمە  باغ  دىن،دادام  بىلەن مېۋىلىك  كىرىم  كىرگەن    دىن 

ئۆزى    كە  «ك مەكتەپەئۆزب»ئارقىدىن  -ئارقابىلەن مېنى    يىلغىچە ئىككى ھەدەم  -  1961  .بىزنى باققان
ى بىلەن تەكلىپھەزرەتنىڭ    مكىچىك بوۋام ئابدۇمۇتائالى خەلپەبۇ كۈنلەردە بىز    .ىدىتىزىمالتقان  ئاپىرىپ

  دادام   .ىدۇقارغانقورۇمىزغا كۆچۇپ ب  چىرايلىق سېلىنغان يەنە بىرتاقىچى مەھەللىسىدىكى خىش بىلەن  
بۇغدايلىق ئېتىزىغا قاتناپ  گۇكىرەتمىدىكى    باغقا،  ياز كۈنلىرى  سى بىلەنئۈچ ئات قوشۇلغان بىرىچكا ھارۋۇ

ھۆكۈمەت ياساپ چىققان    الردامانا مۇشۇ يىل  ،قابىر  .ايتتىياش  تۇرمۇش ھەلەكچىلىكىدە ئالدىراشيۈرۈپ  
- مال  ۋاران،-لىقىدىكى يەر، باغچىئىگىدارشەخسلەر  يەنە بىر قېتىم    قىلىپ،  ئاچارچىلىقنى باھانە  يسۈنئ

ئىسسىق  ھەتتا  ،  جايلىرىنى-قورۇ  چارۋا، قېتىمقى   بۇلېكىن،    . دىتارتىۋال  ىمۇجانلىرىن بەزىلەرنىڭ 
   .ئىدى دادامنىڭ بېشىغا كەلگەن تۇنجى زەربە ئەمەسزومىگەرلىك 

  غا كامال  بدۇۋەلىتار يېزىسىدىكى چارۋىدار مالىك ئاغۇلجىنىڭ    ،اكىسىئانا بۆلەك ئ  ،بىردادامنىڭ ئاتا  
شەرقىي تۈركىستان مىللىي  « ھەرىكىتى مەزگىلىدە،  پومىشچىكالرنى باستۇرۇش  -  زومىگەر»يىلى  -1957

انلىقى  ئىئانە قىلغ  ئاشلىق  ،قوي-نۇرغۇن كاال  تۇياق ئات،    1100دورا سېتىۋېلىش ئۈچۈن  -ئارمىيەسىگە ئوق
مەجبۇرىي   داالغاخەلقىنى    ئۆلۈم جازاسى بېرىپ،تار  قالپىقىنى كىيگۈزگەن.  «زومىگەر چارۋىچى »  ئۈچۈن

ئالدىداخەلقنىڭ  ىپ،يىغ   ىنىيېقىنلىشىش  سىدىگەجەنىڭ    «زومىگەر»  بۇ  خەلقنىڭ   ئېتىۋەتكەن.  كۆز 
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بىردە   ،ئىنىسى بىلەن  كىچىك،  زەمبىلگە سېلىپئاتىسىنى  ياشلىق ئوغلى    14ەن. مالىك كامالنىڭ  چەكلىگ
نەچچە    ەتجەس  قەبرىستانغا بارغىچە  ەپ يۇرۇپ ئۆزلىرى ئېلىپ كەتكەن.سۆركۆتۇرۇپ، بىردە زەمبىلنى  

مىڭ    بېسىپ،  قايتا  زەمبىلگەئاتىسىنى  يىغالپ،  زار- زار  بالىالر  .چۈشۈپ كەتكەنسىيرىلىپ  زەمبىلدىن    م قېتى
 ..غان.قويىگە كپىرىپ يەرلىئاا لىققتەستە قەبرىستان

جۇمھۇرىيىتى تۈركىستان  ئىشالردىن نىڭ  شەرقىي  بولغان    ىي  كامال  ئابدۇمۇتائالى  بوۋىمىز  مىنىستىرى 
ئىككى    ھۆكۈمەت  خەلقنىڭ بېسىمى كۈچلۈك بولغاچقا،  .ىدىغاننتۈرمىگە تاشالئۇ كۈنلەردە  خەلپەم ھەزرەت  

كېيىن    بىرەربېرىپ،    قويۇپبىر  يىلدا   قاماپيەنە  يىلدىن  بىلەن   -ھېيلە  گەندەكدې  تۈرمىگە    مىكىرلەر 
  تۈرمىدە   ڭ كۆپ قىسمىنى خەلپەم بوۋىمىز كېيىنكى ئۆمرىنى  ن.تىزگىنلىگەقارشىلىقىنى    خەلقنى قايمۇقتۇرۇپ، 

قىسمىنى  ۋە   باغلىرىدا  بىر  تۇتاش  بېغىغا  دامولالنىڭ  ئابدۇۋەلى  ئاكىسى  بويىدىكى  دەرياسى  ئىلى 
-باغئاتا مىراس  ئەمدىلىكتە دادام بىلەن ئىككى ئىنىسىنىڭ  ئۆتكۈزگەن.    ەت بىلەنئىبادۋە    باغۋەنچىلىك

شۇنچە    .دىىنبىراقال مۇسادىرە قىلبېغىمۇ    چوڭ  بوۋىمىزنىڭ  ئابدۇمۇتائالى  ۋە  ۋارانلىرى، تېرىلغۇ يەرلىرى
-   8يىلى    -1961دادام ئەڭ ئاخىرقى قېتىم  ن.  ۆلىگە تيۋەن    300ئاران    ھۆكۈمەت  كەڭرى باغ ئۈچۈن

بىرىنچى   بۆلۈشكەن.  كىرەتمىدىكى يېرىمىزدىن يىغىلغان بۇغداينى ئورتاقچىالر بىلەنگۇاينىڭ ئاخىرىدا  ئ
ئۆيىمىزگە ساالمەت ئېلىپ    تاقىچىدىكى  مېڭىپ،  كېچىلەپ  بىرىچكىغا بېسىپ،بەش تاغار بۇغداينى  قېتىمدا  

  ياغاچ ساندۇقالرغا قاچىالپ   بۇغداينى  كوالپ،  تاڭ سەھەرگىچە ئىنىسى مەسئۇت بىلەن ئورا  كېلىۋالغان.
  بىلىنىپ قالسا مۇنداق جىق ئاشلىقنى شەخسنىڭ ساقلىشى چەكلەنگەن،  ئۇ كۈنلەردە    ،چۈنكى  كۆمگەن.

 ئىكەن.  ش بۇيرۇقى چۈشۈرۈلگەنمۇسادىرە قىلى
بىزنى ۋە  ئورتاقچى    تاۋۇزالر تېرىلىپ،-قوغۇن  قوناق،  بۇغداي،  يىلالردىن بۇيان،  ۇنشۇ يىلى ئۇز
بېقى يېرىمىزنىمۇ  دېھقانالرنى  مىراسى  ئەجداد  كېلىۋاتقان  ئىسالھاتى»پ  ھۆكۈمەت    نامىدا  « يەر 

 . دىانى تارتىۋالغ
ئاندىن ئىت كاتىكىنىڭ    ئۇ قوزۇقتىكى ئوۋ مىلتىقىنى ئېلىپ،ئىدى.    مۇئوۋچىبىر  مەرگەن  ناھايىتى    دادام

تايغان  ئېچىپ  قاپالپ  ،  چىقىراتتى  ئىتىنى  ئىشىكىنى  خجەينەكلىرىگىچە  پەلىيىنى  ۇرۇتۇرىدىغان  م 
بېشىغا كۆزىگىچە يېپىپ    دەپ قولىغا قوندۇرۇپ،«  گەھ!»  نىسى قارچۇغىتۇرغان    گىدىيىپ  تاكىيىپ،قونداق
ئاغىنىلىرى بىلەن   پېتى  ئات چاپتۇرغان  ئېتىنى مىنىپ،  قاراگىر  دە،-رۇم بۆكنى كىيگۈزەتتىۇتۇرىدىغان خ

  :دائىم   دادام  كېلەتتى.  سېۋەتلەردە تاغ مېۋىلىرىنى ئېلىپئۆزى توقۇغان    ئوۋالپ،  (5)ئۇالر  تاغالرغا چىقىپ،
قانىتى» بويىدا    ئۈچ  .دەيتتى  «ئات!-ئەرنىڭ  ئۆستەڭ  ئاقىدىغان  يېيىلىپ  باقاتتى.  ئەتىۋارالپ  ئېتىنى 

   يايلىلىرىنى تاراپ پارقىرىتىۋېتەتتى. يۇيۇپ،
نىڭ  ىيىل  -1961  قولى بىلەن بوغۇزلىغان  ئۆز  يىغالپ تۇرۇپ،  ئۆزىگە قانات بولغان ئەشۇ ئاتلىرىنى 

دادام   ،لېكىن  .ىدۇقچىرقىراشقان   كۈنى بىزمۇ چىدىماي دادامنىڭ قولىدىكى پىچاققا ئېسىلىپ  بىركۆڭۈلسىز  
  ئاز  ۋە  قىلغان  قېزا  ىسالپ،دە ئىمىزئاندىن ئات گۆشىنىڭ بىرقىسمىنى قازناق ئۆي  ،سويۇۋەتكەن  ئاتلىرىنى

كۈنلەردەقىسمىنى   تۇزالپ،  شۇ  ئۈچۈن  يوشۇرغان  يېيىش  ئارقىسىغا  تۇرخۇننىڭ  ھەر    .ىدىئۆگزىدىكى 
ئولتۇرغۇزۇپ،  بىزنىپۇرسەتتە،   يايالقلىرىغا،    قاتار  تۇقايلىقالرغا،  تېكەس  بويىدىكى  دەريا  جىرغىالڭغا، 

