
 
 



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 2 

 

   
  

رابىيه قادىر ھهققىدە 
 داستان

) رابىيه قادىر بىئوگراپىيهسىدىن تالالنما(   
  

  
  
  
  

  ئابدۇرەھىمجان ئابدۇرەشىد
  
  
  
  
  

  
   نهشرىياتىئازاتلىق تۈركىستان شهرقى

2010  



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 3 

 
  
  

  تۇرغۇنجان ئاالۋدۇن  :مهسئۇل مۇھهررىر 
  

 ئالىمجان مهمهت    :تهھرىرلهر 
  ئۆمهرجان ئىمىن

  
  

  ئوسمانجان تۇرسۇن          : نهشىرگه سۇنغۇچى 
  

  
  
  
  

  
  

  

   نهشرىياتى نهشىر قىلدىئازاتلىق تۈركىستان شهرقى
 مىيۇنخېن ـ يىلى 2010

   
        بېسىلىشى- 2. ـ نهشرى1 

    
 

  
  
  



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 4 

  » !سهن بىزگه ئهمهس خهلقىمىزگه، مىللىتىمىزگه تهئهللۇق«
   )رابىيه خانىمنىڭ مهرھۇم دادىسى(قادىرخان 

   كۈنى-  15اينىڭ  ئ- 7 يىلى -1948
 
   

  

  ئانىالر بىر قولىدا بۈشۈكنى تهۋرەتسه، 
  .يهنه بىر قولىدا دۇنيانى تهۋرىتىدۇ                                         

  خهلق ماقال تهمسىلى_ 
  
  

  
  
  

ئۇزۇن يىللىق جاپالىق ھاياتىنى مۇستهملىكه ئاستىدىكى مىللىتىنىڭ 
ركىنلىكى ئۈچۈن سهرپ كىشىلىك ھوقۇقى، دېموكراتسىيه ۋە ئه

قىلغان، پۈتمهس تۈگىمهس جاسارەتكه، مۇكهممهل ئستىقالل ئېتىقادىغا، 
ئۆز خهلقىغه قارىتا چهكسىز مۇھهببهت ۋە ھۆرمهتكه ئىگه بولغان، 
تۇمۇرلىرىدا مىللي سۆيگۈ، ئهقىدىسىدە ئازاتلىق ۋىسالى يهر ئالغان، 

بهختى ئۈچۈن ھاياتىنى ئهجداتلىرىنىڭ ئارمانى ۋە ئهۋالدلىرىنىڭ 
ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ «تهقدىم قىلغان ھۆرمهتلىك رابىيه قادىر خانىمنى 

 ھهرىكىتىمىزنىڭ لىدەرى، دۇنيا ئىنسان مىللىمهنىۋىي ئانىسى، 
دەپ تونۇيدۇ ۋە بۇ شهرەپلىك » ھهقلىرى كۆرىشىنىڭ بايراقدارى

 تۈركىستان خهلقىغه ئىپتىخار بىلهن شهرقىساالھىيهتنى دۇنياغا ھهم 
   .قدىم قىلىدۇته

  ئىجرائىيه كومىتېتى» دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى       « 
  . كۈنى- 17ئاينىڭ - 7 يىلى -  2005

  

  
  ).ىقارارىنىڭ  كېڭهيتىلگهن يىغىنى نۆۋەتلىك ئىجرائىيه كومىتېتىئىككىنچ» دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى«(
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_ رى بۈگۈن مهن كۆرۈشمهكچى بولغان يهنه بىر ئهركىنلىك بايراقدا« 
رابىيه قادىرغا ئوخشاش  شهخسلهر ئۆزلىرىنىڭ . رابىيه قادىردۇر

تاالنتى ۋە جاسارىتى بىلهن ئۆز دۆلهتلىرىنىڭ ئهڭ زور بايلىقى 
بولۇپ، بۇ ئۇ دۆلهتلهر ئارمىيىسىنىڭ قورال كۈچلىرىدىن ۋە يهر 

  »ئاستى بايلىقلىرىدىنمۇ قىممهتلىكتۇر 
     

  بۇشئامېرىكا پرېزىدېنتى جورج دابىليۇ 
  كۈنى- 5 ئاينىڭ - 6 يىلى –   2007 

  
  رىكىشىلىك ھوقۇق قهھرىمانلى دىكى خهلقئارا ا پايتهختى پراگرىيىتى چېخ جۇمهۇپىرىزدەنت بۇشنىڭ(

  )                   ەئۈزۈندن ىدىقگهن نۇتىسۆزل يىغىنىدا  
   

  
  

بۈگۈن مهن ئۇلۇغ بىر خانىمنىڭ پهۋقۇلئاددە جاسارىتىنى ئېتىراپ « 
  . منى بىلدۈرمهكچىمهنلىقىان قارار نامىنى قولاليدىغانقىلغ

    مهلۇم بىر خهلقنىڭ تهقدىرىنىڭ بۇرۇلۇش نوقتىلىرىدا شۇنداق 
ئهر ياكى ئايال تۇيۇقسىز ئوتتۇرىغا چىقىپ، ئۆز خهلقىنىڭ 
ئازاپلىرىنى يهڭگىللىتىدۇ ۋە ئۇالرنى ئهسىرلىكتىن قۇتۇلدۇرۇپ 

. م مۇسا پهيغهمبهر ئىدىقهدىمقى مىسىردا بۇ ئادە. چىقىدۇ
. مۇستهملىكىدىكى ئامېرىكىدا بۇ ئادەم جورج ۋاشىنگىتون بولدى

تىبهتته بۇ ئادەم داالي الما . پولشادا بۇ ئادەم جون پاۋۇل ئىككى بولدى
  ». ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بۇ ئادەم رابىيه قادىردۇر. بولۇۋاتىدۇ

  ئامېرىكا سىناتورى كىرىستوفېر سىمىت
     كۈنى-  17 ئاينىڭ -  9 يىلى -  2007 

    )ەئۈزۈندن دىقگهن نۇتى سۆزلەئامېرىكا كونگىرىسىدر سىمىتنىڭ كىرىستوفې (                                         
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  مۇھهررىردىن
  )بىرىنجى نهشىرىگه كىرىش سۆز(

ئىنقىالۋى رەھبهر ئىنقىالپ مهيدانىدا تاۋلىنىپ، ئىنقىالپ قايناملىرىدىــن شۇڭغۇپ   « 
  .  »يېتىشىپ چىقىدۇ 

 سېپىمىزدە  سىياسى دەرۋەقه، ۋەتهن سىرتىدىكى ۋەتهن ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقان 
يىلالردىن بېرى ئارزۇ قىلىنىپ، ھازىرغىچه تولىمۇ ئۇزۇن _ يېرىم ئهسىردىن ئارتۇق 

ئېرىشىلمهي كېلىۋاتقان، ئورنى بوش قالسا تولدۇرىۋېلىش مۇمكىن بولمىغان بىرال 
  . ئېهتىياج بار ئىدى

 رەھبهر ــ ئهگهر گهۋدىلهندۈرۈپ، يهنه بىر ئاز ئوبرازالشتۇرۇپ ئېيتقاندا  داھى، 
م ئهمهس، مۇھىم بولغىنى خهلقىمىزگه مهيلى، ھازىرچه قانداق ئاتىلىشى مۇھى. يولباشچى

تونۇشلۇق ھهمدە خهلقىمىز ئېتىراپ قىلغان،  غهرپ ئهللىرىدە قوبۇل قىلىنغان بىر 
  . شهخس، بىر ئوبرازنىڭ مهيدانغا كېلىشى  ئىدى

چهتئهللهردە، ئۇيغۇرالر كۆپرەك ئولتۇراقالشقان بهزى دۆلهتلهردە خېله كۆزگه 
دەم زاتلىرىمىز، ياش، قابىلىيهتلىك ئىز چېلىققۇدەك ئهرباپلىرىمىز، پىشقه

باسارلىرىمىز مهزكۇر سهپكه ئۈزلۈكسىز قېتىلىپ، ئۈزلۈكسىز ئايرىلىپ، بىرىنىڭ 
ئورنىنى يهنه بىرى تولۇقالپ داۋام ئېتىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ۋەتهن سىرتىدىكى 

ۇيغۇر ئۇيغۇر مىللىتىنى، ئ« ھهرىكىتىمىزنىڭ ئاساسى مهقسىدى، تۈپ نىشانى بولغان 
تىن ئىبارەت مۇھىم ۋەزىپىنىڭ ھۆددىسىدىن » ۋەتىنىنىڭ دەۋاسىنى غهرپكه تونۇتۇش 

  . تۇلۇق چىقالماي كېلىۋاتقان ئىدى
دەپ چۈشهنگىنىمىزدە، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ _ ھهر ئىشنىڭ بىر ۋاقتى، سائېتى كېلىدۇ 

ېتىپ كهلگهن  تهلهپلىرىنى غهرپكه ئاڭلىتىدىغان پهيت ي- ھهسرىتىنى، مۇددىئا –دەرت 
نىڭ تۈگۈنى » پىشانىسىگه يېزىلغان تهقدىر « بولسا كېرەك ۋە ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ 
  . يېشىلىدىغان سائهت كهلگهن بولسا كېرەك

  
بىز ۋەتهن دەۋاسىغا ۋەكىللىك قىاللمايمىز، پهقهتال  ۋەتهن توغرىسىدا « بهزىدە 

مهن داھى « ه، بهزىدە دىيىلس» ئاخبارات توپالپ، غهرپ ئهللىرىگه سۇنىمىز خاالس 
دېگهندەك » ئهمهس، ھهقىقى داھى، ھهقىقى رەھبهر ۋەتهندە، تۈرمىدە، مهن بىر ۋاكالهتچـى 

بهلكى مهزكۇر بايانالرمۇ سهمىمى ئېيتىلغان بولىشى . باياناتالرمۇ ئاڭلىنىپ تۇرىدىغان
ئىنقىالۋى رەھبهر ئىنقىالپ مهيدانىدا تاۋلىنىپ، ئىنقىالپ « چۈنكى . مۇمكىن

  .ئهمهسمۇ»  ايناملىرىدىن شۇڭغۇپ  يېتىشىپ چىقىدۇ ق
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شۇنداق، بۈگۈن بىز تهلهپ قىلىنغان ئهمما تولىمۇ ئۇزۇن يىل كۈتۈلگهن رەھبهرگه 
ئۇنىڭ بىلهن بىر . بۇ نامنى تىلغا ئېلىش بىلهن پهخىرلىنىمىز! رابىيه قادىر_ ئېرىشتۇق 

  .   غۇرۇرلىنىمىزسهپته، ئۇنىڭ بىلهن كۈرەش مهيدانىدا بىرگه بولۇش بىلهن
ناملىق بۇ تارىخى ئهسهر، رابىيه قادىر » رابىيه قادىر ھهققىدە داستان « قولىڭزدىكى 

خانىمنىڭ گېرمان تىلىدا يېزىلغان بىئوگراپىيهسىنىڭ ئۇيغۇرچه تهرجىمىسى ئاساسىدا، 
بۇ ئهسهرنىڭ گېرمانچه . ھهم قوشۇمچه شهرھىلىنىپ يېزىلغان قىممهتلىك ئوقۇشلۇقتۇر

ېرمان يازغۇچىسى ئالېكساندرا  نۇسخىسى رومانىست ئهدىپ، تاالنتلىق گئهسلى
» كۆكنى زىلزىلىگه سالغان ئايال « خانىم يازغان  ) Alexandra Cavelius(لىئۇس ېكاۋ
)Die Himmels stürmerin (   ـ يىلى ئىيۇن ئېيىدا 2007ناملىق كىتاپ بولۇپ 

  نهشرىياتىدا  نهشىر قىلىنغان،  Heyne )(  گېرمانىيهدىكى ئهڭ نوپۇزلۇق ھهينه 
گېرمانىيهگه ۋە باشقا گېرمانچه سۆزلىشىدىغان خوشنا دۆلهتلهرگه ئۇيغۇر مىللىتىنى 

بهشىرىسىنى تولۇق ئېچىپ بېرىشته _ تونۇتۇشتا، خىتاي مۇستهملىكىچىلىرىنىڭ ئهپتى 
  .رقىممهتلىك ۋە ھۆججهتلىك ماتىرىيال بىلهن تهمىن ئهتكهن مۇكهممهل بىر قامۇستۇ

_ كىتاپنىڭ گېرمانچه ئهسلى نۇسخىسى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئومۇمىي ئهھۋالىنى 
ئىجتىمائىي ئورنى، ئىقتىسادىي، مهدەنىي ۋە خىتاي ئىشغال قىلىۋالغاندىن كېيىنكى 

نىڭ ئىچكى قىسمىدىكى لىقىشۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمران_  ۋەزىيىتىنى سىياسى
للىق، قانۇنسىزلىق، دۆلهت تۈزۈمىدىكى چىرىكلىك، ھاكىمىيهت قاتالملىرىدىكى قاتما

كېلهچهكتىن ئۈمىتسىزلىك، ئىجرائاتتىكى زوراۋانلىق، ئادالهتسىزلىك، ئهمهلدارالرنىڭ 
، مۇستهملىكه رايونالرغا يۈرگۈزىلىدىغان لىقى قاشاق-، پۇخراالرنىڭ قاالق لىقىپارىخور

ن چهكسىز زۇلۇم، ، ئهسىر خهلقلهر ئۈستىدىن ئىجرا قىلىدىغالىقىقانۇنسىز ھۆكۈمران
 ھوقۇق ۋە ئىنسانىي ھوقۇقالرنىڭ ئېغىر دەرىجىدە دەپسهندە قىلىنىشى قاتارلىق مىللى

بىر قاتار مهسىلىلهر ئۈستىدە تهتقىقات مهنبهسى سۈپىتىدە  مۇھىم ماتىرىيال قىممىتىگه 
  .ئىگىدۇر

لېكىن . ىدىكى ئومۇمىي ئهھۋالالر ئۇيغۇرالرغا تونۇشلۇقيوقۇركىتاپتا بايان قىلىنغان 
  خانىممهزكۇر ئهسهرنىڭ ساھىبى قهھرىمان، ئىنقىالۋى ئهزىمهت رابىيه قادىر

قابىلىيهتلىك، مىللهت سۆيهر، مىليونېر تىجارەتچى، ئهڭ « خهلقىمىزنىڭ نهزىرىدە 
شۇنىڭدەك ئۇيغۇر . دېگهن بىر گۈزەل ئوبراز مهۋجۇتتۇر» چوڭ، ئاتاغلىق باي ئايال 

 زۇلۇم ھهققىدە ئامېرىكىغا ئاخبارات مىللىنىۋاتقان مىللىتى ئۈستىدىن ئىجرا قىلى
 سىياسىيهتكۈزۈش جهريانىدا قولغا ئېلىنىپ، ئۇزۇن يىل تۈرمىدە ئازاپ تارتقان بىر 

بىراق ئۇنىڭ  . ى ئورۇندا تۇرىدۇيوقۇرمهھبۇس، ئىنقىالۋى شهخس دېگهن ئوبرازمۇ 
لقى ئۈچۈن نېمه ئىشالرنى كېلىپ چىقىشى، ئىنقىالپ مهيدانىدا تاۋالنغانلىقى، ۋەتهن خه
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جاپالىق مىهنهت سىڭدۈرۈپ، كىتاپنى ئۇيغۇرچىگه تهرجىمه قىلىپ بىزگه تهقدىم 
قوشۇمچه، شهرھى   ئاساسىدا بايان قىلىش ئارقىلىق تهرجىمه ئهتكهن، ئۆز پىكرىنى 

ساھهسىگه يېڭىچه بىر ئۇسلۇب قوشۇشقا جۈرئهت قىلغان دوستىمىز ئابدۇرەھىمجانغا 
  .تهھرىرات ۋە نهشرىيات نامىدىن ئاالھىدە رەھمهت ئېيتىمىز

  گېرمانىيه                                                                                          
26.06.2008 

  
  
  

  :ئىزاھات
 بىردىن ئهللىككىچه بولغان رەقهملهر،  بۇ ئهسهرنىڭ مهزمۇن جهھهتتىن كىچىك بۆلهكلهرگه ئايرىپ تۇرىدىغان تنىكىتاپ

ۈزىسىدىن قېلىش يئهسلىدىكى ئىنتىرنهتته التىن يېزىغىدا ئېالن قىلىنغان تهرتىپ نومۇرى بولۇپ، ئهسلىسىنى ساقالپ 
  .   دىلرىېب ئهينهن 
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  مۇقهددىمه
  

 1 
 

Die Himmelsstürmerin  
 )كۆكنى زىلزىلىگه سالغان ئايال(

Rabiya Kadeer Chinas Staatsfeindin Nr. 1 
 )نومۇرلۇق دۈشمىنى. 1رابىيه قادىر خىتاي دۆلىتىنىڭ (

  
 بۇ كىتاپ گېرمان ئهدەبىياتىدا چۆچهك، رىۋايهت ياكى ئهپسانىۋى

ئاپتور . ئهسهرلهردىكى ئىجابىي باش قهھرىمانغا بېرىلىدىغان نام بىلهن ئاتالغان
. 1رابىيه قادىر خىتاي دۆلىتىنىڭ « ئالېكساندېرا كاۋېلىۇس خانىم كىتاپنىڭ نامىغا 

بۇ كىتاپ ئۇيغۇرالرنى ياۋرۇپادا . دەپ ئىزاھات بېرىدۇ» نومۇرلۇق دۈشمىنى
  ...........تونىتىدىغان دەسلهپكى قامۇستۇر

مهن گېرمانىيهگه كهلگهن بىرىنچى ھهپتىدىال كىتاپخانىغا كىرىپ ئايالنغان 
مېنىڭ ئىزدەيدىغىنىم، . ئۇ چاغدا گېرمانچه بىر كېلىمىمۇ بىلمهيتتىم. ئىدىم

ئهگهر ئىزدىگىنم تېپىلىدىغانال بولسا، . ئۇيغۇرغا ئائىت بىرەر ئهسهر ئىدى
ماندېال، . دىن دېرەك بېرەتتىىقىلمىللىتىمىزنىڭ غهرپ دۇنياسىدىكى مهۋجۇت

داالي الما قاتارلىق داھىالرنىڭ كىتاپلىرىنى كۆرگىنىمدە، ئىچىمدىن بىر 
كىتاپنى قولۇمغا ئېلىپ . سۆيۈنۈش، شاتلىق ئۇچقۇنلىرى چاچراپ چىقاتتى

 . ۋاراقاليتتىم
) ئۇيغۇرالردىن ئايرىلپ سۈرگۈندە تۇرىۋاتقان شهھهردە(    ئۈچ ئايدىن كېيىن 

زچىلىق، تىل بىلمهسلىك، ئىشسىزلىق، پۇلسىزلىق، ئهڭ ئېغىر يالغۇ
يهنه داالي المانىڭ كىتاۋىنى قولۇمغا . بهخىتسىزلىك  كۈنلهردە كىتاپخانىغا كىردىم

يىل ناملىرىغا قاراپ، تىبهت ھهققىدە يېزىلغان كىتاپ . ئېلىپ ۋاراقلىدىم
سىمۇ، ھېلىقى بۇ تىلدىن ھېچقانداق ساۋادىم بۇلمى. نى پهملىدىمئىكهنلىكى

مېنىڭ گېرمان . كىتاپنى سېتىۋېلىپ، پۈتۈن قۇرلىرىنى كۆزدىن كهچۈردۈم
  .تىلىدىن ساۋات چىقىرىشىمغا ئهشۇ كىتاپ سهۋەپچى بولغان ئىدى
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چۈنكى ئۇ، تىبهتنىڭ مۇستهقىللىقىدىن .       مهن داالي المانى يامان كۆرەتتىم 
لېكىن يهنه بىر . ىلغان ئىدى يىلى دۇنياغا بايانات ئېالن ق-1995ۋاز كېچىپ، 

 -1خىتاي دۆلىتىنىڭ « چۈنكى ئۇ . تهرەپتىن ئۇنىڭغا چهكسىز ھۆرمهت قىالتتىم
بولغىنى، خىتاي دۆلىتىنى غهرپ دۇنياسىدا رەسۋا »  نومۇرلۇق دۈشمىنى

 ئۇنىڭ لىقى، غهرپ دۇنياسىدا خىتايغا قارشى مۇخلىس توپلىغانلىقىقىلغان
  . هنلىكىگه يېتهرلىك ئىدىھۆرمهتكه اليىق دوستىمىز ئىك

مهن ئهشۇ يىلالردىن بۈگۈنگىچه ئازاپلىناتتىم ھهر قېتىم كىتاپخانىغا 
چۈنكى دۇنيادىكى ئاتاغلىق داھىالرنىڭ، ئاتاغلىق شهخسلهرنىڭ . كىرگىنىمدە

سهنمۇ خىتاي ! ئاھ، بهخىتسىز ئۇيغۇر« بىئوگراپىئهلىرىنى كۆرگىنىمدە 
سېنى كىم ! سېنى كىم تونىدى! دىڭغۇ نومۇرلۇق دۈشمىنى ئى-1دۆلىتىنىڭ 

دەپ » ! مهۋجۇتلۇغۇڭ داۋام ئېتهرمىللىبۇ ھالىڭ بىلهن يهنه قانچه يىل ! كۆردى
  . ئاھ ئۇراتتىم

دېمهك . چۈنكى بۇ كىتاپالر ئارىسىدا ئۇيغۇرغا ئائىت ھېچنهرسه يوق ئىدى
لالۋاتقان بىزنى بىز پاناھالپ كهلگهن، بىز خىتايغا قارشى مهركهز قۇرغان، بىزنى قو

» جانباقتىالر « بىزنى . بۇ دۆلهتمۇ بىلمهيتتى، تونىمايتتى، ئېتىراپمۇ قىلمايتتى
  . قاتارىدا كۆرەتتى

گېرمانىيه خىتاي بىلهن چوڭ «   رەھبهرلىرىمىزنىڭ كۆزىگه ياش ئېلىپ، 
 تىجارەتنى باشلىۋەتتى، خىتاي بۇالرنىمۇ پۇل بىلهن  سېتىۋالدى، -سودا 

قۇالق سالمايدۇ، بىز قانداقمۇ قىالرمىز، بىزگه كىممۇ ياردەم بىزنىڭ دەردىمىزگه 
نىمدا، ھېلىقى لىقىدېگهن گهپلىرىنى ئاڭ» قىالر، خىتاي دۇنيانى ئالداپ كهتتى

داھىالرنىڭ كىتاپلىرى تىزىلغان جىهازالردا بىزنىڭ داھىلىرىمىزنىڭ كىتاۋى 
  .دەپ ئۈمۈتسىزلىنهتتىم_ مهڭگۈ كۆرۈلمهيدىكهن 
ىنهرلىكى شۇ ئىدىكى، داالي الما يىلدا قانچه قېتىم گېرمانىيهگه لېكىن ئهجهپل

مۇ، لىقىكېلىپ، يۈزمىڭالرچه گېرمان خهلقىگه ئوچۇق مهيداندا مۇراجىئهت قىلغان
! مۇ خىتايغا قارشى ھهرىكهت ئهمهسمىدىلىقىتىبهت ھهققىدە ياردەم تهلهپ قىلغان

ت ھهرىكىتىمۇ تىبه! تىبهت مهسىلسى خىتاي چېگرىسىنىڭ سىرىتىدامىدى
 ! ئوخشاشال خىتايغا قارشى ھهرىكهتقۇ؟

دېمهك ئۇيغۇر دەۋاسى گېرمان دۆلىتى بىلهن خىتاي دۆلىتى ئارىسىدىكى 
ئهركىنلىك، مۇستهقىللىق، . قىلىشقىمۇ يارىمايتتى» كوزۇر« تىجارەتلهردە -سودا
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ېچىش، قارارالرنى ماقۇلالپ تارقاپ كېتىش، دەرۋەقه ئىككى يىلدا بىر يىغىن ئ
يهنه ئىككى يىلدىن كېيىن ئهينهن قارار ماقۇلالش، نهتىجىسى ھهققىدە پىكىر 

ئۈستىمىزدە بېسىم ئېغىر، خىتاي ئۇ تهرەپتىن، گېرمان بۇ تهرەپتىن « بولغاندام 
 ۋەزىپىنى ئالىدىغانالر بولسا، ئىككى! قىستاپ كېتىۋاتسا، سىلهر نېمه دېمهكچى

خىتايدىن ۋەزىپه ئالدى، «دەپ،  ياخشى تهكلىپ بهرگهنلهرنى _ » قولالپ تهقدىم
دەپ، كىشىلهرگه _ » بىزگه قارشى ئۆكته قوپتى، چاتاق ئادەم، قولىمىزدا پاكىت بار

 . ، دەۋانى پالهچ ھالدا مۇشۇ كۈنگهئېلىپ كهلدۇقكۆرسۈتۈپئۇالرنى جىندەك 
تاينىڭ جاسۇسلۇق ئاپپاراتىنىڭ ھهتتا نومۇس قىلىدىغان يېرىمۇ باركى، خى

خهت ئاالقىنىمۇ - ئارا قىلىشقان پاراڭنىمۇ، تېلىپون، ئېل-تهرەققى قىلىپ، ئۆز 
ئوغۇرالپ كېتىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئاجايىپ مۇھىم ئاالقىالرنى 

بىز غهرپ دۇنياسىدا نېمه قىممهت ! ئوغۇرلىتىپ، مهخپىيهتلىكنى ئاشكارىلىدۇق
 ئېلېكترونلۇق جاسۇسلۇق ئاپپاراتىغا دىققهت قىلغۇدەك يارىتالىدۇق؟ ھهتتا

 !. ئهقىلگىمۇ، سهزگۈرلىككىمۇ ئېرىشهلمىدۇق
نىمدا، ۋەتهندە تۆكۈلىۋاتقان قانالرنىڭ بېهۇدە ىغلىمهن شۇالرنى ئوي
بىز غهرپ دۇنياسىدا تهشكىالت قۇرۇش، مهركهزلىشىش، . كهتكهنلىكىگه ئېچىناتتىم

. ۇپپىسى تىكلهپ چىقىش ئىمكانىيتىگه ئىگه ئىدۇقمۇكهمهللىشىش، رەھبهرلىك گۇر
مىز تۈپهيلى لىقىلېكىن ئۆزىمىزنىڭ قىتىغۇرلىقى، كۆرەلمهسلىگىمىز، ئهقىلسىز

خۇسۇسىيىتىمىزنى )    مىكرىچى-ھىله(»پارتىزانچىلىق«. ھېچنىمه قىاللمىدۇق
 . ئارا ئىشلىتىپ كهلدۇق-ھهتتا ئۆز 
ۇرغۇن ۇن مۇساپىدە ن يىللىق ئۇز15 يىلىدىن بۈگۈنگىچه -1992

ئېرىشكىنىمىز تهشكىلسىزلىك، . سكىنىپ كهتتىهئوغالنلىرىمىز بۇ يولدىن س
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 رەھبىرىمىز، سۆيۈملۈك ئانىمىز رابىيه خانىم ئىمزا سىياسىمهن بۇ كىتاپنى 

چه كۈنىگى -07 - 07باشالپ،   كۈنىدىن 2007 - 06 - 22قويۇپ بهرگهن 
 .ئوقۇپ تۈگهتتىم

 ئايغىچه - 8 يىلى -1996 يىلىدىن باشالپ، -1983رابىيه خانىم ھهققىدە 
بۇ ئىزدىنىشلىرىمنىڭ كېيىنكى . نۇرغۇن ئىزدىنىشلهردە بولغان ئىدىم

قىسىملىرىغا بهزەن يېقىن سىرداشلىرىممۇ قاتناشقان ۋە مېنىڭ قارىشىمنى 
كۈنلىرى ) ؟ (-  7 ئاينىڭ - 8 يىلى -1996. تهستىقلىگهن ئىدى

قىرغىزستاندىكى ئاتاغلىق باينىڭ بىرى، ياش تىجارەتچى تۇرسۇن تاينىڭ 
سۈننهت تويىغا قاتناشقان خهلقئارالىق ئهرباپالر ) خهلقئارالىق(ئوغلىنىڭ 

قاتارىدا، بۇ مۇراسىمغا ئۈرۈمچىدىن تهكلىپ بىلهن كېلىپ قاتناشقان، ئاتاغلىق 
ئهركىن » داھىمىز « ھۆرمهتلىك م خانىباي تىجارەتچىمىز رابىيه قادىر 

  :ئهپهندىنىڭ
دولالر پۇل بولىدىغان بولسا، ياۋرۇپادا  ) 100.000( ئهگهر يۈزمىڭ « _ 

 تۈركىستان دەۋاسى شۇنچىلىك تىز دۇنيا شهرقىخهلقئارالىق كونفرانس بهرسهم، 
سهھنىسىگه چىقاتىتى، ئۇ چاغدا خىتاي كوممۇنىستلىرىنىڭ ۋەتىنىمىزنى بېسىپ 

  :دېگهن باياناتىغا مۇنداق ئىنكاس قايتۇرىدۇ» قا ھېچ ھهددى بولماس ئىدىيېتىش
) 100.000(ئهپهندىم، ئهگهر بىر مىللهتنىڭ تهقدىرى ئهشۇ يۈزمىڭ « 

دولالرغا قاراشلىق بولسا، شۇنچىلىك پۇل بىلهن ھهل بولىدىغان بولسا، مانا مهن ــ 
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ماقۇلالنغان، دۆلهت چېگرىسىنى ئورتاق »  لىكى ئىتتىپاقى5شاڭخهي «ۇ چاغ ب
قاتارلىق ... قوغداش، دۆلهتلهر ئارا زىمىن پۈتۈنلىكىنى ئورتاق ھىمايه قىلىش

شۇ مۇناسىۋەتلهر بىلهن . نۇرغۇن كېلىشىملهر ئىمزاالنغان بىر يامان چاغ ئىدى
دېگهن تېمىنى مۇنازىرىگه »  توقايلىق؟- ئىنقىالپ يولى نېمه ئۈچۈن ئهگرى«

ۋە بۇ سورۇننى ھازىرلىغان خانىم قويۇپ، ئهركىن ئهپهندىم، رابىيه قادىر 
. قويۇلغان ئىدى» قارا چېكىت « شهخسىلهرگه،  ھېلىقى ئهزىمهتلهر تهرىپىدىن 

چىقماس كوچىغا باشالپ كىرىدىغانالر، بۇالردىن «  بۇالر ئۇيغۇر ھهرىكىتىنى 
 . پ ھۆكۈم قىلىنغان ئىدىدە» پهخهس بولۇش كېرەك 

دېگهن خهۋەر » رابىيه قادىر قولغا ئېلىندى «  يىل كېيىن 3ئارىدىن 
بۇ قانداق ھادىسه؟ بۇنىڭغا يهنه _ يهگىچه كېلىپ، بىزنى ئهجهپلهندۈردى ىگېرمان

ئاخىرىنى كۈتۈشكه .  ئارا مۇالھىزە يۈرگۈزدۇق- يېقىندىكىلهر ئۆز -يىراق 
 . نى ئۆچۈرۈپ تاشالشقا ئالدىراپ كهتمىدۇق » قارا چېكىت« . مهجبۇرالندۇق

 
نىڭ پارىڭى » دولالر ) 100.000(يۈزمىڭ « لېكىن گېرمانيهدىمۇ يهنه شۇ

ئىستانبۇل بوغۇزىدا يهلكىنىنى يوقىتىپ قويۇپ، دېڭىز ئاستىغا . ھۆكۈم سۈرەتتى
نى قۇتقۇزۇش، ئۇنى »  قۇرۇلتىيى مىللى تۈركىستان شهرقى« چۆكۈپ كېتىۋاتقان 

پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى ئۇيغۇرالرنىڭ ۋەتهن (مهت گېرمانيهگه ئهكىلىش ساال
دەۋاسى يولىدىكى ــ شۇ چاغدىكى مهسئۇل تهشكىالتنىڭ قارارىمۇ مهركهزنى 

سىلهر ! ئۇكىللىرىم« ھهققىدىكى تهلهپلهرگه ) ياۋرۇپادا ساقالپ قېلىش ئىدى
دۇ، ئهگهر يۈز مىڭ بىلمهيسىلهر، بىزدە پۇل يوق، بۇ داۋا پۇل بىلهن بولى

مارك پۇلىمىز بولسا، چوقۇمكى بىر خهلقئارالىق كونفرانس بېرىپ، ) 100.000(
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بىز ئهنۋەرجاننىڭ غهيرىتىدىن خىجىل بولۇپ، كىشى بېشىغا ئهڭ ئاز 
ماركقىچه ) 3000(ىسى ئۈچ مىڭ يوقۇرمارك، ) 500(بولغاندا بهش يۈز 

 قۇرۇلتاينى مىللى« . اي ئىچىدە تهلهپ قىلىنغان پۇل نهقلهشتىبىر ئ. تىزىمالتتۇق
تهييارلىق كومىتېتى قۇرۇلۇپ، ئىش باشلىنىپ » گېرمانىيهگه يۆتكهپ كېلىش

. بىراق قۇرۇلتايغا باغاق تارقىتىلىپ بولغاندىن كېيىن، ئهپهندىم يېنىۋالدى. كهتتى
ىر ۋە كۆزقاراش جهھهتته سهۋەپ ــ ئۇيغۇرالردا پىكىر بىرلىگى يوق، ئۇيغۇرالر پىك

 ئېقىمغا بۆلىنىدىكهن، پىكىر بىرلىككه كهلمهيتۇرۇپ، بۇ ئىشنى قىلىش يامان 6
 .نهتىجه بېرىدىكهن

نىڭ تور . ر.ئا.شۇنىڭدىن بىر يىلچىه كېيىن، بۇندىن يهتته يىلچه ئاۋال  ئه(
دېگهن » ئالتۇننى زەرگهر سوقسۇن « بهزەنلهرىنىڭ ) بېتىدىكى مۇنازىرىدە 

بىز ئالتۇننى « : ۋىگه جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېگهن ئىدىم يادىمدا قېلىشىچه تهلى
پهتنۇسقا سېلىپ، زەرگهر ئۇستامغا سۇندۇق، لېكىن ئۇ قوبۇل قىلمىغىنى ئۈچۈن، 

دېمهك بۇ قهدىردان ئالتۇننى . »ھازىرچه تۆمۈرچى ئۇستامغا تۇتقۇزۇپ قويدۇق 
بۇ ھادىسه مىللهتنىڭ قارارى، . ئهنۋەرجاننىڭ قولىغا مهجبۇرى تۇتقازغان ئىدۇق

 يىلى ئىستانبۇلدا قوراشتۇرۇلۇپ، ئۆز -1992دەۋرنىڭ تهقهززاسى ۋە 
كاپىتانىنىڭ قولىدا ئىستانبۇل بوغۇزىغا پېتىپ كېتىۋاتقان، يهلكهنسىز كېمىنى 
قۇتقۇزۇش ۋە ئۇنىڭدىكى بىر مىللهتنىڭ تهقدىرىنى بهلگۇلهشتىن ئىبارەت، 

 . ه ئىدىتارىخى ئهھمىيهتلىك ھادىس
ئۈستىدە »  قارا چېكىت« مهن شۇنىڭدىن كېيىن رابىيه قادىرغا قويۇلغان 

چۈنكى بىشكېك شهھرىدە ئوتتۇرىغا . تىنىم تاپماي ئويلىنىشقا مهجبۇرالنغان ئىدىم
دولالر، گېرمانيهدىمۇ شهرت قىلىنغان ) 100.000(قويۇلغان شهرتلىك يۈز مىڭ 

پ، بۇ غهيرەت شۇنچىلىك يوقىالڭ ھهم ئورۇندالغان بولۇپ، لېكىن بۇ تهله
ۋەدە خانىم ئهگهر رابىيه قادىر . باھانىلهر بىلهن بهربات قىلىۋېتىلگهن ئىدى

قىلغان ئهشۇ يۇزمىڭ دولالرنى نهقلهشتۈرۈپ تاپشۇرغان بولسا، قانداق ۋەقه يۈز 
 .بۇ ھهقته ئويلىنىپ بىر نهتىجه چىقىرالمىغان ئىدىم_ بهرگهن بوالتتى؟ 
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انىمىز رابىيه خانىمنىڭ تهقدىرىنى ۋە پاجىئهلىك مهن سۆيۈملۈك ئ
  يىلى - 2001ئهھۋالىنى، مۆھتهرەم ئاكىمىز سىدىق ھاجى روزى ئهپهندىدىن 

» خهلقئارا كىشىلىك ھوقۇق قهھرىمانى «  يىلى - 2002تهپسىلى ئاڭلىدىم ۋە 
مۇكاپاتىغا ئېرىشكهندىن كېيىن، رابىيه خانىمنىڭ باجىئاخو جازا الگىرىدا يهر 

نى، ئۇنىڭ چېچىنى كېسىۋېتىپ، روھى ئازاپقا لىقىئاستى باستۇرۇققا قامالغان
نى، ئۇرۇپ، قىيناپ ئېغىر تهن جازاسى بهرگهنلىگىنى ئاڭلىغاندىن لىقىسالغان

كېيىن، كۆڭلۈمدىكى ئانىمىزغا بولغان قارا داغنى كۆز ـ يېشىم بىلهن يۇيۇپ 
 . تاشلىغان ئىدىم

 بېرىلگهنلىك خهۋىرىنى، قاھىرەدىكى چېغىمدا  ئانىمىزنىڭ ئامېرىكىغا قويۇپ 
ئىككىمىزنىڭ تېلىفۇن ئارقىلىق ئۆتكۈزگهن . ئابلىمىت تۇرسۇندىن ئاڭلىدىم

 :  يىلى سىدىق ھاجىكام- 2002«  _ قىسقىال سۆھبىتىمىزدە 
سۆيۈملۈك رابىيه سېنى خىتايالر ھهرگىزمۇ تۇتۇپ قااللمايدۇ، خىتايالر _ 

دەپ،  _  يهنى مۇشۇ ئامېرىكىغا قويۇپ بېرىــدۇ . ۇسېنى مهجبۇرى قويۇپ بېرىد
دا دۇنياغا جاكالىغان ئىدى، بۇ ھۆكۈم ئاخىرى ) ئهركىن ئاسىيا رادىئوسى(ر .ئا.ئه

 دېدىم  ئۇنىڭغا، خوشاللىقتىن قېنىمغا -»ئالالھغا يۈزمىڭ شۈكرى ! ئىجرا بوپتۇ
  .پاتماي

، مىللىتىمىزنىڭ ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهي، بۇ قهھرىماننى، غالىپ جهڭچىنى
.  ئايدا گېرمانيهدە كۆرۈشكه نېسىپ بولدى- 7 يىلى - 2005پهخىرلىك ئانىسىنى 
 : ئۇ مېنى بىر كۆرۈپال 

ئهپهندىم مهن سىزنى تونىۋاتىمهن، بىز قاچان، قهيهردە كۆرۈشكهن ئىدۇق؟ _  
  . دەپ، مهندىن تونۇشلۇق تهلهپ قىلدى_ تازا ئهسلىيهلمهيۋاتىمهن 
 يىل ئاۋال، ئاتىلىرى ياشاۋاتقان يۇرتتىن 12لىگه بۇندىن ــ خانىم مهن سى

ساالم ئېلىپ كهلدىم ــ دېگهن ۋە بىز پهقهتال ئىككى قېتىم ) كۇچاردىن(
جانابىلىرىنىڭ سودا سارىيى ئالدىدا قىسقىال ساالملىشىپ، ھال سوراشقان 

ىڭ لېكىن ئۇن. دەپ جاۋاپالندۇردۇم_ مىز يوق لىقىئىدۇق، بىزنىڭ ئارتۇق تونۇش
شۇ قهدەر ئېغىر جىسمانى ۋە روھى ئازاپتىمۇ، قىلچه زەخمىگه يولۇقمىغان زېهنى 
قابىلىيتىگه ئاپىرىن ئوقۇدۇم ۋە باشقىالرغىمۇ ئۇنىڭ ئهقلى ۋە زېهنى، روھى 

 ھهققىدە خوش خهۋەر ئىكهنلىكىجهھهتتىن ئهڭ مۇكهممهل دەرىجىدە ساغالم 
  : ا ئۇنىڭئهشۇ دەسلهپكى ئۇچرىشىش مۇراسىمىد. يهتكۈزدۈم
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بىز ۋەتهننى چوقۇم ئازات ! مېنى قولالپ، ماڭا ياردەم بېرىڭالر! بالىلىرىم« 
بۇ دەۋا ئۈچۈن بىر دولالرمۇ ئازلىق قىلمايدۇ، بىر مىليون دولالرمۇ ! قىلىمىز

غهرپ دۇنياسىدا ھهممه ئىش پۇل بىلهن يۈرىشىدىكهن، پۇل . كۆپلۈك قىلمايدۇ
ە بىر مىليون دولالر تاپساممۇ ياكى مهن كۈند! تېپىش ئۈچۈن تىرىشىڭالر

كوچىالردا ئاياق مايالپ، كۈندە بىر دۆلالر تاپساممۇ، قورسىغىمغا يهيدىغان بىر 
ناندىن ئاشقان قىسمىنى، بۇ دەۋا ئۈچۈن خهجلهيمهن، ماڭا ئىشىنىڭالر، بىز 
ۋەتهننى چوقۇم ئازات قىلىمىز، ئالالھ بىز تهرەپته، ئالالھ بىزگه ياردەم بېرىدۇ، 

دېگهن نۇتقى  مېنىڭ ئهقىدەمدە _ » ېكىن سهۋەپنى ئۆزىمىز قىلىشىمىز كېرەك ل
مېنىڭ . مهن ئهسلىدە ھېچكىم ئهمهس. ئۇنىڭ داھىيلىق ئورنىنى ئىگىلىگهن ئىدى