 .ىدىنىۋەتكەبېرىچكا ھارۋىمىزنى پارچىالپ ئوتۇن قىلدالىالرغا، باغالرغا ساياھەتكە ئاپارغان 
ئاشلىق  ۋەتىنىمىزنىڭ  ئۈچۈن  تۆلەش  قەرزىنى  ئىتتىپاقىنىڭ  سوۋېت  چۈشەندۇقكى،كومپارتىيە    كېيىن 

يىلىغىچە خىتتايدا مەيدانغا -1961يىلىدىن  -1958تۈگەتكەن.    توشۇپ  ئامبارلىرىدىكى بارلىق ئاشلىقنى
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ئ  چوڭ  كۈندىلىك    سوپۇن...  شېكەر،  اي،م  ئۇن،  خەلققە  ئاپىتىدە  اچلىقكەلگەن   ئىستىمال دېگەن 
  . اناتقبېلەت تارق  پ،ە نورما بەلگىلناھايىتى تۆۋەن ئۆلچەمدە  ھەممىسىگە    تۇرىنىڭ  ئاشلىقلىرى بىلەن  بۇيۇم

تۆۋەن بەك  ئىكەن.  ،بولغاچ  نورما  چاغالر  كۆپەيگەن  ئۆلگەنلەر  بىلەن   ئاچلىقتىن  بۇغداي  دادام  ئەگەر 
يوشۇرمىسا، قالسا،  گۆشلەرنى  بىلىپال  ئايغاقچىلىرى  قىالتتىكەن.  ھەممىنى  ھۆكۈمەت  كىرىم   مۇسادىرە 

 قاپتاللىرىدا   تەڭرىتاغئۇنى    ،گە قانات بولۇپبىزنى ئاچ قويماسلىق ئۈچۈن ئۆزىمەنبەسى ئۈزۈلگەن دادام  
 گۆشىنى بىزگە بىر چىشلەم  ،كەنئۆز قولى بىلەن كەس   قاناتلىرىنىئاتامنى ئەر قىلغان    ئاتلىرىنى،  ئۇچۇرغان

 ئىكەن. ئاچلىقتىن ساقلىغان پ،ۈبىر چىشلەمدىن يىگۈز -
  . دىكۆچۈش بۇيرۇل  ىمىز مۇسادىرە قىلىنىپ،شۇ يىلنىڭ ئاخىرقى ئايلىرىدا تاقىچى مەھەللىسىدىكى ئۆي 

ئاساسىي قاتالم  تاقىچى مەھەللىسىدىكى ئۆيىمىزنى  ھۆكۈمەت    .تۇقمازاردىكى ئۆيىمىزگە كۆچ  بىز تېرەك
كە  بىرى چوقۇم ھۆكۈمەت  ئائىلە ئىككى تۇرالغۇنىڭ ئىگىسى بولسا،  بىر  .دىكومېتىت ئىشخانىسى قىلىۋال 
  تەۋە بولۇشى كېرەك ئىكەن.

كېيىن، قولىدىكى  شۇنىڭدىن  ئارمىيە  دادامنىڭ  بىنائەن،   مىللىي  ئىسپاتىغا  بولغانلىق  جەڭچىسى 
كېيىنكى يىلالردا غۇلجا شەھەرلىك باسما زاۋۇتىغا ئاز مائاش بىلەن   ئاۋۋال ياغاچچىلىق زاۋۇدىغا،  دادامنى

ئۈزۈلگەن    ۇپ،ئورۇنالشتۇر پۈتۈنلەي  مەنبەسى  دكىرىم  قۇتۇلغانادادامنىڭ  -1980.  بولدى  ۋاسىدىن 
يېزىقىنى  -ئېچىلدى. رۇس تىليىل تاقالغان چېگرىسى    30ىلالرنىڭ ئاخىرىدا سوۋېت بىلەن خىتاينىڭ  ي

قوشنىالرنىڭ ۋە  تۇققانالر  ئاپام  ئورنىتىشىغا،  بىلىدىغان  ئاالقە  خەت  ئوقۇپ    رۇسچە  خەتلەرنى  كەلگەن 
 ئۇالرغا ياردەمچى بولدى. ،قىلىپ بېرىش، ئادرېسلىرىنى توغرا يېزىپ بېرىشالرنى خالىسانە

دادام بىلەن ئاپام تىككەن رەسىمدە:  
دەرىخىدە كۆكلىگەن سەككىز گۈزەل  ئائىلە  
 . شاخ

تەڭ  جاپانى  ئاپام  بىلەن  دادام 
يىلالرنىڭ    - 1990تاكى    تارتتى.
 ىمىزنى،سىڭىل سەككىز-ھەدە  ەبېشىغىچ

ئوغلىنى   تۇنجى  ھەدەمنىڭ  چوڭ 
قوشۇپ  ئەتىۋارالپ  يىئىجەم  قىزلىرىغا 

باق بالىنى  ئالى  ئالتىسىنى    ،قانتوققۇز 
 .ئىدى قانۇزاتئ مەكتەپكىچە

  .دەيتتى دادام-،تەڭ قىلمايمەن ئوغۇلغا 10ھەربىر قىزىمنى - 
 . دادام بىلەن ئاپامنىڭ دوكتور قىزلىرىيانداكى رەسىم: 
كامال بىلەن ت  مۇھەببە-ئەڭ كىچىك ئىككى قىزىدادام  جاپاكەش    دادام،  كاماندىر  تولىمۇ ئەپسۇس،

نى  سىدېپلومى  لۇقدوكتورۋە ئىجتىمائىي پەنلەر بويىچە    يتەبىئى  نەۋرىسى مۇقەددەسنىڭ  ،كامالنىڭ  ىرەتپمەغ
بىلەن    الغان،ئ تەتقىقاتلىرى  ھەم  ئىلمىي  ئەجدادىمىزنىبوۋ-ئاتادادامنىڭ  ئورۇنالپ  ڭا    ،ئارمانلىرىنى 

ھەدەم شەمشىقەمەرنىڭ   قوشۇلغانلىقىنى؛   سېپىگە  الرئىلىمداردۇنياۋىي  ئەسىردىكى  -21  جەمەتىدىن  كامالالر
روھىنى    ئىزىنى باسقان،بوۋىلىرىمىزنىڭ    رمەرىپەتپەرۋە  ئېچىپ،نى    «مەكتىپىتىل    گۈللىنىش»  غۇلجىدا

قا روھىي ئازاپۋە    قىستاقلىرىدا جىسمانىي-قىيىن  بېسىمى،  ساقچىالرنىڭ نازارىتى،  ئەمما،  ؛شاد قىلغانلىقىنى
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بول  ئۇچراپ، مەكتىپى   غان،كېسەلمەن  تاقىۋېتىلگەن 
بولغا ۋاپات  ئۇرغانچە  ئاھ  كۆرەلمىدى.    نلىقىنىئۈچۈن 

قىلغاندەك   ئارزۇ  ئەخالقلىق،دادام  قىزلىرى    ھەممە 
ئىنسانالردىن    دىيانەتلىك،  بولدى،مىللەتسۆيەر 

دادامنىڭ ئاقالپ،   جاپاكەش  ئارزۇسىغا    ئەجرىنى  ئاتا 
دىن   «تەڭ قىلغۇسىز قىزالرھەربىرى ئون يىگىتكە  »  اليىق

 . ۇپ چىقتىبول
قىزالردىن،   ئەشۇ  جەمەتىمىز  سۆيۈملۈك  بىزنىڭ 

 دادامدىن مىننەتدار، دادامدىن ئىپتىخارلىنىدۇ... 
 ساقلىغان دادام جەمەتىمىزنىڭ نەسەبنامىسىنى

دادامغا   بىلەن  سۆيۈملۈك  مىننەتدارلىق  ئالەمچە 
ئۇيغۇر ۋەتىنى ئۈچۈن دۈشمەنگە    سىز   دادا  كى:مەنيالئېيتا

ئەمەس، جەڭچىال  كۆتەرگەن  تىغ  ، ساپالىق  قارشى 
ھەقىقىي ئى  ئاڭلىق  ئىنسان  ئىچىدەجەمەت شۇڭا    .كەنسىزبىر  گۆھىرىنامىنەسەب  ىمىز  كۆز  نى  ڭىزمىزنى 
 !بولدىڭىز سىز پەرزەنت بىردىنبىر ىيالىغانساقلىغاندەك ساقل

  ئەۋالدىمىزغا يەتكۈزەلىدىم.   ،جەمەتىمىزگە  نمە   ساقلىغان بولغاچقا،ئەزىزلەپ    سىزنەسەبنامىمىزنى   
 ىم! دىيالىدنئورۇمەن نى ڭىزئارمانى بىر يەنە نىڭسىز

جاپاالر، ئاستىدا  -بۇالڭ  شۇنداق  زۇلۇمالر  قاتتىق  ۋە  قىممەتلىكجەمەتىمىزنىڭ  ام  دادتاالڭ   ئەڭ 
ساقلىكامالالر  -رىنىئەڭگۈشتە نەسەبنامىسىنى  مۇھىم مۇشۇ  دادام    ك ھۆرمەتلى  .ىدىغانجەمەتىمىزنىڭ 

  .كىشىدۇر مەسئۇلىيەتچان ئىلىملىك ھەم كامالالر جەمەتىگە زور تۆھپە قوشقان نۇقتىدا
ئىدى.ىتولۇقس ئوقۇۋاتقان كۈنلۈرۈم  يىللىقىدا  بىرىنچى  ئارىسىدىن   بىر  زنىڭ  دادام كىتاپلىرى  كۈنى 

 : بىزگە مۇنداق دېدى ئۇ ھەممىمىزنى چاقىردى. لىپ،ېخاتىرىنى ئ م تاشلىق بىرۇرۇخ قۇڭۇر رەڭلىك،
بۇخارا  قىزلىرىم،  - بوۋاڭالر  خاتىرىدە  پۈتتۈرۈپ،بۇ  ئوقۇشىنى  كېلىپال  دىكى   ئىزدەنگەن،   قايتىپ 
ۋەئىسپاتال بېر  بار.  ئەڭگۈشتەرىمىز   قىممەتلىك  قىلغان  ئامانەت  بىزگە  پ چىققان  ئوقۇپ    ، ىمەنسىلەرگە 
 دادام داۋامالشتۇردى:  –. تۇتۇڭالر  الردا مەھكەمئېسىڭ
بىلمىگەن»  - ئاتىسىنى  يېزىپتۇ«  قۇل-يەتتە  ئۈستىگە  ئەڭ  بوۋاڭالر  ھېكمەتنى  بۇ  داۋامى   .مانا 
 .جەمەت نەسەبىمىز ئابدۇكەرىم بەگ بوۋىمىزدىن باشلىنىدۇ: مۇنداق
 مەسلىھەتچىسى بولغان.تۇغلۇق تۆمۈرخان زامانىدا ئوردا -ئابدۇكەرىم بەگ  
 ئىليار مولال تۇردى.  -ئابدۇكەرىم بەگنىڭ ئوغلى  

 ئۆستەڭگە:  خەلق بۇ  نىڭ ھېزۋەكتام مەھەللىسىدە ئېقىۋاتىدۇ.سىئۇ چاپتۇرغان ئۆستەڭ گۈكىرەتمە يېزى
 دۇ. ىشۇنداق ئاتىلتا بۈگۈنگىچە دەپ نام بەرگەن.« ئىليارنىڭ ئېرىقى»

 ئىليار مولال تۇردى يەنە قورغاستا دىنىي مەكتەپ ئاچقان زاتتۇر.  
 ئىبراھىمدۇر.  -ئىليار مولال تۇردىنىڭ ئوغلى- 
 دۇر.ئىسمائىل-ئىبراھىمنىڭ ئوغلى  
  دۇر.ئىسراپىل-ئىسمائىلنىڭ ئوغلى 
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 . دۇركامالىدىن ھاجى-ئىسراپىلنىڭ ئوغلى 
مۇشۇ    «كامال»  ئابدۇلئەزىزلەردۇر.  ئابدۇمۇتائالى،   ئابدۇۋەلى،-ئوغۇللىرى  كامالىدىننىڭ نامى 

 جەمەتىمىزگە مۇقىم فامىلە قىلىنغاندۇر. باشالپ، ئاتىمىزدىن
بوۋىمىزنىڭ چەۋرىسى، كامالىدىن    ئابدۇكېرىم بەگدىن باشالپ،  دادام شۇ چاغدا بارماقلىرىنى پۈكۈپ،

 ئەۋرىسىگىچە ساناپ چىقتى: 
سىلەرگە قالدۇرغان ئەڭ -ئەۋالتقا ئۇالشتى. مانا بۇ  - 6  مىلە تارىخىمىزفا  ئەۋالتقا،  -11نەسەبىمىز  -

 قىممەتلىك مىراسىم باللىرىم.
 دادام يەنە چۈشەندۈرۈپ مۇنداق دېگەنىدى:  
بولۇپ،  20كامالىدىن    سەركەردىلىرىدىن  قوزغىلىڭىنىڭ  سادىرپالۋان  ۋاقتىدا  كوالشنى   ياش   لەخمە 

كېيىن،    ئۇرۇشتىنئېتىشتا مەرگەنلەردىن ئىكەن.      (6)كامالەك   كولىغانالردىن بىرى ئىكەن.ۋە    پىالنلىغان
بوۋىمىز قورالىق  -ئىچكىقورغاستا    كامالىدىن  سالدۇرغان.بىر  تاشقى  مومىمىز  جاي  قورۇدا   ئىچكىرى 

 قان ئىكەن.ئوقۇت  مائارىپى بويىچە  «ئۇسۇلى قەدىم »   تاشقىرى قورۇدا ئۆزى ئوغۇلالرنى  توختىخان قىزالرنى،
باتۇرلۇقى،  كۆرسەتكەن  قوزغىلىڭىدا  سادىر  بوۋىمىزنىڭ  ھۆرمىتى،   كامالىدىن  ئارىسىدىكى    ئەل 

ياد ئوقۇپ،  ئۈچۈن،  ئېتىش  مەرىپەتپەرۋەرلىكىنى  مەدەنىيىت  ئوتتۇرا  بۇخارادا  ئېرپانىنى  -ئىلىم   ى،ىن ئاسىيا 
  تاللىغان.   قىلىپ)تەگئات(    تۇراقلىق فامىلەجەمەتىمىزگە  ئۇنىڭ نامىنى  بوۋاڭالر  چۈشەنگەن، قوبۇل قىلغان  

 تېرەكمازاردىكى قورۇدا دىنىي مەكتەپ ئاچقان. يەنە،ئۇ 
  يىلى غۇلجا شەھەر  1895.  تەربىيەسى ئالغانمۇتائالى بوۋاڭالر قىرغىزىستاندا جەدىدىزىم  ئىنىسى ئابدۇ

ھەم   ېچىپ،ئۇسۇلى جەدىدئ  مەكتەپ  ئىككى سىنىپلىق  مەسچىتىدە  نىڭىكى ئەالبايدەرۋازا مەھەللىسىد  سۇ
جايىنى  -ئاخىرىدا ئۆزىنىڭ قورۇ  يىلالرنىڭ  -20  كېيىنچە    باشلىغان.  ئۆتۈشنى  بويىچە دەرسئۇسۇلى قەدىم  

 .. .ئوقىغانىدىم  مەن شۇ مەكتەپتە .ىپ قۇرۇپ چىققانقىل «مەكتەپ تائالىيە»
چۈشەندۈرۈشلىرى بىزنى غورۇرالندۇرغان ئىدى.  دادامنىڭ كونا خاتىرىدىن ئوقۇپ بەرگىنى، قوشۇمچە  

 يازماي ئامالىم يوق!  بىراق، يازغۇم يوق. يەنە ئەپسۇسنى بۇ يەرگەشۇ  پېشانىمىزگە پۈتۈلگەن !ئەپسۇس
كامالنى ئالدىغا سېلىپ   لىرىدە دادامنىڭ نەۋرە ئىنىسى ئابدۇراھمان م.نكۈ«  مەدەنىيەت ئىنقىالبى» 

باستۇرۇپ   بۇالڭچىھويلىمىزغا  قوغدىغۇچى»  كىرگەن  كىتاپالرنى،    «قىزىل  بارلىق  ساقلىغان  دادام  الر 
تېپىۋېلىپ،  ئۆيىمىزدىن  قازناق  يوشۇرغان  ھەيدەپ    خاتىرىلەرنى  قوشۇپ  ئاكامغا  ئابدۇراھمان  دادامنى 

قىممەتلىك   شۇنىڭغا خۇش بولۇپ،  ئىككى ھەپتىدىن كېيىن دادامالرنى قويۇپ بەردى.  كەتكەن ئىدى.
 يوقاتقانلىقىمىزدىن ئېغىز ئاچالمىغان ئىدۇق. اتىرىلەرنىكىتاپ ۋە خ
  ئۆسمۈر  ئانامنى يوقالپ،ئۈرۈمچىدىن غۇلجىغا بارغان ئىدىم.-ئاتا  يىل ئۆتكەندىن كېيىن  17  ئارىدىن

دادامدىن  سوئالالر سورىدىم. نەسەبنامىمىز ھەققىدە  ئاڭلىغان جەمەت  دادامدىن    دادامنىڭ   كۈنلۈرۈمدە 
شۇنچىمۇ   ماڭا    كەن،نىساقالنغا  نەنئەيئېسىدە  ئېيتىھەممىنى  بەردى. تولۇق  دەرھال    پ  يەتتە  »مەن 

بىلمىگەن   خاتىرىلىۋالدىم «  قۇل–ئاتىسىنى  سۆھبەتنى  باشالنغان    زىيالىالر  ۋەتەندە  يىلى-  2003.  دىن 
تەلىپىنى قويغان ۋە ئامما ئىچىدە ئۆز كىملىكىنى    فامىلە قوللىنىشنى ئومۇمالشتۇرۇش  ھۆكۈمەتكە ئۇيغۇرالردا

قوزغىغاندا،  ئىزدەش تەۋەر  قىزغىنلىقىنى  يەتكۈزگەن  بىزگە  مىراسنى  ۈدادام  « تەزكىرىچىلىكى  ڭشىنجا»ك 
نۇرغۇن خەتلەرنى تاپشۇرۇپ  ئوقۇرمەنلەردىن    تەسىرى زور بولدى.بۇ ماقالىنىڭ    .(7)ژورنىلىدا ئېالن قىلدىم 

 مەسلىھەتلەردە بولدۇم. ئىزدەشكە كىرىشكەن ياشالرغا  يىلتىزىنى ئالدىم. 
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دادام تۇتىيادەك   ۇرمىغان،دئەگەر ئابدۇۋەلى بوۋىمىز جەمەتىمىزنىڭ فامىلە شەجەرىسىنى دادامغا قال 
بىز ئەۋالدالر ئۆز ئاتىمىزنىڭ  بولسا، ولۇق يەتكۈزمىگەنتماڭا  ، يۈرىكىدە ساقلىمىغان ڭىسىدە،ېئەزىزلەپ م