ئهمما مهن . ئهقىدەمدە باشقىالرنىڭ قانداق ئورۇننى ئىگىلىشى مۇھىم ئهمهس
. شىنى قهدىرلهيمهنبۇ مىللهتنى سۆيگهن كى! مىللىتىمنىڭ بىر پارچىسى

مهن مىللىتىمنىڭ . مىللىتىمنى ئوينىغان كىشىگه غالجىرالرچه ھۇجۇم قىلىمهن
بوسۇغىسىدا قاراۋۇللىق قىلىدىغان، مىللىتىمنى ئوغرىدىن ئاگاھالندۇرىدىغان، 

 .  مىللهت سهۋداسىدا كۆيۈپ غالجىرلىشىپ كهتكهن بىر ئىشىت مهن- ۋەتهن 
نى ئوقۇپ تۈگهتكىچه، ئۇنىڭ يۈرىگىدىكى مهن سۆيۈملۇك ئانىمىزنىڭ كىتاۋى

ئۇ ئالالھنىڭ ئىجابىتىگه ئېرىشكهن ئۇلۇغ بىر . ۋۇلقاندا سىماپتهك ئېرىپ كهتتىم
 !. ئۇ ئالالھنىڭ ئىلتىپاتىغا ئېرىشكهن يېڭىلمهس غالىپ بىر قهھرىمان. ئانا
 

  3   
 

ىدە شۇنداق، رابىيه خانىم ئهينى ۋاقىتتا ئائىلىسى ئۈچۈن بىر مۆجىزە سۈپىت
دۇنياغا كهلگىنىدەك، ياۋرۇپادا يهلكهنسىز، كاپىتانى بىلهن ۋە پۈتۈن بىر مىللهتنىڭ 
ئارزۇ، ئۈمىدى، ئىشهنچىسى بىلهن بىرگه ئوكيانۇسقا چۆكۈش، يهر يۈزىدىن 
يوقۇلۇش ئېهتىمالىغا دۇچ كېلىۋاتقان ئهبگاھ كېمىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن، يول 

ال يېڭىدىن ۋىسالىغا ئهمدىل ئايرىلىپ،  يى10 ۋە لىقى، تىل قىيىنچىلىقىقىيىنچى
 يىگانه ھالدا گېرمانىيهگه -ئېرىشكهن ئائىلىۋى مىهر توسالغۇسىغا قارىماي، يهككه 

 يېڭى، -دا كونا لىقىھۆرمهتلىك ئهركىن ئهپهندىم باشچى. يېتىپ كهلگهن ئىدى
كىچىك بارلىق رەئىسلىرىمىزدىن تارتىپ مېنىڭدەك ئاددى پۇخراغىچه -چوڭ 
  : ا بهيئهت قىلدىئۇنىڭغ
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سىز ! سىز ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ بايرىغى! سىز ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئانىسى« 
دەپ، رابىيه خانىمنىڭ پۈكۈلگهن قهددىنى تىك تۇتۇشقا، _ » ! بىز كۈتكهن داھى

 . ئىگىلمهس روھىنى ئۇيغۇر مىللىتىگه ئۈلگه قىلىشقا پۇرسهت بېرىلدى
 ۋاقىت ئىچىدە كىشىنىڭ ئهقلىنى ئۇ ئهركىنلىككه ئېرىشىپ شۇنچىلىك قىسقا

انى غايىگه، ئۇ چوقۇم بۇ مۇقهددەس دەۋ. راتتىالل قىلغۇدەك نهتىجىلهرنى يا
مىللىتىمىزنىڭ . ئاخىرقى مهنزىلگه يهتكۈزىشى مۇقهررەر بولۇپ قالغان ئىدى

. قهلبىدىكى ئۆچۈپ كېتىۋاتقان ئۈمۈت شاملىرى جۇاللىنىشقا باشلىغان ئىدى
ۈنمهس بىر كۆلهڭگۈ، ۋەھىمىلىك بىر قارا سايه ئۇنىڭ يۈزىنى لېكىن قانداقتۇر كۆر

توسۇپ تۇرغاندەك، ئۇنى بۇ دەۋادىن يىراقالشتۇرۇشقا، ئۇنى مهڭگۈ يهككه 
ھهرىكهت قىلىدىغان بىر ئادەمسىز قهلئهگه ئايالندۇرۇپ قويىدىغاندەك ، قورقۇنچ 

 . ھۆكۈم سۈرۈشكه باشلىدى
گه رەئىس بولۇپ ) ۇيغۇر ئامېرىكا بىرلىگىئ. (ب. ئا . ئهگهر رابىيه خانىم ئۇ« 

ئهگهر ئۇ . قالسا، چوقۇم ئىناۋىتى چۈشۈپ كېتىدۇ، چۈنكى ئۇ تىل بىلمهيدۇ
 - چهتئهلدە بىرەر تهشكىالتتا ۋەزىپىلىك ئورۇنغا ئۆتۈپ قالسا، خىتاي ئۇنىڭ مال 

دە، ئۇنىڭ يۈگۈرىشى -مۈلكىنى مۇسادىرە قىلىدۇ، بالىلىرىنى تۇتۇپ كېتىدۇ
ىققىچه بولۇپ قالىدۇ، رابىيه خانىم ئامېرىكىغا كهلگهندىن باشالپ ھهممه سامانل

كىشى ۋە ئامېرىكىلىق ئهرباپالر سىدىق ھاجىكامنى ئىزدىمهس بولۇپ قاپتىكهن، 
ئاجايىــــپ ! ھاھاھاھاھ. ئۇنىڭ خۇيى تۇتۇپ خانىمغا چىراي ئاچماس بولىۋاپتۇ

 .»! ھه
نى ئالدىن لىقىق ۋەكىل بواللمايدىغانمانا بۇالر خانىمنىڭ بۇ دەۋاغا  قانۇنلۇ

بۇ بىشارەتلهرگه ئهگىشىپ ئاسماندىن چۈشكهن . بىلدۇرگهن بىشارەتلهر ئىدى
. چېقىلغۇدەك بىر كۈچلۈك يانغىن ئۇيغۇر دۇنياسىنى كۈل قىلىشقا تاسال قالدى

تېمىسىدىكى بىر » ! رابىيه خانىم دىققهت« ب نىڭ تور بېتىدە .ئا.يهنى ئۇ
  . ئوقى ئېتىلدىكۆيدۈرگۈچ توپ 

بىراق ئالالھ ئۇنىڭ يارىتىلىشىنى ئائىلىسى ئۈچۈن بىر مۆجىزە قىلغاندەك، 
يهنى ئۇنىڭ خىتاي . مىللهت دەۋاسىغىمۇ ئۇنى يهنه بىر قېتىم مۆجىزە قىلدى

زىندانلىرىدا ئۆلۈپ كهتمهسلىكىگه، ئۇنىڭ سۈيقهست بىلهن زەھهرلىنىپ 
ماسلىقىغا كاپالهتلىك قىلغان ئالالھ كهتمهسلىكىگه، ئۇنىڭ روھى جهھهتتىن يىقىل
يهنى ئامېرىكىدا دۈشمهن تهرىپىدىن . بۇ ياۋۇز توپ ئوقىغىمۇ تاقابىل تۇرغۇزدى
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ئۇنى ئىككىنچى قېتىم ھايات ، نىمىزدابىز بۇ سۈيقهستتىن خهۋەر تاپقى
لېكىن ئۇ كېسهل كارۋىتىدىن قوپۇپال . كۆرەلىشىمىزدىن ئۈمۈدىمىز ئۈزۈلگهن ئىدى

ئۇددۇل گېرمانىيهگه يول ئالدى ۋە ئۇنى گهۋدىسى ھهرخىل تاقاقالر بىلهن قۇرۇپ 
ئالالھغا شۈكرىكى بىز ئۇنىڭدىن ئۇنچىلىك ئاسان . چىقىلغان ھالدا كۆردۇق

ئۇ مۇشۇ ھالىتى بىلهن . مىزنى ھېس قىلدۇقلىقىىپ قالمايدىغانئايرىل
بۇ داستان . قولىمىزدىكى مۇنۇ داستاننىڭ گېرمانچىسىنى يازدۇرغىلى كهلگهن ئىدى

، ئاپتورنىڭ ماھارىتى ئارقىسىدا پهقهتال رابىيه خانىم لىقىتهرجىماننىڭ ئۇستى
بۇ كىتاپ .  چىقتىئۆز قولى بىلهن يېزىپ چىققاندەك مۇۋەپپهقىيهتلىك پۈتۈپ

 تهرجىمه ئهسهرگه ھهرگىز ئوخشىمايدۇ  ئۇسلۇپ ۋە ئېستېتىك تۇيغۇ جهھهتتىن
ۋەقهلىكته بايان قىلىنغان تۇراقلىق . تىپىك ئۇيغۇر يازغۇچىسىنىڭ ئهسىرى   _

بۇ كىتاپنى ئوقىغان . جۈملىلهر پۈتـۈنلهي گېرمانچىگه ئۆزلهشتۈرىۋېتىلمىگهن
 ھاياتىدىكى تۇرمۇش ئىستىلى بىلهن، مىللىې تۇيغۇ ھهرقانداق بىر گېرمان ئۇيغۇر

بۇ كىتاپ يالغۇز رابىيه خانىمنىڭ كىشىلىك . بىلهن ئهينهن ئۇچراشقان بولىدۇ
بىئوگراپىئهسىنىال ئىپادىلهپ قالماستىن بهلكى ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ سىياسى 

 ئهنىۋى - ئهخالقىنى، ئهنمىللىتهقدىرىنى، ئومۇمى ھايات كارتىنىسىنى، 
ەتلىرىنى، بۇ مىللهتنىڭ ھهقىقىي مۇستهقىل مىللىې ساالھىيهتكه، مىللىې ئاد

مۇستهقىللىققه ئىگه، بېقىندى ئهمهس ئۆز ئالدىغا مهۋجۇت بولۇپ كهلگهن ۋە 
بۇ . شۇنداق داۋاملىشىدىغان بىر غالىپ مىللهت ئىكهنلىكىنى نامايهن قىلىدۇ

 سىياسىمىللىې روھى، ئاالھىدىلىك رابىيه خانىمنىڭ ۋە سىدىق ھاجى ئاكىنىڭ 
تاالنتى مىللهت ئۈچۈن مهڭگۇلۇك بېغىشالنغان ئهقىيدىسىدىن شهكىللهنگهن 

 !.ئهلۋەتته
 ئۆزەمنى ، بۇ كىتاپ نهشىردىن چىققاندىن كېيىن كىتاپخانىالرغا كىرسهم 

شۇنچىلىك غالىپ ھېس قىلدىمكى، ۋۇجۇدۇمدا بۇندىن ئاۋالقى چۈشكۈنلۈكتىن، 
بۇ كىتاپ بهزەن . ردىن ھېچقانداق ئهسهر قالمىغان ئىدىئۈمۈتسىزلىكتىن، قايغۇال

كىتاپخانىالردا ھىلالري خانىمنىڭ، گېرھارد شرۆدېرنىڭ كىتاپلىرى تىزىلغان 
جىهازالرغا قويۇلغان بولسا، بهزەن كىتاپخانىالردا ماۋ نىڭ تهنقىدى 

- 6يىلى -2007 دېمهك. جىهازالرغا تىزىلغان ئىدىبىئوگراپىئهسى تىزىلغان 
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  نى ،  ئىكهنلىكىرابىيه خانىمنىڭ كىم ) 1
   كىملىگىنى ، مىللىئۇيغۇر مىللىتىنىڭ  ) 2
    ،نىلىقى ئايرىمچىمىللىخىتاي مىللىتىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتى بىلهن  ) 3
خىتاي تاجاۋۇزچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتىگه نهقهدەر ۋەھشى زۇلۇم  ) 4

  نى،  لىقىسالغان ۋە سېلىۋاتقان
 ۋە غهرپتىن نېمه ئىكهنلىكىئۇيغۇر مىللىتىنىڭ نېمىگه مۇھتاج  ) 5

ن باشقا  يهنه قاتارلىق ۋە ئۇنىڭدى... نى گېرمانالرغا بىلدۈرۈشلىقىكۈتىدىغان
  .نۇرغۇن مۇھىم مهلۇماتالر ئهينهن كۆرسىتىلىدۇ

 ئهمما كىتاپتىكى بۇ ئاالھىدىلىك بىلهن رابىيه خانىمنىڭ ئۇيغۇر دەۋاسىغا 
ۋەكىل بولۇش مهجبۇرىيىتىنى گېرمانالر ھېس قىلمايدۇ ۋە ھېس قىلىشىنىڭمۇ 

 .ھېچقانداق زۆرۈرىيىتى ۋە ئهھمىيىتى يوق
سىله شۇكى ــ بۇ كىتاپتا رابىيه خانىمنىڭ كىشىلىك  بۇ يهردىكى زۆرۈرى مه

لېكىن، بىز رابىيه خانىمنىڭ ۋە . ھاياتىدىكى بايانالردىن باشقىسى بىزگه ئايان
. نىڭ يۈزدىن بىرىنىمۇ بىلمهيدىكهنمىزئىكهنلىكىسىدىق ھاجى روزىالرنىڭ كىم 

بهلكى مانا كىتاپتىكى بۇ ئاالھىدىلىكنى ھهركىم قولىدىن كېلىشىچه ئهمهس، 
 ھهرىكهتنىڭ مۇھىم بىر قىسمى سۈپىتىدە يورۇتىشى كېرەك مىللىنۆۋەتتىكى 

.  ھهمدە ئالدى بىلهن بۇ خىزمهتنى ئۆزەم باشالشقا بهل باغلىدىم. دەپ قارايمهن
دەپ قارىغان جايلىرىنى ئهينهن، _ شۇ مۇناسىۋەت بىلهن، كىتاپنىڭ ئۆزەم مۇھىم 

بىر مهزمۇندىن كېيىن، ئۆز  جۈمله تهرجىمه قىلىپ، مهلۇم -جۈملىمۇ
  .شهكلىدە بايان قىلدىم» قوشۇمچه «  قارىشىمنـى

_ دەپ نام بهردىم » رابىيه قادىر ھهققىدە داستان « قولىڭىزدىكى بۇ كىتاپقا 
 ئهۋالتقا داۋام ئېتىشىنى، -ئۇنىڭ نامىنىڭ تىلالردا داستان بولۇپ، ئهۋالتتىن

دەك مىڭ يىلالپ »  داستانى ماناس« ئۇنىڭ نامىغا ئېيتىلغان مهدھىيهلهر 
  .  ياڭرىشىنى ئۈمۈت قىلدىم

  ئابدۇرەھىمجان ئابدۇرەشىد
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  بىرىنچى بۆلۈم                                             
  

  خىسلهتلىك تۇغۇلۇش
  

4  
  

 تاغلىرىدىكى ئالتۇن ئۇ، ئالتاي.  كۈنى ئىدى- 15 ئاينىڭ - 7 يىلى -1948
 ئاتا ـ ئانىسى ۋە ئالتۇن  قازغۇچىالر ئۈچۈن بىر ئۇلۇغ ،قازغۇچى ئائىلىسىدە

 . مۆجىزە سۈپىتىدە دۇنياغا كهلدى
« دادىسى قادىرخان . بۇ مهزگىلدە ئۇنىڭ ئانىسى ئوتتۇز ياشالر چامىسىدا ئدى

ۈن، يىگىرمه ، ئالتاي تاغلىرىدىن ئالتۇن ئىزدەش ئۈچندەپ ئاتالغا» ئالتۇنلۇق 
كىشىدىن تهركىپ تاپقان بىر گۇرۇپ ئالتۇن قازغۇچى ئىشچىالرنى توپلىغان ۋە 

ئهگهر  بۇ « قادىرخان .  دالىالرنى قازغان ئىدى- ئۇالر بىلهن قانچه ئايالپ تاغ 
دەپ ئىشچىلىرىغا ۋەدە » قېتىم ئالتۇن تاپالىساق، ھهممىمىز تهڭ ئۈلۈش ئالىمىز 

ېرى بىر مىسقالمۇ ئالتۇن تاپالمىغىنى ئۈچۈن، لېكىن ئايالردىن ب. بهرگهن
ئىشچىالر ئالدىدا تهڭ قىسلىقتا قالماقتا ۋە ئۆز يېنىدىن ئۇالرغا بهلگىلىك مائاش 

  .بېرىپ كېلىۋاتاتتى 
  : شۇنداق قىيىن كۈنلهردە،  قادىرخان ئويلىنىپ غهمگه پاتتى

دېگهن  ئالتاي . ــ قانداق قىلغۇلۇق؟ كۈز پهسلىمۇ يېقىنالپ كېلىۋاتىدۇ
ئوتتۇز گىرادۇسقىچه سوغۇق بولىدىغان _ بهرداشلىق بهرگۈسىز دەرىجىدە 

  .تاغ ـ داالدا سوغۇق تېىخىمۇ قاتتىق بولىدىغان گهپ. يۇرت
ئېهتىمال ئېغىر غهم ـ .   قادىرخان جاسارەتسىز ھالدا قايتىش قارارىغا كهلدى

دىرخاننىڭ غۇسسىدىنمۇ ياكى قايتىش يولىدىكى مۇشهققهتتىنمۇ، ئشقىلىپ قا
. بالىنىڭ تۇغۇلىشىغا تېخى بالدۇر. رەپىقىسىنىڭ ئاچچىق تولغىقى قوزغالدى

بۇ ئهھۋال ئاستىدا  ھهرقانداق چارە ـ تهدبىر ! ھامىله يهتته ئايلىق تۇرسا
قادىرخان كۆپچىلىككه دەم . قىلسىمۇ، تۇغۇلغان باال ھاياتتىن تهلهيسىز ئىدى

ردىن ئانچه يىراق بولمىغان يهردە ئېقىن ئۇال. نى بىلدۈردىلىقىئالماقچى بولغان
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ئانىسى ئۆزىنى رۇسالپ تۇغۇشقا . ئۇ يورۇق دۇنيانى كۆرۈشكه ئالدىرايتتى
  !تهييارلىنىشقىمۇ ئۈلگۈرمهستىن، ئۇ  ھاياتقا كۆز ئېچىپ بولدى

نچىلىك بىر بوۋاق، ئهمما ئۇنىڭ ئاۋازى جاراڭلىق ۋە كىچىككىنه يۇمران، ئاسال
ئالتۇن قازغۇچىالر ئىچىدىكى بىردىن بىر ئايال ھهمرا قازاق ئايال، . ئىسيانكار ئىدى

ئۇنىڭ بالدۇر . ئۇنىڭ كىندىكىنى كهستى ۋە ئۇنى زاكىالپ يۆگهككه بۆلىدى
دەپ، » ! ىزەبۇ بىر مۆج« تۇغۇلۇپ ھايات قېلىۋاتقانلىقىنى ھهممهيلهن بىردەك 

  .ھاياجان ئىچىىدە تهنتهنه قىلىشاتتى
 ھارامنى ئايرىيدىغان، مۇستهھكهم ئىمانلىق - قادىرخان دىيانهتلىك، ھاالل 

ىسى بولۇپ چنىنىپ كۆككه تىكىلدى ۋە قىزنىڭ ئۈچئۇ يهرگه تىزلى. كىشى ئىدى
انا دۇنياغا كهلگهن يېڭى جانغا ئالالھتىن ئۆمۈر تىلهيتتى ۋە ئالالھقا شۈكۈر س

  . دەيتتى- ماڭا ئاتا قىلغان بۇ ھهدىيه ئۈچۈن ساڭا شۈكرىلهر بولسۇن_ ئوقۇپ 
ندە ئادىتى بۇيچه بوۋاق تۇغۇلۇپ يهرگه چۈشكه–ئۇيغۇرالرنىڭ  ئۆرپى 
شۇڭا .  كۈن كۆرمهيدىغان يهرگه كۆمۈش الزىم ئىدى ئىشلهكتهن دەسلهپكى كىرلىكنى

ارىگاھ ئارقىسىغقا چىقىپ، دە، ب_ئۇ كىرلىك ۋە باشقىمۇ نهرسىلهرنى ئالدى 
نى  كوالپ كۆممهكچى  بولۇپ،  كهتمهن ) قىيالىق( يېقىنراق يهردىكى يار تۈىي

ئۇ ! ئۇ تۇيۇقسىز يار تۈيىنى كوالشتىن توختاپ قالدى. بىلهن قازماقتا ئىدى
  ! بۇ راستىنال ئالتۇن ئىدى!  قېزىۋاتقان كىچىككىنه چۇقۇرلۇقتا ئالتۇن ياتاتتى

  .  ئۇ  ۋارقىراپ تاشلىدى-»! لتۇن، مهن ئالتۇن تاپتىمئا! ئالتۇن«  _ 
 قادىرخان ئهسلىدىكى ۋەدىسى بويىچه بارلىق ئىشچىلىرىنى يىغىپ بىر 

ئۆزىگه قالغان قىسمى بولسا، بۇ ئائىله بىر ئۆمۈر . ئۆلۈشتىن ئالتۇن تارقاتتى
ىۋاتقان، ئايالردىن بېرى قادىرخاننى تهڭلىكته قوي. باياشات ياشاشقا يېتىپ ئاشاتتى

 تهنه قىلىشقان ئالتۇن قازغۇچىالر مهسجىدكه كىرىپ، ھهربىرى ئۆز -ئۇنىڭغا تاپا
 - »قادىرخان ۋە قىزى باياشات كۈن كۆرسۇن « ئۆلۈشلىرىدىن بىر پارچه ئالتۇننى 

 ئانا قىزىنىڭ -گهن ئاتامۇشۇ ئهھۋالالردىن تهسىرلهن. دەپ تهڭنىگه تاشلىشاتتى
  : دەپ بېغىشلىدى- ھاياتىنى  خهلقى ئۈچۈن ھهديه

  » !سهن بىزگه ئهمهس خهلقىمىزگه، مىللىتىمىزگه تهئهللۇق    «
سائادەتته، -  باياشاتلىقتا، بهخت-     شۇ كۈندىن باشالپ قادىرخان ئائىلىسى باي 

 خوراملىقتا يۇرت بويى تهڭ تۇشى يوق دېگۈدەك، مهمۇرچىلىققا تولۇپ -شات 
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 دۇنياغا بۇرۇن كېلىۋالغان، ئائىلىگه مهھهللىگه، ئالتۇن قازغۇچىالرغا بهخىت 
 كىچىك قېرىنداشلىرى ئارىسىدا پهرقلىق ئىدى - ئېلىپ كهلگهن رابىيه، چوڭ 

دادىسىدىنمۇ . ىله ئىچىدىكى تهربىيهدىمۇ پهرقلىق مۇئامىلىگه دۇچ كېلهتتىھهم ئائ
سهن بىزگه ئهمهس خهلقىمىزگه، مىللىتىمىزگه  «ئانىسىدىنمۇ تهكرار ئاڭاليدىغىنى 

 .دېگهن سۆز بوالتتى» !تهئهللۇق
رابىيه بۇ گهپتىن بهزىدە تېرىكىپ ــ بۇ نېمه دېگهنلىك؟ مهن سىلهرنىڭ 

نى لىقى دەپ دومسۇيۇپ، خاپى- كىمنىڭ بالىسى ئهمىسه؟باالڭالر بولماي،
 ئانا ئۇنىڭغا -بىلدۈرگىنىدە، چۇڭقۇر ھىكمهت ۋە مهنىۋىياتقا باي ئاتا 

  : چۈشهندۈرۈپ
دېگهنلىك بولمايدۇ » سهن بىزنىڭ بالىمىز ئهمهس «ــ بۇ دېگهنلىك ھهرگىزمۇ 

ن، بىزمۇ سېنى قوزام، بهلكى سېنى ئالالھ بىزگه ھهدىيه قىلىپ ياراتقان ئىكه
 خوشنىالرنىڭ -  تۇققانالرنىڭ، خۇلۇم -يهنى ئۇرۇق . خهلقىمىزگه ھهدىيه قىلدۇق

 مۈشۈكلىرىگىچه - ھهتتا ئۇالرنىڭ ئىشىت ! ياردىمىگه ھهر زامان تهييار تۇرىسهن
  !.سېنىڭ ياردىمىڭگه ئېرىشىشى كېرەك
نى ئۈچۈن، بهزىدە خوشنىلىرىنىڭ لىقىئۇ بۇ خىل تهربىيهنى كۆپ ئاڭ

 مۈشۈكلىرى ئۆلۈپ قالسا، - الىلىرى ئاغرىپ قالسا، بهزىدە ئۇالرنىڭ ئىشىت ب
مهن تىرىشچان بولغان !  مېنىڭ ئۈستۈمدە ئىدى ئهمهسمۇلىقىبۇنىڭ جاۋاپكار«

دەپ، بىئارام بوالتتى ۋە ئۆزىنى ئهيىپلىك » !بولسام، بۇ ۋەقه يۈز بهرمهيتتى
  ) بهتلهر31 -  24 شۇ ناملىق كىتاپ(        . پ ھېس قىالتتىدە

  

  )قوشۇمچه ( 
دېمهك، بۈگۈنكى بۇ مهشهۇر ئانا، ئهينى ۋاقىتتىكى بىر يۇمران بوۋاق، دۇنياغا 

ئۇنىڭ بۈگۈنكى ماقامى، . بۇرۇن تۇغۇلۇپ قالغان، ھېلىقى كىچىككىنه سهبى ئىدى
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 ئانىالرمۇ باركى، ئهۋالتلىرىغا تهربىيه قىلغاندا -چۈنكى بىزدە شۇنداق ئاتا 
  : مهيدۇمۇنۇالرنى بىرىنجى ئورۇنغا قويماي تۇرۇپ، بالىلىرىغا نان بهر

 ياخشى ئوقۇ، بولمىسا خىزمهتسىز قېلىپ، ئاۋۇ گاداي خوشنىمىزنىڭ جېنىم باالم 
، جېنىم باالم خهقنىڭ ئىشىغا ھهرگىز !بالىسىدەك مهدىكارچى بولۇپ قالىسهن

ئۆزەم تاپقان باالغا، نهگه «ئارىالشما، بولمىسا ئاۋۇ خوشنىمىزنىڭ بالىسىدەك 
ه يولۇقىسهن، جېنىم باالم ھهقنى سۆزلىدىم دېگهندەك پېشكهللىكك» باراي دەۋاغا

دەپ، ئاۋۇ خوشنىمىزنىڭ كۇسپۇرۇچ بالىسىدەك، تۈرمىگه كىرىپ قالما، جېنىم 
!  كۆتۈڭنى قىس-باالم خىزمىتىڭدىن ئايلىرىپ قالما، جېنىم باالم ئۆزەڭنى بىل 

داداڭنى «جېنىم باالم ! جېنىم باالم قالماقنىڭ ئېتىنى سۇغار پۇلىنى ئال
جېنىم ... جېنىم باال... دېگهننى ئۇنۇتما، جېنىم باالم» گهنگه ئاناڭنى بهرئۆلتۈر
 .... باالم
ئۇيغۇر جهمئىيىتىدە ھازىرغىچه سېستىمىلىق ئهخالق تهربىيهسى،  

.  تهربىيه، سېستىمىلىق دىنىي تهربىيه بولۇپ باققىنى يوقمىللىسېستىمىلىق 
ىرىغا بهرگهن تهربىيهسىنىڭ  ئانىنىڭ بالىل-ئۇيغۇر جهمئىيىتى پهقهتال ئاتا 

 . مهھسۇلىدۇر
بهلكى   ئۆزەم . مهن ھېچكىمنى ھاقارەتلىمىدىم، ھېچكىمگه تۆھمهت قىلمىدىم

 يىلدىن كېيىن 50تارىخ . ياشاۋاتقان دەۋرنىڭ تارىخىنى يورۇتۇشقا تىرىشتىم
 يىلدىن كېيىن ئىبرەت 500 يىلدىن كېيىن تهتقىق قىلىنىشى، 100يېزىلىشى، 
دېيىلگهن ئىكهن، ئۇ پهقهتال » تارىخ كومپاس«ياق،  ! ېرەكمىدى ـ يائېلىنىشى ك

ئۆتكهن .  بېرىدىغان بىر تۈز سىزىقتۇركۆرسۈتۈپئۆتمۈش بىلهن كهلگۈسىنى 
ئۇنى دەل ۋاقتىدا خۇالسىالپ . ھهربىر كۈن، ھهر بىر ئاي، ھهر بىر يىل تارىختۇر

 بىزدەك  ان مىللهتتۇرمىغان مىللهت، ئۆتمۈشى بىلهن كهلگۈسىنى بايقىيالمىغ
بىزدەك دادىسىنى ئۆلتۈرگهنگه ئانىسىنى ئېلىپ بېرىپ، يىغالپ . بولىدۇ

  . زەبۇن، ئىپالس، زااللهتته دۇنيادىن سۈپۈرۈلۈپ تاشلىنىدۇ-قاخشاپ، خار 
چاغدا  ئۇ.  يىل ئاۋال بهزەنلهرنىڭ يېغىرىغا تهككهن ئىدىم6 مهن بۇندىن 

 ھهقىقهتنى سۆزلىيهلهيدىغان نۇرغۇن ھازىر. ئۆزەم يالغۇزدەكال ھېس قىلغان 
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ئۇ بىر كۈنى .  ئالته ياشالردىكى بالىلىق چاغلىرى ئىدى-ئۇنىڭ بهش 

خۇددى . خوشنىالرنىڭ بالىلىرى بىلهن، ھهر كۈندىكىدەك كوچىدا ئويناۋاتاتتى
بۇ . ، توساتتىن ئۇنىڭ يېنىغا بىر ئادەم پهيدا بولدىيهردىن ئۈنۈپ چىققاندەكال

ئادەمنىڭ چىرايى شۇنچىلىك خۇنىك ئىدىكى ــ ئۇنىڭ يۈزىگه قونغان چىۋىننىڭمۇ 
 يىرتىق تېرىنىڭ كۆزلىرى قىيسىق. ىشى يىراق ئهمهسكۆڭلى ئاينىپ ئۇچۇپ كېت

تىن ئۆزى، بۇرنى شۇنچىلىك پاناق ئىدىكى، ئاغىزىنىڭ ئۈستىدە ئىككى تۆشۈك
باشقا نهرسه يوقتهكال، يۇمۇلمىغان كالپۇكلىرىدىن ھىڭگىيىپ چىقىپ تۇرغان ياۋۇز 

 - بوي . چىشلىرى، ئۇنى بهئهينى ياۋا چوشقىنىڭ ئۆزىگىال ئوخشىتىپ قويغان
تۇرقىمۇ بۇ يۇرتنىڭ كىشىلىرىنىڭ يېرىمىچىلىك، ئىش قىلىپ بۇ مهخلۇق ئادەم 

مۇ يېقىنلىشىپ كېلىپ، قولىدىكى بىر ئۇ رابىيهگه تېخى. سىياقىنى كۆرسهتمهيتتى
رابىيه نهپرەتتىنمۇ ياكى قورقۇنچتىنمۇ، بىلىنىپ . قانچه دانه كهمپۈتنى ئۇزارتتى

ئۇنىڭ تاتىرىپ كهتكهن . بولماس بىر غهلىته تۇيغۇ ئىچىدە ھويلىغا قاراپ چاپتى
 : چىرايىنى كۆرگهن ئانىسى

قزادىلىك ئىلكىدە ئۇنى ــ قوزام ساڭا نېمه بولدى؟ سۆزلىسهڭچۇ ــ دەپ ئاال
  .باغرىغا باستى

ــ بىر، بىر نهرسه، ئادەمگه ئوخشىمايدىغان بىر نهرسه ــ دەيتتى ئۇ ھودۇقۇپ، 
ئانىسى ئۇنى يېتىلهپ سىرتقا چىققىنىدا، . كۆرسۈتۈپتهمتىرىگهن ھالدا سىرتنى 

ئۇ . ھېلىقى ھهربى پورمىسى كېيگهن ئادەم، كىچىك بالىالرغا كهمپۈت بېرىۋاتاتتى
  .قول ئىشارىسى قىلىپ ئۆزىنى قورقاتقان مهخلۇقنى ئانىسىغا كۆرسهتتى

ــ ۋاي جېنىم قوزام، قورقما، بۇالر يۇرتىمىزغا كهلگهن خىتاي ئهسكهرلىرى، 
 باتالىيون دېيىلىدىغان ئهسكهرلهر مۇشۇالر، بۇالر بىر نهرسه ئهمهس بهلكى - 28

 . نى پهپىلهيتتى ئاقكۆڭۈل ئاناياخشى ئادەملهر، قورقمىساڭمۇ بولىدۇ ــ دەپ رابىيه
 باتالىيون ئهسكهرلىرى، يېزا ئىگىلىكنى گۈللهندۈرۈش، دېهقانچىلىقنى - 28

راۋاجالندۇرۇش، ئىشلهپچىقىرىشنى تهرەققى قىلدۇرۇش، سانائهتنى بهرپا 
ئۇالرنىڭ . قاتارلىق نۇرغۇن ۋەزىپىلهر بىلهن، ئالتايغا بېسىپ كىرمهكته... قىلىش
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ئوتتۇزچه -شۇنىڭدىن ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهي، بىر يامغۇرلۇق ئاخشىمى يىگىرمه 
ھهممىسىال قۇراللىق . كىشى، ئۇالرنىڭ ئائىلىسىگه تۇيۇقسىز باستۇرۇپ كىرىشتى

 لىقىئۇالرنىڭ باش.  باتالىيون كوماندىلىرى ئىدى- 28ئهسكهرلهر بولۇپ، ئهشۇ 
 :قامالالپقادىرخاننىڭ ياقىسىدىن 

ــ بىز ساڭا يهتكۈدەك مۆھلهت بهردۇق، سهن بۇرجۇئاز، ئاق سۆڭهك ئۇنسۇر 
سېنىڭ تېخى ! پارتىيهنى، ماۋجۇشىنى كۆزگه ئىلماي، بۇيرۇقنى ئىجرا قىلمىدىڭ

 جايالر ھازىردىن باشالپ -بۇ ئۆي ! ئۆينى دەرھال بوشات! كۆرگۈلۈكۈڭ بار
ــ دەپ ! ېڭهڭدىن ئىس چىقىرىمىزئهگهر قارشىلىق قىلساڭ م. پارتىيهگه ئائىت

بىر ياقتىن بولسا ياۋايى قاۋان تۇڭگۇز تهلهتلىك . قاتتىق ھهيۋە قىالتتى
باسقۇنچىالر ئۆي بىساتلىرىنى، شىرە، ئۈستهل، ئىشكاپالرنى ئىشىكتىنمۇ، 

  :قادىرخان. دېرىزىدىنمۇ سىرتقا ئاتماقتا ئىدى
ندا كىچىك بالىالر يامغۇردا چ بولمىغاېۈن بىر ئاخشام ۋاقىت بېرىڭالر، ھــ بۈگ

. قالمىسۇن، مهن ئهته كۈندۇزى ئۆينى بىكارالپ بېرەي ــ دەپ ئۇالرغا يېلىنهتتى
. لېكىن ئۇنىڭ تهلهپلىرى دۆشكهلىنىش، تامغا ئۈستۈرۈلۈش بىلهن جاۋاپلىناتتى

ئۆز ئۆيىدىن قوغلىنىپ، قورو ئالدىدا ــ ئوچۇق كوچىدىال يامغۇرنىڭ ئاستىدا 
  .  تاڭ قالغان ئىدى-ىله ھاڭ قالغان بۇ ئائ

 ) بهتلهر-31 ۋە – 30 – 29شۇ ناملىق كىتاپ ( 

 
  )قوشۇمچه ( 

شۇنداق، قادىرخان ئائىلىسى بۈگۈن كۆرىۋاتقان بۇ قىيامهت، پهقهت بىرال 
بهلكى ھهر بىر ئۇيغۇر .  ئاپهت ئهمهس-ئائىلىنىڭ بېشىغا كهلگهن بااليى 

م بولمىغان، خىتاينىڭ ئىشغالىيىتىگه ئائىلىسىگه ــ يهنى روھى جهھهتتىن تهسلى
باش ئهگمىگهن، جان بېقىش ئۇچۇن تهڭرىسىنى تهڭگىگه تېگىشمىگهن، ئالالھنى 

بولمىغان، ھهر » كوممۇنىست«ئۇنتۇپ ماۋغا چوقۇنمىغان، كۈن كهچۈرۈش ئۈچۈن 
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خىتاي خهقته ئىمان بولمىغان «تنى ناھايىتى تىزال ئۇنتۇپ، بىراق، بۇ دەھشه
دەپ، ياش ئهۋالتلىرىنى، ئۆز بالىلىرىنى خىتايغا قۇل قىلىپ » بىلهن ئىنساپ بار

ئانىلىرى باركى، بۇالردا -بېرىش يولىدا تهربىيلىگهن، مىليونالرچه ئۇيغۇر ئاتا
شۇنداق . يوقالغانمۇ ىتى ئهمهس، بهلكى ئىنسانلىق خۇسۇسىيئۇيغۇرلۇق روھىال

بىزگه ئهسكىلىك قىلىۋاتقان خىتايالر  «نۇرغۇنلىغان تهربىيهچىلىرىمىزمۇ باركى، 
دەپ، يېڭى بىر »  ئهمهس بهلكى كوممۇنىسىتالر، كوممۇنىستىك دىكتاتۇر تۈزۈمى

نى لىقىئهۋالت ئۇيغۇردا، كهلمهكچى بولىۋاتقان خىتاي دېموكراتىك ھۆكۈمران
زوزۇڭتاڭ، جىنشۇرىن، ياڭزىڭشىڭ، شىڭ  « .سۆيۈش روھىنى يېتىلدۈردۇ

شىسهي، گومىنداڭ ئۇيغۇرالرغا بهك يامانلىق قىلغان، گۇڭسهنداڭ ــ پارتىيه 
دەپ، ۋەتهن ئىچىدە، ھهر بىر گۇرۇپ ۋە ئائىلىلهردە مۇشۇ ھىكايه بولۇپ » ياخشى
 توم كىتاپالردىمۇ، ئىش قىلىپ ھهممىال تهشۋىقات ۋاستىلىرىدا، -توم . تۇراتتى

بۇ ئهۋزەللىكتىن . تايالر ئهسكىلىك قىلغان دېيىش مۇمكىن ئهمهس ئىدىخى
 چهكسىز پايدىالنغا خىتاي ھۆكۈمرانلىرى، خىتاينىڭ زەربىسىگه ئۇچرىغان

 تۇيغۇدىن مىللىى ئهۋالتلىرىنى ئاساسهن چئۇيغۇرالرنىڭ ئىككىنجى ۋە ئۈچىن
ايالندۇرۇپ  پاكىزە ئۇيغۇرچه سۆزلهيدىغان خىتاي نهسلىگه ئ-ئايرىپ، پاك 

 . بولدى
لېكىن بىز چهتئهلدە خىتاينى خىتاي دېيهلهيدىغان، ئهركىن دۇنيادىمۇ، 

 سىياسى « سهھنىدە ئهمهس، بهلكى ئۆزىمىز قۇرۇپ چىققان سىياسىخهلقئارالىق 
كوممۇنىستالر، خىتاي كوممۇنىستلىرى پاالن قىلدى ــ  «دىمۇ »  ئېقىملىرىمىز

لىق قىزلىرىمىزنى ئىچكىرىگه ئېلىپ كهتتى ــ  ياش18يهي، خىتاي كوممۇنىستلىرى 
 . دەپ يۈرمهكتىمىز» يهي، ئاقىلهي، كۆكىلهي، كوممۇنىستالر ئادەم ئهمهس

مېنىڭ بوۋامنى ئاتقانالر، ئۇنىڭ دادىسىنى ئاتقانالر، مېنىڭ دادامنى سۈرگۈن 
! قىلغانالر، مېنى تۈرمىگه قاماپ قىينىغانالر كوممۇنىستالر ئهمهس بهلكى خىتايالر

سهئىدىيه ئۇيغۇر  «نى، »  ئۇيغۇر دۆلىتى «نى، »  كۆك تۈركلهر «نى، » ھۇنالر« 
 شهرقى «نى، »   تۈركىستان ئىسالم جۇمهۇريىتىشهرقى «نى، »  دۆلىتى

.  نى يوقاتقان تارىخىي دۈشمىنىمىز شۇ  خىتايالردۇر»  تۈركىستان جۇمهۇريىتى
چوڭ  «نامىدىكى »  تايالردېموكراتىك خى« بۈگۈن غهرپ ئهللىرىدە ئاتالمىش 

 تۈركىستان شهرقى «قۇرغۇچى خىتايالرمۇ، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ يهنى ــ »  جۇڭگو
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مېهرىبان ئانا يۈرەك پارىلىرىنى يامغۇردىن . يامغۇر شىددەت بىلهن ياغماقتا

.  بېشىغا ئهديال، ۋە پهلتوالرنى ياپاتتى-مۇداپىئه قىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۈستى 
رابىيهدىن ئىككى ياش كىچىك سىڭلىسى ئارزۇگۈل رابىيهنىڭ قوينىغا كىرىۋېلىپ، 

الىتى كىشىنىڭ يۈرىگىنى شۇنچىلىك غۇبارسىز تهلمۈرەتتىكى ئۇنىڭ بۇ ھ
ئىككى ياشلىق كىچىك خهلچهمنى ئانىسى باغرىغا بېسىپ تېنچالندۇرۇشقا . ئېزەتتى
 بىرىگه -، زۆھرە ۋە ھهجهرلهر بولسا بىر )جۈمه(جۈمهك . تىرىشاتتى

  :قىستىلىشىپ تۇرۇپ يىغاليتتى ۋە بۇ دەھشهتنىڭ سهۋىۋىنى سورايتتى
وغالپ چىقارغان؟ بىز ئۇالرغا نېمه ــ بۇ قانداق ئادەملهر بىزنى ئۆيدىن ق