 ھازىر   كىچىك توپالرغا ئايرىلىپ كەتكەن بوالتتۇق.  نامىنىال فامىلە قىلىپ، تار دائىرىدىكى جەمەتچىلىككە،
بوۋىمىز    دىن ئاشتى.  400، ھاياتتىكىلەردىن بولۇپ بۇ فامىلە بىلەن ئاتالغان كىشى  لەردۇنياغا كەتكەن  ىيباق

ئىشالر مىنىستىرى بولغان    ىيشەرقىي تۈركىستان جۇمھۇرىيىتىنىڭ دىن   ەلپەم ھەزرەتئابدۇمۇتائالى كامال خ
كېيىن، شۇنىڭدىن  بۈگۈنگىچە  ئىدى.  جەمەتىدىن    ۋەتىنىمزدە  تا  بولۇشنى   ئەمەلداربىرەرسىمۇ  كامالالر 

تالالنمىدى   مىدىتاللى ھە  .ھەم  جايلىرىدىكى  ر  دۇنيانىڭ    ساھەسىدە بىلىم    دلىرىئەۋال  الركامالقايسى 
  دىنىنسانالرئ  ئېتىقادلىق- ئەخالق  تۇرمۇشتا  ،خادىمالردىن  ئىلمىيمائارىپ ساھەسىدە  -پەن  ،دىندوكتورالر

شۆھرىتىنى قوغداپ  -نىڭ شانمىزفامىلى  كامال  جەمەتىمىزنىڭ ھەربىر ئەزاسى  قىسقىسى،  بولۇپ تونۇلماقتا. 
 تە. كەلمەك

 ! ۋەتەننى سۆيمەكتۇر -سۆيمەك تەبىئەتنى
يازمامنىڭ بۇ قىسمىنى    ۋەتەننى سۆيمەكتۇر« دەپ ئۆگەتكەنىدى.   -تەبىئەتنى سۆيمەك»  بىزگە:  دادام

يوقىتىش»  خىتاي ھاكىمىيىتىدا  يىلالر-1960  ۋەقەدىن باشالي:  بىر  قىززىق زىيانداشنى    داۋرىڭى «  تۆت 
بولۇپ  سەرخىللىرىمىزنى،  يەنى،   قوزغىدى. يوقىتىپ  يوقىتىشنى    ئەمدى، ،  بايلىرىمىزنى  تەبىئەتنى 

 دى.غانىباشلى
بالىلىرىدىن تارتىپ، قوللىرىغا تۆمۈر تاۋاق،-موماي  مەكتەپ  ...ئەيتاۋۇر  داس  ، جاۋۇر  بوۋايالرغىچە 

ئورمانلىقالردىكى  الر،باغ مەھەللىلەر، ياغاچ تاياقالردا ئۇرۇپ، تۆمۈر، ئاۋاز چىقىرىدىغانلىكى نەرسە بولسا،
تارتىپ،...بۇلبۇلالر-كاككۇك-قاغا  كەپتەر،  قۇچقاچ، چاشقان،  دىن  ئىتالرغىچە   مۆشۈك،  دالىالردىكى 
بېشىغىچە  -قوغالش  كىشى  ھەربىر  ئورۇندىمىغانالرنى    ش، بەلگىلە  ۋەزىپەئۆلتۈرۈش،  نورمىسىنى  ۋەزىپە 

تەبىئەتكە باغرىنى يېقىپ ياشاپ كەلگەن    سراپ،تەبىئەتنى ئا  ئەسىرلەردىن بۇيان،  جازاالشنى يولغا قويدى.
 ئازاپ ئىچىدە بۇيرۇقنى ئورۇنداشقا مەجبۇرالندى. مەدەنىيەتلىك خەلقىمىز

 تىككەن  دادام بولۇپ،  ئۆستەڭ بويىدا  ئېقىپ تۇرىدىغانشارقىراپ    ۇياز سۈپسۈزۈك س-ىمىز قىشويلھ  
ھويلىالردا    ھەممە  پىشاتتى.  مەي باغالپ  قارا ئۈجمىلەر-ئاق  دايازقان ئىدى.  كۆككە تاقاش  تېرەكلەر  ئاق

 باغچىسى ئىدى.  ناۋا- نەغمە ،ئارامگاھى ئۇچار قۇشالرنىڭ شۇڭا، ئېچىلىپ كېتەتتى. گۈللەر
ئېشەك  »  بىز  ئۆستەڭدىكى  خىتاي رەگەتكىلەرنى كۆتىرىشىپ،ئىككى  ياش    شۇنداق كۈنلەرنىڭ بىرىدە 
ئۇششاق  «  قۇرۇتى قۇرتالرنىدەيدىغان  ئۈچۈن  مايماق  سۈزۈپ،  يېيىش  قاچىلىرىنى    سۈزگۈچلىرىدە 
ياقىالپ،  ۇپشتوشقۇزۇ قالىدۇ.    ئۆستەڭ  كېلىپ  ئالدىغا  ئىشىك  دادام بىزنىڭ  ئالدىدىكى  ئىشىكىمىزنىڭ 

بۇقۇلداۋاتقان پاختەكنى كۆرگەن بىر خىتاي   رېتىملىق  تىكىپ قويغان بىرتۈپ دۇب دەرىخىگە قونۇۋېلىپ،
غا توغرا كېلىپ بازاردىن كۆكتات ئېلىپ قايتقان دادام  پاختەككە تازا توغرىالۋاتقاندا،  ىرىپ،رەگەتكىنى چىق 
ئوڭ قولىنىڭ ئالقىنى    ئۇددۇل خىتاينىڭ ئالدىغا يۈگرەپ كېلىپ،  نى تاشالپ،كۆكتاتقولىدىكى    قالىدۇ. دادام

مەيدىسىگە   ئوچۇق  مايكىلىق خىتاينىڭ  ئاسما  بىرنى«  تارس!»بىلەن  پوككىدە    .سالىدۇ  قىلىپ  خىتاي 
 خىتايالر شۇ ھامان قېچىپ كېتىشىدۇ.   پ كېتىدۇ.قىزىرىيەرگە يىقىلىدۇ. دادامنىڭ شاپىلىقى تەككەن جاي  

جانىۋارالرنى  -جان  ۋە ئاپامنىڭ تەبىئەتكە ئاالھىدە مۇھەببىتى بار ئىدى. ئۇچار قۇشالرنى،  دادام 
قۇش، ھايۋاناتالر ھەققىدە  -ەخلەر ۋە ئۇچاردەر-سۆيەتتى. شۇڭىمۇ، ھەرخىل كۆكتاتالر، ئۆسۈملۈكلەر، دەل

 مول بىلىمگە ئىگە ئىدى. بىزگىمۇ بۇ ھەقتە نۇرغۇن مەلۇماتالرنى سىڭدۇرۇۋەتكەن ئىكەن.  



 

[14] 
 

بىزگىمۇ    توختاپ ئېلىۋېتىپ ماڭاتتى.  ئەخلەت كۆرسە  چوگا،- قوراي  تال تاش،  لالردا بىرەرويدادام  
جىرغىالڭغا ئويناتقىلى    بىلەن  دادام بىلەن ئاپام بىزنى خادىك ھارۋىمىز  چاغلىرىمدا  ئۆسمۈرلۈك  ئۆگىتەتتى. 

بىزنى    پاقالننى سويۇپ،  دادام بىر  شۇنداق گۈزەل كۈنلەرنىڭ بىرىدە،  ئاپارغان كۈنلەر ھېلىمۇ يادىمدا.
ىدە  سۈي  تارام ئېقىۋاتقان سۈزۈك-تارامىالڭنىڭ  غجىر  .ىدىمېھمان قىلغانتازا  شورپا بىلەن    مەززىلىك كاۋاپ،

دادام    چاغدا،  نبېلىق كاۋىپىمۇ يىگۈزگەن ئىدى. قايتىدىغا  ى تۇتۇپ، الرنپىلتىڭالپ ئۈزۈپ يۈرگەن بېلىق
نى كۆتۈرۈپ  گۇرجەككىچىك  ىپ،  يىغ  ىنىبېلىق قاسراقلىر  نى،ئۇستىخانالر  شۆپەكلىرىنى،  ېۋەقول سېۋىتىگە م
 باشلىدى.  شقاكوالدادام قېرى بىرتۈپ جىگدىنىڭ تۈۋىنى  ئەگەشتىم. مەن نېرىغا ماڭدى.

 دەپ سورىغىنىمدا دادام: -نېمىگە كواليسەن؟ ؟كەنبۇ يەردە بىرەر نەرسە بارمى دادا،-
مانا بۇ ئېشىندىالرنى    ھتاج.ۇم  قۇۋۋەتكەئادەملەردەك ئۇمۇ    بۇ جىگدە دەرىخى قېرىپ قاپتۇ.  قىزىم،  - 

 ئۇنىڭ سايىسىدا  سىلەر  ئادەملەرگە مېۋە بېرىدۇ.  قۇشالرغا،  دۇ،لەيئۇ يەنە كۆك  تۈۋىگە كۆمۈپ قويساق،
 دېگەنىدى.-ئەمەسمۇ لەراليسىئويناپ خوشال بوال  ھەريىلى

يەنە:  بىزگە  رىزقى  بالىلىرىم،  دادام  ئىنسانالرنىڭ  ياراتتى. ېن-ئالالھ  ئەلۋەك    ئىنسانالرغا   سىۋىسىنى 
كۆپ  يەنە، پايدىالنسەبېقىپ  كاال،  ن،ۇيتىپ  بۇغداي  ؛ئاتالرنى   قوي،  دەپ  زىمىندا    قوناقنى،-مۇنبەت 
ياراتتى.  -مېۋە بىلەن كۆكتاتالرنى  ئەقىل،  چىۋە  بەردى.  ئادەملەرگە  ئىشلەتسە،  ئادەملەر  كۈچ   ئەقىل 