  .قىلغان؟
ــ بۇالر ئهينى ۋاقىتتا كوچىدا كىچىك بالىالرغا كهمپۈت تارقاتقان ھېلىقى 

  .كىشىلهر ــ دەيتتى ئاقكۆڭۈل ئانا چۈشهندۈرۈپ
بىر كېچه شۇنداق ئوچۇق ئاسماننىڭ ئاستىدا، يامغۇر بىلهن جهڭ قىلىپ تاڭ 

.  ماكان تۇتۇشقا كىرىشتى-شالپ يېڭى ئۆي ئاتقۇزغان بۇ ئائىله ئهتىسىدىن با
سارسۈمبىدىن تهخمىنهن ئۈچ چاقىرىمچه يىراقلىقتىكى دۈمبازار دېگهن 

 جاي سېلىشقا كىرىشكهن -مهھهللىدىن يهر تۇتۇپ، يېقىن دوستلىرى بىلهن ئۆي 
 : تهكرار–قادىرخان بالىلىرىغا تهكرار 

كى ئهكسىچه بهخىتلىك ــ بىز ياشىشىمىز كېرەك، بىز ئۆلمهسلىگىمىز كېرەك
 - قادىرخان ئهل . ئائىله قۇرۇپ ياشىشىمىز الزىم ــ دەيتتى غۇرۇرلىنىپ

ئاغىنىلىرىنىڭ ياردىمى بىلهن پات ئارىدىال شۇنداق ئازادە، كۆركهم بهش 
جۇماك بىلهن مهمهت بىر . ئېغىزلىق ئۆينى پۈتتۈرۈپ ئولتۇراقلىشىۋالدى

ئايرىم مېهمانلىق ھۇجرىمۇ بېزەلگهن . ھۇجرىدا، قىزالر بىر ھۇجرىدا كېچىلهيتتى
ھويال ئىچىدە ۋە . ھويلىنىڭ ئالدىغا كۆكتاتلىق باغچىسى بهرپا قىلىندى. ئىدى

ھويلىنىڭ ئارقىسىدا غاز، تۇخا، ئۆردەكلهر غاقىلدىشىپ، ئۆچكه، قويالر 
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 دەرەخ، ئۆسۈملۈك ۋە بارلىق جانىۋارالر، پۈتۈن -ــ تاش، چالما، دەل 
تهبىيئهت ئىنساننىڭ بهختى ئۈچۈن ۋە ئىنساننىڭ ھوزۇرلىنىشى ئۈچۈن 

 .يارىتىلغان ــ دەيتتى قادىرخان ھهر دائىم بالىلىرىغا نهسىههت قىلىپ
 توسۇپ، يهككه تاپاۋەتچىلهرنى  كىچىك بۇرجۇئازالرنىڭ يولىنى-چوڭ 

يىغىشتۇرۇپ، ھهممىنى كوللىكتىپلهشتۈرۈش، كوپىراتىپلهشتۈرۈشتىن ئىبارەت 
قادىرخانمۇ بۇ تۈزۈمگه . خىتاينىڭ خاتا سىياسهتلىرى ھۆكۈم سۈرۈشكه باشلىدى

بويسۇنۇپ، شهھهردىكى بىر ساتراچخانىدا كۈنىگه سهككىز سائهتلهپ ئىشلهشكه 
اتلىقتىن ئېلىنغان مهھسۇالتالر ۋە قادىرخاننىڭ مائاشى كۆكت. مهجبۇر بولدى 

بىلهن بۇ ئائىله دۈمبازار بويىچه تهخمىنهن يۈز ئائىلىلىكلهر ئىچىدە تاپاۋىتى 
 . كۈنى ئوبدان ئائىلىدىن بىرى بولۇپ قالدى-ياخشى، ھالى 

 ئاخشاملىرى تىنىم -رابىيهنىڭ ئانىسى چوڭ قىزلىرى بىلهن ئهرته 
 قېپى، كىيىم ياپقۇچ، ئىشىك، دېرىزە پهردىلىرىنى تاپماستىن ياستۇق

 -كۆڭلى ئوچۇق، يۈزى يورۇق، مېهماندوست بۇ ئائىلىگه يىراق. كهشتىلهيتتى
  :قادىرخان. يېقىندىن مېهمانالر كېلىپ تۇراتتى

مېهمان دېگهن پادىشاھتۇر، شۇڭا ئۆيدە مېهمان بار چاغدا توخۇنى تاخ،  «
 ئۇ مېهمانغا قىلىنغان ھۆرمهتسىزلىك مۈشۈكنى پهش دېيىش ياخشى ئهمهس،

مېهمان كهلگهنلىكى چاغدا . گىتهتتىۆدەپ، بالىالرغا دائىم ئهدەپ ئ»  بولىدۇ
قادىرخان مېهماننى ھۆرمهتلهپ ئىشىك تۈيىدىن ئورۇن ئېلىپ، مېهماننىڭ 

ئۇنىڭ رەپىقىسى بولسا كهشتىلهنگهن تهكىي، ياستۇقالرنى . خىزمىتىدە بوالتتى
  .ېقىنىغا قويۇپ راھهتلهندۈرۈشكه تىرىشاتتىمېهمانالرنىڭ ب

.  خۇلقى ۋە چىراي كۆرۈنىشى دادىسىنى تارتقان ئىدى-رابىيهنىڭ مىجهز 
ىدىن ئېگىلىپ چۈشكهن تۈز قاڭشىرى، يوقۇرقهھۋە رەڭگه مايىل يوغان كۆزلىرى، 

قادىرخان . ئىشقىلىپ ھهممه جهھهتتىن كىشىلهر ئۇنى دادىسىغا ئوخشىتاتتى
ا ۋەتهن پىدائىلىرىدىن بولغاچقا دائىم دېگۈدەك ۋەتهننىڭ كېلهچىكى ئهينى ۋاقىتت

ئهمما ئاقكۆڭۈل رەپىقىسى بولسا بۇنداق چوڭ ئىشالرغا . ئۈستىدە قايغۇراتتى
 -ئۇنىڭ ياخشى كۆرىدىغىنى ئۆي ئىشى، مۇزىكا ۋە گۈل . قىزىقمايتتى

 -ېقىن ھهپتىدە بىر قېتىم مهھهللىدىكى ي. چېچهكلهردىن خهۋەر ئېلىش ئىدى
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قادىرخان بالىلىرىنىڭ ھهممىسىگه دېگۈدەك ئالته يېشىدىن باشالپال دىنىي 
كۆپۈنچه . تهربىيه، قۇرئان سۈرىلىرى، ھاالل ـ ھارام ھهققىدە ساۋات بېرەتتى

ىن بالىلىرىنى شىرەنىڭ ئهتراپىغا چۆرىدەپ ۋاقىتالردا ئاخشاملىرى تاماقتىن كېي
  كهچكهن ۋەقهلهر، -ئولتۇرغۇزىۋېلىپ، چۆچهك سۆزلهپ بېرەتتى ۋە ئۆتكهن

ۋەتهن قۇتقۇزۇش ئۇرۇشلىرىدىكى قهھرىمانلىقالر توغرىسىدا ھاياجان ئىلكىدە 
ھازىرقى زۇلۇم ئۈستىدە سۆزلىگىنىدە بالىلىرىغا دىققهت . ىتسۆزلهپ كېتهت
ىالردا ھهرگىزمۇ بۇنداق گهپلهرنى ئېغىزدىن چىقارماسلىقنى قىلىشنى، كوچ

 :شۇنداق چاغالردا. تاپىاليتتى
ــ نېمىشكه بىز ھهردائىم ۋەتىنىمىزنى خىتايالرغا تارتقۇزۇپ قويىمىز دادا؟ 

قادىرخان ئۇنىڭغا . بۇنىڭ سهۋەبى زادى نىمه؟ ــ دەپ تېرىكهتتى جۇماك
  :چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دەيتتى

. م بىزنى بۇ كۈنلهرگه كهلتۈرۈپ قويغان كۈچلۈك مىللهتلهردۇربالىلىرى «
بىر چاغالردا بىزمۇ . ئۇالر بىزنىڭ كۈچلىنىپ قېلىشىمىزنى ھهرگىزمۇ خالىمايدۇ

كۈچلهنگهن ئىدۇق، قولىدا قورال تۇتالىغۇدەكال ئهپتى بار ئۇيغۇر ئهرلىرى 
ىمىز ئۆيلىرىگه يۈز مىڭالرچه يىگىتلىر. سېپىمىزگه قېتىلىپ، جهڭگه قاتناشقان

لېكىن شۇنداقتىمۇ بىز شۇنىڭغا ئىشىنهتتۇقكى ــ . هلمهي قۇربان بولغانېلقايتىپ ك
بۇ ۋەتهن يېقىندا بىزنىڭ بولىدۇ، بىز غهلبه قىلىمىز ــ بۇ ئىشهنچ بىلهن جهڭ 
قىلىپ، تېخى يېقىنقى زاماندا كۈچلۈك دۈشمهننىڭ ئۈستىدىن غالىپ كېلىپ، 

 خىتاي مهغلۇپ بولغان بىلهن رۇسالر بىزنىڭ .ئىككى قېتىم دۆلهت قۇردۇق
  ».ئهركىنلىگىمىزنى راۋا كۆرمىدى، بىزنى خىتايغا سېتىۋەتتى

  ) بهتلهر-36 ۋە 33-32- 31شۇ ناملىق كىتاپ ( 

  
  )قوشۇمچه ( 

شۇنداق مهرھۇم قادىرخان ئاكا بالىلىرىغا تهربىيه قىلىپ، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ 
نىدەك، بۇ پاجىئهلهر ھهققىدە لىقىرغا باغمۇنقهرز بولىشىدىكى سهۋەپنى رۇسال

لېكىن . نۇرغۇن ئاتا ئانىالر ئهينى دەۋردە بالىلىرىغا شۇنداق چۈشهنچه بېرەتتى
ئۇنىڭ ئاۋام خهلققه ئايان . ھازىرغىچه بۇ تارىخ ھهقىقىي يۈزىنى كۆرسهتمىدى
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 ماناس دەرياسى بويىدا «دېمهك، بىزنىڭ ئىنقىالۋىمىز ھازىرغىچه ئاتالمىش 
كىملهر؟ قايسى جاھانگىر دۆلهتلهر قانچه قېتىم توختىتىلدى؟ قايسى شهرتنامه؟ » 

بۇ شهرتنامىالرنى ئۆز قولىمىز بىلهن ئىجرا قىلدۇردى؟ بۇ تېمىدا باشقىچه 
  . دەپ قارايمهن-توختىلىش الزىم
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قادىرخاننىڭ كۆكتاتلىق . شۇنداق گۈزەل ھاۋالىق ياز كۈنلىرىنىڭ بىرى ئىدى
چېلهكلهردە سۇ توشۇپ ئېتىزىلىرىدا سهككىز نهپهر خىتاي ئېتىزنى ئاغدۇرۇپ، 

 ئاراملىرىنىمۇ بىر قانچه خىتاي سىرىپ سۈپۈرۈپ -ھويال . يهرنى سۇغارماقتا
ئۇدۇل خوشنىالرنىڭ ھويلىسىدا بولسا ئىككى نهپهر خىتاي . تازىلىق قىلماقتا

كوچىالردا ئورۇندۇق قويىۋالغان خىتايالر . دوختۇر كېسهل بالىالرنى داۋالىماقتا
 ياش ئهرلهرنىڭ چاچ، ساقاللىرىنى چۈشۈرۈپ، - كهچكهن قېرى -ئۆتكهن 

 .قىلماقتا ئىدى»  خهلق ئۈچۈن خىزمهت «راستىنال 
بۇندىن ئاۋالمۇ خىتايالر بىلهن تونۇشلۇق مۇناسىۋىتى ئورناتقان بهزەن 
ئۇيغۇر، قازاقالر بولسا، ئۆز ھويلىلىرىدا ئۈستهل، ئورۇندۇق قويۇشۇپ، چاي، 

  .داستۇرخان سېلىشقان ئىدى
دەپ قارايدىغان بۇ ئۇيغۇرالرغا ئهگهر »  اندوستلۇقنى ھهممىدىن ئۇلۇغمېهم «
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:  تهربىيه قىلىپ مۇنۇالرنى ئېيتاتتى مۇشۇنداق چاغالردا قادىرخان بالىلىرىغا
.  بالىلىرىم، بىز مهلۇم ۋاقىت بۇ مېهمانالر بىلهن بىرگه ياشىشىمىز مۇمكىن«

 .»ئهمما شۇنداق بىر كۈنلهر كېلىدۇركى ئۇالر ۋەتىنىمىزنى تاشالپ كېتىدۇ 
خىتاي ھۆكۈمىتى ئالتايدا قانچه مىڭلىغان ئۇيغۇرنى يېڭىدىن تۇتقۇن 

تاي بىلهن ئۇيغۇرالر  ۋە نۇرغۇنلىرىنى ئۆلتۈرگهنلىكى سهۋەپتىن، خىلىقىقىلغان
لېكىن كوچا . مۇناسىۋىتى سوغاقلششىىقا باشلىدى» دوستلۇق « ئارىسىدىكى 

خىتايالر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ دوستلۇق  «دوقمۇشلىرىدكى زوۋۇكالردىن يهنىال 
دېگهندەك » مۇناسىۋىتى مهڭگۈ بۇزۇلمايدۇ، بۇ ئىككى خهلق مهڭگۇ ئايرىاللمايدۇ 

 . اتتىتهشۋىقاتالر ئاڭلىنىپ تۇر
بىر كۈنى كېچىسى رابىيهنىڭ دادىسى يېقىن دوستلىرى بىلهن مېهمانلىق 

  : قارشى ئولتۇرۇپ پاراڭلىشىپ مۇنداق دېيىشكهن ئىدى-ئۆيدە قارىمۇ 
تۈرۈپ  بىز دىققهت قىلمىساق بولمىغۇدەك، بۇالر بىزنىمۇ بىر كۈنى ئۆل

  .يوقىتىدىغاندەكال قىلىدۇ 
ىڭ جاسۇسلىرى يامراپ كېتىپتۇ ــ دىدى ــ شۇنداق، ھهر تهرەپته ھۆكۈمهتن

  . ئۇنىڭ سۆزىنى قۇۋۋەتلهپ پهس ئاۋازدا ئۇالرنىڭ بىرسى
شۇنداق سۆھبهتلهر بولغاندا قادىرخاننىڭ بالىلىرىمۇ چوڭالرنىڭ گېپىگه 

بۇنداق سۆزلهرنى  «: قادىرخان بالىلىرىنى ئاگاھالندۇرۇپ. قۇالق ساالتتى
ولماڭالر، بولمىسا يهنه يامغۇرلۇق كېچىدە ھهرگىزمۇ سىرىتتا ئېغىزغا ئالغۇچى ب

  .دەيتتى» تاالدا قالىدىغان ئىش بولىدۇ 
ئالتايغا كىرگهن دەسلهپكى خىتاي ئهسكهرلىرى بىلهن بىرگه خىتاي 
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  باتالىيون بىلهن بىرگه ئالتايغا كىرگهن بىڭتۈەنلىك خىتايالر باشقا - 28
تېنچلىق پهيتلىرىدە بىڭتۈەنلىك . ئهسكهر خىتايالرغا قارىغاندا پهرقلىق ئىدى

توپ ئۇيغۇرالر بارلىكىن كوچىالردا بىر . ئىشلهيتتى ئېرىقالردا -خىتايالر ئېتىز 
شۇنىڭ بىلهن يۇرتنىڭ .  بهش نهپهر خىتاي كۆزگه چېلىقاتتى-ت يهردە تۆ

  . ئاستا ئۆزگىرىشكه باشلىدى-قىياپىتى ئاستا 
ھه دېسىال . تهكشۈرلۈش ھهرىكىتى باشالندى» ئىديهسى « ھهربىر ئۇيغۇرنىڭ 

دېگهن شۇئارالر تامالرغا »  گۇمانلىق ئۇنسۇر «ى ، ياك» ئىنقىالپقا قارشى ئۇنسۇر «
بىر . ئۇنىڭغا ئهگىشىپ ئۆي ئاختۇرۇش ھهرىكىتىمۇ باشالندى. چاپلىنپ تۇراتتى

كۈنى ئۆي ئاختۇرىدىغان ئهسكهرلهر قادىرخاننىڭ ئۆيىگه كهلكۈندەك شىددەت 
ر ئۇالر بىر قاپاقنىڭ ئىچىگه قادىرخان يوشۇرۇپ قويغان بى. بىلهن بېسىپ كىردى

ئۇالر بۇنىڭلىق بىلهن بولدى قىلىشماي . قانچه پارچه ئالتۇننى تېپىۋېلىشتى
  .قادىرخاننىمۇ بىرگه ئېلىپ كېتىشتى

باشقا يهرگه يوشۇرغان ئالتۇننى « ھهر كۈنى ئايىغى ئۈزۈلمهيدىغان سوراق 
دەپ قورقۇتۇشالر، تهن جازاسى بېرىپ »  تاپشۇر، بولمىسا تىرىك قۇتۇاللمايسهن

 -ۇپ قىيناشالر، ئالته ئايغا سوزۇلغان سوالق خانىدىكى قىيىن قاتتىق ئۇر
قىستاقتىن كېيىن، قادىرخان رەپىقىسىنىڭ زىننهت بۇيۇملىرىنى يىغىپ 

ئۇنىڭ تاياق زەربىدىن يارىالنغان . ئهسكهرلهرگه تاپشۇرۇپ بېرىپ قۇتۇلدى
يىن شۇنىڭدىن كې. بهدەنلىرىگه مېهرىبان رەپىقىسى كاال گۆشى تېڭىپ ساقايتتى

نېمه ئۈچۈن _ ئۇ بهزىدە يىغالپ كېتهتتى ۋە . قادىرخان كهم سۆز بولۇپ قالدى
  . بىز بۇ ئېغىر كۈنلهرگه قېلىشىمىز كېرەك؟

  :  ئۆزىگه جاۋاپ بېرەتتى- يهنه ئۇ ئۆز
 ئاشكارا، -بىز ئۇيغۇرالر ئاق كۆڭۈل خهلق، بىز ئاددى ساددا، ئوچۇق _ 

ن، تىجارەتنى ياخشى كۆرىدىغان، ئۆز مېهماندوست خهلق، بىز سهنئهتنى سۆيىدىغا
  .ھاياتىدىن مهمنۇن بولۇپ ياشايدىغان خهلق

  ) بهتلهر-41 ۋە 40-39- 38شۇ ناملىق كىتاپ ( 
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  )قوشۇمچه ( 

خىتايالر مهيلى ماۋ دەۋرىدە بولسۇن، مهيلى جىياڭ دەۋرىدە بولسۇن شۇنداق 
كى، ئۇالر باشقا  ئهنئهنىگه ئىگه خهلقمىللى تهبىيئهتكه، مىللىبىر ئۆزگهرمهس 

مىللهتكه بىرەر زۇلۇمنى راۋا كۆرسه،  بۇ زۇلۇم ھهرگىزمۇ ئۇالرنىڭ 
ھۆكۈمرانلىرى ۋە ھاكىمىيهت قاتلىمىنىڭ بۇيرىغى بىلهن ئهمهس بهلكى ئۇالرنىڭ 

كۇڭزى مۇنداق دەپ »  ئهۋلىياسى «خىتايالرنىڭ .  تهبىيئىتى سهۋەپلىكتۇرمىللى
  :تهلىم بهرگهن ئىكهن

نىڭ ئۆيىنى ئىجارىگه ئالماقچى بولساڭ، دەسلهپكى يىلى سهن بىر كىم« 
. ئۆي ئىگىسى ئۆز ئۆيىدە خاتىرجهم تۇرسۇن. ھويلىسىنى ئىجارىگه ئېلىپ ئولتۇر

ئۆي ئىگىسى ئىچكهركى قازناق ئۆيىدە . ئىككىنجى يىلى داالن ئۆيىنى ئىجارىگه ئال
ئۆي ئىگىسى ى يىلى ئۆيلهرنىڭ ھهممىسىنى ئىجارىگه ئال، چنىئۈچ. سۇنئولتۇر

!  جاي ساڭا تهئهللۇق-ئۇندىن كېيىن بۇ ئۆي . ھويلىدا تۇرسىمۇ بولىۋېرىدۇ
ناملىق » خىتاينىڭ ئورتا ئاسىياغا تاجاۋۇزى « سابىت ئۇيغۇرى ئابدۇراھماننىڭ (

  .») كىتاۋىدىن
ئاينىڭ -12دۆلهت رەئسى بولغاندا شۇ يىلى ( يىلى جىياڭ زېمىن - 1993

  : ن بىر ئوچۇق باياناتىدا مۇنداق دېگهنئېالن قىلغا)  كۈنلىرى-14
غهربى شىمالدىكى مىللهتلهر ئىگىلهپ تۇرغان تۇپراق مهملىكهتنىڭ « 

ئازسانلىق مىللهتلهرمۇ جۇڭخۇا ئائىلىسىنىڭ بىر . تهڭ) ئۈچته بىرىگه(3/1
شۇڭا ئۇ يهرلهرگه ئىچكىرى ئۆلكىلهردىن ئېقىپ كېلىۋاتقان خىتايالر . قىسمى
. رىگه مۇۋاپىق ئىش تاپىدۇى يىلى ئۆزلىچالر كهلگهن بىرىنئۇ. ۇنسىز ئهمهسقان

ى يىلى بولسا ئۇالر چنىئۈچ. ىگه مۇۋاپىق ماكان تاپىدۇى يىلى ئۆزلىرچئىككىن
  .»يۇرتلىرىغا قايتماي ئهشۇ غهربى شىمالغا يهرلىشىپ قالىدۇ 

كۇڭزى بىلهن جىياڭنىڭ ئارىسىدا ئىككى مىڭ يىللىق زامان مۇساپىسى 
لېكىن كۇڭزى .  تۇتاشىماي، ئۇالرنىڭ يهر ئىگىلهش مهپكۇرەسى بىربولىشىغا قار
ئۇنداقتا . زېمىن ھهرگىزمۇ بىر پارتىيهنىڭ ئهزالىرىدىن ئهمهس بىلهن جىياڭ

ئالتايغا كېلىپ، كىچىك رابىيهلهرگه كهمپۈت بېرىپ، كېيىن ئۇالرنىڭ ئۆيىنى 
رنىڭ خهزىنىسىنى  ئېرىقلىرىدا ئىشلهپ بېرىپ، كېيىن ئۇال- تارتىۋالغان، ئېتىز 

تارتىۋالغان خىتاي بىلهن، بۈگۈن ياۋرۇپادا، ئامېرىكىدا ۋە پۈتۈن غهرپ ئهللىرىدە 
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پ، ئۇنىڭ مۇقددەس زىمىنى ئۈچۈن داالي الماغا مۇرىت توپالپ بېرى
 ئىرادىسىنى، ئازاتلىققا بولغان مىللىكۈرەش قىلىدىغان روھىنى، پۈكۈلمهس 

  ! دەپ كىم كاپالهتلىك بېرەلهيدۇ_  ئۈمىدىنى تارتىۋالمىدى -ئىشهنچ 
خىتاي بىزگىمۇ كهمپۈت بهرمهكچى بولغاندا، لېكىن بىز بالىالر ئهمهس بهلكى 

. تا مىللهتنى ئازات قىلىدىغان ئهرباپالر ئىدۇقھهت! چوڭ ئادەملهر ئىدۇق
خىتاينىڭ يامان غهرىزىنى بىلگىنىمىز ئۈچۈن ئۇالرنىڭ كهمپۈتلىرىنى رەت 

 ئىرادە تىكلهپ چىقىشقا بهل باغلىغان مىللىقىلىپ، ياۋرۇپادا بولسىمۇ پاكىز بىر 
 للىمىئهپسۇس، يولىمىز قايتا توسۇلۇپ، قۇرۇپ چىىقىشقا ئازال قالغان . ئىدۇق

ماناس  «بۇ ئاتالمىش . نىڭ قولى بىلهن پاچاقالندى» ئۆز كىشىلىرىمىز « بارىگاھ 
بولۇپ، بىر قانچه يىللىق مۇساپه بىزدىن »  دەرياسى بويىدا قايتا توختاپ قېلىش

ئهگهر بىز مۇشۇ سۆلىتىمىز بىلهن خىتاي بهرگهن كهمپۈتنى . يىراقالپ كهتتى
نىال ئهمهس، تۇمۇرىمىزدىكى   ياشلىق قىزلىرىمىز16ياالپ يۈرسهك، 

دەپ شوراپ ئېلىپ »  ئىچكىرىدىكى كېسهللهرگه قان ياردىمى« قېنىمىزنىمۇ 
_ »   ياشلىق قىزلىرىمىزنى ئېلىپ كهتتى يهي16« ئۇ چاغدا ھازىرقىدەك . كېتىدۇ

تۇمۇرىمىزدىكى قاننى شوراپ  «   دەپ ئاقسارايدا دوكالت بېرىشنىڭ ئورنىغا
ماناس دەرياسى بويىدا توختاپ « مانا بۇ .  ھالغا كېلىمىزدەيدىغان» كهتتى يهي 
  !نىڭ مىللىتىمىزگه بولىدىغان زىيانلىرى»  قېلىش

 قېتىم توختاپ 3» ماناس دەرياسى بويىدا «  بىز ھازىرغىچه ئاتالمىش 
بىز ماناستا ئهمهس، ياۋرۇپادا، ئهركىن !  يىل توختىدۇق4ئاخىرقى قېتىم . قالدۇق

لېكىن بۇ دەريادىن ئۆتۈش ئۈچۈن ئاران سېلىنغان . ئىدۇقدۇنيادا توختىغان 
بۇ تارىخنى . بۇ بىر تارىخ! كۆۋرۈكنى بۇزۇشقا ئىنتىلىۋاتقانالرمۇ يوق ئهمهس

يېزىش، تهتقىق قىلىش، يهكۈنلهپ چىقىپ يولىمىزنى ئېچىش ھهربىر ئۇيغۇرنىڭ 
  .ئۇيغۇرلۇق مهجبۇرىيىتى دەپ قارايمهن
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 ماۋ بارلىق زىيالىالر ۋە پىكىر ئهھلىلىرىنى  ـ ئهتىياز پهسلى1957
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تىكى گهپلهر مهكتهپ« رابىيهنىڭ ھهدىلىرى ئۇ مهكتهپتىن قايتىپ كهلگهندە 
 ئانىمىزنىڭ بىزگه چۈشهندۈرگهنلىرى توغرا، بىز ئاتا - مۇھىم ئهمهس بهلكى ئاتا 

. دەپ ئۇنىڭغا چۈشهنچ بېرەتتى»  ئانىمىزنىڭ سۆزىنى قۇالقتا تۇتىشىمىز الزىم -
مهكتهپته دەرستىن .  مهسىلىلهرگه قىزىقاتتىسىياسىشۇڭا ئۇ دائىم دېگۈدەك 

دەپ ئۇنى »  زادى خۇدا بارمۇ يوقمۇ؟« ال قويۇپ، بۇرۇن مۇئهللىمه خانىمغا سۇئ
ئۇ دوستى رەھىمه بىلهن پىكىرلىشىپ، مۇئهللىمه خانىمغا . پاراكهندە قىالتتى

بىرلىكته تاقابىل تۇرۇشنى كېلىشپ قوياتتى ـ دە، كېيىنكى كۈنى بولسا سىنىپتىكى 
  : نهپهر ساۋاقدېشىنىڭ ئالدىدا قول كۆتۈرۈپ39

كى دەرسته ــ خۇدا يوق، ئىنسانالرنى خۇدا ياراتمىغان، مۇئهللىم سىز ئۆتكهن« 
. بهلكى ئىنسانالر مايمۇندىن ئۆزگىرىپ مۇشۇنداق ھالغا كهلگهن، ــ دېگهن ئىدىڭىز

بۇ توغرىمۇ؟ بىزگه چۈشهندۈرۈپ بېرەلهمسىز؟ ئۇ مايمۇنالر قهيهردىن كهلگهن؟ 
 ھالدا يهنه لېكىن ئۇ جهسۇر. دەپ ئوقۇتقۇچى خانىمنىڭ ئالدىنى توساتتى_ »

  :ئۆزى جاۋاپ بېرەتتى
مهن دۇنياغا يارىتىلغاندىن بېرى كالىنى، قوينى ۋە باشقىمۇ ھايۋانالرنى « 

كۆردۈم، ئهگهر كوممۇنىستالر خۇدادىن غالىپ بولسا، نېمىشكه بىرەر ھايۋاننى 
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يۋە ئوقۇتقۇچىسى ئۇنىڭ سۇئاللىرىغا جاۋاپ بهرمهستىن بهلكى ئۇنىڭغا ھه
مهن سېنىڭ ! سهن ياخشى ئوقۇغۇچى ئهمهس، سهن ئهڭ ئهسكى« قىالتتى ۋە 

كېيىن مۇئهللىمه خانىم . دەپال گهپنى تۈگىتهتتى» داداڭ بىلهن سۆزلىشىمهن 
ئۇنىڭ دادىسى بىلهنمۇ بىر قانچه قېتىم سۆھبهتلىشىپ، ئهگهر ئۇ بالىلىرىغا 

نى لىقىگه قالىدىغانئهشۇنداق تهربىيهنى بېرىشتىن توختىمىسا، يامان كۈن
چۈنكى رابىيه سىنىپتا دەرس ئارىسىدا ئىپارخانالردەك ئۇيغۇر . ئهسكهرتكهن ئىدى

  .قهھرىمانلىرىنىڭ تهرىپىنى ئوتتۇرىغا قوياتتى
شۇ كۈنلهردە ئۇنىڭ چوڭ ھهدىسى زۆھرە، ئاكىسى جۇماك ئۈرۈمچىگه ئالى 

ۇشقا قوبۇل قىلىنغان مهكتهپكه، كىچىك ھهدىسى ھهجهر ئالتاي تىببى مهكتىۋىگه ئوق
 ئانىلىرى ئهقىللىق پهرزەنتلىرىدىن - بولۇپ، بۇ ئائىله شاتلىققا چۆمۈلگهن، ئاتا 

پهخىرلىنىپ قايغۇلىرىمۇ خېله كۆتىرىلىپ قالغاندەك، ئائىله ئىچى ھوزۇرغا 
قادىرخانمۇ يهنه ھاياجانلىنىپ، تارىختىكى قهھرىمانالر ھهققىدە . چۆمۈلگهن ئىدى

يىسىنى سۆزلهپ -ا ھىكئۇ پهرزەنتلىرىگه ئىپارخاننىڭ. ىسۆزلهيدىغان بولد
دەپ » ! ئۇ بىزنىڭ ئۈلگىمىز! ئۇ بىزنىڭ قهھرىمانىمىز« بهرگىنىدە، 
 .غۇرۇرلىناتتى

ئوقۇتقۇچىالر دەرسته پهقهتال خىتاي قهھرىمانلىرىنىڭ تارىخىنى سۆزلهپ، 
 مىللىىيه دەپ ئهيىپلىگهنلىرىدە، راب»  باندىتالر «ئۇيغۇر قهھرىمانلىرىنى 

ھهم ئۆزىدە . قهھرىمانالر توغرىسىدا ئاڭلىغانلىرىنى يۈرەكلىك سۆزلهيتتى
 .نى سېزەتتىلىقىروھىنىڭ مهۋجۇت» قهھرىمانلىق « شۇنداق بىر 

 يىلنىڭ ئاخىرلىرى ماۋ كوممۇنىستىك دۆلهتلهرنىڭ رەھبهرلىرى - 1957
دىن يۈز سوۋېت جاھانگىرلىگى سوتسىيالىزىم« بىلهن ئۇچراشقاندىن كېيىن 

غهرپ ئهللىرى بولسا خىتاي . دەپ، سوۋېت ئىتتىپاقىدىن يىراقالشتى» ئۆرىدى 
 . ئىدىكوممۇنىستىك دۆلىتىنى تېخى ئېتىراپ قىلمىغان

ئۇلۇغ داھى ماۋ قۇشقاچنى دۆلهتنىڭ «  شۇنىڭدىن كېيىن مهكتهپلهردە 
دەپ، مهكتهپ ئوقۇغۇچىلىرى قۇشقاچقا قارشى »  دۈشمىنى دەپ جاكارلىدى

شۇنىڭدىن باشالپ مهكتهپ بالىلىرى . رەش قىلىشى كېرەكلىگى ئۇختۇرۇلدىكۈ
 زىيانداشقا 4« ، پاشا، چىۋىن قاتارلىق )تورقا چاشقان(قۇشقاچ، داال چاشقىنى 
 جۈپ 10ھهربىر ئوقۇغۇچى كۈنىگه . نى باشلىۋەتتى»  قارشى كۈرەش قىلىش
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سوراقسىز - كىچىك ھهممىال ئادەم سۇئال - كادىرالر نېمه قىل دېسه، چوڭ 
كىشىلهر ياكى ئهقلىدىن . ھېچكىم ھېچ نهرسه دېيهلمهيتتى. شۇنى قىالتتى
ياكى ئهڭ دەھشهت قورقۇنچ ئىچىدە .  ساراڭنىڭ ئۆزىال ئىدىپۈتۈنلهي ئازغان
 . شۇنداق قىالتتى

شۇنداق كۈنلهردە خىتاي ئهسكهرلىرى بارلىق كىشىلهر قاتارىدا قادىرخاننىڭمۇ 
ئۆيگه مېهمان كېلىشى، كىشىلهرنىڭ ئۆز . قوي، كاال، ئۆچكىلىرىنى مۇسادىرە قىلدى

 غۇسسه ھۆكۈم - ئىچىدە غهم يهنه ئائىله.  ئارا جهم بولىشى چهكلهندى-
ئۇ بالىلىرىغا . قادىرخاننىڭ ئۈنى ئىچىگه چۈشۈپ كېتىۋاتاتتى. سۈرۈشكه باشلىدى

 ئاۋالقىدەك ھاياجانلىق ھىكايىلهرنى، قهھرىمانالرنىڭ ئۆتمۈشلىرىنى ئهمدى
 چارىلىرىنى -ئۇ ئىشتىن كهلگىنىدە چاپان . سۆزلهپ بهرمهيدىغان بولۇپ قالدى

بالىلىرى ئۇنىڭ . گىال تاشلىۋېتىپ ئۆزىنىمۇ بىر ياققا ئاتاتتىئۇدۇل كهلگهن يهر
»  !ئارامىمنى بۇزۇشما! مېنى تىنچ قويۇش« نى سورىغىنىدا لىقىنېمىگه خاپا بولغان

ھهجهر، رابىيه، ئارزۇگۈل، مهمهتلهر ئۇنىڭ كۆزىگه . دەپ كايىپ قاالتتى
ۆزلهپ بهرمهيدۇ؟ ئۇ نېمىشكه بۇرۇنقىدەك ھىكايىالرنى س« كىرىشىۋاالتتى ۋە  

دېيىشىپ » ...نېمىشكه.... نېمىشكه ئاپىمىزغا قوپال مۇئامىله  قىلىدۇ؟ نېمىشكه
      .     تۇرىۋاالتتى

 )بهتلهر .47.48 ۋە 45.  43 . 42شۇ ناملىق كىتاپ (

  
  )قوشۇمچه ( 

دېمهك، ئهينى ۋاقىتتا خىتاي مۇستهملىكىچىلىرى ئۆز ھاكىميىتىنى 
ىىتىمىزگه شۇ قهدەر زوراۋانلىق قىلغان ئىدىكى، مۇستهھكهملهش يولىدا، مىلل

مهيلى مهكتهپتىكى ئۆسمۈر بالىالر بولسۇن، مهيلى جهمئىيهتتىكى چوڭالر بولسۇن، 
 مهسىلىلىرىنى ئويلىغۇدەك مىللىئۇالرنى ئارامىدا قويماي، ئۆزلىرىنىڭ 
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 خىتاي دۆلىتىنى ياپۇنلۇقتىن قۇتقازغان، دۇنيا سىياسىتىگه مهلۇم دەرىجىدە 
وننىڭ پاشا تۇتۇشنى، چىۋىن سىياسىتهسىر كۆرسهتكهن ماۋ دەك بىر 

ئۆلتۈرۈشنى، قۇشقاچ ئۆلتۈرۈشنى دۆلهتنىڭ تۈپ سىياسىتى قىلىپ ئىجرا 
بهلكى بۇ ئىجرائاتالر . همهسدىن ئلىقىقىلدۇرىشى، ھهرگىزمۇ ئۇنىڭ ئالجىپ قالغان

چۈنكى ئهگهر .  خارەكتىرىنىڭ نامايهندىسى ئىدىمىللىخىتاي مىللىتىنىڭ تىپىك 
سىياسىتىنى يۈرگۈزمىگهن بولسا، خىتاي »  بىئارام قىلىش «شۇ دەۋردە ئهشۇنداق 

  ھالدا خىتاي دۆلىتىنىڭ ۋەكىلىيكوممۇنىستىك ھۆكۈمىتىنى خهلقئارادا قانۇنى
ان ئۇيغۇر ىلىنىغىچه، تېخى قولىدا قورال تۇتۇپ تۇرىۋاتقدەپ ئېتىراپ ق

  . ملىكىسىدىن قۇتۇلۇپ چىقىپ كهتكهن بوالتتىهمىللىتى خىتاينىڭ مۇست
 ياشلىق 18بۈگۈن خىتاي ھۆكۈمرانلىرى بىزنى بىئارام قىلىپ، 

بۇ خىتاي ھۆكۈمىتى ئۈچۈن الزىم . قىزلىرىمىزنى ئىچكىرىگه يۆتكهپ كېتىۋاتىدۇ
« ياكى خىتاي پاھىشهخانىلىرىغا الزىم بولۇپ قالغان  ن ئهمگهك كۈچى، بولۇپ قالغا
بهلكى ئهينى ۋاقىتتا چاشقان، قۇشقاچ، پاشا، . سهۋەپلىك ئهمهس»  گۈزەل قىزالر

تىگه قارشى تۇرغان چىۋىنلهرنى ئۆلتۈرمىگهن كىشىلهرنى دۆلهتنىڭ تۈپ سىياسى
 ۋە سىرتىدىكى  دەپ بىئارام قىلغىنىدەك، بۈگۈن ۋەتهن ئىچى_ئۇنسۇر

ئۇيغۇرالرنى بىئارام قىلىش، قىلىدىغان ئىشىنى تاپالماي، تهمتىرەپ يۇرىدىغان  
قېلىش، ۋىجدانلىق ئوغالنلىرىمىزنى سهكرىتىپ چىقىرىپ ئومۇمى قىرغىن 

قىزلىرىمىزنى « قىلىش، چهتئهلدىكى مهركىزى ئورگانلىرىمىزنىڭ خهلقئارا دەۋادا 
دېگۈزۈپ، دەۋانىڭ »  غا گهپ قىلساڭالرخىتاي يۆتكهپ كېتىۋاتىدۇ، خىتاي

نى تهلهپ قىلىدىغان مۇھىم لىقىتهرەققىياتىنى چېكىندۈرۈش، ۋەتهننىڭ ئازات
ش سىنى قىلىپ، مهقسهتتىن ئاداشتۇرۇسۆھبهت ئۈستىلىدە قىزالرنىڭ دەۋا

ئهگهر . قاتارلىق ناھايىتى نۇرغۇن پىسخېكىلىك بىئارام قىلىشنى مهقسهت قىلماقتا
 مهسىلىدىن چهتنهپ، خىتاي نېمىنى ئىجرا قىلسا، دەۋادا شۇنى بىز ھالقىلىق

خىتاي « سۆزلهپ يۈرىدىغان بولساق، يېقىنقى كهلگۈسىدە خهلقئارالىق ئۈستهلدە 
قىزلىرىمىزنى يۆتكهپ كېتىپ، ئوغۇللىرىمىزغا خوتۇن قالمىدى، خوتۇن ياردەم 

 خىتاي بىزنىڭ «چۈنكى بهش يىل ئاۋال . دەيدىغان كۈننى كۈتىمىز»  قىلساڭالر
. دەپ دەۋا قىلغان ئىدۇق_ »ئۇنىۋېرستېتلىرىمىزدا ئۇيغۇر تىلىنى چهكلىدى 
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  9   

 
سىدە خاتىرجهمسىزلىك ھۆكۈم ئايالردىن بېرى قادىرخانالرنىڭ مهھهللى

بۈگۈن بىر تام خوشنا . ۋەھىمىسى»  جهنۇپقا سۈرگۈن قىلىش« يهنه شۇ . هتكسۈرمه
تارىم دەشتىگه ــ ئۆلۈم چۆللىگى دەپ نامى چىققان ئهشۇ دەھشهتلىك قۇم 
. بارخانلىرىغا سۈرگۈن قىلىنسا، ئهتىسى يهنه بىر خوشنىنىڭ خهۋىرى

 ئانىسى -ئارقىدىن بىرقانچه ساۋاقداش ئاتا -رابىيهلهرنىڭ مهكتىۋىدىنمۇ ئارقا
 بىر ئايال ئوقۇتقۇچىمۇ كۆزدىن غايىپ ھهتتا. بىلهن جهنۇپقا سۈرگۈن قىلىندى

 ئۇالر مهڭگۈلۈك .ا كۆرۈشۈش ھېچقاچان مۈمكىن ئهمهسئۇالر بىلهن   قايت. بولدى
بۇ ــ . شۇنچىلىك تىزال سىنىپتا بىر قانچه پارتا بوش قالغان ئىدى. كهتكهن ئىدى

» تۆۋەنگه چۈشۈش «  يىلىدىن باشالنغان سۈرگۈن قىلىشنى كىشىلهر -1958
» ىدا قالغۇچى يوقۇر« شهھهردە قالغان كىشىلهر راستىنال . ىشاتتىدەپ ئات
بۇنىڭ سهۋەۋىنى بىلىش ئۈچۈن رابىيه ئوقۇتقۇچىسىدىن قورقۇنچ . بوالتتى