چىۋىلەرنى،  -ۋەېم  دەرەخلەر،-لدە  چۆپلەر، -دالىالردا نۇرغۇن ئوت-تاغ  ئەمگەك قىلسا ئوزۇقسىز قالمايدۇ.
ئۇالرنىڭ جان   ياراتتى،   مۇجانىۋارالر ئۈچۈن-جان  ئۇچار قۇشالر،  ايۋانالر،ھ   ياۋايى  ،يېشىللىقالرنى-كۆكتات

تەبىئەتتىكى تەييار يىمەكلىكلەر   ساقالش ئۈچۈن تىرىشىش ئىقتىدارىال بار. ئۇالر تەبىئەتكە تايىنىپ ياشايدۇ.
بولىدۇ.  ،بولمىسا ھاالك  گبولمىسا  ئۇالر    ئۇالر  ئايلىنىدۇ.ۆجاھان  -ۇب  ئاسراڭالر.  تەبىئەتنى  رستانلىققا 

 .ەيتتىدسۆيگەنلىك،  نلىق،ۋەتەننى ئاسرىغا  زىمىننى،
 :ىمۇ كۆپ قېتىم بىزگە مۇنداق دىگەنىدىئۈستىدر  دادام تەبىئەتتىكى رەڭلە  
 گۈللەرنىڭ، تەبىئەت دۇنياسىدىكى    كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ،  .يارىتىلغان  دۇنيا رەڭدار  قىزلىرىم،-  

شۇنىڭ   توال پەرقلىنىدۇ.-ئوخشىمايدۇ. ھەتتا،ئادەملەرنىڭ رەڭلىرىمۇ ئاز  بىرىگە  -ھايۋانالرنىڭ رەڭلىرى بىر
دۇنيا باربەك    ئۈچۈن  بىرنەسىھەتىم  سىلەرگە  رەڭ  ؛قىزلىرىم   گۈزەل.  - سەمىمىيەت  پاكلىقنىڭ،-ئاق 
- ئاسمانرەڭ  ئاق كىيىم سىلەرنى ئىككى دۇنيا پەرىشتەدەك كۆرسىتىدۇ.  نىڭ مىسالى.ۋاپا-مېھىر  ساداقەتنىڭ،

جاھاننى   يامغۇر يېغىپ،-مەيلى قار  مەيلى قارا بوران چىقىپ،چاقماق چاقسۇن،  مەڭگۈ ئۆڭمەس رەڭدۇر.
 . گە قايتىدۇئەسلىدىكى رەڭگىئاسمان  قۇياش چىقىشى بىلەنال، بەرىبىر. قاپلىسۇن،
ى ئاسمانرەڭلىك ئىشىكلەرن-دەرىزە    ئارام تاملىرىنى،-ھويالئۆي ۋە    ئاسمانرەڭنى ئەتىۋارالپ،  بىز    شۇڭا
 يىڭالر.كىكۆپرەك لەرنى ينەكۆك لىكرەڭئاسمان  ئەبەدىيلىكنىڭ بەلگىسىدۇر.-اسمانرەڭئ .ياسايمىز

  يېشىللىق بار يەردە ھاياتلىق ئۈزۈلمەيدۇ. يېشىللىق ھاياتلىقنىڭ بەلگىسىدۇر.، يېشىل رەڭ 
  ناساراالرنىڭ ماتەم كىيىمىدۇر. -قارا رەڭ  كۆرسىتىپ قويىدۇ.ۋە سۈرلۈك  ئادەمنى سىرلىق  -قارا رەڭ 

 قارا كىيىمنى ئازراق كىيىڭالر.  تەزىيە  بىلدۈرىدۇ. ئايرىلغاندا قارا كىيىپ، يورۇقلىرىدىن -ئۇالر يېقىن
يامان كىشىلەرنىڭ -شۇڭا قىزىل ياخشى  ئوتنىڭ، سىماسىدۇر.-ئەمما،ئۇ  رەڭ.  ئوچۇقبەك  –قىزىل رەڭ

 .. .سەڭالرنى كۆپ كىيمىرەڭلىك كىيىم قىزىل ھەممىسىنى جەلپ قىلىدۇ.
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دادامدىن ئۆگەنگەن تەبىئەتكە دائىر بىلىملىرىمنى ئۆز ھاياتىمدىمۇ كۆپ قېتىم ئىشلەتتىم، بالىلىرىمغىمۇ 
سىڭىللىرىمغا قارىساممۇ، ئۇالرنىڭ تۇرمۇشىدىكى، دۇنيا قارىشىدىكى دادام ۋە ئاپامنىڭ  -ئۆگەتتىم. ھەدە

 سۆيگۈسىنى كۆرىمەن.بىزگە سىڭدۇرىۋەتكەن تەبىئەت 
 ! بىزگە چۈشمەيدۇ «سىنىپىي كۈرەش »

 –   3غۇلجا شەھەرلىك    ،كۆزى ئاجىزراق بىركىشى  بىركۈنى بەستلىك،  ھېلىمۇ يادىمدىن چىقمايدۇ.
مەكتەپ  مەكتەپتە  ئوتتۇرا يىغىلغان  ىئوقۇغۇچىل  نىڭتۆت  بىر  رى  تۇتقا»  سورۇنداچوڭ  كۈرەش    « سىنىپىي 

تۇرپانيۇزىدە  -ئاساسىي مەزمۇنى ئىلى دىيارىنىڭ گۈزەل يېزىلىرىدىن بىرى  .گەنىدىتېمىسىدا دوكالت بەر
 ئۇ: ئۆتكەن بىرباي كىشى ئۈستىدىن شىكايەت قىلىش ئىكەن.

ھېساپسىز   باغ،  نۇرغۇن تېرىلغۇ يەر،  تۇرپانيۈزىدە مەسۇم شاڭيۇ دېگەن بىر زالىم باي بار ئىدى.  ...- 
ئ-مال قىلىۋالغانچارۋىنى  ئىدى.ۆ ك  لىرىااليم،  ۆزىنىڭ  تېپىپ،  پ  باھانە    جازاالپ.   لىرىنىااليم  باي 

قىالتتى.   باشقىالرغا ئالدىدا  ئىبرەت  ئىشىكى  قانخۇرنىڭ  ئۇ   يوغان  مەسۇم  بارئىدى.  قارىياغاچ  بىرتۈپ 
«  قانلىق قارىياغاچ»  قائەشۇ قارىياغاچ  بىز ھازىر  شۇڭا  مااليلىرىنى ئەشۇ قارىياغاچقا ئېسىپ قويۇپ ئۇراتتى. 

 سىلەر ئازات زاماندا ياشاۋاتىسىلەر...  زالىم بايالر يوقالدى، ...پ ئات قويدۇقدە
كۆز    تۈگۈپ،  مۇشتۇملىرىمىزنى  ،پئۇنىڭ سۆزىگە ئىشىنى  بولغاچقا،  لەرئۆسمۈراڭالۋاتقان ھەممىمىز  ئ  

 ياشلىرىمىزنى ئېقىتىپ ئولتۇردۇق. 
  ىغىدىن ئىششىپ كەتكەن كۆزلىرىمنى كۆرگەن ئاپام بىلەن دادام ئەنسىرەپ كەتتى. ئۆيگە كەلگىنىمدە ي 

 شۇ چاغدا دادام:  .م يەنە يىغالپ كەتتى مەن ئۇالرغا ئاڭلىغانلىرىمنى سۆزلەۋېتىپ،
پىشقاندا    ھەريىلى ئۈرۈك  تۇرپانيۇزى شەھەرگە ئەڭ يېقىن يېزا.  باالم بۇگەپلەرنىڭ ھەممىسى يالغان.-

ئاڭالپ   دېگەن گەپنى بىز«  قانلىق قارىياغاچ»  .ئۇ  قىززىيدىغان جەننەت ماكانئورما    نىپ،مولچىلىق باشلى
ئۆتكەن. راست  كىشى  دېگەن  باي  مەسۇم  ئۆيلەندۇرېي  ئۇ  باقمىغان.  يىگىتلەرنى   يالغۇز، ،  گەنتىم 

ئىدى.،  ناققاب  نىئاجىزالر-قېرىيۆلەنچۈكسىز   ئىنسان  ماڭا  شەپقەتلىك  بىر  بوۋاڭ  ھەققىدە    يەنە  باي 
 : سۆزلەپ بەرگەنىدىمۇنۇالرنى  ۋە دېدى-،ساڭىمۇ سۆزلەپ بەرسەم بولغۇدەك ،سۆزلەپ بەرگەن

ئۇ   ن ئىكەن.ياشىغايىلالرنىڭ ئاخىرلىرىدا مۇشۇ قازانچى مەھەللىمىزدە ۋەلىباي دېگەن كىشى  -1800
خوتۇن  كەمبەغەللەر، قىالتتىكەن.- تۇل  ياخشىلىق  تۇيدۇرماي    -گۆش  گۈرۈچ،-ئۇن  يەنى،  ئاجىزالرغا 

 تەييارالپ مااليلىرىغا: كىيىملەرنى ،اشقا نۇرغۇن يىمەكلىكلەرب ياغ،
بېرىڭالر.- يەتكۈزۈپ  كەمبەغەللەرگە  ئەتراپىمىزدىكى  نەرسىلەرنى  ئەمەس،  بۇ  كەچتە   كۈندۈزى 

  ر. ئېلىۋالغاندىن كېيىن قايتىڭال   ئۆي ئىگىسى كۆرۈپ،  ئاپىرىپ، ئىشىك ئالدىغا قويۇپ چەتتە كۈزىتىڭالر.
بەرگىن  ئېيتماڭالر!  ى، ىن كىمنىڭ  ھېچكىمگە  يەتكۈزگىنىڭالرنى  ئېتىنىڭ    ن.دەيتتىكە-سىلەرنىڭ  يەنە  ئۇ 

  ئەڭ كەمبەغەل كىشىلەرنىڭ ئىشىكى ئالدىغا كەلگەندە ئامال قىلىپ،   تۇيىقىنى ئالتۇندا بوش تاقىلىتىپ،
ئالالھ ماڭا ياردەم  ،  ئىشىكىمگە خىزىر كەپتۇ  ئەتىسى تاقىنى تېپىۋالغان كىشىلەر:  تاقىنى چۈشۈرۈۋېتىدىكەن.