  : ئىلكىدە سورايتتى
 نېمىشكه بۇ كوممۇنىستالر بىزنىڭ دوستلىرىمىزنىڭ ئائىلىسىنى 

 ئهكسىچه ئېهتىياتچان خانىۋەيران قىلىدۇ؟ ــ ئۇ بۇرۇنقىدەك جۈرئهتلىك ئهمهس،
ئۇنىڭ سۇئالىغا مۇئهللىمه شۇنچىلىك ئاددىيال جاۋاپ . بولۇپ قالغان ئىدى

  : بېرەتتى
  .  بۇ پارتىيهنىڭ قانۇنى  

 تارتىش قىلىشقا، قارشى پىكىر قىلىشقا -بۇ ھهقته ئاۋالقىدەك تاالش 
ۈلۈك ھهر قېتىم مهكتهپتىكى ساۋاقداشالرنىڭ بىرەرسى يۇرتتىن مهڭگ. بولمايتتى

بالىالر مهكتهپتىمۇ، . ئايرىلغىنىدا، ھهممه ساۋاقداشالر قايغۇرۇپ يىغلىشاتتى
ھهتتا ئۆيدە تاماق ئۈستىدىمۇ ھهر كۈنى شۇنداق، بىر كىملهرنىڭ قولغا 
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رابىيهنىڭ ئۈرۈمچىدە ئوقۇۋاتقان چوڭ ھهدىسى مۇشۇ يىلى يازلىق تهتىلدە 
چۈنكى . ئۇ بۇ قېتىم ئالتايغا ئهڭ ئاخىرقى زىيارىتى ئۈچۈن كهلگهن . زۆھرە كهلدى

ئۇ ئۈرۈمچىگه قايتىپ بارغىنىدا، جهنۇپقا يهنى ئاقسۇغا ئوقۇتقۇچى بولۇپ 
بۇ دۆلهتنىڭ قانۇنى بولۇپ، شىماللىقالرنى . ئۈرۈمچىدىن سۈرگۈن قىلىناتتى

قادىرخاننىڭ ئائىلىسى . هنۇپقا، جهنۇپلۇقالرنى شىمالغا مهجبۇرى بهلگىلىمهكته ج
 بۇ سۆيۈملۈك قىزىنى مهڭگۈ ئهمدىئۇالر . راستىنال پۈكۈلگهندەك قىالتتى

بۇ شۇنداق !  سۆيۈملۈك ھهدىسىنى مهڭگۈ كۆرەلمهيتتىئهمدىئۇالر ! كۆرەلمهيتتى
  . ن چىقىرىشقا قۇربى يهتمهيتتىئۇنىڭغا قارشى ھېچكىمنىڭ ئۈ. بىر دەھشهت ئىدى

خىتايالر « ئۇالر . يىلى پۈتۈن ئالتاي خهلقى باش كۆتهردى _ 1959
دېگهن تهشۋىقات ۋاراقلىرىنى تارقىتىپ، »  !ۋەتىنىمىزدىن چىقىپ كهتسۇن

بىر كۈنى رابىيه ئهتتىگهندە مهكتهپكه كېتىۋېتىپ، يېقىنال . خهلقنى قوزغىماقتا
تهخمىنهن ئىككى يۈزدەك . نى ئاڭالپ شۇ ياققا چاپتىيهردە كۆتۈرۈلگهن چۇقانالر

ئۇالر ھۆكۈمهت بىناسىغا قاراپ ماڭغان . ئۇيغۇر، قازاقتىن يىغىلغان خهلق توپى
رابىيهمۇ مهكتهپنى قويۇپ، بۇ قۇتقازغۇچى، بۇ ئىسيان كۆتهرگۈچى توپقا . ئىكهن

دەپ مىڭبىر ئۇنىڭ ئانىسى ئهھۋالنى بىلگهندىن كېيىن، ئۇنى ئىز. قېتىلىپ كهتتى
دەل شۇ چاغدا قورالالنغان خىتاي ئهسكهرلىرىمۇ توپنىڭ . مۇشهققهتته تېپىۋالدى

رابىيهنىڭ ئانىسى ئۇنى يېتىلهپ توپنىڭ . ئۈستىدىن قورشاۋ قىلغان ئىدى
ئىچىدىن ئېلىپ كېتىۋاتقىنىدا، خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ قارشىلىقىغا يولۇقۇپ، 

زغۇالڭچىلرىنى يىغىشتۇرۇپ باغالپ، بۇ دېهقان قو. رابىيه يىنىك يارىالندى
شۇنىڭدىن . تۇتقۇن قىلىش خىتاي ئهسكهرلىرىگه ئانچه قىيىن ئىش ئهمهس ئىدى

ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهيال ئهشۇ قوزغالغان كىشىلهرنىڭ كۆپۈنچىسى جهنۇپتىكى داڭقى 
 .چىققان جازا الگىرلىرىغا ئېلىپ كېتىلدى

ك سۆز قادىرخانالرنىڭ  ئايرىلىش، سۈرگۈن قىلىنىش دېگهن بۇ ۋەھىمىلى
ئوتتۇرا ھېساپ بىلهن بۇ مهھهللىدىن . كىچىككىنه مهھهللىسىدە يامراپ يۈرەتتى

بۇ ئىجرائاتالرغا قارشى چىققان . ئاز دېگهندە ئون ئائىلىلىك غايىپ بولغان ئىدى
بۇ . كىشى ئاز دېگهندە ئونبهش يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىناتتى

دەپ » چاڭ قان « ق بولمىغان بىر تاغنى كىشىلهر مهھهللىدىن ئانچه يىرا
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ئهڭ قىسقا ۋاقىت ئىچىدە خىتاينى « يهنه شۇ يىلى ماۋ نىڭ يوليۇرىغى بويىچه 
سىياسىتى ئىجرا » ئهڭ تهرەققى تاپقان يېڭى جۇڭگۇو قىلىپ قۇرۇپ چىقىش 

دېهقان ھهممه ساھه، يېزا، شهھهر، سانائهت، _ پۈتۈن خهلق . قىلىنىشقا باشلىدى
پوالت تاۋالش « بىردەك  ھهممه كوللىكتىپ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى قويۇپ، 

شۇنىڭ بىلهن ئاز كۈندىال ئىنسانىيهت . چاقىرىقى ھۆكۈم سۈردى»  !كېرەك
 . تارىخىدىكى ئهڭ چوڭ ئاچارچىلىق يۈزبهردى

چىلىق ئاچار. » كىچىك بالىالر چوڭالرنىڭ، ئومۇمى جهمئىيهتنىڭ كۇپىيهسى« 
ئاشلىق يۆتكهپ ماڭغان . دەستىدىن كىچىك بالىالرمۇ ئاچكۆز بولۇپ كېتىشتى

بىڭتۈەنلىك خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ ماشىنا، تىراكتۇرلىرىدىن چېچىلىپ، چۈشۈپ 
قالغان دانالرنى قوللىرىدا خالتا كۆتۈرۈپ، يۈگۈرۈپ يۈرگهن كىچىك، سهبى، 

ل ياتقۇدا ئۆيلىرىگه يېرىم خالتىچه ئۇالر ھهر ئاخشىمى ئه. مهسۇم بالىالر تېرەتتى
قادىرخانالرنىڭ . بۇالرنىڭ ئارىسىدا رابىيهمۇ بار ئىدى. دان ئېلىپ كىرىشهتتى

كۆكتاتلىق يېرىدىن چىققان كۆممه چامغۇرالر بىلهن بۇ دانالر ئائىلىگه يهنه توقلۇق 
ربى بۇ ئائىله ئۆزلىرىدىن ئېشىپ، ئاچ قېلىۋاتقان، دان تىرىشكه قۇ. بېغىشاليتتى

. يهتمىگهن، باشقا يهيدىغان ھېچ نهرسىسى يوق خوشنىالرنىمۇ تهمىن ئېتهتتى
خوشنىالر، بىر كهمجهن ئۇن بېرىپ تۇرۇڭالرچۇ، ئىككى قوشۇق سۇ مېيى بېرىپ 

دەپ، يېلىنىپ بۇ ئائىلىنىڭ ئىشىگىنى قاققان چاغالردا تېخى _ تۇرۇڭالرچۇ
 !. ىلمهيتتىنى بئىكهنلىكىرابىيهلهر ئاچلىقنىڭ قانداق نهرسه 

  )بهتلهر. 53 ۋە 52. 51 .50. شۇ ناملىق كىتاپ ( 

 
  )قوشۇمچه ( 

مۇستهبىت خىتاي ھۆكۈمرانلىرىنىڭ ئۇيغۇر مىللىتى ئۈستىدىن 
نىمىزدا ۋە ئۆزىمىز ياشاپ لىقىبىز تارىخنى ۋاراق. يۈرگۈزمىگهن جازاسى قالمىدى

دىن بىر ئۆتكهن ئهشۇ دەھشهتلىك زۇلۇمالرنى ئهسلىگىنىمىزدە، ئىچىمىز
ئهمما نېمىشكىدۇر بۇ ئۆز ئىچىمىزدىن ئىسيان . ئۆكۈنۈش ساداسى ئىسيان قىلىدۇ
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ئهسلىدە خىتاينىڭ بىزگه سالغان زۇلۇملىرىنىڭ ھهر بىر تۈرى بىلهن 
  . غمىغۇدەك دەھشهتلهردۇرئېيتقاندىمۇ ئىنسانىيهتكه يۈرگۈزۈش تهسهۋۋۇرغا سى

تهننىڭ خىزمىتى . ئادەم بالىسىنىڭ ھاياتى روھ بىلهن تهننىڭ بىرىكىشىدۇر
ھاياتلىقنى ماددى ئوزۇقلۇق بىلهن تهمىنلهش، روھنىڭ خىزمىتى ھاياتلىقنى 

ئىنسان بالىسىدا روھ ئاجىزلىسا، ئۇنىڭدىكى . مهنىۋىيات بىلهن بېزەشتۇر
روھنىڭ ئاجىزلىشىشى ياكى كۈچلىنىشى ئهينى . ىدۇمهنىۋىياتالر يوقۇلۇشقا يۈزلىن

ۋاقىتتا روھى جهھهتتىكى ئوزۇقلۇقتىن تاشقىرى تهننىڭ راھهتلىنىشى، ياكى 
شۇ نوقتىدىن قارىغاندىمۇ خىتاي . جازالىنىشى بىلهنمۇ قويۇق ئاالقىداردۇر

 _مۇستهبىتلىرىنىڭ بىزگه سالغان زۇلۇملىرى ئىچىدىكى 
مانى جهھهتتىن قىيناش، ئۇرۇپ ئازاپالش، جىس_   ھهم تهن جازاسى -1

  . يارىالندۇرۇش، ھهر تۈرلۈك تهن جازاسى ئىجرا قىلىش
قورقۇتۇش، ئاچ قويۇش، تهھدىت سېلىش، خانىۋەيران _ ـ  ھهم روھى جازا2

قىلىۋېتىش، بىر ئائىله كىشىلىرىنى ھهر تهرەپكه پاالپ، بهخىتسىز قىلىۋېتىش 
روھىيىتى « لىتىنى ئۇزۇنغا سوزۇلغان قاتارلىق قوش جازاالر، ئۇيغۇر مىل

  . باسقۇچىغا ئېلىپ كهلدى» ئاجىزلىشىش 
بىر ئادەمنى قاتتىق ئۇرۇپ، ئۆلۈم ھالىتىگه كهلتۈرگهندە، ئۇ ئۆلمهي قايتا 
ساقىيىپ، تاياق زەربىسىدىن ئىزنا قالمىسىمۇ لېكىن ئۇنىڭ روھىدىكى تهن 

ۈلۈك قورقۇنچاق قىلىپ ئارقىلىق بېرىلگهن تاياق زەربىسى ئۇ ئادەمنى مهڭگ
شۇنىڭدەك ئهڭ قاتتىق ئاچ قويۇشمۇ ئادەمنىڭ روھىنى زەئىپلىتىپ، . قويىدۇ

خىتاي بىزنى ھهم تهن جازاسى . جۈرئهتسىز، قورقۇنچاق، دىتسىز قىلىپ قويىدۇ
بىلهن، ھهم روھ جازاسى بىلهن جازاالندۇرۇپ، بۈگۈنكىدەك دېلىغۇل، 

 . تۈردىقورقۇنچاق، يول تاپالماس ھالهتكه كهل
 ـ يىلىدىن كېيىن تۇغۇلغان بالىالردا ئاچلىق قورقۇنچىسى، ئاچلىقتىن 1980

لېكىن . دېيىشكه بولىدۇ_ روھىغا ئورناپ قالغان دېلىغۇللۇق مهۋجۇت ئهمهس 
شۇڭا ھازىرقى . بولۇپ كۆچىدۇ» يۇقۇم «  ئانىدىن ئهۋالتقا -روھى تهسىرلهر ئاتا 

ناھايىتى كۈچلۈك دېيىشكه »   ھى ئاجىزلىقرو« مهۋجۇت ئۇيغۇرالردا يۇقۇمالنغان 
 پاجىئه بولۇپال قالماستىن بهلكى ئىنسانىي خىسلهتنى، مىللىبۇ بىر . بولىدۇ

خىتاي مىللىتى ئىنسانلىق . ئىنسانى تۇيغۇنى ئۇجۇقتۇرغان بىر ياۋۇز ھهرىكهتتۇر
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10  

  
ئائىلىۋى « قادىرخان ئائىلىسىگىمۇ . ـ يىلى ئىيۇن ئايلىرى ئىدى1961

 قىلىش ئۈچۈن لىقىيول تهييار. بۇيرىغى كهلدى»  سۈرگۈن بولۇش_ پارچىلىنىش 
قادىرخان ئائىله . ت ھهپتىلىك سۈرۈك ئاخىرالشقان ئىدىھۆكۈمهت بهرگهن تۆ

 :قىلماقتائهزالىرىنى ئاشخانا ئۆيگه توپالپ ۋەسىيهت 
مىز كېرەك، قايغۇرۇپ لىقىمىزنى يوقاتماسلىقىبىز ھهرگىزمۇ نورمال_ 

  !.مىز كېرەكلىقىئۆزىمىزنى پاراكهندە قىلماس
لېكىن شۇ تاپتا ئۇنىڭ ئۆڭى ئۆچكهن، يۈزلىرى تاتىرىپ، بهئهينى تامدەكال 

ئۇ ئاخىرقى . بولۇپ قالغان، ئۇنىڭ ياناقلىرى پولتىيىپ چىقىپال قالغان ئىدى
نگىچه ئامال ئىزدىگهن بولسىمۇ، بۇ پاجىئهدىن قۇتۇلۇشقا ئىمكان تاپالمىغان كۈ

ئۇ . شۇئان ئۇ تهقدىرگه تهن بېرىپ، ئايرىلىش سائهتلىرىنى كۈتهتتى. ئىدى
كوممۇنىستالرنىڭ بايلىقنى مۇسادىرە قىلىش ھهرىكىتىدىن كۆمۈكته ساقالپ 

ئوتتۇز دانه ئالتۇن دا لىقىقالغان بىر يېرىم كىلو ئالتۇندىن، بارماق چوڭ
پارچىسىنى رەپىقىسىگه تاپشۇردى ۋە رابىيهگه ئالتۇننىڭ سۈپىتىنى قانداق 

  . تهكشۈرۈش كېرەكلىگىنى كۆرسهتتى
بارلىق يول . نى جىددى تۇتماقتالىقىشۇنداق قىلىپ ئۇالر يول تهييار

. خىراجىتى، ماشىنا كىراسى قاتارلىق ئىشالرنى ئۆزلىرى ئورۇنالشتۇرۇش كېرەك
 كېچهك قاتارلىق نهرسىلهرنى - كورپه، كىيىم -ىيهنىڭ ئانىسى يوتقان راب

 كىچىك - چوڭ . رابىيهمۇ ئۆزى قىاللىغۇدەك ئىشالر بىلهن مهشغۇل. تهييارلىماقتا
بولۇپ ئون خالتا ۋە ئىككى تاغار يېمهكلىك، بىر خالتا تالقان، بىر تاغار قۇرۇتقان 

ماي قاتارلىق يول ئوزۇقلۇغى ۋە نان، بىر قانچه كورا گۆش قورىمىسى، سېرىق 
 .  تهييارالندىلىقىسۈرگۈندىكى مهنزىلدە جان ساقالش مهب
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 كېچهكلهرنى قاچىالپ بولغاندىن كېيىن، قالغان -ئۇالر الزىملىق كىيىم 
ئايىغى . نۇرغۇن كىيىملهرنى مهھهللىدىكى كىشىلهرگه تارقىتىپ بېرىۋەتتى

 :ئهھلىگهئۈزۈلمهي خوشلىشىش ئۈچۈن كېلىۋاتقان يۇرت 
دەيتتى رابىيهنىڭ ئانىسى _ بىز يېرىم يىل ئىچىدىال قايتىپ كېلىمىز _ 

مهن بۇ ئۆيدىن ھېچ _ شۇڭا ئۇ . ئهمما قادىرخان ئالتايدا قاالتتى. جهزىم قىلىپ
يهرگه كهتمهيمهن، ئهگهر ئۇالر مېنى ئۆلتۈرگهن ھالهتتىمۇ مۇشۇ ئۆيدە ئۆلىمهن، 

دەيتتى ئۆكۈنۈش _ دە بىرگه ھايات كهچۈرىمىز ناۋادا قايتىپ كېلهلىسهڭالر بۇ ئۆي
جهنۇپقا بارغاندىن كېيىن قانداق _ ئۇ رەپىقىسى بىلهن ئۇزۇن مۇڭداشتى . ئىلكىدە

قىلىش، بالىالرغا قانداق قاراش، ئىشقىلىپ جاننى قانداق ساقالپ قېلىش ھهققىدە 
م ئۇ ئۇزۇن قالماي ئائىلىسىنى جهنۇپتىن چوقۇ.  ئۇزۇن سۆزلهيتتى-ئۇزۇن 

ھهجهر قادىرخان بىلهن بىرگه .  توغرىسىدا ۋەدە قىالتتىلىقىيۆتكهپ كېلىدىغان
چۈنكى ئۇ ئالتاي تىببى مهكتهپته ئوقۇغۇچى بولغىنى . ئالتايدا قالىدىغان بولدى

ھهجهر ئايرىلىش . ئۇنىڭ ئالتاي گىراژدانى بولىشىغا سهۋەپ بولغان ئىدى
ابىيه بىلهن مۇڭدىشىپ تاڭ كۈنلىرى يېقىنشىلىپ كېلىۋاتقان بىر كېچىسى ر

نىڭ نۇسخىسىنى » قان تامچىالپ تۇرغان يۈرەك « ئۇ ئۆزى .   ئاتقۇزدى
يالدامىسى قول ياغلىق بىلهن، كهشتىلىگهن » يادىكار « چۈشۈرۈپ كهشتىلىگهن 

بىر جۈپ پهلهينى رابىيهگه يوللۇق تۇتتى ھهمدە رابىيهدىن قهسهم بىلهن ئۆز 
 ھهققىدە ۋەدە لىقى پارتىيسىگه ئهزا بولۇپ قالماسھاياتىدا ھهرگىزمۇ كوممۇنىست

  : تهكرار دەيتتى-ئۇ تهكرار . ئالدى
جېنىم سىڭلىم، بىزنىڭ بۇ ئايرىلىشىمىزغا كوممۇنىستالر سهۋەپچى،  _ 

  .كوممۇنىستالر ھهرقاچان جاۋاپكار 
 لېكىن ھهدە ـ سىڭىلالر ئاۋالقىدەك بۇنداق تېمىالر ئۈستىدە ئۈنلۈك 

ئۇالر پهس . چۈنكى ئۇالرنىڭ دادىسى بىلىپ قالسا خاپا بوالتتى. تىپاراڭلىشالمايت
  . ئاۋازدا كۇسۇرلىشىپ تاڭ ئاتقۇزدى

يولغا چىقىش كۈنى ئهتتىگهندە تۇرغان رابىيه خوشنا بالىالرنىڭ دەرۋازىسىنى 
ئۇ بۇرۇن دوستلىرى بىلهن بىرگه ئوينىغان ھهر .  بىرلهپ قېقىپ چىقتى-بىر 

ۈپ بېرىپ، يهرگه تاشلىناتتى ۋە بۇ سۆيۈملۈك تۇپراقنى بىر يهرلهرگىچه يۈگۈر
ئۇ بىردە مهكتهپكه يۈگۈرەپ، ئۆزى ئولتۇرغان . يۇمران قوللىرى بىلهن سىاليتتى

ئۇنىڭ قاياقالردىدۇر يۈگرەپ يۈرگىنىنى كۆرگهن ھهدىسى . ئورۇندۇقنى سىاليتتى
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قادىرخان ۋە بىر قانچه يېقىن . يۈك ماشىنىسى ھويال ئالدىغا كېلىپ توختىدى
بىر .  تاقالرنى بېسىشقا باشلىدى-  يۇرۇق خوشنىالر بىرلىكته ماشىنىغا يۈك -

ئۇالرنىڭ . ه ئوالرغا ئورۇن تهييارالندى تاق بېسىلىپ، بىر تهرەپك-تهرەپكه يۈك 
. ئانىسى بولسا، كۆرپه، ئهديالالرنى سېلىپ بالىالرغا يۇمشاق تۈشهك ھازىراليتتى

يۈرەك قېتىدىن ئۇرغۇپ چىقىۋاتقان سۆيگۈ ئىچىدە قادىرخان يهتته ياشتىكى ئهڭ 
هم كىچىك قىزى خهلچهمنى بېشدىن ئىگىز كۆتىرىپ ھاۋاغا ئاتاتتى ۋە باغرىغا مهھك
. بېسىپ قۇچاقالپ، ئۇنىڭ ئانارنىڭ دانىسىدەك قىزىل مهڭزىگه تويماي سۆيهتتى
. ئۇنىڭدىن كېيىن ئون سهككىز ياشلىق ئوتتۇرانجى قىزى ھهجهرنى يېنىغا تارتتى

ئۇنىڭدىن كېيىن قاتارىسىغا ئون بىر ياشتىكى قىزى ئارزۇگۈلنى، ئون ياشلىق 
رابىيهنىڭ . هممىسىنى قۇچاقلىدىئوغلى مهمهتنى ۋە رابىيهنى، بالىلىرىنىڭ ھ

 : پىشانىسىگه سۆيۈپ
ئاندىن ئاناڭالرنىڭ .  بالىلىرىم مهن سىلهرنى ئاۋال خوداغا تاپشۇردۇم

بهك ! قىزىم رابىيه ئاناڭنى ۋە ئۇكىلىرىڭنى ساڭا تاپشۇردۇم. غهمخورلىقىغا
رابىيه مهن . ئهپسۇسكى، مهن سىلهرگه دادىلىق مېهرىمنى كۆرسىتهلمىدىم

ئاپاڭنىڭ كۆزىدىن بىر تامچىمۇ ياش ! پ قاالي قىزىم، ئاپاڭنى يىغالتمائۆتۈنۈ
شۇتاپتا رابىيه ھاياتىدا تۇنجى قېتىم . دەپ، ۋەسىيهت قىلدى_ ! ئاقمىسۇن

نى ھېس قىلىپ ئۆزىدىن ئىكهنلىكىئۆزىنىڭ بۇ ئائىلىدە مۇھىم كىشى 
چۈنكى ئۇ دادىسىنىڭ ئائىلىدىكى رولىنى ئۈستىگه . پهخىرلىنهتتى

  .نى بىلگهن ئىدىلىقىلىۋاتقانئې
ئۇالر ھهممىسى بىر بىرىگه يېقىن ! ئايرىلىش مىنۇتلىرى يېقىنالپ كهلمكته

. قستىلىشىپ تۇرۇشتى ۋە ئۆزلىرىنىڭ ئانا مهھهللىسىگه تويماي قاراشتى
ئۇنىڭ رەپىقىسى ئۈن سېلىپ . قادىرخان رەپىقىسىنىڭ مۈرىسىگه قولىنى قويدى

ئۇ ئېتىلىپ . رخان ئۇنىڭغا جاسارەت بهردىيىغالشقا تهمشىلىۋىدى، قادى
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بالىالر يازنىڭ ئىسسىق كۈنلىرى بولىشىغا قارىماي، قېلىن پوپايكا كېيىشىپ 
ئۇالرنىڭ ئانىسى بولسا، . ئۇنىڭ ئۈستىگه جىلىتكىمۇ كېيىۋېلىشقان ئىدى

 .ئۇزۇندىن بېرى كۆڭۈلسىزلىكلهر تۈپهيلى كهيمىگهن كىيىملىرىنى كهيگهن ئىدى
ئۆرۈمه چاچلىرىنى ئارقىسىغا بانتالپ، بېشىغا گۈللۈك شايه ياغلىقىنى چېگىشى، 
ئارا پاشنىلىق يازلىق ئايىغى، يازلىق سارجا پهلتوسى، شۇ تاپتا ئۇ ھېيتلىق 

بهلكىم ئۇ، بۇ زۇلۇمالرغا باش ئهگمهي . كېيىنىپ، ھېيتلىق ياسانغان ئىدى
 - ىدىن ئېتىلىپ چىقىۋاتقان كۆز بهلكى ئۇ، ئىچ! قارشىلىقىنى كۆرسىتىۋاتقاندۇر

 !. ياشلىرىنى باشقىالرغا كۆرسهتمهسلىك ئۈچۈن تىرىشىۋاتقاندۇر
ھهجهر ۋارقىراپ ! ماشىنىنىڭ موتۇرى ھهرىكهتلهنمهكته! .... خۇدا!!! ئاھ

بىزنى تاشالپ ! ياق! كهتمهڭالر! ياق! ماشىنىنىڭ ئارقىسىدىن يۈگۈرمهكته
 ياداڭ يولالردا ماشىنىنىڭ ئارقىسىدىن  پهس-ئۇ تاشلىق، ئىگىز ! كهتمهڭالر

ئۇ يولدىن . لېكىن ماشىنا ئۇنى بارغانچه يىراقتا قالدۇرماقتا. ئهگىشىپ يۈگۈرەيتتى
 .كۆتىرىلگهن چاڭ توزاڭ ئىچىدە كۆزدىن غايىپ بولماقتا ئىدى

  )بهتلهر . 58ۋە . 54.55.56.57شۇ ناملىق كىتاپ  (  
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  )قوشۇمچه ( 
ۇ بۆلۈمىگه كهلگهندە ئۆز بېشىمدىن ئۆتكهن، ئائىلىۋى وقۇپ مۇشئمهن كىتاپنى 

ئايرىلىش، سۈرگۈن بولۇش، قاچقۇنلۇق، سېغىنىش قاتارلىق بالىلىق 
ئۆزەمنى تۇتالماي . ئۆتمۈشلىرىمنى ئېكراندا كۆرگهندەك ئهسلهپ ئۆتكهن ئىدىم

 يېشى ئىچىدە - بۈگۈن بۇ بۆلۈمنى يهنه كۆز . قانچه كۈنلهپ كۆز يېشى قىلغان
  .بۇندىن ئارتۇق بىر نهرسه يېزىشقا جۈرئىتىم قالمىدى.  ئاخىرالشتۇردۇميېزىپ
ئادەم بالىسى قهھرىمان بولىشى مۇمكىن، كۈچلۈك سهركهردە بولۇشى « 

  »! مۇمكىن، لېكىن ئۆتمۈشىنى، ئۆزىنى ئۇنتۇش كهچۈرگۈسىز جىنايهتتۇر
  )چېڭگىز ئايتماتوۋ ئهسهرلىرىدىن(                      

 رەھبىرىمىز قهھرىمان رابىيه قادىر خانىمغا يهنه سىياسىىز ۋە بۇ يهردە ئانىم
ئۇ ئۆز كهچمىشىنى، مىللىتىنىڭ ! بىر قېتىم چهكسىز ھۆرمىتىمنى سۇنىمهن

ئۇ .  بهردىكۆرسۈتۈپئازاپ ئوقۇبهتلىك ئۆتمۈشىنى پۈتۈن دۇنياغا سۈرەتلهپ 
  . مىللهتكه ئۈلگه يارىتىپ بهردى

  
11 

  
پ، كۈنىگه ئاز دېگهندە ئون ئىككى سائهتلهپ يول ئۇالر ئالتايدىن يولغا چىقى

ئۈرۈمچىدە جۇماك بىلهن . يۈرۈپ، بهشىنجى كۈنى ئۈرۈمچىگه يېتىپ كهلدى
 - ئۇالر يۇيۇنۇپ . تېپىشىپ، ئۆز تهقدىرلىرى توغرۇلۇق ئۇزۇن مۇڭدىشىشتى

تارىنىپ، ھاردۇق ئېلىۋېلىشقاندىن كېيىن، ئالتۇنغا ئاشلىق بېلىتى ئالماشتۇرۇش 
ئهمما ئالتۇن . رىنىمۇ شوپۇرنىڭ ياردىمى بىلهن ھهل قىلىۋېلىشتىئىشلى

سېتىپ، ئاشلىق بېلىتى ئېلىشقا ياردەملهشكىنى ئۈچۈن، شوپۇر قورقۇنچتىن 
 مهيلى ئالتۇن سېتىش - چۈنكى ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشى . ئۆلهيال دەپ قالغان ئىدى

ر خىالپ بولسۇن، مهيلى ئاشلىق بېلىتى ئېلىش بولسۇن قانۇنغا ئهڭ ئېغى
قىلمىش بولۇپ، قولغا چۈشۈپ قالىدىغان بولسا، ھايات قالدى دېگهندىمۇ ئۇزۇن 
مۇددەت قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىدىغان بىر قاراڭغۇ بازارچىلىق جىنايىتى 

 يولغا يجان كېتىدىغان گهپ، جىددى! بولدى قىلىڭالرچۇ_ شۇڭا ئۇ . ئىدى
 زارە -ىشىپ، يىغا دەپ، جۇماك بىلهن خوشل_ !چىقىشىمىز كېرەك

ئۇالر بۇ ھهيۋەتلىك، كۆركهم، . قىلىشىۋاتقان ئانا ۋە سىڭىلالرنى ئالدىرىتاتتى
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ئۈرۈمچىدىن يولغا چىقىپ كۈچارغا يېتىپ كهلگۈچه يول بويى بىرمۇ خىتاي 
ىتايالر ئىشغال خۇداغا شۈكرى، بۇ يهرلهرنى تېخى خ« كۆرمىگىنى ئۈچۈن 

كۈچار شهھرىدە ئۇالر بازار . دەپ ئويالشقان ئىدى» قىاللمىغان بولسا كېرەك 
  . رابىيه ئانىسى بىلهن كېتىۋاتاتتى . ئايلىنىپ، ئهتراپنى كۆرىۋالماقچى بولىشتى

دەپ، دىمىغىدا سۆزلهپ، نان سېتىپ »  !نان ساتىمهن! نان ساتىمهن« 
نان . ىڭ قوللىرىدا ئهمهس بهلكى قوينىدا ئىدىنان ئۇالرن. يۈرگهنلهرنى كۆرۈشتى

سېتىشمۇ قاراڭغۇ بازارچىلىق جىنايىتى بولغاچقا، نان ساتقۇچىالر لهۋلىرىنى 
دېيهلمهيتتى ۋە كۈنجۈت پۇراپ تۇرغان مېزىلىك » نان ساتىمهن « مىدىرلىتىپ 

اننى رابىيهنىڭ تهلىۋىگه بىنائهن ئانىسى بىر ن. نانالرنى قوينىدىن چىقىرالمايتتى
اقشال لېكىن نېرىراقتا باياتىن بۇالرغا تىكىلىپ قاراپ تۇرغان بىر قۇرۇق ق. ئالدى

  بولۇپ قالغان ئورۇق ئايال 
دەپ _ غا يۈز گىرام ئاشلىق بېلىتى بهرگهن بولساڭالر ممۇنۇ باش ياغلىقى_  

دېگهن سۇئال »  قانداق قىلىمىز ئاپا؟« بىراق رابىيهنىڭ . بىچارىلهرچه يېلىندى
  : رىگه جاۋابهن ئانىسىنهزى

 بولمايدۇ قىزىم، ئهگهر ئۇنداق قىلىدىغان بولساق، بىزمۇ ئۇزۇن قالماي ئهشۇ 
دەپ جاۋاپ بهردى ۋە ئۇالر ئۆز يولىغا _ بىچارە ئايالنىڭ ھالىغا چۈشۈپ قالىمىز 

نېمىشكىدۇر رابىيهنىڭ ئانىسى ئۈزلۈكسىز ئارقىغا داجىپ، ھېلىقى . مېڭىشتى
بىچارە مهزلۇم مىڭ . ى ئۆزلىرىنىڭ نېنىدىن بىرنى بهردىئايالغا سومكىسىدىك

سىلى بىر ئاقكۆڭۈل پهرىشته ئىكهنال، خۇدايىم مهندەك _ رەھمهت ئېيتاتتى ۋە 
دەپ خېله ئۇزۇنغىچه ئۇالرغا تازىم قىلىپ، _ !بولۇپ قېلىشتىن مىڭ ساقلىسۇن

ن ئاندىن جهڭدىن غهلبه بىلهن چىققان كىشىدەك، شۇنداق چهبدەسلىك بىله
  . كۆزدىن غايىپ بولدى

ئۇالر ئۈرۈمچىدىن ئايرىلىپ ئالتىنجى كۈنى كهچ قۇرۇن ئاقسۇ شهھرىگه 
لېكىن ئۇ . ئهسلىدە زۆھرە ئۇالرنىڭ ئالدىغا چىقماقچى ئىدى. يېتىپ كېلىشتى

 ۋە زۆھرەنىڭ يېقىندىال لىقىبۇالرنى ئىزدەپ ئاقسۇ كوناشهھهرگه كېتىپ قالغان
شۇڭا ئۇالر كىچىك بىر . ىكى خهۋەر كهلدى توغرىسىدلىقىتوي قىلىۋالغان

  . مېهمانخانىغا ئورۇنلىشىپ تۇرماقچى بولىشتى
ئۇنىڭ كهڭ ! شۇ ئهسنادا مېهمانخانىغا بىر گۈزەل چوكان كىرىپ كهلدى
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. ھهممهيلهن ئۇنىڭغا يېپىشىپال قالغان ئىدى! ۋاي، بۇ زۆھرە ئهمهسمۇ_ 
ھهممىسىال . ھهربىرى ئۆزلىرىنىڭ پارىڭىنى ئۇنىڭ بىلهن ئورتاقلىشاتتى

. ھهتتا ئۇالر بېشىغا كهلگهن دەرتلهرنىمۇ ئۇنتۇپ قېلىشقان ئىدى. سۆزلىمهكته
ڭ بۇياققا نېمىشكه كهلگهنلىگىنى زۆھرە سۆزلىگهندىن كېيىنال ئهسكه ئۆزلىرىنى
سۈرگۈن قىلىنغانالرنى ئورۇنالشتۇرۇش «  زۆھرە ھۆكۈمهتنىڭ   .ئېلىشتى

 زۆھرەنىڭ يېنىدا -بىلهن مۇناسىۋەتلىشىپ، بۇالرنىڭ ئاقسۇدا » ئىدارىسى 
دىدا بىر ئۇالرنى كۈتۈپ ئىشىك ئال. نى ئېيتتىلىقىقېلىشىغا رۇخسهت ئالغان
ئالتايدا بۇنداق ھارۋىنى كۆرمىگهچكه ئۇالر ھهيرانال . ئۆكۈز ھارۋىسى تۇراتتى

 تاقلىرىنى ئۆكۈز - ئۇالر شوپۇرنىڭ ياردىمى بىلهن يۈك . قېلىشقان ئىدى
لېكىن قاراڭغۇ . ھارۋىسىغا يۆتكهپ، زۆھرەنىڭ ئۆيىگه قاراپ يولغا چىقىشتى

رە بىر ئات ھارۋىسىنى تېپىپ، چۈشۈشكه يېقىنالپ قېلىۋاتقىنى ئۈچۈن، زۆھ
  .يۈكنى ئالماشتۇرۇشتى

دەرۋازا ئېچىلىۋىدى . ئۇالر بىر يوغان دەرۋازا ئالدىغا كېلىپ توختىدى
ئايۋانلىق ھويال، ! پاھ. شۇنداق كۆركهم بىر ھويال ئۇالرغا قوينىنى ئاچتى

ئايۋانالرنى كۆتىرىپ تۇرغان سۆلهتلىك تاش تۈۋرۈكلهر، تۈۋرۈكلهرنىڭ ئاستىدا 
_ گهج بىلهن قاتۇرۇلغان سۇپا، ئويما نهقىش بىلهن ياسالغان ياغاچ ئىشىك 

بۇ ھويال ئهشۇ كۆركهملىكى بىلهن تىپىك جهنۇپ بىناكارلىق . دەرىزىلهر
  . ئاز دېگهندىمۇ تۆرت يۈز يىللىق ئىمارەت.  تۇراتتىكۆرسۈتۈپئۇسلۇبىنى 

تتى رابىيه دەۋە_ ! ۋاي خۇدا، ھهدە سهن ساراينىڭ ئىگىسى ئىكهنسهندە_ 
  . ھاياجانلىنىپ

ياق سىڭلىم، بۇ قوروالر ئهسلىدە بىر كاتتا باي كىشىنىڭ بولۇپ، ھۆكۈمهت _ 
ئۆي ئىگىسىنى مهجبۇرى قوغالپ چىقىرىۋېتىپ، خهقلهرگه ئىجارىگه بهرگهن 

بۇ . دېدى زۆھرە چۈشهندۈرۈپ_ مهنمۇ ئىجارىگه ئېلىپ ئولتۇرىۋاتىمهن . ئىكهن
. قىزغىن قارشى ئالغان يهنه ئىككى ئائىلىلىكمۇ بار ئىدىقورودا باياتىن بۇالرنى 

 تاقلىرىنى ھويلىغا ئۆزىال توشۇپ ئهكىرىۋاتقان يىگىرمه بهش - بۇالرنىڭ يۈك 
ياشالردىكى چېقىر كۆز، قوڭۇر چاچلىق يىگىت بولسا بىر تۇل ئايالنىڭ ئوغلى 
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ه ۆھرەنىڭ ھويلىسىدا چوڭ بىر ئائىلز. ئۇالر دەماللىققا غهمسىز ئىدى
ر ھهممىنى دەسلهپكى كۈنى ئۇال. كىشىلىرىدەك ئۆزلىرىنى يىنىك ھېس قىلىشتى

بىراق بىر ھهپتىدىن كېيىن بىر ئاخشىمى . ئۇنتۇپ قانغۇچه كۈلۈشكهن ئىدى
 -يامغۇر يېغىشقا باشلىۋىدى، زۆھرە ھويلىدىكى ئورۇندۇق، ئۈستهل ۋاھا 

ئهسلىدە زۆھرە بۇ ھويلىدىن . كازاالرنى يىغىشتۇرۇپ، ئۆيگه ئهكىرگىلى تۇردى
 خوتۇن ئىككىسى، بىرىدە -ئهر بىرىدە . ئىككى ئېغىزلىق ئۆينى تۇتقان ئىكهن

كىچىك بولۇپ جهمى يهتته جان -رابىيهلهر ، بۇ ئىككى ئېغىزلىق ئۆيدە چوڭ
. بۇ ھويلىدىكى ھهممه خوشنىالر بىر خاالنى ئىشلىتىدىكهن. يېتىپ قۇپۇشاتتى

ئۇنىڭسىزمۇ .  كۆرۈلمهكتهلىقى ئاستا بۇ يهرنىڭ تازا ئهپسىز، يېقىمسىز- ئاستا 
 بار ئادەم لىقى زۆھرەنىڭ يولدىشى تازا قامالشمىغان بىر قى_يهنه كۆڭۈلسىزلىك 

لى تۇرغاندا ئۇ يېنىغا زۆھرە سۇيقاش ئېتىپ، قاچىالرغا ئۇسقى. ئىكهن
   :كېلىۋېلىپ

دەيدىغان چېپىلغاق ئادىتىمۇ _  بۇ قاچىغا ئاز ئۇس، بۇ قاچىغا مۇنداق ئۇس 
زى قويۇلسا، ئۇ  ئېغىز سۈرتۈش قهغى-ھهتتا تاماق شىرەسىگه قول . بار ئىدى

»   لىقىبۇ دېگهن بۇرجۇئازالرنىڭ قى« دەرھال يىغىپ ئهخلهتكه تاشلىۋېتهتتى ۋە 
بىر كۈنى رابىيهلهر ئانىسى بىلهن بازارغا كهتكىنىدە ئۇ . دەپ خاپا بوالتتى

 - چۈنكى بۇ كونىلىق، ناخشا . قېينئانىسىنىڭ دۇتتارىنى سۇندۇرۇپ تاشلىۋەتتى
بىر كۈنى .  دەپ شۇنداق قىلغان ئىدى_ىكىتىمۇزىكا بۇرجۇئازالرنىڭ ھهر
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وغلىنىڭ بۇنداق قىلىقلىرىنى قارىماققا يېنىغا ئرابىيهنىڭ ئانىسى كۈي
قتىمۇ بىر كۈنى ئۇ يۈزىنى ئالقىنى بىلهن توسۇپ شۇندا. كهلتۈرمىگهندەك قىالتتى

بۇرۇن ئالتايدىكى چاغلىرىدا ئۇالرنىڭ دادىسى ئورۇنسىز يامان . يىنىك يىغلىدى
  . گهپ قىلىۋالسا شۇنداق يىغاليتتى

 كىچىك ھهممىسىال - ئۇالر ئاقسۇغا كېلىپ ئون بهش كۈندىن كېيىن چوڭ 
سىنىپتىكى ئوتتۇز بهش . ا ئېلىندىرابىيه ئالتىنجى سىنىپق. مهكتهپكه كىرىۋالدى
دەپ »  كىچىك گۈزەل كىچىك چىرايلىق،« ردەك ئۇنى نهپهر ساۋاقدىشى بى

چۈنكى ئۇ ئالتايدىكى چاغلىرىدىكىدەكال يارىشىملىق، رەتلىك . ئاتىشاتتى
ئۇنىڭ .  يورۇق، جانلىق، سىپايه ئىدى-ھهمدە ئۇ شۇنچىلىك ئوچۇق . كېيىنهتتى

 يېزىش قابىلىيىتى بهك ياخشى بولغىنى ئۈچۈن بۇ ئالتايدىكى چاغلىرىدىال
  .  بولۇپ سايالندىلىقىمهكتهپتىمۇ بىر ھهپته ئىچىدىال سىنىپ باش

  )بهتلهر. 69ۋە . 62.63،64.65.66.67.68شۇ ناملىق كىتاپ   ( 

  
  )قوشۇمچه ( 

بىز بۈگۈن ئهشۇ كهچۈرمىشنىڭ باش قهھرىمانى بولغان رابىيه قادىر خانىمنى 
لېكىن ئۇ . دەپ ئاتاپ تۇرماقتىمىز» مىللهتنىڭ ئانىسى _  ئانا «ئۆزىمىزگه 

ال ئهمهس بهلكى ئهسىر مىللهتنى ئازات قىلغۇچى، » ئانىسى « مىللهتنىڭ 
دۇنيادىكى ئهڭ كۈچلۈك دۆلهتكه قارشى ئىسيان كۆتهرگۈچى، غالىپ قهھرىمان، 

رۈنۈپ مىز كۆلىقىنى تازا ئېتىراپ قىلمايۋاتقانئىكهنلىكىتهشكىلى رەھبهر 
بىزنى غهرپ دۇنياسى ئهزەلدىنال ! شۇنى ئېتىراپ قىلىش كېرەككى. تۇرۇپتۇ
 مىليونلۇق 30دېموكراتىك غهرپ ئهللىرى بىزدەك زۇلۇم چېكىۋاتقان، . بىلهتتى

نۇپۇسقا ئىگه بىر خهلقنى بىلمهي قالىدىغان بولسا، ئۇالرنىڭ دۇنيادىكى 
دېمهك غالىپ . ولمىغان بوالتتىتىن باشقا نهرسه ب» قهغهز يولۋاس « غالىبىيىتى 
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يغۇن كهلمىگهن بىر و مهيدانىغا ئسىياسى غهرپلىكنىڭ گه ۋەبۇ ئهقىل! ياق_ 
بىزنىڭ قولىمىزدىن كهلگىنى، ) دىن بۇرۇن  خانىمرابىيه قادىر.( بېمهنه سۆزدۇر
نىمىز شۇنچىلىك بولغانىكهن، ئۆزىمىزگه تهن بېرىشىمىز لىقىقىلغىنىمىز، قىال

شىمىز، ئۇنىڭغا رابىيه قادىر خانىمغا تولۇق رەھبهرلىك ئىمتىيازى بېرى. كېرەك
تولۇق بهيئهت قىلىشىمىز، ئۇنىڭ بىلهن تولۇق ھهمكارلىشىشىمىز بىزنىڭ 

ئهگهر كىمدە كىم ئۇنىڭ . نۆۋەتتىكى ھهقىقىي ئىنقىالۋىمىز بولۇپ ئىسپاتلىنىدۇ
 ھهرىكهتتىن مىللىيولىغا توساق قويۇپ، ئۇنىڭ كۆڭلىنى بىئارام قىلىپ، ئۇنى بۇ 

ۋاز كهچتۈرۈپ، قۇرۇق سۆلهت قىلىپ چهتنىتىشكه ئورۇنىدىكهن، ئۇنى 
قويۇپ،مهنسهپنى ئۆز دائىرىسىگه كىرگۈزۈۋېلىپ، يهنه مىللهتنى ئويناشقا 
ئورۇنىدىكهن ئۇ چوقۇم مىللهتنىڭ كهلگۈسىدىكى ئۇۋالىغا جاۋاپكار، نهپرەتلىك 

  !. ئادەمدۇر
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ئارىدىن ئون ئايچه ئۆتكهندىن كېيىن زۆھرەنىڭ يولدىشى خىزمهت ئورنىغا 

-ئانسى ۋە قېرىن، ئېهتىمال زۆھرە. قىن يهردىن ئۆي تېپىپ كۆچۈپ كېتىشتىيې
 لىقىداشلىرى يولدىشىنىڭ يولسىز، ئهخالقسىز، قوپال قىلىقلىرىغا دۇچكېلىۋاتقان

 ئهمدىقانداقال بولمىسۇن . ئۈچۈن، ئۇالرنى ئاياش تۈپهيلىدىن شۇنداق قىلغاندۇر
. لىمىدىن ئۇالر قۇتۇلغان ئىدىوغۇلنىڭ ئهئئۇ پرولېتارىيات، كوممۇنىست كۈي

شۇنىڭ بىلهن ئالتايدىن ئېلىپ . ئۇالر خېلىال خاتىرجهم بولغاندەك بولۇپ قالدى
غهل ىقىلىشقا ۋە ھويلىدىكى بهزەن كهمبكهلگهن ئالتۇنالرنى خىراجهت 

رابىيهنىڭ ئانىسى زىننهت . خوشنىالرغىمۇ غهمخورلۇق قىلىشقا باشلىدى
ئۈزۈكلىرىنى سېتىپ، بىر ئايلىق خىراجهتكه بۇيۇملىرىدىن ئهڭ قىممهتلىك 

 تۈلۈكتىن باشقىسى سۇدىن ئهرزان بولسىمۇ، ئايالپ - ئاشلىق . سهرپ قىلدى
  .  ناۋات دېگهندەك نهرسىلهرنى ئېغىز تېتىپ كۆرمهيتتى-  تۈرۈم، قهن -تاتلىق 

 شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە ھۆكۈمهت ئۇختۇرۇش قىلىپ، جان سانىغا قارىتا 
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  . سورىدى رابىيه ئۇنىڭدىن_ سىز نېمىشكه رەتكه تىزىلىپ تۇرمىدىڭىز؟ _ 
دېدى ئۇ _ بىلمىدىم، كېچىكىپ قاپسىز دېيىشىپ تالۇن بهرمىدى ئۇالر _ 

رابىيه ئۇكىلىرىغا بهرگهن ۋەدىسىنى بىر تهرەپكه قويۇپ، كۆز . مۇڭلىنىپ
 گېزەكلىرىنىڭ ھهممىسىنىال -ئالدىدىكى ھېلىقى غېرىپ بالىالرغا قهن 

  ھېلىقى ئايال سومكىسىنى ماتىالپ . بېرىۋەتتى
  دەپ سورىۋىدى، رابىيه _ رىمهن سىڭلىم قانچه پۇل بې_ 

مهن پۇلسىز بىكارغا ئالغان نهرسىلهر تۇرسا، سىزدىن نېمىشكه پۇل _ 
ھېلقى ئايال چهكسىز . بالىلىرىڭىز يىسۇن  دەپال كهتمهكچى بولدى! ئالغۇدەكمهن

ئاچاڭالرغا _ ئۇ بالىلىرىغا . مىننهتدارلىق ئىلكىدە دېگىلى گهپمۇ تاپالمايتتى
رابىيه . دەيتتى ئۈمچهرەپ_ ئۇ بىر پهرىشته ئىكهن ! ڭالر بالىلىرىمرەھمهت دە

يۈز قهدەملهرچه ئۇزىغاندىن كېيىن ئارقىسىغا قارىۋىدى، ھېلىقى ئايال تېخىچه 
  .ئىگىلىپ تازىم بىلدۈرىۋاتاتتى

رابىيه ئۆيىگه قايتقاندىن كېيىن كۆپ ئويلىنىپ قالدى ۋە ئۆزىنىڭ كىشىلهرگه 
نى، ھهممىال ئادەم ئاچلىقتىن ئۆز قايغۇسى بىلهن بولۇپ، لىقىئۈلگه بولىۋاتقان

باشقىالر بىلهن كارى بولمايۋاتقان ئاجايىپ بىر رەھىمسىز دەۋرنى مۇالھىزە 
نى ھېس لىقىقىالتتى ۋە ئۆزىنىڭ كۈندىن كۈنگه بىر ئازدىن چوڭ بولىۋاتقان

ئۇ ئۆزىدىكى بۇ تۈر غهمخورلۇق تۇيغۇسىنى ئانىسىغا سۆزلهپ . قىالتتى
  :هرگىنىدە، ئۇنىڭ ئانىسى شۇنداق بىر ئاقىالنه چۇشهنچ بهرگهن ئىدىب
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قىزىم بۇ كوممۇنىستالر خهلقىمىزدىن پهقهتال تارىخىنى، ئهنئهنىۋى ئهخالق، _ 
 ئادەتلىرىنى ئۇنتۇشنىال ئهمهس، بهلكى ئۆزىمىزنى پۈتۈنلهي ئۇنتۇپ -ئۆرپ 

ۈرگۈزىۋاتقان قانۇن، كېتىشىمىزنى تهلهپ قىلىۋاتىدۇ، ئۇالرنىڭ ئۈستىمىزدىن ي
دېگهن ئهندىشىگه _ » قانداق قىلسام ھايات قاالرمهن؟ « سىياسهتلىرى 

شۇڭا خهلقىمىزنىڭ ئهخالق، ئىنسانىي . مهجبۇرالپ، مۇشۇ ھالغا كهلتۈردى
  .چىلىك مادارى قالمىدى لىقىخىسلهتلهرنى ئوي

نىسى ھهر قېتىم ئائىله خىراجىتى ئۈچۈن پۇل الزىم بولغاندا، رابىيهنىڭ ئا
 - بىر پارچه ئالتۇننى ئېلىپ، كىچىك ئالتۇن كېسىدىغان ھهرە بىلهن پارچىاليتتى 

لېكىن بۇ پۇل ئاران ئىككى ھهپتىال . دە، بازارغا ئاپىرىپ، مهخپى ھالدا ساتاتتى
 - رابىيهنىڭ ئانىسىمۇ كۈندىن .  ئىچى بارغانچه جۇت كۆرۈنهتتى-ئۆي . يېتهتتى

ئۇ بالىلىرىغا . راقلىشىپ كېتىۋاتاتىكۈنگه ئاۋالقىدەك سېخىلىقتىن يى
چۈشهندۈرۈپ، تاماقنى كۆپ يېمهسلىكنى، ساۋاقداشلىرىنى تاماققا ئۆيگه باشالپ 

ئۇ بالىلىرى مهكتهپكه ماڭغاندا . كهلمهسلىكنى تهلهپ قىلىدىغان بولۇپ قېلىۋاتاتتى
 ھهر بىرىگه تهنهپپۇس ۋاقتىدا يهيدىغان نان، خام سهي قاتارلىقالرنىمۇ جابدۇپ

باشقا ساۋاقداشالرنىڭ ئائىلىسىدە ئۇنداق قىلغۇدەك ئىمكان . يولغا ساالتتى
بولمىغىنى ئۈچۈن رابىيهلهر تهنهپپۇستا نان يىگهنلىرىدە، ئۇالر تىللىرىنى 

بۇ ھالنى كۆرۈپ تۇرۇپ ئۇنىڭ بوغۇزىدىن مېزىلىك نانالر . تامشىپ كېتىشهتتى
ىن بىر قانچه چىشلهم يېۋېلىپال شۇڭا ئۇ، نېنىد! قانداقمۇ غىپپىدە ئۆتۈپ كهتسۇن

بىر قېتىم بىر قىز دوستى ئۇ . قالغىنىنى دوستلىرىغا ئۈلهشتۈرۈپ بېرەتتى
شۇنداق بىر قانچه . بهرگهن بىر پارچه ناننى چىنىسىگه سېلىپ لىق سۇ قۇيدى

سۇنى ئىچىۋېلىپ، ئاندىن ھېلىقى ناننى سائهتلهپ » نان تاتقى « قېتىم تهكرار 
  . شورىغان ئىدى

ئۇ ئۆي . بىيه خېله بۇرۇنال ئۆز ئالدىغا مۇستهقىل ھاياتنى چۈشهنگهن را
ئىشلىرىدا ئانىسىغا ياردەملىشىپ، ئۇكىلىرىنى قاتارغا قوشۇشتا بىر چوڭ 

 خوشنىالرمۇ ئۇنىڭدىن مهسلهھهت -يهنه خۇلۇم . كىشىدەك ھهسسه قوشاتتى
نى، قانداق سوراپ، ئۆي ئىشلىرىنى، قىشلىقنىڭ غېمىنى قانداق ئورۇنالشتۇرۇش

_  گۈرۈچلهرنى، ئوتۇن -  گۆش، ئۇن - قىلىپ ئۆي ئىجارىسىنى ئۆتهشنى، ياغ 
كۆمۈرلهرنى، ئىشقىلىپ ھاياتتا قېيىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقان نۇرغۇن ئىشالرنى 

ھهر ئايدا بىر قېتىم مهكتهپ . بىر تهرەپ قىلىشتا ئۇنىڭدىن ئهقىل سورايتتى
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سهن مهكتهپنى تولۇق تۈگىتىشىڭ كېرەك، ئاندىن ئالى بىلىم يۇرتىغا _ 
  .دەپ ئۇنى ئوقۇتقۇچى بولۇشتىن ياندۇردى_ ئوقۇشقا كىرىشىڭ الزىم 

يېقىن - رابىيه شۇنچىلىك قىسقىال ۋاقىت ئىچىدە ئۆزىگه تونۇشلۇق يىراق
قىزالر ئۇنىڭ بىلهن . كۆرۈشىگه نائىل بولغان ئىدىئهتراپتا ھهممىنىڭ ياخشى 

 كويالردا ئۇ كېتىۋاتقانلىرىدا -كوچا . ئهڭ يېقىن دوست بولۇشنى تهلهپ قىالتتى
لېكىن ئۇ ئۆزىنىڭ تېخى بهكال . ئوغۇلالرمۇ ئۇنىڭغا مهھلىيا بولۇپ تهلمۈرىشهتتى

 ئىرەنسىزال نى ھېس قىلىپ، بۇنداق ھالالردائىكهنلىكىكىچىك ياشتىكى بىر قىز 
ئۇ ئهگهر چوڭ بولغاندا بۇ ئهتراپالردا ئۆزىگه اليىق كهلگۈدەك بىرەر . كېتىۋېرەتتى

  .  ئوغۇلنىڭ يوقلۇغىنىمۇ جهزىم قىالتتى
  )بهتلهر . 73ۋە . 70.71.72شۇ ناملىق كىتاپ (  

  
  )قوشۇمچه ( 

بىز بۈگۈن ئهشۇ جاسارەتلىك كىچىك رابىيهنىڭ دۇنيانى ھهيران 
ئۇنىڭ غهلبىلىرىنى .  ئۇتۇقلىرىنى ئۆز كۆزىمىز بىلهن كۆرمهكتىمىزقالدۇرىۋاتقان

ئۇنىڭ يارىتىلىشىال بىر مۆجىزە . ئۆز قۇالقلىرىمىز بلهن ئاڭالپ ئولتۇرماقتىمىز
دېگهن بىر مىللهتنى غهرپلىككه يېپيېڭى بىر » ئۇيغۇر « بولغىنىدەك، بۈگۈن 

  !مۆجىزە سۈپىتىدە كۆرسهتمهكته
ق نهرسه؟ ئۇيغۇر دېگهن يهيدىغان نهرسىمۇ؟ ئهگهر ئۇيغۇر دېگهن قاندا« 

ئىنسان بولسا، ئۇ قانداق مىللهت؟ بۇ مىللهت قاچان پهيدا بولدى؟ قهيهردە 
 تۈركىستان دېگهن يهر شهرقىمۇڭغۇل دېگهن بوالمدۇ؟ _ ياشايدۇ؟ ئۇيغۇر 

 ئهمهسمۇ؟ ئۇ يهردە كۈردلهر ياشايدىغان تۇرسا؟ ياكى شهرقىتۈركىيهنىڭ 
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.  ئاڭلىتىۋاتىدۇنىڭ دەردىنى» دۈملهنگهن روھ « ه رابىيه خانىم ئهنه شۇ غهرپت
بىز ئۇنى مهيلى يۈزىمىزگه تۈكۈرسىمۇ، كاچىتىمىزغا ئۇرسىمۇ، ھوزۇرىدىن 

غۇر بۇ ئۇي! قوغالپ چىقارسىمۇ، مهجبۇرالپ ئىشلهتسىمۇ مهڭگۈ قولاليمىز
پهقهتال ! مىللىتىنىڭ رابىيه خانىمغا بهرگهن ۋەدىسى، ئۇنىڭغا بولغان ساداقىتى

بـولۇشقا ۋاقىت كۈتۈپ »  داھى «چاغالپ قالغانالر ياكى »  داھى« ئۆزلىرىنى 
كېلىۋاتقانالر، قانداقتۇر بىر شۇم نىيهت بىلهن ئۇيغۇر دەۋاسىنى دۈملىمىدە 

 كېلىۋاتقانالرال بۇ ۋەدىنىڭ تۇتۇپ تۇرۇشنى ئۆز كۈرەش غايىسى قىلىپ
ۋىلىسى شۇنداق ئۈزۈلگهن ئىكهن، ئۇالر وئۇالرنىڭ ز! ىرتىدىكى كىشىلهردۇرس

  ......خاالس! شۇنداق داۋام قىلىدۇ
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. ئۇالر بهش جان كىشى بىر ئېغىزلىق ئۆيدە ياشاشقا كۆنۈپمۇ قالغان ئىدى

ارلىق ھاياتلىق قات»  ياتاق ئۆيى، ئاشخانا ، يۇيۇنۇش خانىسى« ھهمدە 
خىتاي ھۆكۈمىتى . مۇالزىمىتىنىڭ ھهممىسىال مۇشۇ بىر ئېغىزلىق ئۆيدە ئىدى

دەپ »  بۇرجۇئازىيهنىڭ يولى« شهخىسى ئائىلىدە ئىشلىتىلىدىغان ھاممامنى 
. بۇزۇپ تاشلىغان ۋە ئوپچه قوللىنىلىدىغان ئاممىۋىي مۇنچا تهسىس قىلغان ئىدى
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. لهن تاپشۇرۇقلىرىنى ئىشلهيتتىىيه مهكتهپتىن قايتقىنىدا ئالدى برابى
ئۇ ئاقسۇنىڭ ھاياتىغا تىزال . ئۇكىلىرىنىڭ تاپشۇرۇقلىرىغىمۇ ياردەملىشهتتى

زۇگۈل، خهلچهم، مهمهتلهرگه بۇ يهرنىڭ ھاياتى بهكال لېكىن ئار. كۆنۈكۈپ كهتتى
چۈنكى . ئۇالر كۆزلىرى چاچراپ چىققۇدەك ئاچچىق يىغلىشاتتى. ئېغىر كهلمهكته

جهنۇپنىڭ ھاۋاسى ئالتايغا . ئۇالر ئالتايغا قايتىشنى دائىم تهلهپ قىلىشاتتى
بهزلهپ، بۇ رابىيه ئۇالرنى . قاقاس-قارىغاندا بهكال ئىسسىق، يېشىللىق يوق، قۇم

نى، ئالتايدا بولسا لىقىيهرلهردىمۇ ئالتايدىن قېلىشمايدىغان ئاالھىدىلىكلهرنىڭ بار
ئۇالرنىڭ . نى چۈشهندۈرەتتىلىقىشۇ ئاندا ئاچارچىلىقنىڭ ھۆكۈم سۈرىۋاتقان

  :دادىسى بىر قېتىم ئهۋەتكهن خىتىدە
منى، لىقىسىلهر بىلمهيسىلهر، مېنىڭ قانداق ھايات كهچۈرىۋاتقان« 
نداقتىمۇ سىلهرنى بۇياققا يۆتكهپ كېلىش توغرىسىدا يول مېڭىپ كۆردۈم، شۇ

قانداقال بولمىسۇن سىلهرنىڭ بۇياقتىن يۆتكىلىپ كهتكىنىڭالر ياخشى بولغانىكهن، 
 يالغاننىڭ سانى بهك كۆپىيىپ كهتتى، - چۈنكى بۇ يهردە شۇ كۈنلهردە ئوغرى 

تىن بهلكى جانلىرىنىمۇ ئوغرىالر كىشىلهرنىڭ ماللىرىنىال ئېلىپ كېتىشمهس
قىيىپ كېتىۋاتىدۇ، خىتاي دېگهن نىجىسالر يۇرتىمىزغا خۇددى كهلكۈندەك 

  .دەپ، ئۇ ياقتىكى ئهھۋالالرنى قىسقىچه بايان قىلغان ئىدى» بېسىپ كهلمهكته 
مۇ ئوقۇشنى پۈتتۈرۈپ ئالتايغا قايتقاندىن كېيىن ) جۈمه(جۈمهك 

ئۇمۇ ھهر . ېپىپ ئورۇنالشقان ئىدىدېهقانچىلىق كوپىراتىۋىدىن ئىش ئورنى ت
ئۇ ئانىسىنى . ئايدا ئانىسى ۋە ئۇكىلىرىغا يىگىرمه يۈەن يولالپ تۇراتتى

ڭا ئۇالرغا بىر ۇش.  ئۈچۈن يول رۇخسىتى ئااللمىدىئۇكىلىرىنى يوقالپ كېلىش
پارچه خهت يوللىغان بولۇپ، رابىيه ئۇكىلىرى ۋە ئانىسى بىلهن كاللهك بولۇشۇپ 

  : باشلىدىخهتنى ئوقۇشقا
ھهر ئايدا بىر قېتىمال دادامنى كۆرۈپ كېلىش ئۈچۈن رۇخسهت ئاالاليمهن، « 

ھهر قېتىم مهھهللىگه بارغىنىمدا شۇنداق بىر قورقۇنچلۇق ئاۋازنى ئاڭاليمهن، بۇ 
بىزنىڭ كۆركهم، گۈزەل ئۆيىمىزدىن، _ ئاۋاز ھېلىقى بىزنىڭ ئۆيىمىزدىن كېلىدۇ 

شا سادالىرى ياڭراپ تۇرىدىغان بىزنىڭ ھېلىقى خوشاللىق سادالىرى، ناخ
ئۆيىمىزدىن، ھېلىقى بهخىت ۋە دوستلۇق بىلهن تولغان ئهشۇ گۈزەل 
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رابىيهلهرنىڭ تام خوشنىسىنىڭ ئۆيىدىن . ئاچارچىلىقمۇ جاندىن ئۆتمهكته

رابىيه ئاخىرى . بۈگۈنمۇ شۇنداق ماجرا كۆتىرىلدى. ھهر كۈنىال غهۋغا كۆتىرىلهتتى
 خۇتۇنالر يهنه ئۇرۇشقان، ئايالنىڭ -ئهر. رنىڭكىگه كىردىتاقهت قىاللماي ئۇال

ئىككى قولالپ بېشىنى تۇتىۋېلىشىدىن قارىغاندا ئۇنىڭ چېچىدىن سۆرەپ 
بۇ ئائىله شۇنچىلىك نامراتكى ئۆينىڭ .  بىلىنىپ تۇراتتىلىقىئۇرغان

. ئوتتۇرسىدىال بىر پارچه كىگىز سېلىنغان بولۇپ، قالدى يهرلهر داق پېتىم
_ ى ئۆتسىله سىڭلىم يوقۇر_ ى ئايال رابىيهنى كۆرۈپال دەرھال تۇردىدە ھېلىق

. لېكىن ئۇ قهيهردە ئولتۇرىشىنىمۇ بىلمهي قالدى. دەپ ئۇنى تهكلىپ قىلدى
 -لېكىن ئاتا. ئۇالرنىڭ بالىلىرى ئۆينىڭ بىر بۇلىڭىدا قستىلىشىپ ئولتۇرىشاتتى
نلىگى ئۇالرنىڭ ئانىسىنىڭ ماجراسىنىڭ ئۆتۈپ كهتكهنلىگىدىن سۆيۈنگه

ئۇ ئايال ئۆزىنىڭ باي بىر كىشىنىڭ قىزى . چىرايىدىن چىقىپ تۇراتتى
نى، دادىسىنىڭ مۇلكىنى خىتاي ھۆكۈمىتى پرولېتارياتالرغا تهقسىم ئىكهنلىكى

ھهمدە ئۇنىڭ . قىلىپ مهجبۇرى بېرىۋەتكهنلىگىنى قىسقىچه تونۇشتۇرۇپ ئۆتتى
ان ئېرى ئهسلىدە بۇالرنىڭ  خورالپ تۇرىدىغ-ھهركۈنى مۇشۇنداق ئۇرۇپ 
بۇ ئايال بىر قاراشقىال . نىمۇ سۆزلىدىئىكهنلىكىئائىلىسىدە ئىشلهمچى بىرى 

ئۇنىڭ ئېرى ئۆيگه .  بىلىنىپ تۇراتتىئىكهنلىكىئېسىل، ئاقسۆڭهك ئائىلىسىدىن 
  .ئۆي ئىچىدە ئاچارچىلىق ھۆكۈمران. يىگۈدەك بىر نهرسه ئهكهلمهيدىكهن
نى بىلمهكچى لىقى ھهركۈنى ماجرا قىلىشىدىغانرابىيه ئۇالرنىڭ نېمىشكه

  : بولۇپ سورىغىنىدا، ھېلىقى ئايال مۇنداق دېدى
بىر قانچه كۈن ئاۋال بىر قېتىم ئىسسىق ئاش ئىچكهندىن بېرى يهيدىغان بىر _ 

نهرسه يوق، ئۇنىڭ ئېرى ئۇنى بىر نهرسه ئوغرىالشقا مهجبۇرلىغان، ياكى 
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  . ئانىسىغا يالۋۇردى  قايتىپ كىرىپ  ئاڭلىغان رابىيه ئۆيىگه  بۇ ئهھۋالالرنى
لېكىن ئۇنىڭ . دەپ ئۆتۈندى » !ئۇالرنىڭ دەرتلىرىگه دەرمان بواليلىچۇ ئاپا« 

ئوچۇق قول، رەھىمدىل، سېخى ئانىسى ئۆزلىرىنىڭ رىزقىنى باشقىالرغا 
نى لىقىبېرىۋېتىپ، كېيىن ئۇالرمۇ ئهشۇالردەك يامان كۈنگه قېلىشتىن قورقىدىغان

شۇنداقتىمۇ ئاخىرى ئۇالرغا . ئېيتىپ، ئۇالرغا بىر نهرسه بېرىشنى رەت قىلدى
شۇنىڭ بىلهن رابىيه . نى ئېيتتىلىقىنه بېرىپ تۇرىدىغانئازراق بىر نهرسه ئۆت

بىر كۈندىن كېيىنال . ئۇالرغا ئۈچ ئوچۇم قوناق ئۇنى ئۆتنه قىلىپ ئهچىقىپ بهردى
. ھېلىقى ئايال يهنه شۇ ئۈچ ئوچۇم ئۇننى قايتۇرۇپ ئهچىقىپ بهرگهن ئىدى

ۇشلىرىنى رابىيهنىڭ بۇ ئۇننى ھازىرچه قايتۇرۇپ ئالماسلىق ھهققىدىكى يالۋۇر
  : ئانىسى رەت قىلىپ

دىدى قاتتىقلىق _ ياق قىزىم، بىز ھېچكىمگه بىكارغا بىرنهرسه بېرەلمهيمىز _ 
شۇ . لېكىن شۇنداق دېگهن بىلهن ئۇنىڭ يۈرىگىمۇ تىلغىنپ كېتىۋاتاتى. بىلهن

كۈنلهردە رابىيه بازاردىن ئېلىپ كهلگهن قوينىڭ باش، پاچاقلىرىنى ئانىسى 
  . خوشنىسىغا بىر كورا چىقارتىپمۇ بهرگهن ئىدىپۇشۇرۇپ   ھېلىقى 

خىتايالر بېسىپ كېلىشتىن بۇرۇن كهمبىغهللهرنىڭمۇ ئۆزلىرىگه چۇشلۇق 
يهر « بۇ يهرلهرنى خىتاي ھۆكۈمىتى مۇسادىرە قىلىپ، .  يهرلىرى بار ئىدى- ئېتىز 

تىنى ئومۇمىيۈزلۈك ئىجرا قىلغاچقا كىشىلهر شۇنداق سىياسى» دۆلهتنىڭ 
  .ىققا مهھكۇم بولغان ئىدىئاچارچىل

. ـ يىلىدىن باشالپ مهملىكهت بويىچه ئاچارچىلىق يامراپ كهتتى1962
ئۇالرمۇ زادىال . رابىيهلهرمۇ بۇ ئاچارچىلىقنى ئۆز ۋۇجۇتلىرىدا سېزىشكه باشلىدى

ئاچلىق . بىرەر قېتىممۇ ئىككى قاچا سۇيقاش ئىچىپ باقمىدى. تويۇپ باقمىدى
ۆيدۈرگۈچ يالقۇنى كىشىنىڭ ئاشقازىنىدا ۋولقان شۇنداق دەھشهتكى، ئۇنىڭ ك

رابىيه ھهر ئايدا ھۆكۈمهت ئاشلىق تهقسىم قىلىدىغان ئاشلىق ! پارتىلىتىدۇ
ئاشلىق دان، ئۇن، ياغ قاتارلىق جان ساقالش دورىسىنى . ئىسكىالتىغا بارىدۇ

  . ئېلىپ، كىچىككىنه غالتىكىگه بېسىپ ئۆيىگه يول ئالىدۇ
ا بوش تاشلىنىپ قالغان بىر كىچىك ئهخلهت ئېتىزىنى، ئۇ ئۆيىگه يېقىن ئهمم
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شۇ يىلى قهھرىتان كۈنلىرىنىڭ بىرىدە ھېلىقى خوشنىسى يهنه ئۇن سوراپ 

رابىيهلهر بۇ خوشنىالرنىڭ ئۇدا قانچه كۈنلهپ بىر نهرسه يېمىگهنلىگىنى . كىردى
ئۇن ئۆتنه ئېلىپ كېيىنكى كۈنىال ئۇالرنىڭ كىچىك ئىككى بالىسىدىن . بىلمهيتتى

بۇنداق ئۆلۈم دەھشىتى ھهممىال يهردە . لۈپ قالدىباشقا ھهممىسىال قېتىپ ئۆ
ئىسكىالتىنىڭ تېمىغا »  ئاشلىق توپالش« باي ناھىيهسىدە . ئهگىپ يۈرەتتى

يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ ئاچلىقتىن ئۆلۈپ قالغان قانچه يۈزلىگهن ئۇيغۇرنىڭ خهۋىرى 
 تۈركىستانغا بېسىپ كىرگهن شهرقى، لىقىباي ناھىيهسىنىڭ باش. ئاڭالندى
للىق ئهسكهردىن بولۇپ، ئۇ بۇنداق قىممهتلىك ئۆلۈمنى مهدھىيلهپ مۇنداق قورا

بىز ماۋ ئۈچۈن ئۆزىمىزنى قۇربان قىلىشتا، تهنلىرىمىز « : يوليۇرۇق چىقاردى
يهنجىلىپ كهتسۇنكى، سۆڭهكلىرىمىز مىڭ پارچه بولۇپ كهتسۇنكى بىز چىداشلىق 

هتنى كۈزەتكۈچىلهرنىڭ شۇ ئاچارچىلىق يىللىرى ئهمهلىي» ! بېرىشىمىز كېرەك
 مىليون ئىنساننىڭ ئاچ قويۇپ 30تهخمىن قىلىشىچه پۈتۈن مهملىكهت بويىچه 

  .ئۆلتۈرۈلگهنلىگى ئېنىق
_ بىر كۈنى  ئۇ . كۈنگه ئۈمىدىنى يوقاتماقتا ئىدى- رابىيهنىڭ ئانىسى كۈندىن 

قىزىم بىز مۇشۇ يىلنىڭ ئاخىرىغىچه قولىمىزدا بار ھهممه ئىقتىسادىمىزنى يهپ 
 - بولىمىز، مهن ھېچنىمىنى بىلمهيمهن، بىز يهنه نېمه بىلهن ھايات كهچۈرەرمىز

 ئالتايغا ئهمدىئۇالر ئاقسۇ نوپۇسىغا ئۆتكهنىكهن، . دېدى ئهندىشه ئىچىىدە
 تۈلۈك -ئۇالرغا ھۆكۈمهت ئاشلىق . يۆتكىلىپ بارسا، نوپۇسسىز بولۇپ قالىدۇ

شۇنداق قىلىپ ئۇالر ! يدۇئهمما ئاقسۇدا نېمه بىلهن جان ساقال. بهرمهيدۇ
  :لېكىن دادىسىدىن كهلگهن خهتته. دادىسىغا بىر پارچه خهت يازدى

قانداق قىلىپ مهن بىر ئۆمۈر توپلىغان بايلىقنى شۇنچىلىك قىسقىال ۋاقىت « 
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 بىرى بىلهن بهسلىشىپ -رابىيهنىڭ ئۇكىلىرى توختىماستىن بىر 
 سۇيقاشنى ئىچىپ، نېنىنى ئۇكىلىرىغا ئۈلهشتۈرۈپ رابىيه بولسا. يېيىشهتتى
ئۇ پۈتۈن . لېكىن ئۇنىڭ مهيدىسى ئىشىت ھۇلىغاندەك ئىڭرايتتى. بېرەتتى

ئۇ ئهشۇ . دۇنيادىكى ھهممه نهرسىدىنمۇ بهكرەك ئائىلىسىدىكىلهرنى سۆيهتتى
  . ئاچلىققا بهرداشلىق بېرىپ، ئۆزىنى تاۋلىماقتا ئىدى

  ) بهتلهر. 78ۋە . 73.74.75.76.77شۇ ناملىق كىتاپ (

 
  )قوشۇمچه ( 

. ئاچارچىلىق ئىنساننى روھى تهسلىم قىلدۇرۇشنىڭ ئهڭ ئۈنۈملىك چارىسى
بىر قانچه يىلالپ ئېغىر ئاچ قويۇلغان كىشى، . ئىنسان تاماقسىز ھاياتتا قااللمايدۇ

ئىنساندىمۇ خۇددى . ئۆمۈر بويى ئهسلىدىكى روھى جاسارىتىگه قايتىپ كېلهلمهيدۇ
ئىنسان ئهڭ كۈچلۈك . شهرتى مهۋجۇت» رېپلېكس « يۋانالرغا ئوخشاشال ھا

. شىرنىمۇ ئاچ قويۇش ھىلىسى بىلهن ئۇسۇلغا دەسسهش ماھارىتىنى ئۈگىتىدۇ
بۇ نهتىجه پهقهت . ھهتتا ئهڭ يوغان، كۈچتۈڭگۈر فىلنىمۇ ئۇسۇل ئوينىتااليدۇ

« ئالدىدا      ئهشۇ كۈچلۈك ھايۋاننىڭ قارنىنى ئاچ قويۇش ۋە يېمهك بېرىش 
ئۇسۇلىنى قوللىنىپ، ئۇزۇن مۇددەت داۋامالشتۇرۇش » شهرتلىك رېپلېكس 

ئهمما بۇ خىل ئورتاق ھىسسى . جهريانىدا قولغا كهلتۈرۈلگهن بولىدۇ
خۇسۇسىيهتتىن بىزنىڭ بۈگۈنكى ئانىمىز ۋە رەھبىرىمىز رابىيه قادىر خانىم 

» ويۇپ روھى تهسلىم قىلدۇرۇش ئاچ ق« ئۇمۇ ئهشۇ . قانداقالرچه ئايرىم تۇرالىدى
مانا بۈگۈن ئۇنىڭ جاسارىتىنى، ئاسماننى زىلزىلىگه ! جازاسىغا يولۇققان ئىدىغۇ

بۇ روھنى پهقهتال _ كهلتۈرگىدەك چهكسىز روھى غالىبىيىتىنى كۆرگىنىمىزدە 
دېمهي _ ھهممىگه قادىر ئالالھ ئۇنىڭ كىچىككىنه گهۋدىسىدە مۇجهسسهم قىلغان 

بۇ روھ ئالالھ مىللىتىمىزگه ئاتا قىلغان ! ۇ روھ ئۇيغۇرنىڭ روھىب! تۇرالمايمىز
بىز بۇ روھنى سۆيىشىمىز، بۇ روھنى ! بۇ داھىلىق روھى! غالىپ روھ

 غالىبىيهتلىك جهڭگىۋار روھنى ئۆزىمىزگه ئىنقىالۋى مىللىقهدىرلىشىمىز ۋە بۇ 
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ھېلىقى قوڭۇر چاچلىق، چېقىر كۆز يىگىت، ھېلىقى رابىيهلهر _ ئابدىرىم 
 تاقلىرىنى ئورۇنالشتۇرغان، -ئاقسۇغا كهلگهن تۇنجى كۈنى ئۇالرنىڭ يۈك 

ھېلىقى بانكىدا ئىشلهيدىغان، ھېلىقى تۇل خوشنىسىنىڭ ئوغلى رابىيهگه ئهلچى 
رۇنمۇ ئۇالر كۆپ قېتىم مۇشۇ مهقسهتته ئهلچى ئهۋەتكهن بۇندىن بۇ. كىرگۈزدى
بۇ قېتىم . رابىيه بولسا ھازىرغىچه ئۇالرنىڭ نىيىتىنى بىلمىگهن ئىدى. ئىكهن

ئۇ بۇندىن بۇرۇن ئابدىرىمنى ئۆز ئاكىسىدەك كۆرۈپ . ئۇنى قاتتىق چۆچۈتتى
شهنبه دەم ئۇ ھهر يهك. ئۇئادەم شۇنچىلىك ئېغىر بېسىق، تېنچ كۆرۈنهتتى. كهلگهن 
. لىرىدا رابىيه ئۇنىڭ قېرى ئانىسىنىڭ يېنىغا زىيارەتكىمۇ كىرىدىغان-ئالغان

رابىيهنىڭ ئانىسى ئهلچىلهرگه شۇنچىلىك تاۋازۇلۇق بىلهن مۇئامىله قىالتتى ھهم 
دەپ » مهن كوچىالردا تىلهمچىلىك قىلساممۇ رابىيهنى ئالى مهكتهپته ئوقۇتىمهن « 

 . كهسكىن جاۋاپ بهردى
رنىڭ قولىدا ئهڭ ئاخىرقى ئىقتىسىاد بولۇپ ئىككى ئالتۇن زەنجىرنىڭ ئۇال

رابىيه ئانىسىغا چۈشهندۈرەتتى، ئالتايغا .  ئۈچ تال پارچىسى قالغان ئىدى-ئىككى 
قايتىپ شۇ يهردە كۆكتات تېرىپ، ئهگهر ھۆكۈمهت ئاشلىق نورمىسى بهرمىسىمۇ 

تكىلىش رۇخسىتى لېكىن ھۆكۈمهت ئۇالرغا يۆ. ھايات كهچۈرىشنى ئېيتتى
چۈنكى ئۇالر ئاقسۇغا نوپۇسقا ئورۇنالشقان ئىكهن، بۇ يهردىن چىقىش . بهرمهيتتى

ئابدىرىم بولسا ئۆزىنىڭ مۇددىئاسىنى بېشهملهرچه ئىپادىلهپ رابىيهگه بىر ! يوق
سىز بولسىڭىز پهقهتال مهن ئۈچۈن ئاسماندا پارالپ تۇرغان « پارچه خهت يازدى، 

همما رابىيهنىڭ بۇنداق تېتىقسىز خهتنى ئوقۇشقا مهيلى يوق ئ. »!.... بىر چولپان
. ئۇ خهتنى ئاخىرىغىچه ئوقۇپ ئولتۇرمايال يىرتىپ ئوچاققا تاشلىۋەتتى. ئىدى

 مۇھهببهت دەيدىغان كوچىالردىن بهكال يىراق، ئۇ ئۆزىنى -چۈنكى ئۇ تېخى سۆيگۈ 
يدىغان بولسا، ئهگهر ئۇ توي قىلىشنى ئويال. تېخى بهكال كىچىك ھېس قىالتتى

ئابدىرىمدىن باشقىمۇ نۇرغۇنلىغان كىشىلهر ئهلچى ئهۋەتىپ قۇالق ئاغرىغى 
رابىيهگه ئېچىرقاپ كهتكهن بۆرىدەك قارايدىغان ئهرلهرمۇ ئاز . قىلغان ئىدى
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الر بلهن خوشلىشىش  بىلىش، خۇلۇم خوشنى- رابىيه ھهر بىر تونۇش 
ئۇ سىپايىلىك ۋە ھۆرمهت بىلهن ھهر بىر چوڭ كىشىلهرگه تازىم . ئۈچۈن چاپماقتا

_ ھېلىقىالرنى . ھهم ئۇنى يامان كۆرەتتى. لېكىن ئۇ ئابدىرىمغا قارىمىدى. قىالتتى
ئۇنى ئۆز ئائىلىسىدىن، ئۇنىۋېرستېتتىن، ئۇنىڭ بارلىق يۈرەك ئارزۇلىرىدىن 

شۇڭا ئۇالر بىلهنمۇ . غانالرنى، ئۇ يامان كۆرەتتىئايرىۋېلىشقا ئورۇن
  !.خوشالشمىدى

رابىيهلهر ئهمدىال ئاقسۇ يېڭى شهھهردىكى ھېلىقى مېهمانخانا ئالدىغا كېلىپ 
ئۇنىڭدا . ھارۋىدىن چۈشىشى بىلهن تهڭ ئانىسى پۈكلىنىپ يهرگه يىقىلدى

ستىگه رابىيهنىڭ ئۇكىلىرى ئۇنىڭ ئۈ. ھاياتلىقتىن دېرەك قالمىغان ئىدى
بىر قانچه نهپهر كىشى ئۇنى كۆتىرىپ ھارۋىغا سېلىپ . تاشلىنىپ يىغلىشاتتى