ئەجدادىمىز   قىلىدىكەن.  ئۇدۇم  ساخاۋەت قىلىشنىئۇالرمۇ ئاجىزالرغا    دەپ دۇئاالر قىلىشىدىكەن.  قىپتۇ،
كىشىلەر. مۇشۇنداق  قارشى  زالىملىق،  مانا  دىنىمىزمۇ  كۈرەش»  .قانخورلۇققا  بىزگە  «  سىنىپىي  دېگەن 

بايلىرىمىز  چۈشمەيدۇ. ئىدى...  ئەشۇنداق  قالماس  كۈنلەرگە  بۇ  بولسا،خەلق  بولغان  ن  دېگە–كۆپرەك 
   كۆز ياشلىرىمنى سۈرتكەنىدى. سۆزلەرنى قىلىپ،
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 ھەيدىلىپ   مەكتەپتىن  دا ئاتالمىش باال زىيالى بولۇپ،  «مەدەنىيەت زورئىنقىالبى»  دادامنىڭ سۆزلىرى
بولغان    يىغىنى  «تۇتقا  –سىنىپىي كۈرەش  »  يەنە بىر  ا ئېچىلغانقورغاس ساربۇالق يېزىسىغا پاالنغان چېغىمد

ئۇيغۇر تىلى راۋان بىر   ياشنىڭ قارىسىنى ئالغان،   60بۇ كۇنى    .كەنىدىكۈندىن كېيىن مېنى تېخىمۇ سەگىت
 يازاي:  لىرىنىالجۈملى شۇ ماڭا ئەڭ قاتتىق تەسىر قىلغانئۇنىڭ  .گەنىدىتۇڭگان كىشى سۆزلى

ىك ھەممە يەرنى ئىگىلىۋالغان ئىدى.  چپومىش  زالىم بىر    يىلالر ئىلگىرى ساربۇالقتا  35  نىڭدىن... بۇ
سۇ    .تتىالتېرىشۇڭا ئاساسەن شال    شال بەك ئوخشايدۇ.،  سۇ كۆپ  بۇ يېزىدا  بىز ئۇنىڭغا ماالي ئىدۇق.

ماغدۇرىمىزدىن   بەدىنىمىزنى سوغۇق قاپالپ،  ئىدى.كېچىپ شال كۆچۈرىدىغان كۈنلىرىمىز ئەڭ جاپالىق  
  ئۇ ھەركۈنى كەچتە بىرەر مال سويۇپ،   ىكەن.ئئادەم  مەرت    مۇكپومىشچىئەمدى ئويلىسام زالىم  كېتەتتۇق.  

ئەتىسى    كۆتەرتىپ قوياتتى. ئېشىپ قالغانالرنى    زورالپ يىگۈزەتتى.بىزگە  ئېتىزلىقتا پولۇ، شورپا پىشۇرۇپ  
قېرىپ قالغىنىمدا    ئۇ زومىگەر. مانا ھازىرمۇ سىلەر بىلەن شال كۆچۈرۈۋاتىمەن.  دە،-يدۇجىقراق ئىشلىسۇن دە

 ..دەپ سۇيقاشمۇ ئېتەلمەيدۇ. گۆش يوق،ئۆيدە  خوتۇن ئۆيگە پۇتۇمنى سۆرەپ ئاران بارسام،... 
 .كەن ئىدىۋە تېرىكىپ ئاغزىنى بۇزۇۋەت ېگەن ئۇ شۇنداق د

  دادامنىڭ  سېلىشتۇرمىسى دادامنىڭ سۆزىنى تولۇق تەستىقلەپ تۇرمامدۇ؟ئىككى دەۋر  مانا بۇ كىشىنىڭ  
كۈرەش » چۈشمەيدۇ،«  سىنىپىي  ئىزاھاتنىڭ    بىزگە  ۋە  پاكىت  يەنە  يەكۈنىگە  مەنىلىك  چوڭقۇر  دېگەن 

 .ىسا كېرەكھاجىتى قالم
 ! تاپىدۇزاۋال   زالىمالر كۆكتاشقا مىنگەندە

  ناھەقچىلىق ئەۋج ئالغان ئەشۇ يىلالردا دادام بۇ سۆزنى  «،ال تاپىدۇزالىمالر كۆكتاشقا مىنگەندە زاۋ »
 كۈنى مەن دادامدىن:  ۋە بىزگە تەسەللى بېرەتتى. بىر ئۆزىگە تەكرارالپ،  دائىم 

 دەپ سورىدىم. -دېگەن قايەردە؟زالىمالر ئۇنىڭغا قاچان مىنىدۇ؟ (8)«كۆك تاش، »دادا-
ئۇ جايدا   بار ئىمىش.  جايدېگەن  «  كۆكتاشبىر يەردە »  باالم بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگە يىراق بولمىغان  -

جاھان -بۇ دېگەنلىك  زالىمالر ئەشۇ تاشقا مىنىپ: مانا مۇرادىمغا يەتتىم! دەرمىش.  كۆك تاش كۆپمىش.
بولدى، خان  دېگەنلىكمىش.  مېنىڭ  سۈرگەن  ھۆكۈم  مەڭگۈ  -ئەۋلىيا  ھەتتا،  يوق.  ھ پادىشا-دۇنيادا 

ئەمەس،  زالىمالر  .يوق  ئەنبىياالرمۇ ئوخشاش.  كۆكتاشقا  مىنىۋالسىمۇ  ئاسمانغا  كۆكتاشقا   كۆك  زالىمنىڭ 
 ۋاقتى ئۇنىڭغا زاۋال يەتكەن ۋاقتى بولىدۇ،باالم!  مىنگەن

  دەپ كىرگۈزدۈم. «  كۆك تاش»  گوگۇلغا  پىكىر كەلدى.  تۇيۇقسىز كالالمغا بىر   يېزىۋېتىپ،بۇ قۇرالرنى  
 ياسالغان قۇياش   تىن پايدىلىنىپ،  « كۆكتاش»  . ھەيران بولدۇم  ۈپ،تاشالرنى كۆرك كۆز ئالدىمدىكى كۆ

  ەرنى؛زور ئىقتىساد يارىتىۋاتقانلىق توغرىسىدىكى سۈرەتلىك خەۋگىيەسى تاختىسىنىڭ دۇنيا بازىرىدا  ئېنېر
ئۇنى پىششىقالش    دېگەن ماكاندىن چىقىۋاتقانلىقى،  « شىنجاڭ»ىنىڭ    50%  بايلىقىنىڭ  كۆكتاشدۇنياداكى  

  ...ىدىن ئېلىنىۋاتقانلىقىيېقىن ئەتراپىدىكى كۆمۈر كانلىر  ڭكېتەرلىك يېقىلغۇنى  قۇرۇلغان زاۋۇتالرغا  ئۈچۈن
 .مھەققىدىكى مەلۇماتنى كۆردۇ

باغرىدا دادام   ئەجابا؟! كەڭ  ۋەتىنىمىزنىڭ  ياكى  بولغىيمىدى  دېگەن  كۆكتاشنى   رىۋايەتلەردىكى 
   نىمۇ؟ «كۆكتاش»بايلىق  قىممەتلىك  رېئاللىقتىكىساقلىنىۋاتقان  

كۈندە  دادام   قېزىلىۋاتقان،بۈگۈنكى  كۆتۈرۈلگەن   «كۆكتاش »  كۆيدۈرۈلۈۋاتقان   ئەتراپىمىزدا  الردىن 
بۇ زېمىننىڭ ھەقىقىي   ، باي زىمىنىمىزنىڭ  گۈزەل،ڭ روھى  ئۇنى  بىراق،  تۈتەكلەرنى كۆرەلمەيدۇ.-ئىس 

 چوقۇم! ، كەلگۈسىدىن ئەنسىرەۋاتىدۇ نىڭىرلىئەۋالدئىگىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ 
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 توختىدى.  ھە؟! قوللۇرۇم كومپيۇتېر تاختىسى ئۈستىدە-شۇ بولسا «كۆكتاش» ئاھ! دادام ئېيتقان
- :  . ساالمالشقاندىن كېيىنئىگەمبەردى ئەپەندىگە تېلىفون قىلدىم پىشقەدەم زىيالىلىرىمىزدىن ئەھمەت  

ئاكا- مىنىدۇ»  ،ئەھمەت  كۆكتاشقا  ئاڭلىغانمۇسىز؟  دېگەن«  زالىم  سىمۋۇل  ىنېم«  كۆكتاش»  سۆزنى  گە 
 دەپ سورىدىم. -قىلىنغان بولغىيدى؟

بوۋاي بىلەن   بىر    پويىز ئىستانسىسىدا   مەن تاشكەنتتە ئوقۇۋاتقان كۈنلۈرۈمدە سەمەرقەند  ئاڭلىغان.- 
 پاراڭالشقان ئىدىم.  

 . ئۇ دەپ سورىدى-نەدىن كەلدىڭ باالم؟ - 
 دېدىم مەن.-دە؟- كەلدىم.سىز سەمەرقەندلىك ئىكەنسىز قەشقەردىن - 
  دەيمەن؟ قەشقەردىكى خەلقنىڭ ئەھۋالى ئېغىرغۇ  كۆكتاش دېگەن رايوندىن بولىمەن. مەن - 
 .. .خەلق كەمبەغەلچىلىكتە  ..ئاستىدا قالدى.زۇلۇمى شۇنداق. خىتاي  - 
بولغان. -  دېگەن جاي  يېنىدا كۆكتاش  قورغان  بولغان.   كاتتا  مەغلۇپ  قاتتىق  يەردە  بۇ    خىتايالر 

دى ىدېگەن  -ەپ قايتقانمىش،د«،  كتاشقا  مىنىدۇۆبۇ كئەۋالدىم  كۈن ئەمەس بىركۈنى    بىر، »قوماندانى
- كۆكتاشقا مىنىپتۇئاخىرى    ئۇ»  جى ئاڭلىغان ئىدىم. بىزدە :نامنى شۇكۈنى تۇندېگەن  «  كۆكتاش»  بوۋاي.

بىر!دە دەيدىغان  بار.  «  مەنىسى سەلبى  بۇنىڭ  لېكىن،    سۆز 
 ..ۇ.دبىلدۈرى   ېتىشنىمۇرادىغا ي  ۋاسىتە تاللىماي،  يەنى،  بار.

 دېگەنلەرنى سۆزلەپ بەردى ئەھمەت ئىگەمبەردى ئاكا. 
نىڭ   «كۆكتاش»مەن دادامنىڭ كەسكىن خۇالسىسى بىلەن  

ئويالندىم.   كۆپ  ھەققىدە  بارلىقى  باغلىنىشى  قانداق  زادى 
بولسۇن،  يەكۇنمەيلى   بولسا  ئاغزىدىن   قانداق  دادامنىڭ 

ئەشۇ ئاڭلىغان  قېتىم  ھەققىدىكى   تۇنجى  تاش   خىسلەتلىك 
ر بىركۈنى  ئىشەندىم.ېسۆزنىڭ  ئايلىنىدىغانلىقىغا    ئاللىققا 

-ۋەتىنىمىزنىڭ بۇالڭ  نى  «كۆكتاش»دادام ئېيتقان    ھازىرچە،
بىرى يەنە  بايلىقلىرىدىن  قىلىنىۋاتقان  باغالپ    «كۆكتاش»-تاالڭ  قىلقا  كۆرۈشنى تەپەككۈر    ىپ 

 زامانداشلىرىمغا قالدۇردۇم.
 مۇراسىمى  «ئالتۇن توي»

 كۈنى. -14ئاينىڭ  -7 يىلى- 1994 ،كۈنئۇنتۇلماس 
  يىل تولغاندا   50توپتوغرا     ئائىلە كۆچىتىنى تىككىنىگە  بىرلىكتەۋە    ئاپام توي قىلغان  بىلەن  دادام  

توي »  ئۈچۈن  ئۇالر بىلىپ،  «ئالتۇن  قەرزىم  غۇلجىغا  ئۆتكۈزۈشنى  ئېلىپ  بالىلىرىمنى    باردىم.  تەتىلدە 
دوست-دادام  قوشنىالر،   تۇققانالر،  تەكلىپنامە  -ئاپامنىڭ    كۇيئوغۇلالر، ،  قىزالر  ئەۋەتتىم. بۇرادەرلىرىگە 

يىغدىم. -نەۋرە سۆيۈپ  ئاپامنى  -دادام  ھەممىمىز،  بىز  چەۋرىلەرنى  چەكسىز    تەبرىكلىدۇق.قۇچاقالپ، 
تاقاپ،  ئېيتتۇق.  رەھمىتىمىزنى پورەك  تاۋاردىن  يېشىل  ئالدىغا  ئۆگەتكەن  پىكاپنىڭ  -يېشىل»  دادام 

بەلگىسى ئۆمۈرلەرنى    «ھاياتلىقنىڭ  ئۇزۇن  ئۆيدىن چىققاندا    قىلدۇق.  ىسىمۋۇل  نىڭتىلەش  ئۇالرغا  ئاپام 
 : ۋە  دادام بىلەن ئاپامنى پىكاپقا چىقىشقا تەكلىپ قىلدىم دادامنى قولتۇقالۋالدى. مەن  قىلىپ، شوقلۇق
- بويىغا كۆچۈرۈمىز،  سىيىل بۇرۇنقىدەك ئىلى دەريا    50قىزنى    بۈگۈن سېنىڭ تويۇڭ بولدى.  ،دادا-  

 كۈلۈپ.  ېدىم د
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يېغىپ، نۇر  چىرايىدىن  كەتتى.  دادامنىڭ  چاقناپ  ئۇالر    بىز  كۆزلىرى  ھارۋىدا  خادىك  بىرنەچچە 
بىز   تاقەت قىاللماي،  ئىلى دەرياسىنىڭ كۆۋرۈكىگە يېقىنالشقاندا،   ئارقىسىدىن ماڭدۇق.ئولتۇرغان پىكاپنىڭ  
 رەشتۇق...ۈپىكاپقا ياندىشىپ يۈگۇرىشىپ، چۇرق تە-الدۇقۋدىن چۈشۈھارۋۇخادىك ئولتاغان بىرنەچچە 

 . بالىلىرىنىڭ ئامانلىغى ئۈچۈن دۇئا قىلماقتا  ئەلنىڭ،  »ئالتۇن توي« كۈنى دادام بىلەن ئاپامرەسىمدە:   
 ماڭا:ئوڭ قولىنى يىراققا سوزۇپ تۇرۇپ  دادام  .  ىم بويىنى دادام بىلەن ئايالند  سىئىلى دەرياشۇ كۈنى   
ئايلىنىپ  ئەشۇ يەردىن    پاسىلى ئىدى.  ئاۋۇ بىرتۈپ يالغۇز قارىياغاچ بېغىمىزنىڭ  كۆردۈڭمۇ باالم!- 

كۆردۈڭمۇ؟كەلگەندە دۆڭنى  ئاۋۇ  قاتار  ،  يەردە  بولىدىغان.  دوالنا،  قاتار- ئۇ  دەرەخلىرى  ئەشۇ   ئۈجمە 
ئۇ    بۇ تەرىپى سۇ،  ،ىغىناقار  بىز ۋە سىلەر ياشىغان.  قتا بوۋاڭالر،ئاشۇ كەڭرى تۇپرا  يەرگىچە كېلەتتى.

زىمىن بۇ! نېمە دېگەن كېلىشكەن  ئالدىمغا   شۇ كۈن كۆز  ..دېگەن ئىدى.--تەرىپى مۇنبەت تۇپراق. 
 كەلسە، يۈرۈكۈم سىرقىرايدۇ...

قىزلىرى،   رەسىمدە: ئاپام  بىلەن  دادام 
ئاپپاي قىسمى  ۋە  زۇبەيدە    نەۋرىلىرىنىڭ بىر

 بىلەن 
يەنە ئارمىيە»  :باالم  دادام  « مىللىي 

بۇ   بۇرۇن  ئاتلىنىشتىن  ئۇرۇشقا  جەڭچىلىرى 
بوۋاڭالر   ئابدۇمۇتائالى  بويىدا  دەريانىڭ 

چۈشۈرەتتى. نامىزىنى  سەپتە   ئۇالرنىڭ 
ياش ۋە ئوتتۇرا    ،مۇئونبەش ياشلىق بالىالر

ئىزلىرى ئىدى  بارمۇ  ياشلىقالر ئۇالرنىڭ   .
 باالم!  نىڭ سۇيى مەڭگۈ ئۈزۈلمەيدۇبۇ ئۇلۇغ دەريا  ھەممىگە گۇۋاھ. ئىلى دەرياسى ،چۈشكەنمۇشۇ يەرگە 

 .دىىدېگەن
تەڭ بويىدا يەنە  سئەتىسى دادام بىلەن ھۆيلىمىزدا ئاقىدىغان ئۆ  خاتىرە كۈنى ئۆتۈپ،«  ئالتۇن توي »

 دادام ماڭا:  بىر دەم پاراڭالشتىم.
كېچىدە بىر   ڭالر.باالم تۈنۈگۈن ماڭا نۇرغۇن ئىشالرنى ئەسلەتتى- 

)بۇ تېرەكلەرنى دادام ئۆزى   مۇنۇ سۇۋادان تېرەكلەر  چۈش كۆرۈپتىمەن.
جاھاننى  ياشناتقان  تىككەن، قونۇپ،  قۇشالر  ياۋا  كۆپ  ناھايىتى  گە   )

چۇرقىرىشىۋاتقۇدەك. كىيىپ  ئايلىنىپ    ،قوغلىسام  بېشىغا  يەنە 
ياۋا  ،  تولدۇرغۇدەكئەتراپنى نۇرغا   شۇچاغدا كۈن چىقىپ،  كېلىۋالغۇدەك.

 ماكانىغانىڭ  ئۇچۇپ كۆزدىن يوقالغۇدەك... زالىمالر  ھامان  شۇ  قۇشالر
كۈنل باالم!ىرىقايتىدىغان  قالدى،  ئاز  دۇئاغا  -گە  قوللىرىنى  ۋە  دېدى 

 يۈزىنى ئاستا سىيپىدى.  كۆتىرىپ،
ھەدە چۈشىنى  ئاجايىپ  بۇ   دوستلۇرۇمغا   ،سىڭىللىرىمغا-دادامنىڭ 

 ئىدىم.  ئېيتىپ بەرگەن كۆپ قېتىم 
 . بىلەن ئۈرۈمچىدە (9)دادام بىلەن ئاپام ئوغلۇم مالىكرەسىمدە: 
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 قارا كۈن
نى كۆرگىلى بارغىنىمدا دادام مېنى كۆرۈپ قوللىرىنى  نىڭ ئاغرىپ يېتىپ قالدى. ئۇكېيىنكى يىلى دادام 

سوزدى. كۆتىرەلمىدى.  يەنە  ئېگىز  كۆرسىتەل  لېكىن  تۇتتى.  مىدى.يىراقالرنى  كۆزىدىن  قولۇمنى   ئىككى 
 ئۇ ماڭا: بەلكى  لەۋلىرى ئۈنسىز قىمىرلىدى. لوممىدە ئاققان ئىككى تامچە ياش ياستۇققا سىڭىپ كەتتى.