. بىراق دوختۇرخانا تاقىلىپ كهتكهن ئىدى. دەرھال دوختۇرخانىغا يول ئېلىشتى
ئاخىرى ئۇالر بىر كىچىك داۋاالش . ئۇالر قانچه سائهتلهپ دوختۇر ئىزدىدى
  . پونكىتىنى تېپىپ ئانىسىنى ئورۇنالشتۇردى

دەپ » !  ئوماق قىزىم، ئۆتۈنۈپ قاالي، مېنى بۇ يهردىن ئېلىپ كېتىڭالر«
. يىغاليتتى زەئىپ ئاۋازدا ئۇنىڭ ئانىسى دوختۇرغا كىرگهن كۈننىڭ ئهرتىسى

ئۇنىڭ قىزىتمىسى . ئهمما ئۇ قاق ئون ئۈچ كۈن كېسهل كارۋىتىدا قىمىرلىماي ياتتى
ى بهزلهپ، ئۆز ۋاقتىدا بۇ كۈنلهردە رابىيه ئۇكىلىرىن. زادىال چۈشمهيتتى

ھهمدە ئۆز . دادىسىدىن ئاڭلىغان قهھرىمانالرنىڭ ھىكايىلىرىنى سۆزلهپ بېرەتتى
. باشلىرىغا كېلىۋاتقان بۇ ئېغىر كۈنلهرنىمۇ ئۇكىلىرىغا چۈشهندۈرەتتى

ئىچمهك ۋە باشقا الزىملىق -مېهمانخانىنىڭ ئىجارىسىنى تۆلهش، يېمهك
نىمۇ لىقىىلهن خىراجهت قىلىش الزىمنهرسىلهرگه ئىمكان بار تېجهشلىك ب
ئۇ ھهر بىر تىيىننىمۇ كۈندە ئاز دېگهندە ئون . ئۇالرغا بىر بىرلهپ چۈشهندۈرەتتى

دوختۇرغا كىرىپ ئون بهش كۈندىن كېيىن ئىككى . قېتىمالپ ساناپ چىقاتتى
. ياستۇقنى قوشالپ قويۇپ بهرسه يۆلىنىپ ياتالىغۇدەك بولدى رابىيهنىڭ ئانىسى
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كېچىلىرى رابىيه ئۇيقۇغا كهتكهن ئۇكىلىرىنىڭ يۈزلىرىگه سىنچىالپ 
تاتلىق ئۇيقۇدىكى ئۇكىلىرى ئۇنىڭغا بىرى يهنه بىرىدىن گۈزەل . قارايتتى
! خۇدا! ئاھ « ! كوچىالردا، ئهخلهتخانىالردا يۈرگهن يىتىم بالىالرچۇ. كۆرۈنهتتى

دەپ، » ! مۇشۇ ئېغىر كۈنلهرنى تىزرەك ئۆتكۈزىۋەتكىن! سۆيۈملۈك ئالالھ
ئۇ خېله ئۇزۇندىن بېرى بۈگۈنكىدەك . ئالالھقا تېۋىناتتى ئۇ چىڭ ئىخالس بىلهن

 ئالالھقا يالۋۇرۇپ ئهمما نېمىشكىدۇر ئۇ بۈگۈن. قهلبدىن تېۋىنمىغان ئىدى
  !. ئىلتىجا قىالتتى، ئىزدىنهتتى ۋە ئالالھنى تاپقان ئىدى

دوختۇر ئۇالرغا ئانىسىنىڭ ناھايىتى ئېغىر يۇقۇملۇق كېسهلگه دۇچار 
نى، ياخشى داۋالىنىشى كېرەكلىگىنى، ئاز دېگهندە يهنه بىر ئاي لىقىبولغان

لېكىن بۇنىڭ ھهممىسى . نى ئېيتتىلىقىدوختۇرخانىدا يېتىپ داۋالىنىشى الزىم
 !. پۇل بىلهن بوالتتى

يهنه ئۈچ ھهپتىدىن كېيىن ئۇالر ئانىسىنى دوختۇرخانىدىن قايتۇرۇپ 
:   رابىيهگه ئانىسى مۇنداق بىـر دورا قىلىــش ئۇســۇلىنى ئېيتتــى. چىقىشتى

توخۇنىڭ (قىزىم رابىيه، مېنىڭ بۇ كېسىلىمگه بهلكىم تاۋۇزنىڭ ئىچىگه چۈجه 
شىنى سېلىپ، ئۇنى تونۇردىكى قوققا كۆمۈپ پۇشۇرۇپ بهرسهڭ گۆ) بالىسى

مهن تىزراق يهر . قىزىم شۇنداق قىلغىن. پايدىلىق بوالر دەپ ئوياليمهن
  .دەسسهپ قوپۇشۇم كېرەك 

 رابىيه ئانىسىنىڭ شۇنداق قىممهتلىك بىر پهلتۇسىنى ئۈچ دانه چۈجىگه 
ئۇ قوغ ئاستىغا كۆمۈپ . ئانىسى ئېيتقاندەك ھهممىنى بهجا كهلتۈردى. تىگىشتى

چۈجىنى بىر لېگهنگه سېلىپ، ھور چىقىپ تۇرغان ھالدا _ پۇشۇرغان تاۋۇز 
ئانىسى ئىشتىها بىلهن تاۋۇز سۇيىنى ئىچهتتى . ئانىسىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كهلدى

ئۇ . كېيىن تاتلىق ئۇيقۇغا كهتتى. ۋە ئېهتىيات بىلهن چۈجه گۆشىنى يهيتتى
چۈجه ئىستىمال _ قىلىپ ئۇدا ئۈچ كۈن تاۋۇز شۇنداق . سائهتلهپ ئۇخلىدى
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  )بهتلهر. 82ۋە . 79.80.81شۇ ناملىق كىتاپ (   

  
  )قوشۇمچه ( 

ر قىزنىڭ بېشىغا يۈكلىنىۋاتقان  ال ئون بهش ياشالردىكى بىئهمدىتېخى 
 بۇنى -!  ھهسرەتلهرنىڭ جاۋاپكارلىرى زادى كىملهر ئىدى؟- ئالهمچه دەرت 

كىچىككىنه بىر قىز تارتقان ئهشۇ . ئهسهرنىڭ باش قهھرىمانى ئۆزى ئىسپاتاليدۇ
 ئانىلىرىمىز، مىليونلىغان ئۇيغۇر -تاغدىن ئېغىر دەردۇ ـ باالالرنى بىزنىڭ ئاتا 

لېكىن ئۇنىڭغا قانچىلىك دەرىجىدە ئىنكاس . مۇ يېتىپ ئاشقۇدەك تارتقانۋە بىزلهر
بۈگۈنكى ! بۈگۈنكى غالىپ ئانا! مىزنى ئۆزىمىز ياخشى بىلىمىزلىقىقايتۇرغان

ئهنه شۇ خانىم دۇنيانى تاڭ قالدۇرىۋاتقان رابىيه قادىر _ غالىپ قهھرىمان 
 ھهربىر مۇشهققهتكه دۇچ ئۇ. دەرتلهرنى بېشىدىن ئۆتكۈزگهن بىر كىچىك قىز ئىدى

ئۇنىڭ يېڭىلمهس روھى ئهشۇ . كهلگىنىدە، ئۇنىڭ جاۋاپكارلىرىنى ئىزدەيتتى
ئۇ روھ بۈگۈن ئالالھنىڭ . ئوقۇبهتلىك يىلالردا بىخ سۈرگهن، تاۋالنغان-ئازاپ 

. روھ مهڭگۈلۈكتۇر! ئىزنى بىلهن زۇھۇر قىلىپ ئۆز غالىبىيتىنى جارى قىلدۇرماقتا
 كىشىلىك روھىنى تهربىيلىگهن، ئۇ روھنىڭ تهقهززاسى بىلهن ئۆز. روھ ئۆلمهيدۇ

ئۆز روھىنى مۇھاپىزەت . ياشىيالىغان كىشى روھنىڭ ئىجرائاتچىسىدۇر
قىاللمىغان، روھى پاكلىقىنى دەپسهندە قىلغان، روھى تهقهززالىقنى ۋەيران قىلغان 

شاۋاتقان كىشى ئۆز روھىغا خىيانهت قىلغان بولۇپ، گهرچه جىسمانى جهھهتتىن يا
بولسىمۇ، ئهمهلىيهتته ئۇنىڭ روھى ئۆز تهقهززاسى بىلهن ئۇ جىسىمنى 

  . تاشلىۋەتكهن بولىدۇ
رەھبىرىمىز _ بىزنىڭ، روھى پاكلىقنىڭ ئىجرائاتچىسى بولغان ئانىمىز 

 مىللىرابىيه قادىر خانىمنى قۇۋۋەتلىشىمىز ۋە ئۇنىڭ ئهتراپىغا زىچ ئۇيۇشۇپ، 
 بېرىشىمىز مانا بۇ ئۆز روھىمىزنىڭ تهقهززاسى، ھهرىكىتىمىزنى داغدام ئېلىپ

  !. روھىيىتىمىزنىڭ راۋاجلىنىشىدىن ئىبارەتتۇرمىللى
  

15 
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ئۇالر ئابدىرىم، ئانىسى ۋە . ئهرتىسى ئهتىگهندە بىر كىملهر ئىشىكنى قاقتى
 گېزەكنى زەلله قىلىپ ئالغاچ - ئۇالر بهش دانه نان ۋە بىر ئاز قهن . تاغىسى ئىدى
ئۇ . رابىيهنىڭ ئانىسى ئۇنىڭ سىرتقا چىقىپ كېتىشىنى ئۆتۈندى. كهلگهن ئىدى

ئابدىرىمنىڭ . كارىدوردا ئۇالرنىڭ پاراڭلىرىنى ھاياجان ئىچىدە تىڭشىماقتا
  : تاغىسى گهپ باشلىدى

ڭىزنى ئاڭلىدۇق، ئهگهر سىلهر لىقىسىزنىڭ خېله ئۇزۇن كېسهل تارتقان_ 
دە نوپۇسسسىز بولۇپ قالىسىلهر، ئالتايغا كۆچۈپ كهتمهكچى بولساڭالر، ئۇ يهر

ئايلىق نورما ئااللماي، ئاچلىققا بوغۇلىسىلهر، ئهگهر بۇ ياققا قايتىپ كهلسهڭالر، بۇ 
يهردىمۇ نوپۇسسىز بولۇپ قالىسىلهر، شۇڭا بىز بۇ يهردە سىلهرنى ياخشى ھىمايه 

  .قىلىمىز 
  :ئابدىرىمنىڭ ئانىسىمۇ سۆز ئالدى

 بولۇپ، سىلهرنى لىقى ۋە بىر مهھهلله باشبىز ئىككى نهپهر دۆلهت كادىرى_ 
ناھايىتى ياخشى ئورۇنالشتۇرااليمىز، ئهگهر سىلهر سۆيۈنىدىغانال بولساڭالر 
سىلهرنىمۇ ئۆز ئۆيىمىزگه بىراقال ئېلىپ كېتىمىز، سىلهرمۇ بىزنىڭكىدە ئۆي 

لېكىن بىز شۇنچىلىك شاتلىنىمىزكى، ئهگهر سىز . تۇتۇپ ئولتۇرساڭالر بولىدۇ
ز رابىيهنى ئوغلىمىزغا ياتلىق قىلىشقا ماقۇل بولسىڭىز، بۇ ھهممىمىز قىزىڭى

شۇنىمۇ ئېيتىپ قۇيايلىكى، ئوغلىمىز ئابدىرىم . ئۈچۈن بهخىت بوالتتى
قىزالرمۇ ياق دېمهيتتى، . ئاقسۇدىكى ھهرقانداق بىر قىزنى ئالىمهن دېسه ئاالاليتتى

ى ئۇ بىزنىڭ يۈرىگىمىزنى بىر يىلدىن بېر. لېكىن ئۇ پهقهتال رابىيهنى خااليدۇ
ئۇ كېيىنكى ئون بهش كۈندىن بېرى ئائىلهڭلهرنى كۈزىتىپ يۈردى، . يهپ بولدى

سىلهر . سىز دوختۇرخانىدىكى چاغدىمۇ ئۇ سىلهرگه يېقىن يهرلهردىال بولدى
رابىيهنى كۆرۈشكه تهشنا بولۇپ، _ ئۇيقىدىكى چاغالردىمۇ ئۇ ئويغاق، سىلهرنى 

ئهمما ئۇ رابىيهنىڭ ئالدىغا كىرىشكه جۈرئهت .  يۈردىمۇشۇ ياقالردا ئايلىنىپ
  . قىاللماي كۆپ ئازاپالندى

ئۇ ئۆزىنى . بۇ گهپلهرنى سىرتتىن ئاڭالپ رابىيه ئۆزىنى يوقاتماقتا ئىدى
ئۇنىڭ تىزلىرى پۈكۈلۈپ، يهرگه يىقىلىپ . جانسىز مۇردىدەكال ھېس قىالتتى

دېۋەتسه، ئۇ چاغدا قانداق  » ماقۇل« ئهگهر ئانىسى . چۈشىدىغاندەكال قىالتتى
لېكىن ئۇنىڭ ئاۋازى . قىلغۇلۇق؟ دەل شۇ چاغدا ئۇنىڭ ئانىسى سۆزگه كىرىشتى

  : ئارانال ئاڭالۋاتاتتى- ئۈچۈن رابىيه ئاران لىقىبهك زەئىپ بولغان
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چىن كۆڭلۈمدىن رەھمهت ئېيتىمهن، سىلهرنىڭ بۇ ئادىمىگهرچىلىكىڭالر ۋە _ 
مهن ئوچۇغىنى ئېيتسام قىزىمىز تېخى . نىڭالر ئۈچۈنمېنى بۇ ھالدا يوقالپ كهلگى
  . ئۇ بهكال كىچىك. توي قىلىش يېشىغا يهتمىدى

كېيىن ئۇ بېشىنى تۆۋەن سېلىپ ئىشىك تۈۋىدە تۇرغان ئابدىرىمغا 
  : مۇنۇالرنىمۇ ئېيتتى

ڭىز ماڭا ئايان، ئۇ شۇنداق لىقى سىزنىڭ قىزىمنى ياخشى كۆرۈپ قالغان
بىراق مهن ئۇنى داۋاملىق . شۇنداق سۆيگۈگه ئېگه يارىتىلغانئاالھىدە بىر قىز، ئۇ 

! سىلهرگه كۆپ رەھمهت. كېيىن ئۇ ئالتايغا قايتىدۇ. ئوقۇتىمهن
  .دەستۇرخانىڭالرنىمۇ ئېلىپ كېتىڭالر 

سىز قىزىڭىزنى بىزگه _ ئابدىرىمنىڭ چاۋاش ئانىسى كىكىردىگىنى قىرىپ 
ز ھهدىيهلىرىمىزنى سىلهرگه بهرمىسىڭىزمۇ يهنىال بىزنىڭ خوشنىمىزغۇ، بى

ھهم ئهڭ ئاخىرقى قېتىم رابىيهنىڭ .  دېدى–ئېلىپ كهلگهن، مۇشۇ يهردە قالىدۇ 
مهن شۇنى ئارزۇ قىلىمهنكى، سىز تهكلىۋىمىزنى يهنه بىر _ ئانىسىغا يېلىنىپ، 

ئۇالر ئىشىكتىن چىقىپ كېتىشىگىال رابىيهنىڭ .  دېدى-قېتىم ئويالپ كۆرسىڭىز 
  .شسىزلىنىپ پۈكلىنىپ قالدىئانىسى يهنه ھۇ

نى قىلىشقا لىقىئۇالر بۇ مېهمانخانىدىن باشقا بىر يهرگه يۆتكىلىپ، يول تهييار
خهتته قىسقىال . تۇتىنىۋاتقاندا، رابىيهنىڭ دادىسىدىن بىر پارچه خهت كهلدى

سىلهر ئاقسۇدا تۇرۇڭالر، ئهگهر بۇياققا يۆتكىلىپ ! بالىلىرىم« مۇنۇالر يېزىلغان 
ر، مېنىمۇ ئاپاڭالرنىمۇ ھۆكۈمهت تۈرمىگه قامايدۇ،  بۇ يهرنىڭ ئهھۋالى كهلساڭال
  ». بهك يامان

 ئاقسۇغا كېلىشىنى تهلهپ -رابىيه دادىسىغا خهت يېزىپ، دەرھال بۇياققا 
.  توغرىسىدا جاۋاپ كهلدىلىقىئااللمىغان» يول خېتى « قىلغان ئىدى، دادىسىدىن 

 يهنه ئانىسىنى ۋە تاغىسىنى ئهلچىلىككه مۇشۇنداق ئۈمىدسىز چاغالردا ئابدىرىم
ئۇ ئهھۋالنى . رابىيهنىڭ بېشىنىڭ ئىچىمۇ، تېشىمۇ قاتماقتا ئىدى. كىرگۈزدى

ئاقسۇدا قانداق قىلغاندا ھاياتلىقنى ساقالپ _ تولۇق چۈشىنىشى كېرەك ئىدىكى 
  : شۇنداق قىلىپ ئۇ بىر چارە تاپتى ۋە ئانىسىغا چۈشهندۈردى. قاالاليدۇ

ۇ كىشىلهرنى ماڭا قويۇپ بېرىڭ، مېنىڭ بىر قانچه شهرتلىرىم بار، ئاپا، ب_ 
ئۇالر بىزنى ھهممىمىزنى بىرگه ئېلىپ كېتىشكه، بىزنىڭ بۇرۇنقى ئۆيىمىزنىڭ 
ئىجارىسىنىمۇ ئۇالر تۆلهشكه، ھهممىمىزگه ياخشى غهمخورلۇق قىلىشقا  ماقۇل 
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 رابىيهنىڭ ئانىسى كۆزىدىن ئۈزۈلمهي تۆكىلىۋاتقان ئۇالر كىرىشتىن ئاۋال
_ رابىيه سىرىتتا . ياش مۇنچاقلىرىنى كۆينىگىنىڭ يېڭى بىلهن تىزال سۈرتتى

لېكىن ئۇنىڭ ئانىسى ئۇ ئېيتقان . ئىشىكنىڭ ئارقىسىدا تۇرۇپ گهپ تىڭشاۋاتاتتى
ئاپام  _ شهتلهرنى ئۇالرغا قانداقمۇ سۆزلىيهلىسۇن؟ رابىيه ئۆزى ئۆيگه كىرىپال

سىلهرنىڭ تهلىۋىڭالرنى قوبۇل قىلدى، سىلهر ھهممىمىزنى بىرگه ئېلىپ 
لېكىن ئۇنىڭ پۈتۈن بهدەنلىرى ھوداققا سالغاندەك .  دېدى-كهتسهڭالر بۇلىدۇ 

ئۇنىڭ بارماقلىرىنىڭ ئۇچىدىنمۇ تهر .  چىلىق تهرگه چۆمگهن ئىدى-چىلىق 
ئۇ ئۆزىنى قۇپ . ى سىرتقا ئاتتىئۇ دەرھال كېيىكتهك چېپىپال ئۆزىن. تامچىاليتتى

ئابدىرىمنىڭ ئهلچىلىرى ئۇنىڭ شهرتلىرىنى قوبۇل !  قۇرۇق ھېس قىلماقتا-
شۇنداق قىاليلۇق، بىراق بۇ ئىشنىڭ « لېكىن ئۇالرمۇ شهرت قويۇشتى، . قىلدى

  . »كاپالىتى ئۈچۈن بالىالر ھازىرال توي خېتى ئالسۇن، ئهتىال توينى قىلىۋېتهيلى 
. ىن كېيىن ئابدىرىم ۋېلىسپىتلىك كېلىپ رابىيهنى ئالدىشۇ كۈنى چۈشت

بهش مىنۇتمۇ ئۆتمهستىن ئۇالر توي خېتى بېجىرىش ئىشخانىسىغا يېتىپ 
شۇنداق قىلىپ . ئالدىن تهييارالپ قويۇلغان خهت ئۇالرغا تاپشۇرۇلدى. كېلىشتى

بويى ئۇالر يول . رابىيهنىڭ بولغۇسى يولدىشى ئۇنى مېهمانخانىغا ئهكىلىپ قويدى
ئهرتىسى ئهتىگهندە ئۇالر يهنه ۋېلىسپىتقا . بىر ئېغىزمۇ گهپ قىلىشمىدى

رابىيه بۇغۇق ئاۋازدا، چىشىنى . مىنگىشىپ توي زالىغا قاراپ يول ئالدى
ئۇنىڭ .  دەپ سورىدى  ئابدىرىمدىن- بۇ يېقىندا ساتراچخانا بارمۇ؟ _ چىشلهپ، 

_ نى باسالماي لىقىىم خوشالبىر ئېغىز بولسىمۇ سۆزلىگىنىدىن سۆيۈنگهن ئابدىر
 دە، قايرىلىپال چوڭ بىر ساتراچخانىغا ئېلىپ -ئهلۋەتته، مۇشۇ يهردىال بار  دېدى 

رابىيه ھهممه كىشىنى مهھلىيا قىلغان ئهشۇ . ئۇ سىرتتا قالغان ئىدى. كهلدى
ئۇ پارقىراپ . بىلهكتهك ئۆرۈمه سۇمبۇل چېچىنى قۇالقنىڭ تۈيىدىن كهستۈردى

_ ېسىم چاچنى بىلىكىگه تاشالپ ئابدىرىمنىڭ ئالدىغـا چىقتــى ۋە تۇرغان ئىككى ك
 دىدى زەردە -سىز كۆيۈپ قالغان سۇمبۇل چېچىمنى كهستۈرىۋەتتىم ! قاراڭ
نى يوشۇرۇپ لېۋىنى چىشلىگىنىچه لىقىئابدىرىم ئۆزىنىڭ ئالدانغان. بىلهن

رابىيه . ىئۇ رابىيهنى قايتۇرۇپ ئاپىسىنىڭ يېنىغا ئهكىلىپ قويد. ئۈنچىقمىدى
دەپ، بىردە خوشال »  ئۇ مېنىڭ بىلهن توي قىلمايدىغان بولدى ئهمدى« كۈن بويى 
  .ئىدى
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 قانداق قىالي ئهمدى_ رابىيهنىڭ ئانىسى ھارغىن ھالدا ئابدىرىمدىن سورىدى 
  .دەيسىز؟

دېدى ئۇ _ ئهگهر سىله قوشۇلسىال رابىيهنى بىرگه ئېلىپ كېتىمهن شۇ _ 
ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن سىرغىپ . هرگه تاشلىنىپ يىغاليتتىلېكىن رابىيه ي. جاۋابهن

ئۇ پهقهت ئانىسىنىڭ . چۈشكهن تۇزلۇق ياشلىرى لهۋلىرىنى نهمدەيتتى
  . ھاۋالىسىنى كۈتهتتى

_  !ھازىرال كېتىشىڭ كېرەك! كىيىملىرىڭنى بوخچىال! ئورنىڭدىن تۇر_ 
قىغا بۇرۇلدى ئىشىككىچه بېرىپ ئار. دېدى ئانىسى ئۇنىڭغا كهسكىن بۇيرۇق قىلىپ

  . لېكىن ئۇنىڭ ئانىسى ئۈنچىقمىدى. دېدى» ! ئاپا بىز كهتتۇق« ئابدىرىم ۋە 
زالدا . بهش مىنۇت ئۆتمهيال ئۇ رابىيهنى بانكىنىڭ زالىغا ئېلىپ كهلدى

يۈزدەك ئىشچى، خىزمهتچى كۈتۈپ تۇرۇشقان بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا يهتته 
 يىگىتنى قارشى ئېلىپ چاۋاك - ز ئۇالر قى.  سهككىزچه خىتايمۇ بار ئىدى-

ئابدىرىم تويلۇق داستۇرخان ئۈچۈن ئالغان ئىككى كىلوچه كهمپۈتنى . چېلىشتى
ـ يىلى ئىيۇلدا ئابدىرىم يىگىرمه يهتته ياشتا، رابىيه 1963_ بۇ چاغدا . تارقاتتى

ئۇ رابىيهنىڭ بارمىقىغا . ئۇالر ئهسال مۇناسىپ كهلمهيتتى. ئون بهش ياشتا ئىدى
  _لېكىن رابىيه . ال ئۈزۈكنى سالماقچى بولدىبىر ت
مهن سىزنىڭ ئۈزۈكىڭىزنى سالمايمهن، لېكىن سىز بىلهن بىر ئائىله _  

ئابدىرىم بولسا ئۇنىڭغا قارشى بىر نېمه دېيىشكه جۈرئهت .  دېدى- قۇرىمهن 
ئۇ خۇددى توي . نى زادىال ھېس قىاللمايتتىلىقىرابىيه توي قىلىۋاتقان. قىاللمىدى
ئۇ . ا بىر ئىشقا ياردەملىشىش ئۈچۈن كهلگهن قىزدەك تۇيغۇدا ئىدىزالىد

زالنىڭ ئوڭ تهرىپىدىكى تامنىڭ يېنىغا . بېشىغىمۇ توي رومىلى ئارتمىغان ئىدى
دېگهن پىالكات » ئۇيغۇرچه توي « بهش دانىچه ئورۇندۇق قويۇلغان بولۇپ، تامغا 

.  بىلهن رابىيه ئولتۇردىئورۇندۇقنىڭ ئوتتۇرسىدىكىدە ئابدىرىم. ئېسىلغان ئىدى
ئهكسىچه . تويدا نه دۇتتار چېلىنسۇن، نه ناخشا ئېيتىلسۇن، نه ئۇسۇل ئوينالسۇن

  . ماۋنى كۈيلهيدىغان كوممۇنىستچه شېئىر، قوشاقالر ئېيتىالتتى
. ئهسلىدە ئۇيغۇرالرنىڭ تويىغا خىتاي دەيدىغان نهرسه يېقىن يولىمايدىغان 

 خىتاي كىرىپ كهلگهندە رابىيه لىقىكىنىڭ باششۇڭا ئابدىرىم ئىشلهيدىغان بان
  : ئۇنىڭدىن سورىدى

  .بۇ خىتاي بىزنى بىئارام قىلىپ بۇ يهردە نېمه قىلىدۇ؟_ 
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شۇڭا . ئۇ مۇشۇ توينى ئورۇنالشتۇرۇشقا ۋە ھهممه ئىشالرغا ياردەملهشتى_ 
لېكىن . دېدى ئابدىرىم رەسمهن سۆزلهپ_ ! ئۇنىڭغا رەھمهت دېيىشىڭىز كېرەك

  ه ھاقارەت قىلغان تهرزدە مۇنداق دېدى رابىي
سىز بۇ ئادەمگه رەھمهت ئېيتسىڭىز بولغۇدەك، ئهگهر خىتايالر _ 

ۋەتىنىمىزنى بېسىۋالمىغان بولسا، سىز مېنى ھهرگىز ئااللمىغان بوالتتىڭىز 
ئۇ ئۆزىنىڭ تېخىمۇ . ئابدىرىم ئۆزىنى بىر ئاز قاچۇردى!  ئهمهسمۇ

ر ئاز كېيىن بىر خىتاي ئابدىرىمنى ئۆزىگه بى. خورلىنىشىدىن قورققان ئىدى
سهن بهك چىرايلىق بىر قىزنى ئېلىۋاپسهن، ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن « تارتىپ 

ئهمما دىققهت قىل، ئۇ سېنى بۈگۈن . ئاجايىپ ئۆچمهنلىك چىقىپ تۇرىدۇ
ئابدىرىم مهردانىالرچه . دېدى پىچىرالپ» ئاخشامال ئۆلتۈرۈپ قويمىسۇن يهنه 

ئۇ مېنى ئۆلتۈرمهيدۇ، ئهكسىچه سېنى « ابهن مۇنداق دېدى، كۈلۈپ قويۇپ، جاۋ
  .ئۇالر قاتتىق كۈلۈشتى. »ئۆلتۈرىدۇ 

بىر نهپهر . بىر خىتاي كۆپچىلىكىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ سۆزلىگىلى باشلىدى
پارتىيىمىزنىڭ « . ئۇيغۇر تهرجىمان ئۇنىڭ سۆزلىرىنى تهرجىمه قىلدى

هكچىلىگىدە، باش مىنىستىر جۇ ئېن رەھبهرلىگىدە، ئۇلۇق داھىمىز ماۋنىڭ يېت
لهينىڭ ھىمايىسى ئاستىدا بىزنىڭ ئىشچىمىز شۇنداق بىر گۈزەل قىزغا 

بۇنداق بهخىتلىك مىنۇتالردا بۇالر بىرلىكته بىر . ئۆيلىنىشكه مۇۋەپپهق بواللىدى
  .»! دانه كهمپۈتنى چىشلهپ، توينى تهبرىكلىسۇن

ئۇندىن كېيىن يهنه ، . دېدى» هن بۇنداق قىاللمايم« رابىيه ئۆزىنى قاچۇرۇپ، 
»  ! ئۇنداق بولسا، بۇالر كۆپچىلىككه ئۈچ قېتىم تازىم قىلىپ ساالم بهرسۇن« 

ئابدىرىم ئۇنى كۆپچىلىكنىڭ بىمهنه قىلىققا . رابىيه بۇنىمۇ رەت قىلدى
  . زورالشلىرىدىن قوغدايتتى

ن بۇنداق ئهگهر بىزنىڭ كوممۇنىستىك پارتىيمىز بولمىغان بولسا، بىز بۈگۈ« 
دەپ سۆز باشلىدى » ! چوڭ خوشاللىققا ھهرگىزمۇ ئېرىشهلمىگهن بوالتتۇق

ماۋ « ھهممهيلهن ئورۇنىلىرىدىن تۇرۇشۇپ چاۋاك چېلىشتى ۋە . ھېلىقى خىتاي
دەپ » ! جۇ ئېنلهي مهڭگۈ ياشىسۇن! پارتىيىمىز مهڭگۈ ياشىسۇن! مهڭگۈ ياشىسۇن
مهنه، الۋزا پاراڭنى ئاڭالشقا زادىال رابىيهنىڭ بۇنداق تېتىقسىز، بى. چىرقىراشتى

شۇڭا ئۇ بارماقلىرىنى قۇلىقىغا مهھكهم تىقىپ، كۆزىنىمۇ . رايى يوق ئىدى
بىر خىتاي دەرھال ئابدىرىمنىڭ يېنىغا كېلىپ چىرقىراپ . يۇمىۋالغان ئىدى



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 72 

كۆپچىلىك كهمپۈتلهرنى يانچۇقلىرىغا . شۇنداق قىلىپ تويمۇ ئاخىرالشتى
لهر ئابدىرىم بىلهن رابيهنى بىر تۈركۈم كىشى. سېلىشىپ تارقىلىشقا باشلىدى

ھوجرا ئۆي توي زالىنىڭ قارشى تهرىپىدىكى . ھوجرا ئۆيگىچه يېتهكلهپ كېلىشتى
  . ئائىلىلىكلهر قوروسىدا ئىدى

كىچىك ھوجرا ئۆينىڭ بىر تېمىدا ماركس، ئېنگىلس، لېنىن، ستالىن، ماۋ 
ك شىرە، الرنىڭ رەسىملىرى چاپالنغان بولۇپ، ئۇدۇلدىكى تامغا تاقاپ بىر كىچى

ھوجرىدا بىر كىشىلىكتىن ئىككى كارۋات قويۇلغان . ئىككى دانه ئورۇندۇق قويۇلغان
  . ئاددىال بىر يىگىت ئۆيى ئىدى

مهن ئارتۇقچه ئاۋارە ! توي تۈگىدى مېنى ئاپامنىڭ يېنىغا ئاپىرىپ قويۇڭ_ 
  . دېدى رابىيه كهسكىن تهرزدە-! بولۇشنى خالىمايمهن

سىز ! خهقلهر ئۈستۈمدىن نېمه دەيدۇ ئهته. لمايدۇئۇنداق قىلسىڭىز بو! ياق_ 
نېمه دېسىڭز مهن ماقۇل بولىمهن، سىزنى خاپا قىلمايمهن، بۈگۈن مۇشۇ ئۆيدە 

  .قېلىڭ
ئاق . شۇنىڭ بىلهن ھهر ئىككىسى ئۆز كارۋاتلىرىدا ئارام ئالماقچى بولۇشتى
ىشىپ رەڭ بىلهن، قارا رەڭ ئارلىشىپ كهتكهندەك، ھهم توي، ھهم ئازاپ گىرەل

رابىيه ئهرتىسى ئهتىگهندە يولدىشى تهييارلىغان ناشتىلىقنى قول . كهتكهن ئىدى
ئۇنىڭ .  دېدى- بۇالرنى مهمهتكه ئاپىرىپ بېرىمهن _ تهككۈزمهستىن ئوراپ 

مۇشۇنداق قىلغاندىال رابىيه . يولدىشى ئۇنى مېهمانخانىنڭ ئالدىغا ئاپىرىپ قويدى
  .ۈپ ئاپىرااليتتىقېرىنداشلىرىنى بۇرۇنقى ئۆيىگه كۆچۈر

  )بهتلهر. 89ۋە . 83.84.85.86.87.88شۇ ناملىق كىتاپ (  
  

  )قوشۇمچه ( 
ئاغزىدىن ئانىسىنىڭ سۈتى پۇراپ تۇرغان بىر كىچىك سهبى قىزنىڭ، 

 ئارمانغا تولغان بىر قىزنىڭ نېمىشكه بىر كېچىلىك -ئالهمگه سىغمىغۇدەك ئارزۇ
نېمىشكه ئۇنىڭ بېشىغا شۇنچىلىك چۈشتهكال بارلىق ئۈمۈتلىرى توزۇپ كېتىدۇ؟ 
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ئهشۇ ماناس دەرياسى بويىدا ئازاتلىقنى ! ياق! خىتايالر جاۋاپكار _ 
ئهركىنلىكنى تىزگىنلىگهن، بىر مىللهتنىڭ تهقدىرىنى ئوينىغان تىزگىنلىگهن، 

  !. بىزنىڭ رەھبهرلىرىمىز جاۋاپكاردۇر
بىر مىللهتنىڭ ئازاتلىق ئىنقىالۋىغا رەھبهرلىك قىلغان كىشىلهر 

ئۆزلىرى دۈشمهننىڭ ئالدىغا بارسا،  بىزنىڭكىدەك بولسا، ئۆلۈمگه باش ئهگسه، 
. ئالدانسا، ئۆزلىرىنىمۇ ساقالپ قااللمايدۇغا » توختام «  تهكرار -تهكرار 

ئهينى ۋاقىتتا تۈمهن ! خهلقىنىڭمۇ ئهشۇنداق مۇنقهرز بولىشىغا سهۋەپچى بولىدۇ
مىڭلىغان رابىيهلهر ئۆز ئارزۇلىرىغا خىالپ ھالدا بهربات بولغان بولسا، ئارىدىن 
چۈن قىرىق يىل ئۆتكهن بۈگۈنكى كۈندە، مىليونلىغان رابىيهلهر جان بېقىش ئۈ

، ئهجداتالرنىڭ لىقىئهجداتالرنىڭ خائىن. ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگه ئاقماقتا
  .  بۈگۈنكى ئهۋالتالرنى بوغماقتالىقىخاتا

چۈرگهن ، ئهشۇ دەرتلهرنى ئۆز بېشىدىن كهبۈگۈن بىزنىڭ رەھبىرىمىز
ئۇنىڭ . ئانىمىز رابىيه قادىر خانىمنىڭ قولىدا بىر مىللهتنىڭ تهقدىرى تۇرۇپتۇ

ماناس « ئۇنىڭ قايتا بىر قېتىم . دا كهلگۈسى ئهۋالتالرنىڭ تهقدىرى تۇرۇپتۇقولى
 ئۈچۈن، پۈتۈن بىر مىللهت سۈپىتىدە لىقىتوختاپ قالماس» دەرياسى بويىدا 

ئۇنى تالدۇرۇپ، ئۇنى بۇ دەۋادىن ! ئۇنىڭغا مهدەت بېرىشىمىز كېرەك
ىغان بولساق، سۈيقهستىنى ئىشلىتىد» يىتىم قالدۇرۇش « سهسكهندۈرۈپ      

كهلگۈسىنىڭ جاۋاپكارى ھهرگىزمۇ رابىيه قادىر خانىم ئهمهس، بهلكى ھازىرقى 
چۈنكى رابىيه خانىم زىممىسىگه چۈشكهن مهجبۇرىيىتىنى . پۈتۈن بىر مىللهتتۇر
  .ھهسسىلهپ ئادا قىلدى
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  ئىككىنچى بۆلۈم
  

  قىسمهتتىن ھىممهت غالىپتۇر
  

 16  
   

سهن تۈنۈگۈن ! بۇ  نېمه گهپ_  ئىشهنمىگهن ھالدا ئۇنىڭ ئانىسى ئۆز كۆزىگه
 . دەپ كايىپ كهتتى_ ! توي قىلدىڭ، ئېرىڭنىڭ ئۆيىدە ئولتۇرشىڭ كېرەك

ڭىز كېرەك، لىقىياق، ئاپا مېنىڭ ئۇالرغا قويغان شهرتلىرىمنى ئۇنۇتماس_ 
دېدى رابىيه كهسكىن _ مهن سىلهردىن ئايرىلىپ بىر كۈنمۇ ياشىيالمايمهن 

  .تهلهپپۇزدا
قىزىم، بۇنداق قورقۇنچاقلىق سېنىڭ يېشىڭدىكى ھهرقانداق بىر كىچىك _ 

قىزالردا بولىدىغان ئادەت، لېكىن سهن تۇغۇلىشتىنال چوڭ بىر مومايدەك دۇنياغا 
قارىغاندا ئانىسى ئۇنىڭ . دېدى ئۇنىڭ ئانىسى دىققىتىنى بېرىپ_ كهلگهن ئىدىڭ 

 لىقىنى كۆڭلىدىن قوبۇل قىلغانبۇ ئائىلىگه ئۆزىنى تهقدىم قىلىشى كېرەكلىگى
نىڭ ھاياتىدىكى بالىلىق ۋە گۆدەكلىك » رابىيه « شۇنىڭ بىلهن . ئېنىق ئىدى

  .چاغلىرى ئاخىرالشقان ئىدى
 توغۇرلۇق لىقىرابىيهم ئائىلىدىكى ئۆز رولىنىڭ قايسى شهكىلدە بولىدىغان

ا تهئهللۇق ئۇيغۇر ئاياللىرى ئۆز يولدىشىغا ئىتائهتچان ۋە ئۇنىڭغ. ئىزدىنهتتى
. ئابدىرىم ھهر ئايدا ئىككى قېتىم ئۇالرنى يوقالپ كېلىدۇ. بولىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ

ئۇ رابىيهمنىڭ ئۆزىگه مايىل . باشقا چاغالردا ئۆزىنىڭ ياتاق ئۆيىدە بولىدۇ
ئۇ ئىشقا . بولىشىنى كۈتۈپ، ئانىسىنىڭ يېنىدا تۇرىۋېرىشگه ماقۇل بولىدۇ

ۆز ئانىسىنىڭ يېنىدا تۇرۇپ، رابىيهمنىڭمۇ بارمايدىغان بوش چاغلىرىدىمۇ ئ
 ئۈچ -ئارىدىن ئىككى . ئۇكىلىرىنىڭ يېنىدا خاتىرجهم تۇرىشىغا پۇرسهت بېرىدۇ
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خىل  گىنىدە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مۇشۇ ئىشتىن قايتىپ كهل ئۇنىڭ يولدىشى
  « پهقهت رابىيهمنىڭ ئۇنىڭ نى، ئىكهنلىكى رازى داۋاملىشىشىغىمۇ تۇرمۇشنىڭ

نى ئېيتىپ، ئىكهنلىكىبولۇپ تۇرغىنىال ئۇنىڭ ئۈچۈن تۈگىمهس بهخىت » ئايالى 
ئابدىرىم ھهقىقهتهن . نى بىلدۈرىدۇئىكهنلىكىڭ بۇ تۇرمۇشتىن مهمنۇن ئۆزىنى

چه ئىش پورمىسىنى كېيىپ ئىشقا ماڭغىنىدا »  ماۋ «ئۇ . ياخشى بىر ئادەم ئىدى
رابىيهمنىڭ ئۇيغۇرچه، ئهنئهنىۋى پاسۇندىكى كېيىملىرىنى كېيىشىگه رۇخسهت 

ابىيهمنى ئۆزىگه شۇنىڭ بىلهن ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشىگه ئهگىشىپ ئۇ ر. قىالتتى
رابىيهممۇ ئۇنىڭغا ياخشى مۇئامىله قىلىشقا تىرىشىدىغان . جهلىپ قىلماقتا ئىدى

ىيهممۇ راب.  ئاستا قۇرۇلۇشقا باشلىدى-ئۇالرنىڭ ئائىلىسى ئاستا . بولدى
  .   ئادەتلهنمهكتهقايولدىشىغا ھۆرمهت قىلىىش

ئهگهر مهن « . شۇ كۈنلهرنىڭ بىرىدە قادىرخاندىن بىر پارچه خهت كهلدى
سىلهرنى ئاقسۇدىن ئالتايغا يۆتكهپ كېلهلمىسهم، بۇ يهردىكى نوپۇسۇمنى 

دېگهن ئىدى » تاپشۇرۇپ بېرىۋېتىپ، سىلهرنىڭ يېنىڭالرغا يۆتكىلىپ بارىمهن 
ئارىدىن ئانچه ئۆتمهيال يهنه بىر .  يىلى يانىۋار ئېيى ئىدى-1964بۇ . ئۇ خېتىدە