چۈشۈرمە!  باالم،--  گۇۋاھچىسى.   روھىڭنى  مەۋجۇتلۇقىمىزنىڭ  دەرياسى  تىنىقىم    ئىلى  مېنىڭ 
ئۈزۈلمەيدۇ. ئۇنىڭ  بىلەن  قۇرۇمايدۇ.  ئۈزۈلگىنى  دەرياس  مەڭگۈ  ئىلى  بىلەنمەنمۇ  بىلەن،    ،ى  سىلەر 

 ..دەۋاتقاندۇ؟! ياشايمەن. بىلەن تلىرىم ئەۋال
قالدى.   بولۇپ  مۇڭدىشىش  ئاخىرقى  مۇڭداشقىنىم  بويىدا  دەرياسى  ئىلى  بىلەن   ى، كۈن  شۇ  دادام 
  دادام   دا مېنىڭمىنۇت قالغان چاغ    5گە      12كېچە سائەت    جۈمە  كۈنى-  22سېنتەبىرنىڭ    يىلى  -  1995

 تۇرىدىغان قوڭۇر كۆزلىرىنى ئەبەدى يۇمدى...چاقناپ  
  ئۆمۈر ھەسرەت   غەلىبىنىڭ بوسۇغىسىدىن قايتقىنىغا بىر  ،دادام  ئارمانالر بىلەن قولىغا قورال ئالغان   بۈيۈك 

دادام ئاپىرىدەچەككەن  دۇنياغا  بۇ  بالىنى  سەككىز  بەدىلىگە    قىلغان،  ،  كۆيۈش  بولغىچە  ئۆزى چۇچۇال 
ئاتىۋەتكەن سۆيۈملۈك دادام  ياشلىقىنى، بىزگە  مېھرىگە قوشۇپ  ئاتىلىق  ئابدۇۋەلى   ،ھاياتىنى  ئابدۇلھەق 

يىللىق مۇستەھكەم ئائىلە قورغانىمىزنىڭ تۇۋرۇكى ئۆرۈلدى. ئاپام بىلەن   51  .كامال بۇ دۇنيادىن كەتتى
 بىللە تىككەن،كۆكلەتكەن ئائىلە دەرىخىمىزنىڭ تۈۋىدە ئاپام يالغۇز قالدى. 

 دادام كۆزىنى ئاچمىدى.  ىرىم يمغۇردەك قۇيۇلدى، ياشلكۆز  دەپ پەرياد قىلدىم. -دادا!-
سىڭىللىرىم بىلەن ئاخىرقى تىنىقلىرىنى ئېلىۋاتقان دادامنىڭ  -ھەدە  ئاپام،  ىنىمداقۇرالرنى يېزىۋاتق  بۇ

ئولتۇرغىنىم، ئامالسىز  بولغى-ئاستا  بېشىدا   يۈزلىرىنى سىالپ ئىسسىتماقچى  يادىمغا ئاستا مۇزالۋاتقان  نىم 
نامىزى ئۈچۈن   ەدادامنىڭ جىناز  سەھەردە يىغالپ ئولتۇرۇپ،  شۇ كۈنى تاڭ ئاتقىچە يىغالپتىمەن.يەتتى.  

دادامنىڭ   يېزىۋاتاتتىم.  ئى.باغاق  ئىسھاق  ئىنىسى  كەلدى،  جىيەن  يېنىمغا  سىلىدى.    كامال  بېشىمنى 
 تىنىۋېلىپ ماڭا: چوڭقۇر
ئەزىز بېشىنى ساق    ئۇ جەڭلەردە دۈشمەننى ئۆلتۈرگەن.   باتۇر جەڭچى.  دادىڭىز  يىغلىماڭ ئۇكام!- 

غازىلىرىمىزدىن كەلگەن  باتۇردادى  .ئىدى  ئېلىپ  تاالي  قاغا  تېنى  سەبداشلىرىنىڭ  ڭىزنىڭ    - دالىالردا 
بولدى.  قۇزغۇنالرغا ئۈزىتىدۇ.ئاكامن   يەم  دۇنياغا  ئۇ  بىلەن  ھۆرمەت  ئەتە خەلقىمىز  قىاليلى!  ى   - سەبرە 

 دېدى.
 يىل بولدى. 26باقى دۇنياغا كەتكىنىگە  يىل، 100مانا بۇ يىل سۆيۈملۈك دادامنىڭ تۇغۇلغىنىغا   
دادامنى،  ياشىغان  بىلەن  ۋىجدان  ۋە  ئازادلىغى  غورۇر  قارشى    مىللەت  دۈشمەنگە  باسقۇنچى  ئۈچۈن 
 . ىمەنسېغىن  ھەر دائىم  دادامنى قەھرىمانجەڭگە ئاتالنغان  ئېلىپ،   قورالقولىغا 

  .... خاتىرجەم بولغىنماقتاياشى غورۇر ھەم ۋىجدان بىلەنبالىلىرىڭ ساڭا ئوخشاشال  دادا! ئەزىز
ئىسھاق ئاكامنىڭ كۈچلۈك    ئۆزۈمنى ئازاپتىن قۇتۇلدۇرماقچى بولدۇم.  مۇشۇنداق تەسەللىيلەر ئېيتىپ، 

 بېشىمنى كۆتۈردۈم!  ،تەسەللى سۆزلىرى يادىمغا كەلدى
   ئىزاھاتالر: 
باغ    يىلالرغىچە ئوغلى تۇرسۇن بىلەن بىزنىڭ باغدا تۇرغان.-60ئەبەيدۇلال دېگەن كىشى تاكى  (  1) 

ھەدەمدىن ئۈچ    ئەڭ چوڭ  ئوغلى مېنىڭ  شەھەردىكى ئۆيىمىزدە بىللە ياشىدۇق.  ىۋېلىنغاندىن كېيىن،تتار
ئاكىمىز  بۇ بولدى.  ڭدە ئوقۇتقۇچىۆيدۈس ئالى تېخنىكومدا ئوقۇپ،  ىياش چوڭ. كېيىن لەنجۇ تۆمۈر يول

 مىز. ئىلمىي ۋە ئەقىللىق بىركىشى. ۈئۆتياخشى قېرىنداشتەك ئۆز    بىلەن
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زاھىر  2) ۋە  سوۋۇرۇف  سوپاخۇن  ئەسلىمىلىرى  دادامنىڭ  توغرىسىدا  جەڭلەر  بولغان  فرونتىدا  ئاقسۇ   )
  تەپسىلى يېزىلغان. الردا    «ماناس دەرياسىدىن قايتىش»  ،«مەن كەچكەن كېچىكلەر»  ساۋدانۇپالر يازغان

 شۇڭا مەن مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالرنى تەكرارلىمىدىم. 
  رۇسچە   ( جەڭ مەيدانىدا دۈشمەنگە قارشى ئاتاكىغا ئۆتكەندە مىلتىقنىڭ ئۇچىغا قادايدىغان خەنجەر3)

 . دېيىلگەند ئىتتىك ياكى تىغ ئۇيغۇرچە ، سىتۋول
ئىلى ئوبالستلىق ئىشچىالر  »يىلدىن كېيىن  -1950مىللى ئارمىيە ھەربى باش شتاب بىناسى ئىدى.  (  4)

 .غا ئۆزگەرتىلگەن «ئۇيۇشمىسى
ئۇالر5) بولۇپ،  بىر  -  (  ياشايدۇ.   خىل قۇش  ۋە   تەڭرىتاغلىرىدا ،قارىغايزارلىقالردا  تەملىك  گۆشى 

 دورىلىق قىممىتى بار. 
پارتلىتىشتا لەخمە كوالشنى پىالنغا  كامالىدىن بوۋىمىز سادىر پالۋان قوزغىلىڭىدا سېپىل  -(  كامالەك6)

بىرى.  ئالغان، قىلغۇچىالردىن  يايلىق،  –كامالەك    يېتەكچىلىك  قورالى    ئىككى  ئۇرۇش  ئوقيا شەكىللىك 
خالتىغا تاش    غا ھايۋانات تېرىسىدىن تىكىلگەن پىششىق خالتا ئورنىتىلىدۇ.سىئىككى ياي ئوتتۇرى ،  بولۇپ

كۈچ بىلەن ئېتىلىپ چىققان تاش دۈشمەننىڭ مېڭىسىنى    كەندەقاچىلىنىپ، ياينى قاتتىق تارتىپ قويۇۋەت
 . (كامالەك ھەققىدە دادامنىڭ ئىزاھاتى-يۇقۇرىقىالر) چۈۋۇۋېتىدۇ.

 سان. - 1يىل  - 2003، ژورنىلى «شىنجاڭ تەزكىرىچىلىكى»( 7)
   Polysilicon-كۆكتاش (8)
ئا.9) ئاكىسى مالىك  بىلەن«  پومىشچىكزومىگەر  »  نىكامال  ( دادامنىڭ   خىتايالر  دېگەن تۆھمەت 
 ئوغلۇم تۇغۇلغاندا دادامنىڭ ئىلتىماسى بىلەن شۇ كىشىنىڭ ئىسمىنى قويغان ئىدۇق. ەن.ەتكئېتىۋ