  . »سته ئالتايدىن چىقىش رۇخسىتىنى ئالدىم مهن ئاران ته« . ئاالقه يېتىپ كهلدى
چهكسىز شاتلىق ئىلكىدە رابىيهم، ئارزۇگۈل، مهمهت، خهلچهملهر ئۇسۇل 

ئۇالرنىڭ ئانىسى يىلالرچه كهيمىگهن كېيىملىرىنى كېيىپ، . ئويناشقا باشلىدى
پ مېزىلىك تائامالرنى ۈه ئۈلگۈرتقادىرخاننىڭ كېلىشىگ. ئۆزىنى زىننهتلىمهكته

سىرتتا بىرەر شهپه . ۋاقىت شۇنچىلىك ئاستا ئۆتمهكته ئىدى. ماقتاتهييارلى
يهنه چىرايلىرى سۇلغۇن، . ئاڭالندىمۇ، ئۇالرنىڭ ئانىسى سىرتقا ئېتىلىدۇ

ئۇدا ئۈچ كۈن كۈتكهندىن كېيىن، قادىرخاننىڭ ئاقسۇ كونا . نائۈمىت قايتىپ كېرىدۇ
هن ئابدىرىمنىڭ شۇنىڭ بىل. شهھهرگه يېتىپ كهلگهنلىگىدىن خهۋەر تاپىدۇ

  . تاغىسى تهرەددۇت قىلماستىنال ئۇنى ئالغىلى چېپىپ كېتىدۇ
ئۇ ئاۋالقىدەكال .  خۇلقىدا ھېچبىر ئۆزگۈرۈش يوق- قادىرخاننىڭ مىجهز 

ئۇ ھهممه بالىلىرى بىلهن . رەپىقىسىنىڭ پىشانىسىدىن سۆيۈپ باغرىغا باساتتى
ئۇ رابىيهمنى . لىشىدۇ بىرلهپ ساالمالشقاندىن كېيىن رابىيهمگه يېقىن-بىر 



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 76 

چۈنكى .  دېدى ئۇ ھۆڭرەپ يىغلىغان ھالهتته-! سهن تېخى كىچىككىنه بالىغۇ_ 
شۇڭا ھهممهيلهن . رابىيهمنىڭ توي ئىشىدىن ئۇ خهۋەر تاپمىغان ئىدى

ئۇ بالىلىرىنىڭ ئانىسىغا . نى ئويلىشاتتىئىكهنلىكىاننىڭ بۇ ئىشقا نارازى قادىرخ
  !. سهن كىچىككىنه بىر قىزنى قانداقمۇ ياتلىق قىلدىڭ_ قاتتىق كايىدى 

ى يوقۇردادا _ ئهقىللىق كۈيوغۇل كۆڭلىدىكى يېرىمچىلىقنى بىلىندۈرمهستىن 
ۇنىڭ بىلهن قىسقىال ش.  دېدى تاۋازۇ بىلهن- مهن ياردەملىشهمدىم؟ ! ئۆتسىله

ۋاقىتتا باياتىن ئىشىك تۈيىدە باش ئېگىپ تۇرغان بۇ يىگىتنىڭ مۇشۇ ئائىلىنىڭ 
تاماقتىن كېيىن ھهممهيلهن .  بىلىندىئىكهنلىكى لىقىكۈيوغلى ۋە ئائىله باش

  .دادىسىنىڭ سۆزىنى تىڭشىماقتا
 ۋە  قىرالردا ياشايدىغان، شهھهر-ئالتاي دېگهندە ئۇيغۇر، قازاقالر ياقا 

ئۇالر بالىلىرىنى سۆۋەتكه قاچىالپ يۈدۈپ . مهھهللىلهردە ساپال خىتاي
ئۇالرنىڭ كۆپلىگىنى ۋە يېقىمسىز قىلىقلىرىنى سۆزلهپ . يۈرىدىكهن

ئهڭ ياخشىسى قادىرخان كېلىشىدە كۈچارنى ياخشى . چۈشهندۈرۈپ بولمايتتى
  .  ئىكهنئۇ ئۆزىگه ياخشى بىر ئىش ئورنىمۇ تېپىپ قويغان. كۈزەتكهن ئىكهن

 - شۇنداق قىلىپ ئارىدىن ئون بهش كۈن ئۆتكهندىن كېيىن ئابدىرىم يۈك 
شۇ ئارىدا رابىيهمنىڭ بهل ئومۇرتقا سۆڭهكلىرى . تاقالرنى ھارۋىغا باسماقتا ئىدى

ئۇ ئۆزىنىڭ دومسىيىپ تۇرغان قورسىغى . ۋە پاقالچهكلىرى قاتتىق ئاغرىپ كهتتى
ھاياتىدا تۇنجى قېتىم ئانىسىدىن ۋە ئۇ . بىلهن بىر چهتته ئولتۇرۇپ قالدى
ئۇالرغىمۇ بۇ ئايرىلىش بهك ئېغىر كهلمهكته . قېرىنداشلىرىدىن ئايرىلىۋاتاتتى

ئارىدىكى ئايرىلىش ئازاۋىدىن كېلىۋاتقان ئاچچىق ئهلهمنى قادىرخاننىڭ . ئىدى
  تهسهللىسى بېسىقتۇراتتى 

پ ئاقسۇغا كېلىپ قىزىڭالرنى سېغىنساڭال ئارىال! ھهي ئانىسى قايغۇرماڭال_ 
  . رابىيهمۇ كۈچارغا بېرىپ، قېنىپ كېتهر . كۆرۈپ كېتهرسىلهر

رابىيهمنىڭ .  ئوتتۇز كۈنلهرچه ۋاقىت بار ئىدى- تۇغۇتقا يهنه يىگىرمه 
ئهمما . ئانىسى قىزىنىڭ تۇنجى تۇغۇتىدا ئۆز يېنىدا بولىشىنى ئارزۇ قىالتتى

ۇرسا، ئۇنى ئاز دېگهندەك، يهنه رابىيهمچه بولسا، دادىسى تېخى ئىش باشلىمىغان ت
كېيىنكى بىر ئاي ئىچىدە . بىر بوۋاقنى يۈكلهپ قويۇش ياخشى بولمايتتى
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ن ئىكهنلىكىگه ئۇيغۇر ئهرلىرى ئائىله ئىچىدە ئۆزلىرىنىڭ ئهبهدىل ھۆكۈمرا
شۇنىڭغا . ئۇيغۇر ئاياللىرىمۇ ئهرلىرىنىڭ ئورنىنى قوبۇل قىالتتى. ئىشىنهتتى

ئوخشاش رابىيهممۇ ئانىسى بۇرۇن ئۆي ئىشلىرىنى قانداق ئورۇنالشتۇرغان 
ئاخشاملىرى يولدىشى ئىشتىن . بولسا، شۇ تهرىقىدە ئورۇنالشتۇرۇپ كېتىۋاتاتتى

 قات يۇيۇپ، -كىر . شىرەگه تىزاتتىكېلىشىگه ئۈلگۈرتىپ تاماق ئېتىپ، 
ھهتتا ئۇنىڭ . دەزمالالپ، دېگهندەك ئائىله ئىشلىرىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقاتتى

يولدىشى ئىش ئۈستىدىكى قېيىنچىلىقلىرىنىمۇ ئوتتۇرىغا قويۇپ، رابىيهمنىڭ 
دىن لىقىيولدىشى رابىيهمنىڭ ئۆزىگه مائىل بولغان. ئهقلىدىن مهدەتلىنهتتى

  . نىمۇ ھېس قىالتتىئىكهنلىكىهخىتلىك ئهر دۇنيادىكى ئهڭ ب
شۇنىڭدىن .  يىلى تۇنجى ئوغلى قاھار دۇنياغا كهلدى-1964 ـ فېۋرال 10

ئۇنىڭ قېينئانىسىمۇ . باشالپ رابىيهم ئۆزىنى يالغۇز ھېس قىلمايدىغان بولدى
ئۇ رابىيهمنىڭ ئهڭ يېقىن دوستى بولۇپ . ئۇنىڭغا يېقىندىن ياردەملىشهتتى

 ھهتتا ئۇ قېينئانىسىنى ئۆزىنىڭ ۋۇجۇدىنىڭ بىر قىسمىدەك .قېلىۋاتاتتى
  .شۇنچىلىك يېقىن ھېس قىلىشقا باشلىدى

 ئابدىرىمنىڭ شۇنچىلىك كۆپ كىتاپلىرى بار ئىدىكى ئۇ بۇ كىتاپالرنى 
رابىيهم بوش ۋاقىتلىرىدا يولدىشىنىڭ . ئوقۇشقىمۇ ۋاقىت ئاجىرتالمايتتى

رۇسچىدىن، . ى كۆزدىن كهچۈرەتتىكۈتۈپخانىسىغا كىرىپ ھهممه كىتاپالرن
ئۇ بىرىنى . تۈركچىدىن، ياپۇنچىدىن تهرجىمه قىلىنغان داڭلىق ئهسهرلهر

ئهگهر ئۇ دىققهتسىزلىكتىن .  بهسته كىتاپ ئوقۇيتتى- تۈگىتىپ يهنه بىرىنى، بهس 
كىتاپالرنىڭ بىرەر ۋارىغىنى قاتالپ قويسا، ياكى ئاۋايلىماي تاشالپ قويىدىغان 

  .شى پارتىالپال كېتهتتىبولسا، يولدى
 ـ 16.  ئارا دەۋر ۋە يۈرگۈزىلىۋاتقان سىياسهتتىن پاراڭلىشاتتــى-ئۇالر ئۆز 

 خىروشوپنىڭ لىقىيهنى سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ باش_  ـ يىلى 1964ئوكتهبىير 
ھوقۇقتىن يىقىلغىنىدىن ئىككى كۈن كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتى تۇنجى قېتىملىق 

بۇ يهر كىشىلهر نورمال ھايات . سىناق قىلدىئاتوم بومبىسىنى لوپنۇردا 
 كېتىپ يۈرىدىغان ئولتۇراق جاي بولۇپ، -كهچۈرىدىغان، ئاھالىلىكلهر كېلىپ 

 ئېتهكلىرىگه جايالشقان، تۇرپان شهھرىگه يېقىن يهرلهر شهرقىتهكلىماكاننىڭ 
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بهلگىسىنى » خهتهرلىك « ھۆكۈمهت خادىملىرى بۇ سىناق رايونلىرىغا 
 ئۈچۈن، ئاتوم زەھىرىنىڭ قانداق زىيانلىق ۋە قانداق ئاقىۋەتلهرنى لىقىقويمىغان
 يېقىندىكى ئولتۇراق -دىن خهۋەرسىز كىشىلهر، يىراق لىقىدىغانكهلتۈرى

تۇرپان قاتارلىق جايالردىن بۇ يهرلهرگه كېلىپ، ئوتۇن يىغىپ _ رايونلىرىدىن 
  . ئهڭ ئېغىر رادىئوئاكتىۋلىق زەھهرلهنگهن ئىدى

  ) بهتلهر  . 92ۋە . 89.90.91شۇ ناملىق كىتاپ  (

  
  )قوشۇمچه ( 

» تهقدىرگه تهن بېرىشى « ھۋالالر رابىيهمنىڭ ىدىكى ئائىلىۋى ئهيوقۇر
. بولغان ھايات مۇساپىسى ئىدى» بېسىپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك « بولماستىن بهلكى 

. ئازاۋىنى بالىلىق چاغلىرىدىن باشالپ يهتكۈچه تارتتى» ئايرىلىش « ئۇ 
بىر تهن، بىر جان ئانىسىدىن، . تۇغۇلۇپ ئۆسكهن ئانا مهھهللىسىدىن ئايرىلدى

. گهۋدە قېرىنداشلىرىدىنمۇ ئايرىلىپ، ئاخىرىدا تىكهندەك يالغۇز قالدىبىر 
ئهشۇ دەقىقىدىكى . بىر ئهر بىلهن قالدى» مۇناسىپ كۆرمىگهن « ئۆزىگه 

دەھشهتلىك مهنزىرە ئهگهر ئېكران ئارقىلىق كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈلسه، كىشىنىڭ 
نمۇ بۇزۇلۇش پهيدا يۈرەك باغرىنى تىلىپ تاشالپال قالماستىن، پسخېك جهھهتتى

گۆدەك _  ھهسرەتلهرنى ئون ئالته ياشلىق بىر قىز -ئهمما ئهشۇ دەرت . قىلىدۇ
  !. بىر ئانا تارتماقتا

« ئهكسىچه       . ئۈچۈن ياراتمىغان» تهقدىرگه تهن بېرىش « ئالالھ ئىنساننى 
 تهقدىرنىڭ. نىڭ ئۈستىدىن يېڭىپ چىقىشقا ياراتقان ۋە يول كۆرسهتكهن» تهقدىر 

قهھرىمان دېگهن بۇ . دەپ ئاتىلىدۇ» قهھرىمان « ئۈستىدىن يېڭىپ چىققان كىشى 
. مۇناسىپ كۆردۇق» ئۆلگهندىن كېيىن « ئۇيغۇر مىللىتـى _ شهرەپنى پهقهت بىز 
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17     

  
ماۋ ئۆز . شۇنداق باشالندى»  پرولېتارىيات مهدەنىيهت زور ئىنقىالۋى «

شۇ سهۋەپتىن خهلقنى . دىن قورقماقتالىقىتهسىر كۈچىنىڭ يوقىلىۋاتقان
 ـ ئاۋغۇست 18 ـ يىلى 1966كوممۇنىزىم بىلهن ھاياجانالندۇرۇش مهقسىدىدە 

ن مهيدانىغا چاقىرىق چىقىرىپ، بىر مىليوندىن ئارتۇق ياشالرنى تىيهن ئهن مې
ئهڭ سۆيۈملۈك « ماۋنى تهبرىكلهپ » قىزىل ئهسكهرلىرى « ماۋ نىڭ . توپلىدى

بارلىق كونىلىق، « دەپ پۈتۈن مهملىكهتكه ئۈلگه ياراتتى ۋە » داھىمىز ماۋ جۇشى 
. دەپ جاكارلىدى» !  ئادەتلهرنى يوقىتايلى-ئهنئهنىۋى مهدەنىيهت، ئۆرپ 

كى ئالدى بهلهن مهۋجۇت بولۇپ مهملىكهتنى قۇرۇپ چىقىش ئهمهس، بهل
كېلىۋاتقان ئېقىمالرنى يوقىتىش ھۆكۈمهتنىڭ ئىجرا قىلىدىغان سىياسىتى بولۇپ 

پرولېتارىيات مهدەنىيهت زور ئىنقىالۋىنىڭ مهقسىدى يېڭى بىر بۈروكرات . قالدى
ھۆكۈمرانلىق بهرپا قىلىش بولۇپ، بارلىق ئهنئهنىلهرنى، مهدەنى مىراس ۋە 

 تاقىۋالىدىغان بهلگه بىلهكلىرىگه قىزىل . ران قىلدىەيسهلتهنهتلهرنى ۋ
. ھۆكۈمهتنىڭ زەربىدار ياش قوشۇنلىرى ھهممىنى بۇزۇپ تاشلىماقتا ئىدى
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باشلىنىپ ئانچه ئۇزۇن ئۆتمىگهن بىر » مهدەنىيهت زور ئىنقىالۋى « 
رەسىمنى . كۈنلهردە ئابدىرىم ماۋنىڭ رەسىمىدىن بىرنى ئۆيگه ئېلىپ كهلدى
شۇ كۈنلهردە . رابىيهم تۈرمهل قىلىپ كارۋاتنىڭ ئاستىغا تاشالپ قويدى

ئۆي ئاختۇرۇش « ۋنىڭ قىزىل ئهسكهرلىرى ئۆي بېسىپ ما_ ھۆكۈمهتنىڭ 
  . ئۇالر رابىيهملهرنىڭكىگىمۇ كىرىپ كېلىشتى. ئېلىپ بېرىۋاتاتتى» ھهرىكىتى 

دەپ »  !ماۋجۇشىنىڭ رەسىمىنى كارۋاتنىڭ ئاستىغا تاشالپ قويۇپتۇ! ۋاي« 
پارتىيهنىڭ ئۈگىنىش « بۇنىڭ جازاسى ئۈچۈن رابىيهم . ۋارقىرىدى بىرسى

بۇنداق . كۈرىشىگه مهھكۇم بولدى» تارتىپ چىقىرىش « دە »  مهركىزى قىلىش
قارا « شۇنىڭ بىلهن رابىيهممۇ . مهركهز ھهربىر مهھهللىدە قۇرۇلغان ئىدى

« بۇالر . دېيىلىدىغانالرنىڭ قاتارىغا قۇشۇلدى» قارا قالپاقالر « ياكى » ئۇنسۇرالر 
. دەپ ئاتىالتتى» نقىالپچىالر ئهكسىل ئى« ياكى » ئىنقىالپقا قارشى ئۇنسۇرالر 

ئۇنىڭ بىلىكىدىن قامالالپ . بهخىتكه يارىشا قىزىل ئهسكهرلهر ئۇنى ئۇرمىدى
ئۇنى . سۆرىشهتتى، ئۇنى ھاقارەتلهپ تىىللىشاتتى، ئۇنىڭ يۈزىگه تۈكۈرەتتى

 مهھهلله رابىيهمنى ئۇالرنىڭ تاياق -چۈنكى پۈتۈن ئهل .  ئۇرۇشمايتتى
بۇ تېخى ياش چوكان، ئۇ بىر ئانا، « ئۇالر . ىدىزەربىسىدىن تىلىۋالغان ئ

 » .ھېچنىمىنى بىلمهيدۇ، ئۇنى بىز تهربىيلهپ ياخشى ئادەم قىلىپ چىقىمىز
ئۇ تارتىپ چىقىرىش . دېيىشىپ، رابىيهمنى تاياقتىن قۇتقۇزۇپ قېلىشىتى

ئۇ ھهممه كىشىلهر كۆرەلىگۈدەك نهق . مهيدانىدا ئىگىز بىر ئورۇندۇققا چىقىرىلدى
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نىڭ سهن داھىمىز! سهن بىزنىڭ داھىمىزغا ھۆرمهت قىلمىدىڭ« 
. دەپ ھۆركىرەيتتى ھېلىقى باققال زالنى بېشىغا كېيىپ» ! رەسىمىنى تاقىمىدىڭ

مهن ! بىلهمسهن مېنىڭ ئهڭ ياخشى كۆرىدىغىنىمنى« ئۇ مۇشتىنى تۈگۈپ 
دەيتتى ئۇ » كۆكسۈمنى ياردۇرۇپ، ماۋنىڭ رەسىمىنى يۈرىكىمگه تاقايمهن 

! بىلىشهمسهن« پ ئهسهبىلىك چىقىپ تۇرغان قىياپهتته ۋە كۆپچىلىككه قارا
ئۇ ماۋ ! ۋاتقان كىيىملهرنى، سهنلهر يهۋاتقان نانالرنى كىم بهرگهن- سهنلهر كېيى
ئۇ ئىككى قولىنى ئىگىز كۆتۈرۈپ چهكسىز نهپرىتىنى ياغدۇرغان  »   !ئهمهسمۇ

يهنجىپ   سېنى ھۇشسىزالنغىچه ئۇرۇپ، ! سېنى يوقىتىش كېرەك« ھالدا 
باياتىن تۆۋەندە ئۇنى ئالقىشالپ . ەيتتىدەپ ھۆركىر» ! ئۆلتۈرىۋېتىش كېرەك

چاۋاك چېلىشىپ ئولتۇرغان رابىيهمنىڭ خوشنىلىرى كاناينى رابىيهمگه 
لېكىن ھېچكىم . توغۇرالپ ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايهت ياغدۇرۇشقا باشلىدى
بىر ئايال ئۇنىڭغا . رابىيهمنى ئۇرۇش ۋە ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن قول كۆتهرمهيتتى

بۇ ھهممىدىن ! سهن ماۋنىڭ رەسىمىنى تاقىشىڭ كېرەك« قاراپ ۋارقىرىــــدى  
  : كېيىن ئۇ ئايال رابىيهمگه يېقىن كېلىپ پىچىرالپ» ! مۇھىم
سىڭلىم سىز بۇ ئىزنهكنى تاقاڭ، بولمىسا ئۇالر سىزنى ئۇرۇپ ئۆلتۈرۈپ « 

ئهمما . دېدى ۋە بىرتال ئىزنهكنى ئۇنىڭ كۆينىكىگه تاقاپ قويدى» قويىدۇ 
ئۇ بۇ . كى قېپىدىن چىقىپ كېتىدىغاندەك تىپىرالپ سوقماقتارابىيهمنىڭ يۈرى

. ئازغۇن كىشىلهرنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى تامامهن ئادىشىپ قالغاندەك ھېس قىالتتى
ئۇالر . لېكىن ئۇ تارتىپ چىقىرىش سهھنىسىدە بىرقانچه دوستالرنى بايقىدى
. ىلهر ئىدىياشانغان ھۆرمهتكه سازاۋەر كىشىلهر، بىلىم ئهھلى، ئوقۇتقۇچى كىش

ئۇ . نى ھېس قىلدىلىقىشۇنىڭ بىلهن رابىيهم ئۆزىنىڭ پۈتۈنلهي يوقالمايدىغان
ئاساسلىق جاۋاپكارالر بىلىم . ئۆزىگه ئهشۇالردىن جاسارەت ئالغان ئىدى
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ز ئۆزىنى كېيىنكى تارتىپ چىقىرىشالردا رابىيهم پۈتۈن كۈن دېگۈدەك ئۆ
قاتارىغا چۈشۈپ ئولتۇرسا، ئۇنىڭ » ئاكتىپالر « ئهگهر ئۇ تۆۋەندىكى . ئهيىپلهيتتى

 قارىنى پهرقهتكهن، ياخشى بىلهن ياماننىڭ پهرقىنى -ئورنىغا تېخىمۇ مۇھىم، ئاق 
 - شۇڭا ئۇ ئۆز . ئايرىيالىغان كىشىلهر سهھنىگه تارتىپ چىقىرىلىپ، جازالىناتتى

دە، ئۆزىدىن ئارتۇقچىلىقى بار -، كۆپ ۋاقىتنى ئاالتتىئۆزىنى تىلالپ بولسىمۇ
ئاكتىپالر سېپىدىكى ياكى . بولغان مۇھىم كىشىلهرنى ئاسراپ قېلىشقا تىرىشاتتى

تاماشىبىنالر سېپىدىكى كىشىلهر بولسا ئۆز ئىنسانىيىتىنى يوقىتىپ قويىۋاتقان، 
هشۇ ماۋنىڭ بىر تال رابىيهم ئ.  ئۆزىنى ئىدارە قىاللمايۋاتقان كىشىلهر ئىدى-ئۆز 

 ئارقا ئۇدا - رەسىمىنى كارۋاتنىڭ ئاستىغا تاشالپ قويغان گۇناھىغا ئارقىمۇ 
ئۇ ئۆيىگه قايتىپ كهلگىنىدە ماۋنىڭ رەسىم ۋە . ئهللىك كۈن تارتىپ چىقىرىلدى

  . ئىزنهكلىرىنى كېيىملىرىدىن سۆكۈپ ئېلىپ يهنه تاشلىۋېتهتتى
گه تاقىۋالغان چاغالردا قىزىل ئۇ دەسلهپ ماۋنىڭ ئىزنهكلىرىنى كېيىمى

 دەشناملىرىدىن خېلىال قۇتۇلۇپ قالغان - ئهسكهرلهرنىڭ ۋە ئاكتىپالرنىڭ دەككه 
 لىقى بهش كۈنچه تاقىمىغان- كېيىن ئۇ بۇ رەسىم، ئىزنهكلهرنى تۆرت . ئىدى

ماۋۇ يهنه « تۈپهيلىدىن ئاكتىپالرنىڭ ئارىسىدىن بىرى غهزەپ بىلهن ۋارقىرىدى 
بېشىنى . شۇنىڭ بىلهن كۈرەش قايتا باشالندى» ! نى تاقىماپتۇماۋنىڭ رەسىمى

شهكلىدە توختىتىپ » ئايرپىالن « تۆۋەنگه بېسىپ، ئىككى قولىنى ئارقىــغا قايرىپ 
ئۇچۇرتۇپ تۇرغان »  ئايرپىالن« رابىيهمنىڭ قاتارىدا ئونغا يېقىن . قويۇلدى

« ۇق ئاكتىپالر        تۆۋەندە بولسا يۈز ئهللىكتىن ئارت. كىشىلهرمۇ بار ئىدى
بىر ئازدىن كېيىن سهھنىگه يهنه ئهللىكتىن . دەپ چىرقىرىشاتتى» ! يوقالسۇن

ھهربىر كوممۇنىست ئاكتىپ ئۇالرنى . ئارتۇق جاۋاپكار تارتىپ چىقىرىلدى
پارتىيىمىز مهڭگۈ ! ماۋ مهڭگۈ ياشىسۇن« ئهيىپلىگهنلىرىدە تۆۋەندىكى خهلق توپى 

! يوقالسۇن رابىيه! رابىيهنى يوقىتايلى« بىردىنال . يتتىدەپ ۋارقىرا» ! ياشىسـۇن
شۇنىڭ بىلهن كۈرەش مهيدانى جۇشقۇن . دېگهن كۈرەش سادالىرى ياڭرىدى» 

شۇ ئهسنادا . رابىيهم تېخىچه پۈكۈلگهن ھالهتته ئىدى. كهيپىياتتا گۈلدۈرلىدى
ەپكه ئاكتىپالر ئارىسىدىن بىر يىگىت شۇنداق چوڭ قهدەم تاشالپ رابىيهم تهر

خالىدەم . دېدى» مهن خالىدەمنىڭ ئوغلى بولىمهن « كهلدى ۋە ئاستا پىچىرالپ، 
بۇالرنىڭ يېقىن تونۇشلىرىدىن بولۇپ، رابىيهمنىڭ بۇنداق قاتتىق 
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ھهرقانداق بىر ئادەم ئهگهر ئۇيغۇرچه تۇيغۇدا بولىدىكهن ئاپتۇماتىك ھالدا 
كىم . شۇڭا كىشىلهر ئۆز كۆڭلىدىكىنى سۆزلىيهلمهيتتى. جاۋاپكار ھېساپلىناتتى

غالجىرالرچه يهنه بىرىگه ھۇجۇم قىلىدىكهن، جهزمهن ئۇ ھهقىقىي ئىنقىالپچى، 
راست گهپنى ئېيتقاندا مۇشۇنداق . پ ھېساپلىناتتىھهقىقىي ئىسالھاتچى بولۇ

مهھهلله .  ئارا بهسلىشهتتى-تارتىپ چىقىرىشقا قاتنىشىدىغانالر ئاكتىپلىقتا ئۆز 
ئۇالرمۇ ئاكتىپالردىن . باشلىقلىرىمۇ ماۋنىڭ ئىزنهكلىرىنى تاقاپ يۈرىشهتتى

هكلىرى نۇرغۇنلىغان كىشىلهرنىڭ ئۆيلىرىدىمۇ ماۋنىڭ رەسىملىرى، ئىزن. ئىدى
  .تولۇپ تاشاتتى

 رابىيهمنىڭ يولدىشى قىزىل ئهسكهرلهر تۈپهيلىدىن ئىككى ئارىدا قالغان 
يهنه بىر ! بىر تهرەپته باش ئهگمهس، تهسلىم بولماس، ئىتائهتسىز ئايالى. ئىدى

بۇ چاغالر دوختۇرالر خاال . لىق خىزمهت ئورنىلىقىتهرەپته بانكىدىكى بۆلۈم باش
. قچى كېسهلنى ئوپىراتسىيه قىلدىغان شۇنداق بىر جاھان ئىدىتازىاليدىغان، تازىلى

. شۇ سهۋەپتىنمىكىن ئابدىرىم پارتىيهسىگه بولغان ئىشهنچىسىنى يوقاتماقتا ئىدى
پهقهتال ! كوممۇنىزىم ئهسلىدە يالغانچىلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس« ئۇ دائىمال 

ئۆي ئىچىدە خىتاينىڭ ئۇالر . دەپ غهزەپلىنىدىغان بولۇپ قالدى» يالغانچىلىق 
بىر كۈنى . بۇمۇ ئانچه ئۇزۇنغا بارمىدى. سىياسهتلىرىگه غهزەپلىنىپ پاراڭلىشاتتى

ھهربىر كادىر، ھهربىر بۆلۈم . ئابدىرىمنىمۇ قىزىل ئهسكهرلهر ئېلىپ كېتىشتى
بۇ ئايالردا ئابدىرىمنىڭ . باشلىقلىرى ئالته ئايدىن ئۈگىنىش قىلىشى كېرەك

ئۇالرنىڭ ئوغلى ۋە يوغىناۋاتقان بوۋىغى .  يۈەن بېرىلهتتى25مائاشىدىن ئارانال 
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   )بهتلهر. 99ۋە . 95.96.97.98شۇ ناملىق كىتاپ (
  

  )قوشۇمچه ( 
خىتاينىڭ زۇلمىغا بىۋاسته دۇچ كهلگهن، خىتاينىڭ ئىنسان قېلىپىدىن چىققان 

 تهكرار جازاغا تارتىلغان ئهمما -لىرىغا بىۋاسته يولۇققان، تهكرارزاجارەزىل 
گېگانت روھ بىلهن بۈگۈنگىچه باش ئهگمىگهن ۋە بىز بىلهن بىرگه، بىر سهپته، 

ىدا كېتىۋاتقان، جاسارىتى ئىنساننى خىجىل قىلدۇرىدىغان، چهكسىز سهپنىڭ ئالد
نىڭ شهنىگه بىر  خانىم قۇۋۋەتكه تولغان، قهھرىمان رەھبىرىمىز رابىيه قادىر-كۈچ 

ئۇ مهزكۇر تارىخى دەھشهتلهرنى ئۆزى . ئۆمۈر ئالقىش ياڭراتساقمۇ ئازلىق قىلىدۇ
 بىلهن دۇنيا لىقىۇنىڭ گۇۋاچىئ. گۇۋالىق بهرگهن ھالدا غهرپ ئهھلىگه ئاڭالتتى

تكهن گېرمان تهتقىقاتچىلىرى بۇ كىتاپنى ئوقۇپ تۈگه. رەتلهندىئهھلى خىتايغا نهپ
  :ھهيران بولۇپ ئۇنىڭدىن سورىدى

ئۇيغۇر مىللىتى دۇنيادا ئىنسان بالىسى تارتىشقا مۇناسىپ بولمىغان _ 
هدەر ئېغىر زۇلۇمنى تارتتى ۋە ھازىرمۇ تارتماقتا، ئهجهبا بۇ مىللهت شۇ ق

جازاالرغا دۇچ كېلىپمۇ نېمىشكه بۈگۈنگىچه يوقىلىپ كهتمهي، قانداقالرچه ئۆز 
  .نى ساقالپ قالدى، بۇنىڭدىكى ئامىل قايسى؟لىقىمهۋجۇت

مىللىتىم ئاق سۆڭهك ئۇلۇغۋار مىللهت، ئۇالر ** _ئۇ مۇنداق جاۋاپ بهردى 
ۆزلىرى ياشاۋاتقان بۇ ئۆزلىرىنىڭ مۇستهقىل بىر مىللهت ئىكهنلىكىگه ئىشىنىدۇ، ئ

ئانا تۇپراق ئۇالرنىڭ ھوقۇقلۇق ۋەتىنى ئىكهنلىكىگه ئهقىدە قىلىدۇ، گهرچه زالىم 
خىتايالر ئهسىرلهپ ئهزگهن، ئۆلتۈرگهن، يوقىتىش ئۈچۈن تۈمهن مىڭ تۈرلۈك 

الرنى يۈرگۈزگهن بولسىمۇ، ئۆز مهۋجۇتلىقىغا ۋە مهڭگۈ مهۋجۇت بولۇپ زاجا
ز ئۆزىگه خوجا بولۇپ، مۇستهقىل ئۇيغۇر دۆلىتى تۇرالىشىغا، بىر كۈنى ئۆ
مېنىڭ بۇ مىللىتىم ئهنه شۇ ئىشهنچ، ئهنه شۇ ئهقىدە _ قۇرۇشقا ئىشىنىدۇ، ئۇالر 
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  )   گېرمانيه25. 7 .2007رابىيه قادىر ( 
  
  
  

18  
   

  قارا دەيدۇ، قارا دەيدۇ،
  .قارا مهندە يوق

  قارامۇقنىڭ قاسراغىچه، 
  .گۇناھ مهندە يوق

......................  
  

  قۇرغۇيۇم ئۇچتى قولۇمدىن، 
  .قايدا مېهماندۇر بۈگۈن

  )يارىمگه ( دەخله بهرمهڭالر
  .كۆڭلى پهرىشاندۇر بۈگۈن
سورىدى رابىيهمنىڭ ئانسى دۇتارنى _ ېغىندىڭمۇ؟ قىزىم يۇرتىمىز ئالتاينى س

قىزىم ئىشىنهمسهن، مېنىڭ بۇرۇنقى « ئۇ يهنه .  ئىككى پهدە چالغاندىن كېيىن-بىر 
  .  ئىچىدەلىقىدېدى چوڭقۇر كۆڭۈل يېرىمچى» ھاياتىمنى قايتا ياشىشىمغا 

غا ئۇنىڭ يېنىدا دۇنيا. شۇ كېچىسى رابىيهم ئانىسى بىلهن بىر ھوجرىدا ياتتى
 روشهنگۈل پۇشۇلداپ -كۆز ئاچقىلى تېخى ئىككى كۈن بولغان يېڭى جان 

. بىر ئهنسىز شهپه رابىيهمنى تاتلىق ئۇيقۇسىدىن ئويغىتىۋەتتى. ئۇخاليتتى
. رابىيهم دەرھال ئانىسىنى يۆلىدى. ئۇنىڭ ئانىسى قاتتىق سىلكىنىپ قهي قىلماقتا
زىنىڭ يېڭى تۇغۇتلۇق رابىيهم ئۆ. ئۇ بىر چىنىدىن كۆپرەك قان ياندۇردى

نىمۇ ئۇنتۇپ، دادىسىنىڭ ياردىمىدە ئانىسىنى دوختۇرخانىغا ئېلىپ ئىكهنلىكى
ئۇالر دوختۇرنىڭ دىئاگنوزىنى ئانىسىدىن مهخپى » ! ئاشقازان راك« . باردى

كېسهلنى داۋالىتىش ئۈچۈن چوڭ دوختۇرخانىغا ئېلىپ . تۇتۇشنى قارار قىلىشتى
سىيه قىلىش دوختۇرخانىسىغىمۇ ئاپىرىپ، ئاقسۇدىكى چوڭ ئوپرات. باردى
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شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئۆز ئهتراپىدا ئۆلۈم قانات يېيىپ 
قىزىم چوڭ ئاكاڭالر ئالتايدا، ئۇ بۇ _ نى ھېس قىلغان بىمار ئانا لىقىيۈرىۋاتقان
 دېدى رابىيهمدىن -ئۇكىلىرىڭنى ئالدىمغا ئېلىپ كىر . ولىمۇ يىراقتايهردىن ت
ئارزۇگۈل، مهمهت، خهلچهملهر ئانىسىنىڭ ئالدىغا كىرىپ تىزىلىپ . ئۆتۈنۈپ
  . تۇرۇشتى

بۈگۈندىن باشالپ رابىيه ئاچاڭالر سىلهرنىڭ ھهم داداڭالر، ھهم ئاناڭالر _ 
لمىغان ھالهتته ئۇمۇنۇپ تۇرۇپ دېدى كىچىك نارسىدە بالىلىرىغا قىيا_ ! بولىدۇ

قىزىم سېنىڭ ئىش ئورنۇڭ يوق، سېنىڭ پۇلۇڭ يوق، ئهمما سېنىڭ _  ۋە 
ئهگهر مېنى تېنچ ياتسۇن، كۆزى ئۆچۇق كهتمىسۇن ! جاسارەتلىك يۈرىگىڭ بار

دېسهڭ، ئۇكىلىرىڭغا غهمخورلۇق قىلىش، ئۇالرغا ئاتىدارچىلىق قىلىش 
چوڭ قىزلىرىنىڭ . ىيهمگه، ئۆتۈنگهن ھالهتته دېدى راب-! توغرىسىدا ۋەدە بهرگىن

بارلىق تهلهپلىرىنى رەت قىلىپ، يىتىم قېلىۋاتقان كىچىك قوزىلىرىنى پهقهت 
 بىرىدىن -، ئۇالرنى بىر لىقىرابىيهم ئېلىپ كهتسىال كۆزى يۇمۇلىدىغان
  . ھهرگىزمۇ ئايرىۋەتمهسلىكنى تهلهپ قىلدى

 ئارمانالر - م ئانا چهكسىز ئارزۇكۈنى مهرھۇ . 28 ـ يىلى سىنتهبىرنىڭ 1967
 .ئىلكىدە يهرلىككه دەپنه قىلىندى

ال بىلهن قايتىپ كۈچارغا بىر باال بىلهن كهتكهن رابىيهم ئاقسۇغا بهش با
  )بهتلهر . 105 ۋە 102.104شۇ ناملىق كىتاپ (      .كهلدى

  
  )قوشۇمچه ( 

ا گۆدەكلىك اندمۇنداقچه ئېيتق_ ال ئون توققۇز ياشتىكى بىر ئانىغا ئهمدىتېخى 
قان بىر ياش چوكانغا ھهم ئاتىلىق ھهم ئانىلىق مهسئۇلىيىتى شال ئۇالئهمدىيېشىغا 

كىچىك نارسىدە بالىلىرىنى ئارقىدا تاشالپ، دۇنيادىن سهپهر . يۈكلهنگهن ئىدى
قىلىش ئالدىدىكى ھهسرەتلىك ئانا، يىتىم قېلىۋاتقان بالىلىرىغا ئۇالرنىڭ ئۆز 

لىرىدىنمۇ ئهڭ مۇۋاپىق، يىتىمالرغا باش پاناھ بولۇشقا دادىسىدىنمۇ، چوڭ ھهدى
چۈنكى رابىيهمدە تۇغما . نى بايقىغان ئىدىئىكهنلىكىرابىيهمنىڭ ھهقلىق 
ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىكى يېڭىلمهس ۋە پۈتمهس كۈچ، مادارنى . جاسارەت بار ئىدى
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رۋەقه يېتىلهكته بىر، قۇچاقتا بىر بالىسى تۇرۇپمۇ ئاتىسى بار، غهمخورلۇق دە
قىلغۇدەك باشقا ھهدىلىرىمۇ بار بولغان بالىالرنى كۇچاردىن ئاقسۇغا ئېلىپ 
كېتىش، يات بىر كۈيوغۇلنىڭ ئالدىغا ئېلىپ بېرىش ئهشۇ قاتتىقچىلىق دەۋردىال 

دىمۇ ئون توققۇز ياشتىكى بىر ئهمهس، بهلكى بىز ياشاۋاتقان مهمۇرچىلىق زامان
ئهمما پۈتۈن ۋۇجۇدى . چوكاننىڭ قولىدىن كېلىدىغان ۋە قىالاليدىغان ئىش ئهمهس

 شهپقهتكه باي رابىيهم، ئانىسىنىڭ -غهيرەتكه تولغان، روھى دۇنياسى مىهــر 
ئۇكىلىرىنى ئوقۇتۇپ قاتارغا . بهجا كهلتۈردى» مهردانىالرچه « ۋەسىيىتىنى 

ئۇ ئانىسىنىڭ ۋەسىيىتىنى .  ياتنىڭ ئالدىدا بويۇن قىستۇرمىدىئۇالرنى. قوشتى
  . تولۇق ئادا قىلىپ، ئانىسىنىڭ رازىلىقىنى ئالغان ئىدى

 )تهرجىمىنىڭ داۋامى (
نىڭ گۇناھى بالىلىرىغىمۇ مىراس » ئهكسىل ئىنقىالپچى ئوڭچىل ئۇنسۇرالر « 

. ئورتاق بولىشى كېرەك ئانىلىرىنىڭ جازالىرىغا بالىلىرىمۇ -ئاتا . بولىشى كېرەك
رابىيهمنى تارتىپ چىقىرىپ، كۈرەش قىلىۋاتقان كۈنلهرنىڭ بىرىدە ئۇنىڭ يهتته 

بېشىنى تۆۋەن » ئامما ئالدىدا « ياشتىكى چوڭ ئوغلى قاھارمۇ كۈرەش سهھنىسىدە 
قاھارنىڭ قۇچىغىدا بوۋاق ئۇكىسى ۋە ئۇنىڭ . ئېگىپ تۇرۇشقا مهجبۇرالنغان ئىدى

. سىلىپ تۇرغان ئىككى ياشلىق سىڭلىسى راھىلهمۇ بار ئىدىپاقالچهكلىرىگه ئې
  . بۇالر شۇنداق كۈرەش قىلىنىپ جازاسىنى كۆرمهركته

تاماق شىرەگه . بىر كۈنى رابىيهملهرنى بىر خوشنىسى تاماققا تهكلىپ قىلدى
كهلتۈرۈلۈپ، ئۇالر ھور كۆتۈرۈلۈپ تۇرغان مانتىغا قول ئۇزاتقىچه، تامدىكى 

! بۇ نېمه كارامهت! يا ئالالھ« . رەنىڭ ئۇستىگه دۈمال چۈشتىماۋنىڭ رەسىمى شى
بۇ ئهھۋال . نى سىغدۇرالمىغان رابىيهم توۋلىۋەتتىلىقىدەپ، ئىچىدىكى خوشال» 

كۈرەش « شۇنىڭ بىلهن رابىيهم يهنه قايتىدىن . ھايال بولمايال كوچىالردا ياڭرىدى
  .....غا تارتىپ چىقىرىلدى» مهيدانى 

، رابىيهمدەك ئۆي ئاياللىرىغا قارىغاندا قانچه ھهسسه ئېغىر زىيالىالر قوشۇنى
ئۇ ئۇيغۇر ئهدەبىياتىدا پروزا ياراتقان . ئۇالرنىڭ بىرى زۇنۇن قادىر. جازالىناتتى

ئاتاغلىق ئىجادىيهتچى بولۇپ، ئاپتونۇم رايونلۇق يازغۇچىالر بىرلهشمىسىنىڭ 
ئۈچ نهپهر . چوڭ بولغانئۇنىڭ بهش نهپهر بالىسى جازا الگىرىدا . رەئىسى ئىدى

رابىيهم بىر كۈنى بازاردىن قايتىپ كېلىۋاتقىنىدا . قىزى جازا الگىرىدا تۇغۇلغان
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يهرلىك ! سوۋېهت بۇرجۇئازىيسىگه باغالنغان! ئهكسىل ئىنقىالپچى« 
دېگهن شۇئارالر يېزىلغان، » ! يوقالسۇن زۇنۇن قادىر! مىللهتچى ئوڭچىل ئۇنسۇر

دىرنىڭ بوينىغا قارا تاختىنىڭ سىم بىلهن ياسالغان بويۇنتۇرىقى زۇنۇن قا
قانداق ! ئۇنىڭ بوينىدىن قان سىرغىپ ئاقماقتا. بارغانچه پېتىپ كېتىۋاتاتتى

ئهگهر ئۇالرغا بىر نهرسه دېدىمۇ بولدى، رابىيهمنىمۇ قاتارغا ! قىلىش كېرەك
  .قوشۇپ سازايى قىلىدۇ ياكى قارا تۈرمىگه سواليدۇ

 قېتىم تهۋەككۈل  ئۇ ئارتۇق ئويالنماستىنال يادىغا كهلگهننى قىلىپ، بىر
ئۇ ئاياق ۋە كېيىملىرىنى سېتىپ يىققان ئهللىك يۈەن پۇلى . قىلماقچى بولدى

نىڭ يېنىغا لىقىدە، دەرھال قىزىل ئهسكهرلهرنىڭ باش_ نى ئهسلىدى لىقىبار
  :كېلىپ، ئۇنىڭغا يوشۇرۇن ھالدا پۇلنى تۇتقازدى ۋە پىچىرالپ

مدىال ئۆلۈپ قالغۇدەك تۇرىدۇ بۇ ئادەمنى قويىۋېتىڭالر، بولمىسا يهنه بىردە_ 
 بۇ ئىشنى لىقىئهگهر ھېلىقى ئاكتىپالرنىڭ باش.  دېدى ئۇ يېلىنىپ-

بۇنى ! توختاڭالر_ بىراق ئۇ . ئاشكارىاليدىغان بولسا، رابىيهمنىڭ بېشى كېتهتتى
بۇنى ئۇزۇن قىيناپ، كۆڭلىدىكى يامان غهرەزلىرىنى ! ئۆلتۈرۈپ قويساق بولمايدۇ

. دېدى بۇيرۇق چۈشۈرۈپ باشقا ئاكتىپالرغا» ! ز كېرەكئىقرار قىلدۇرىشىمى
شۇنىڭ بىلهن زۇنۇن قادىر ئهپهندىنىڭ بوينىدىن ئېغىر قارا تاختىنى ئېلىۋېتىپ 

  . قايتۇرۇپ كېتىشتى
ئهللىك يۈەن پۇلۇم بىلهن بۇنىڭدىن ئارتۇق بىر نهرسىگه ئېرىشهلمهيتتىم، _ 

 دەيتتى رابىيهم -! ۆزگهرتهلىدىممهن ئ! بهلكى ئهشۇ پۇل بىلهن مهن غهلبه قىلدىم
        .ئۆزىدىن غۇرۇرلىنىپ

  ) بهتلهر . 112ۋە . 111شۇ ناملىق كىتاپ (  
 

  )قوشۇمچه ( 
. بۇ ۋەقه رابىيهمنىڭ روھى دۇنياسىدا چوڭ بىر ئۆزگۈرۈش قوزغىغان ئىدى

ئۇ مۇشۇ ھهرىكىتى بىلهن شۇنى ھېس قىلدىكى، پۇل بىلهن قىلغىلى بولىدىغان 
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 ئۆزى كۈرەش مهيدانىدا تارتىپ چىقىرىش جازاسىغا يولىقىۋاتقان بىر 
جاۋاپكارنىڭ، باشقىالرنى قۇتۇلدۇرۇش يولىدا ھهرىكهت قىلىشى بىر مۆجىزە 

چۈنكى ئۇ زامانالردا بالىسى دادىسىغا شهپقهت . بولۇپمۇ ئهشۇ يامان دەۋردە. ئىدى
يۇقۇپ، جازاغا شېرىك » قارىسى « ىنىڭ بهلكى دادىس. قىلىدىغان چاغ ئهمهس

بولۇپ قېلىشىدىن ئهنسىرىگهن بالىالر، ئۆز دادىسىنى باغالپ، كۈرەش مهيدانىغا 
ئېلىپ كېلىدىغان، ئېرى خوتۇنىنى، خوتۇنى ئېرىنى پاش قىلىدىغان، شۇنداق بىر 

بىراق رابىيهم ئۆز بېشىنى پىدا قىلىپ، ئۇيغۇر . شهپقهتسىز دەۋر ئىدى
  .  مهشهۇر زىيالىسىنى قۇتقازدىمىللىتىنىڭ

دەيدۇ، قهھرىمانىغا »  ئاقىۋېتىنى ئويلىغان كىشى قهھرىمان بواللماس« 
 رابىيهم ئهشۇ مىنۇتالردا ئۆزىنى ۋە دەرۋەقه.  ئوقۇيدىغان تۈرك خهلقىمهدھىيه

ئۆزىنىڭ ئاقىۋېتىنى، بالىلىرىنى، ئۆزى مهسئۇل بولغان يىتىم ئۇكىلىرىنى 
الدىدىكى ئهرباپنى قانداق قۇتۇلدۇرۇشنىال ئويلىدى ۋە ئۇ كۆز ئ. ئويلىمىدى

مانا بۇ بىز بىلهن بۈگۈن بىرگه ياشاۋاتقان . شۇنىڭ يولىدا ھهرىكهت قىلدى
  .مهشهۇر قهھرىمانىمىزنىڭ تۇنجى ھهرىكىتى ئىدى

 ئۇنىڭ بۈگۈنكى قۇرۇلمىسى بىر قېتىمدىال، توساتتىن مهيدانغا چىقىپ قالغان 
 سان ساناقسىز قهھرىمانالرچه ھهرىكهتنىڭ ئارقىسىدا بهلكى ئهشۇنداق. ئهمهس

   .يارىتىلغان بۈگۈنكى گېگانت سىمادۇر
  
  

19  
   

شۇ كۈندىن باشالپ رابىيهم ئۆزىنىڭ قىلغان بۇ باتۇرانه ھهرىكىتىدىن 
پهخىرلىنهتتى ۋە يېڭىدىن كۆچۈپ كهلگهن خوشنىسى ئابباسخانالرنىڭمۇ بۇ 

ئابباسخان رابىيهمگه . ك ئارزۇ قىالتتىئىشىدىن خهۋەردار بولۇپ قېلىشىنى به
شۇڭا ئۇ ئارتۇقچه سىر .  يورۇقالردىن ئىدى-نىسبهتهن ئاتا يوللۇق ھهم يېقىن 

ساقالپ يۈرۈشنىڭ زۆزۈرىيىتى يوق دەپ ئويلىدى ـ دە، ئۆزىنىڭ زۇنۇن قادىر 
كىم . ئهپهندىنى قۇتقۇزۇپ قالغان ھېلىقى جاسارىتى ھهققىدە سۆزلهپ بهردى

رابىيهمنىڭ قىلمىشى .  قازانىڭ كۆرۈنمهي كېلىشىنى-ه بىر باال بىلسۇن يهن
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سهن پۇل بېرىپ سېتىۋالغان ھېلىقى ئاكىتىپنىڭ ئىسمىنى ! ھهي خائىن« 
  . »! ئېيته! ئۇ كىم؟ بولمىسا كۆرگۈلۈكلىرىڭنى كۆرىسهن! ئېيت

بهخىتكه يارىشا ئۇ ھېلىقى ئاكتىپنىڭ ئىسمىنى ئابباسخانالرغا ئېيتىپ 
 قىستاققا ئېلىنسىمۇ، بهرداشلىق -شۇڭا ئۇ ئۆزى قىيىن . بهرمىگهن ئىدى

لېكىن غالجىر قىزىل . بېرىدىغانال بولسا، بۇ كۆرگۈلۈكتىن قۇتۇلۇپ چىقاتتى
 -  داۋامالشقان تىل سائهتلهپ. ئهسكهرلهر ئۇنىڭغا دەھشهتلىك قورقۇنچ سالماقتا

ھاقارەت، دەككه ـ دەشنامالردىن كېيىن رابىيهمنىڭ كۆز ئالدىدا ئاجايىپ 
ئۇ بىردىنال ئهسهبىيلىشىپ، ئهقلى . قورقۇنچلۇق مهنزىرىلهر كۆرۈلۈشكه باشلىدى

ئۇ . ئۇ نېمه دېگهنلىگىنى ئۆزىمۇ تولۇق ئاڭقىرالمايتتى. تىزگىنىنى يوقاتتى
ئۇ ئىلتىجا ! نى ئىگىز كۆتۈرۈپ كۆككه تىكىلدىئۇ ئىككى قولى. ۋارقىرايتتى
نېمىشكه بۇ قهدەر ئېغىر ! نېمىشكه بۇنداق بولىشى كېرەك! ئهي رەببىم« ! قىالتتى

يهردە يۇمۇالپ ئالالھقا ناله . ئۇ ئۆزىنى يهرگه ئاتتى» ! زۇلۇم تارتىشىمىز كېرەك
  .قىالتتى

ك گۈلدۈرماما بىردىنال ھاۋا بۇزۇلۇپ، دەھشهتلى! ئاھ بۇ نېمه كارامهت
. ئاسمان گۆمۈرلۈپ چۈشىدىغاندەك ھهيۋە بىلهن چاقماق چاقاتتى! كۆتۈرۈلدى

گۈلدۈرماما . يامغۇر شىددەت بىلهن ياغماقتا. پۈتۈن جاھاننى قارا زۇلمهت قاپلىدى
! قىيامهت دەھشتى يۈز بهرمهكته. يۈرەكلهرنى تىترىتىپ، قۇالقالرنى گاس قىالتتى

  . ر رابىيهمنى كۈرەش قىلىشتىن توختىدىقارا يۈرەك قىزىل ئهسكهرله
. ئۇ ئۆيىگه قايتىش ئۈچۈن كوچىغا چىقىشىغا قارشى تهرەپته ئابباسخان تۇراتتى

ئۇ رابىيهمنى كۆرۈپال ھۇشىنى . ئۇمۇ تارتىپ چىقىرىشقا قاتناشقان ئىدى
رابىيهم ئابباسخان تهرەپكه . يوقاتقاندەك غهلىته ھهرىكهت قىلىشقا باشلىدى

ئۇنىڭ كۆزلىرى چاچراپ چىقىدىغاندەك . بباسخان يهردە تىپىراليتتىئا. يۈگۈردى
. ىغا تارتىپ، بىردە كۆزى ئالىيىپ قالماقتايوقۇرقورقۇنچلۇق، بىردە كۆز قارىسى 

   ئابباسخان رابىيهمگه قولىنى ئۇزارتىپ، .ئۇ ئهزرائىل بىلهن جان تالىشىۋاتاتتى
بۇ ئۇنىڭ ئاخىرقى سۆزى . ى دە تىمتاس بولۇپ قالد-دېدى» ! مىنى كهچۈرۈڭ« 

ئابباسخاننىڭ سىڭلىسى بولسا ئالهمنى بېشىغا . ئۇ جان تهسلىم قىلغان ئىدى. ئىدى
  :كهيمهكته
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 - ! سهن ئاكامنىڭ قاتىلى! سهن ئاكامنى ئهپسۈن ئوقۇپ ئۆلتۈرۈپ قويدۇڭ_ 
. ئۇنىڭ يۈزلىرىنى تاتىاليتتى. دەپ، رابىيهمنىڭ كىكىردىگىنى بوغۇشقا باشلىدى

نچه ئادەم رابىيهمنى ئاران تهسلىكته قۇتۇلدۇرۇپ ئۇنىڭ قولىدىن بىر قا
بۇ بىر كۈن .  چالما ئېتىپ ئازار بېرەتتى- لېكىن ئۇ رابىيهمگه تاش . ئاجىراتتى

رابىيهمگه «  كويالردا -شۇنىڭدىن ئېتىبارەن كوچا . شۇنداق ئاخىرالشتى
ىيهمنى پاش رابىيهمنى ئۇرۇپ قىينىغانالر، راب! ئاسماندىن ياردەم كهلدى

گۇناھكار ! كۆكنىڭ ھۇجۇمىغا يولۇقتى! قىلغانالر ئالالھنىڭ غهزىۋىگه يولۇقتى
رابىيهمنى قايتا سهھنىگه چىقىرىپ، . دېگهن سۆزلهر ئهتراپقا پۇر كهتتى» ! ئۆلدى

شۇنىڭدىن باشالپ رابىيهم تارتىپ . كۈرەش قىلىشتىن ھهممىسى قورقۇشاتتى
        . چىقىرىلىشتىن قۇتۇلۇپ قالغان ئىدى

   ) بهتلهر114.115.116شۇ ناملىق كىتاپ ( 
  

  )مچه ۇقوش( 
رابىيهمنىڭ ھاياتىدىكى » كۆكتىن كهلگهن ياردەم « يهنى _ مهزكۇر ۋەقه 

 ۋە لىقىئىككىنجى قېتىملىق مۆجىزە بولۇپ، ئۇنىڭ تىلهكلىرىنىڭ ئىجابهت بولغان
 كۆرسىتىدىغان ئالالھنىڭ بهندىسىگه. ئۇنىڭغا ئالالھ ئاتا قىلغان ياردەم ئىدى
 ئوقۇبىتى بهزىدە - نهپرىتى، ئازاپ - ياردىمى، مهرھهمىتى، شهپقىتى، غهزەپ 

تهبىئهت ھادىسىلىرى ئارقىلىق بولسا، بهزىدە ئىنسانالرنىڭ ھهرىكىتى بىلهن 
، بىراۋغا كۆرسهتكهن غهزەپلىرى لىقىئالالھنىڭ بىراۋغا قىلغان ياخشى. بولىدۇ

 - بهزەن كىشىلهرنىڭ تىلهك .  ۋە تهشهببۇستۇرئهلۋەتته باشقىالر ئۈچۈن ئىبرەت
. ئىلتىجالىرى، يالۋۇرۇشلىرى ئالالھ تهرىپىدىن بىر ئۆمۈر جاۋاپسىز قالدۇرىلىدۇ

 بولىدۇركى كۆزنى يۇمۇپ تېز تىلهكلىرى شۇنچىلىك -بهزەن كىشىلهرنىڭ دۇئا 
ىنى بۇمۇ ئالالھنىڭ بهندىس. ئاچقۇچه ئارىلىقتا ئاجايىپ كارامهتلهر يۈز بېرىدۇ

ئىمتىهان قىلىشىدىن ئىبارەت ئىالھىي تهدبىر بولۇپ، پهقهت ئىنسانالرغا 
بىراۋغا ئالالھ ئىنئام بهرسه . ئىبرەت ۋە ساۋاق بېرىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس

ئۇنى ياخشى كۆرگىنىدىنال ئهمهس، بهلكى ئۇنى باشقىالر ئۈچۈن ئىمتىهان قىلىش، 
ئاملىرىدىن سۆيۈنۈپ، باشقىالرنىڭ كىشىلهر ئارىسىدىكى بىراۋنىڭ ئېرىشكهن ئىن

دىن تهڭ ھوزۇر ئالىدىغان ياخشى كىشىلهر بىلهن، بىراۋنىڭ ئۇتۇق لىقىشات
نهتىجىلىرىدىن ئازاپلىنىدىغان، ھهسهتخور، تېشى ئېسىل، ئىچى قوتۇر ياۋۇز 
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شۇنىڭدەك، ئالالھ بىراۋنىڭ تىلهكلىرىگه جاۋاپ قىلماي، كۆپلىگهن پاالكهتلىك 
 -ھادىسىلهرگه مۇپتىال قىلىشىمۇ ئۇنى يامان كۆرگهنلىگىدىن ئهمهس، بهلكى جاپا 

ئارقىلىق، كىشىلهر ئارىسىدا ئالىيجاناپلىق مۇشهققهتكه چىداشلىق بېرىش 
 پهريات دېمهستىن، -خىسلىتىنى قانات يايدۇرۇش، بېشىغا باال كهلسىمۇ دات 

توغرا يولدىن ئاداشماي، ياخشى يولدا ئۆزىنى پىدا قىلىشتا باشقىالرغا ئۈلگه 
بولۇشتهك ئۇلۇغۋار خىسلهتلهرنى ئىنسانالر ئارىسىدا، ئىنسانالرنىڭ ئۆز 

  !.رى بىلهن ئومۇمالشتۇرۇشتىن ئىبارەتتۇرياشاملى
دەرۋەقه بۈگۈن مۇشۇ ئالهمشۇمۇل ئهسهرنىڭ باش قهھرىمانى بولغان پىداكار 

ئۇ دەرت تارتقان چاغلىرىدا ئالالھقا . ئانا، ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بىر ئىبرەتتۇر
ئۇ پاالكهتلىك . ھاالۋەتكه ئېرىشكهندىمۇ ئالالھنى ئۇنۇتمىدى. سېغىنغان ئىدى

رنى ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن ئۆز جاسارىتىنى جارى قىلدۇرۇپ يېڭىپ يىلال
. شاھانه ماقامالرغا ئېرىشكهندىمۇ ئۆز مىللىتى يولىدا ئۆزىنى پىدا قىلدى. كهلدى

ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى ئۆزىنى مىللىتى ئۈچۈن ياشاتتى ۋە مىللىتى 
الردەك پادىشاسالغاندىمۇ، ئۇ كۆككه تاقاشقۇدەك بىناالرنى . ئۈچۈن قۇربان قىلدى

يىتىمالرنى ئويلىدى ۋە قۇتقۇزۇش . ماقامغا ئېرىشكهندىمۇ مىللىتىنى ئويلىدى
 ۋەسلىدىن ئايرىلىپ، بۈگۈنكىدەك -ئۇ ھهممه ئهسلى . يولىدا كۈرەش قىلدى

 يۈزىگه تىل -كىشىلهر ئۇنىڭ يۈزىدىن . دېمىدى! ھالغا چۈشۈپ قالغاندىمۇ دات
دەپ، » ! ۋاپاسىز مىللهت« . يساپ كهتمىدى دەشنام ياغدۇرسىمۇ ۋا-

باشقىالردەك شىكايهت قىلىشقا ھهقلىق بولسىمۇ ئهمما ئۆز ھهرىكىتى بىلهن 
بۇ مىللهتنىڭ ! بۇ مىللهت ۋاپاسىز مىللهت« ئۆزىنى ئىسپاتلىدىكى، ھهرگىزمۇ 

ئىشىنى قىلغان ئادەم مهمتىمىن بۇغرادەك كۈنگه مۇپتىال بولىدۇركى، بۇ 
رابىيه قادىرنىڭ ھاياتى ۋە ! دېمىدى» ! پا ئورنىغا جاپا كېلىدۇمىللهتتىن ۋا

  !. كۈرەش ئىستىلى بىر مىللهتكه ئۈلگه ۋە ئىبرەتتۇر
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 ئاخشاملىرى ئۆي ئىشىدىن بوشىغان ھامان بۇرۇنقىدەك ئادىتى - ئۇ ئهرته 
ۋە ئىچ ) التا رەخت بىلهن شىرىپ تىكىلىدىغان يۇمشاق ئاياق ( بويىچه پۇپۇش 

بۇ خىل تاپاۋەتنىڭ . بۇۋاجهرگه بېرەتتى» قاراڭغۇ بازارچى « ېيىملهرنى تىكىپ ك
پايدىسى بىلهن زۇنۇن قادىر ۋە ئابباسخاننىڭ ئائىلىلىرىگه ئوخشاش يهنه بهش 

 -ئالته بالىسىنىمۇ ئاچ . ئائىلىنى، ئۆزىنىڭ ئىنى ۋە سىڭىللىرىنى تهمىنلهيتتى
شۇنىڭ . ر بالىالر قاتارىـدا ياخشى باقاتتـىيالىڭاچ قويماي، بويۇن قىستۇرماي ئهتىۋا

بىر . ئىشىغا تۇتۇنغان ئىدى» قاراڭغۇ بازارچىلىق « ئۈچـۈن ئۇ مۇشۇنــــــــداق 
« بۇۋاجهرنىڭ     . كۈنى بۇۋاجهر بازاردا  سودا قىلىۋاتقان يېرىدە تۇتۇلۇپ قالدى

دېگهن » ۇ شهخىسى تاپاۋەت قىلىشقا بولمايد« قىلمىشى » قاراڭغۇ بازارچىلىق 
شۇ كۈنى چۈشتىن كېيىن ئىككى نهپهر ساقچى . پىرىنسىپقا خىالپ قىلمىش ئىدى
ىق تېزئۇالر رابىيهم تىككهن پۇپۇشالرنى . رابىيهمنى ئۆيىدىن ئېلىپ كهتتى

ئۇچىسىغا باشقا ئىچ كېيىملهرنى . قىلىپ ئۆتكۈزۈپ رابىيهمنىڭ بوينىغا ئاستى
ھهربىر كوچا . قىلدۇرماقتا» سازايى « نى ئۇالر رابىيهم. سىم بىلهن باغالپ ئاستى

يوقالسۇن ! قاراڭغۇ بازارچى! رابىيه قادىر كاپىتالىست« دوقمۇشىغا كهلگهندە 
مۇشۇ تهرىقىدە ئاقسۇ كوناشهھهرنى . دەپ، شۇئار توۋاليتتى_ » ! رابىيه قادىر

 كوچىالردا يۈرگهن بىكار تهلهپ ئهرلهر،. قانچه قېتىمالپ ئايالندۇرۇپ چىقىشىتى
  . ئايالالر، بالىالر رابىيهمگه سهلدەك يوپۇرلۇپ كېلىشهتتى

. دەپ تاللىغان ئىدى_ رابىيهم مۇشۇ قاراڭغۇ بازارچىلىقنى ئهڭ توغرا يول 
چۈنكى ئۇ مۇشۇ يول بىلهن ئۆزىنىڭ سۆيۈملۈك پهرزەنتلىرىنىڭ غېمىنى 

شۇڭا ئۇ . قىالتتى ھهم باشقا قىيىنچىلىقتا قالغان ئائىلىلهرگه ياردەم قىالاليتتى
ھازىر مۇشۇ كۈرەش قىلىۋاتقان كۆپچىلىك ئارىسىدا ئۆزىنى قهھرىماندەك ھېس 

ئۇ شۇ تاپتا گۇياكى . ئۇ بېشىنى تىك تۇتۇپ ئالغا قاراپ قهدەم باساتتى. قىالتتى
  !. ھازىرغىچه كۆرۈلۈپ باقمىغان بىر قهھرىمان ئايال ئىدى

ن رابىيهم ئۆيىگه شۇ كۈنى كهچ قۇرۇن ئۆيىگه قايتىشقا رۇخسهت قىلىنغا
. كهلگهندە بولسا، نومۇستىن بېشىنى تۆۋەن سېلىپ ئولتۇرغان يولدىشىنى كۆردى

ئۇ خېله ئۇزۇندىن بېرى سۆزلهشكه پېتىنالماي كېلىۋاتقان مهقسىدىنى دېمهكچى 



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 94 

ئۇ . دېدى رابىيهمگه خىتاپ قىلىپ_ !  سهن خېتىڭنى ئالساڭ بولىدۇئهمدى_ 
. ئون ئۈچ يىلدىن بېرى يىغىلىپ قالغان سۆزلىرىنى، دەردىنى بىراقال تۆكتى

  :ھهتتا
ن ئايرىلساڭ، ئۆمۈر بويى ئهشۇنداق يالغۇز  سهن ئالته باال بىلهن مهندى_

ئۇ .  دېدى زەردە بىلهن-! ئۆتىسهن، سېنى ئالته باال بىلهن ھېچكىم ئالمايدۇ
  :سۆزىنىڭ ئاخىرىدا رابىيهمگه ئاخىرقى پۇرسهت تهرىقىسىدە

ئۇنىڭ .  دېدى تىكىلىپ تۇرۇپ- !  مېنى راستىنال ياخشى كۆرمهمسهن_
. كاچاتالۋاتقاندىنمۇ قاتتىقراق ئهلهم قىلغان ئىدىباياتىن ئېيتقانلىرى رابىيهمگه 

  :شۇڭا 
ھهتتا . سېنى ھېچكىم ياخشى كۆرمهيدۇ! مهن سېنى ياخشى كۆرمهيمهن!  ياق_

  دېدى رابىيهم كهسكىن -سېنى ئىشىتقا تاشالپ بهرسه، ئىشىتمۇ يېمهيدۇ 
اجرىشىپ بىراق ئۇ بىر ئۇيغۇر ئايالىنىڭ ئالته باال بىلهن ئېرىدىن ئ. تهلهپپۇزدا

ياخشى . مۇ كهلتۈرگىلى بولمايدىغان بىر مهسىله دەپ ئوياليتتىلىقىكېتىشىنى خىيا
بالىالرنى يىتىم قىلماسلىق بولسا باشقا بىر . كۆرمهسلىك باشقا بىر تۇيغۇ

بالىلىرىنى ئۆز . شۇڭا ئۇ بۇ ھهقته ئابدىرىمغا يالۋۇردى. مهسئۇلىيهت ئىدى
لېكىن ئابدىرىم ئۇنىڭ سۆزلىرىگه قۇالق . ئانىسىدىن ئايرىۋەتمهسلىكنى ئۆتۈندى

ئۇ ئىشىكنى ئېچىپ، مهن بىلهن بىرگه ئاجراشتۇرۇش ئىشخانىسىغا . سالمايتتى
  .  دېدى-بارامسهن؟ 

 دېدى رابىيهم ۋە دەرھال ئۇنىڭ ئارقىسىدىن يول - ھهئه شۇنداق قىلىمهن _ 
  .ئالدى

اجرىشىش  سۆز بولۇنماستىنال ئۇالرنىڭ نىكاھتىن ئ-  ھېچقانداق گهپ 
  . خېتىنى قوللىرىغا تۇتقۇزۇپ قويدى خهت كېسىدىغان خىزمهتچى خادىم

  )بهتلهر. 121-118شۇ ناملىق كىتاپ       ( 
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  )قوشۇمچه ( 
. ئون ئۈچ يىللىق، ئالته بالىلىق بىر ئائىلىنىڭ چىرىغى شۇنداق ئۆچتى
ىمۇ بۇنىڭ سهۋەپچىسى ئهلۋەتته رابىيهممۇ ئهمهس، ئۇنىڭ كوممۇنىست يولدىش

. رابىيهم بولسا ئالالھ  ۋۇجۇدىغا قويغان ئامانهتىنى ئىجرا قىالتتى. ئهمهس ئىدى
ئۇنىڭ يولدىشى بولسا، ئۆز خوجايىنلىرىنىڭ پىرىنسىپلىرىغا بويسۇنۇپ، بىر 

  .كىشىلىك پۇخرالىق مهجبۇرىيىتىنى ئۆتىمهكته ئىدى
هن بۇ دېگ» سهن بىزگه تهئهللۇق ئهمهس، بهلكى خهلقىمىزگه تهئهللۇق  « 

تهربىيه ئاستىدا ساغالم روھ بىلهن يېتىشكهن رابىيهم، ئهلۋەتته ئۆز ئهقىدىسىگه 
ئۇنىڭ يولدىشى بولسا پهقهتال دۆلهتكه . ئويغۇن ھهرىكهت قىلىشى الزىم ئىدى

سادىق خىزمهت قىلىش، ھۆكۈمهتكه ئاسىيلىق قىلماسلىق تهربىيهسى بىلهن 
 ھهرىكهت ۋە شهخس، كىم - ن ئىش شۇڭا ئۇ ئۆزىگه داغ كهلتۈرىدىغا. يېتىشكهن

بولىشىدىن قهتئى نهزەر ئۆز مهۋقىئهسىنى بىلدۈرۈشى ۋە كهسكىن ئىنكاس 
ئۇ ئون ئۈچ يىل . ئابدىرىممۇ ئۆز مهجبۇرىيتىنى ئادا قىلدى! قايتۇرۇشى كېرەك

ئالته بالىنىڭ ئانىسى بولغاندىمۇ، يهنه بالىلىرىنىڭ ئاتىسىنىڭ يۈزىنى . كۈتتى
 قازا تېرىپ تۇرىدىغان، نان بېرىۋاتقان ھۆكۈمهتكه -تاپماي باال قىلمىغان، تىنىم 

  . يامان نىيهتته قارايدىغان بىر ئايال ئۇنىڭ ئۆيىدە ئون ئۈچ يىل بىرگه ياشىدى
شۇ مهزگىللهردە ئابدىرىمدەك بىر دۆلهت كادىرىنىڭ ئايالى بولۇش ھهر 

بۇ ئائىله . ىدىقانداق بىر ئايالغا نېسىپ بولىدىغان ئادەتتىكى ئىش ئهمهس ئ
. لېكىن ئۇ ئويلىغاندەك بولمىدى. بهخىتلىك، باياشاتلىق، نوپۇزلۇق ئائىله ئىدى

بۇنداق تراگېدىيهلىك نهتىجه بىلهن بىر ئائىلىنىڭ بۇزۇلىشى ھهقىقهتهن 
ئۆز خهلقىغه _ ئهمما بۇ ئائىله بولسا رابىيهم ئۈچۈن . ئېچىنىشلىق بىر ئهھۋال

ىر غالىپ روھ ئۈچۈن ئېيتقاندا تۆمۈر قهپهس بهخىت يارىتىشقا يارىتىلغان ب
رابىيهمنى ئهشۇ تۆمۈر قهپهستىن بۈگۈن، ئۇنى ئهشۇنداق روھ بىلهن ! ئىدى

چۈنكى ئۇ بۇ قهپهسته بىر ئۆمۈر قامىلىپ قالسا، . ياراتقان ئىگىسى قۇتقازغان ئىدى
بۇ ئائىلىنىڭ بۇزۇلىشى . ئۇنىڭ قىلىدىغان ئالهمچه خىزمىتى بهربات بوالتتى

ابىيهمنىڭ تهقدىرنىڭ ئۈستىدىن غهلبه قىلىشى بولۇپ، ئۇ بۇ ئائىلىگه ر
كىرگهندىمۇ، تهقدىرگه تهن بېرىش بولماستىن بهلكى بېسىپ ئۆتۈشكه تېگىشلىك 

  .بولغان ھايات مۇساپىلىرى ئىدى
  



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 96 

  )تهرجىمىنىڭ داۋامى ( 
ئۇ .ئۇ ئاجرىشىش خېتىنى ئېلىپ سىرىتقا چىققىنىچه ئۇددۇل كېتىۋاتاتتى

  .گه بېرىشنى خالىمايتتىئۆيى
 ئۇ غهمكىن كۆزلهر بىلهن تىكىلىپ تۇرۇشقان بالىلىرىنى قايتا كۆرۈشنى 

  .خالىمايتتى
  .  ئۇ ئېچىنىشلىق تۇيغۇ ئىلكىدە بالىلىرى بىلهن خوشلىشىشنى خالىمايتتى

قاياققا مېڭىش كېرەك؟ كىمنىڭكىگه بېرىش . ئۇ بىر دوقمۇشقا كېلىپ توختىدى
يانچۇقتا !  ھهممىسىال ئابدىرىم بىلهن مۇناسىۋەتلىك تۇرساكېرەك؟ تونۇشالرنىڭ
ئۇ ھېلىقى قاراڭغۇ بازارچى !  قانداق قىلغۇلۇقئهمدى! بىر تىيىن يوق

  .بۇۋاجهرنىڭكىگه بارماقچى بولۇپ قايرىلدى
پىرستاندىن قوزغىلىۋاتقان كېمىدەك ئىرغاڭالپ ماڭىدىغان سېمىز، بېغهم 

ئۇ . بارماقلىرى بىلهن ئون يۈەن ئۆنته بهردىبۇۋاجهر پىخىلداپ تۇرۇپ، بۇدرۇق 
مهمهت ئايدا ئالىدىغان قىرىق . ئىككىنجى بولۇپ ئىنىسى مهمهتنىڭ يېنىغا باردى

جهمى قىرىق يۈەن پۇل بىلهن كۈچارغا . يۈەن مائاشىدىن ئوتتۇز يۈەننى بهردى
هن ئاپتۇۋۇز بېلىتى، يول خىراجىتىدىن ئېشىپ يىگىرمه يهتته يۈەن بىل. بارماقچى
ئۇ . سۆيۈملۈك دادىسىنىڭ، سۆيۈملۈك ھهدىلىرىنىڭ يېنىغا باردى_ كۈچارغا 

ئالته بالىسى بىلهن ئېرىدىن ئاجرىشىپ . كۈچاردا ياخشى قارشى ئېلىنمىدى
ئۇ چوڭ ھهدىسى . كهتكهن بىر ئايال، ئۇيغۇر جهمئىيىتىدە ياخشى كۆرۈلمهيتتى

بىلهن ئاقسۇدا بىر دۇكان ئۇ بۇ پۇلالر . زۆھرەدىن يىگىرمه يۈەن قهرز سورىدى
زۆھرە تېجهپ يىغقان يۈز يۈەن پۇلىنى ئۇنىڭغا . ئېچىش پىالنىنى ئېيتقان ئىدى

  .بهردى
ئۇ ئىنىسى .  ئهرتىسى ئهتىگهنلىك ئاپتۇۋۇز بىلهن ئۇ ئاقسۇغا قايتتى
بۇ ئۆينىڭ . مهمهتنىڭ ئۆيىگه يېقىن بىر تار كوچىدىن ئۆي ئىجارىگه ئالدى

. رابىيهم مۇشۇ يهردە بىر كىرخانا ئاچماقچى. ۆل بار ئىدىئارقىسىدا يوغان بىر ك
ئوتتۇز يۈەنگه سوپۇن، كىر . ئۈچ ئايلىق ئۆي ئىجارىسىگه ئوتتۇز يۈەن تۆلىدى

كارۋات، . يۇيىدىغان تهڭنه، كىر يۇيۇش تاختىسى قاتارلىق ئهسۋاپالرنى ئالدى
. يگه ئورۇنالشتىئۇ بۇ ئۆ. يوتقان، كۆرپه قاتارلىق ئۆي بىساتلىرىنىمۇ تهل قىلدى

ئۇ ئون ئۈچ يىل بويىچه ئائىله ئىچىدە ئىتائهتمهنلىك بىلهن ئۆتكۈزگهن ھاياتىدىكى 
ئۇ ئهشۇ يوشۇرۇن ! نى بايقىماقتالىقىرابىيهمگه باشقا بىر رابىيهنىڭ يوشۇرۇنغان
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رابىيهم ئۆزىنىڭ يېڭى . ئاقسۇدا يۈزىنى ياپقان ئايالالر تولىمۇ ئاز كۆرۈنهتتى
تور ) قهھۋە رەڭگى ( ھاياتى باشلىنىپ ئىككىنچى كۈنى بازاردىن بىر پورەڭ 

ئۇ . تور ياغلىقنىڭ ئۈستىگه دوپپا كهيدى. ئۇ يۈزىنى ياپتى. ياغلىق سېتىۋالدى
ئۇنىڭغا كىشىلهرنىڭ . زەل بىر چوكان ئىدىتېخى يىگىرمه سهككىز ياشتىكى گۈ

بۇ تور . شۇڭا ئۇ يات كۆزلهردىن مۇشۇ ئۇسۇلدا قوغداندى. دىققىتى ئاغاتتى
 ىھېلىقى ئۆين_ چوڭ ئاشخانا ئىگىسىنى لىقىياغلىقنىڭ ئىچىدە كىمنىڭ بار
ھهم مۇشۇنداق كىرخانا ئاچقان كىشىنى باشقىالر . ئىجارىگه بهرگهن كىشىال بىلهتتى

شۇڭا ئۇ ئۆزىنى تور ياغلىققا پۈركهپ، باشقىالرنىڭ تونۇپ .  كۆرەتتىتۆۋەن
دەپ كهمسىتىلىشكه » كىر يۇغۇچى ئايالنىڭ بالىسى « قېلىشىدىن، بالىلىرىنىڭمۇ 

ئۇنى بۇ ھهتتا ئۇنىڭ ئىنىسى مهمهت بىلسىمۇ . ئۇچرىشىدىن قوغدانماقتا ئىدى
ىچه يېپىپ تۇرىدىغان ئۇ باشتىن ئاياقق. پ قويىشى مۇمكىن ئىدىۇئىشتىن توس

  .ئۇ بهئهينى بىر قېرى مومايدەكال كۆرۈنهتتى. ئۇزۇن كۆينهك كېيدى
كونا كېيىمىڭزنى ماڭا بېرىپ، « ئېالن تاختىسىغا . رابىيهم ئىشنى باشلىۋەتتى

دېگهن قىزىقارلىق جۈملىنى يېزىپ، ھېلىقى چوڭ » يېڭى كېيىمنى ئېلىپ كېتىڭ 
 تىيىن، بىر 50 تىيىن، بىر كۆينهك 50ىشتان بىر ئ« ئاشخانىنىڭ ئالدىغا ئاستى 

شۇنداق باھا ئېالنىنىمۇ ئوچۇق » ....  تىيىن50 تىيىن، يوتقان كىرلىگى 50چاپان 
ئاشخانىنىڭ خوجايىنى ئۇنىڭ ئاشخانىدا خېرىدارالرغىمۇ ئېالن قىلىشىنى . يازدى

ئاشخانىدا ئىشلهيدىغان كىشىلهرمۇ كېيىملىرىنى يۇيۇشقا . تهكلىپ بهردى
            . هرمهكتهب

   ) بهتلهر125- 122شۇناملىق كىتاپ (    
  

  )قوشۇمچه ( 
 يىگىرمه سهككىز ياشتىكى بىر ئۇيغۇر خانىم يولدىشىدىن -دەرۋەقه بىر ئايال 

ئۇ ئۆزىنىڭ بىر . نى جهزىم قىلىدۇلىقىئايرىلسا، ئۇ ئۆز ھاياتىنىڭ ئاخىرالشقان
قاندەك كۆرۈنسىمۇ، روھىي ۋە ئۆمۈر بهخىتسىزلىك ئىلكىدە گهرچه ھايات ياشاۋات

لېكىن بىزنىڭ بۇ باش قهھرىمانىمىز . ئهقلىي جهھهتتىن پۈتۈنلهي تۈگىشىدۇ
ئۇ دۇنيانى، ئۆزى ياشاۋاتقان ئهشۇ دەھشهتلىك ! ھاياتقا قايتىدىن كۆز ئاچماقتا
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بىرىنجى كۈنى ئۆي ئېگىسىنىڭ ئاشخانىسىدا رابىيهم ئىش باشلىغان 
ياغ، كىر، قېتىپ كهتكهن . ئىشلهيدىغان ئۇستىالر كيىملىرىنى يۇيۇشقا بهردى

ئۇ بۇ كىيىملهرنى قانچه كۈن قايناق سۇغا بېسىپ يۇسىمۇ . داسماق كىيىملهر
بۇ دورا ھهرقانداق . زەمچه ياكى زەرمۇچ. ئۇ بۇنىڭ چارىسىنى قىلدى. ئېرىمهيتتى

بىراق، كىيىملهرنىڭ داسماقلىرىنى . كىرلهرنى لهش قىلىپ ئېرىتىدۇياغ 
. ئېرىتىش بىلهن بىرگه رابىيهمنىڭ قوللىرىنىڭ تېرىسىنىمۇ كۆيدۈرۈپ تاشلىدى

لېكىن شۇنداقتىمۇ بىرىنجى . ئۇنىڭ قوللىرى قوققا باسقاندەك كۆيۈپ كهتتى
ئۇ . ئايرىدى» چۈن بالىلىرى ئۈ«  يۈەن بولۇپ، ئۇ بۇ پۇلنى 15كۈندىكى ئهمگىگى 

ئىككىنجى . ئۆزىنىڭ بۇ ئهمگهك بىلهن نهتىجه قازىنىدىغانلىقىغا جهزىم قىالتتى
بهخىتكه يارىشا بۇ كىيىملهر . كۈنى تۆرت قۇر كىيىم، ئىككى دانه كاستۇم كهلدى

. ئۈچۈنجى كۈنى بولسا بىرمۇ خېرىدار كهلمىدى. ھېلىقىدەك مهينهت ئهمهس ئىدى
قۇر كىيىم، بهشىنجى كۈنى ئون ئىككى قۇر، كېيىنكى كۈنى تۆرتىنجى كۈنى سهككىز 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ يوتقان . ئون بهش قۇر، بارغانچه يۈز قۇردىن ئېشىپ كهتتى
ئۇ كونا، كىر كىيىملهرنى ئۆزى . تېشى قاتارلىق چوڭ كىرلهرنى ئالمايدىغان بولدى

ئۇنىڭ . تى يېڭى تۈسكه كىرگۈزۈپ ئېگىلىرىگه بېرەت- ئېالندا ئېيتقاندەك يېپ 
لېكىن بۇ داڭ چىقارغان .  تونۇلۇپ كهتتىتېزكىرخانىسى ئاقسۇ شهھرىدە شۇنداق 

نى بولسا ھهتتا ئۇنىڭ ئىنىسى ئىكهنلىكىكىرخانىنى ئاچقان كىشىنىڭ رابىيهم 
 . مهمهتمۇ بىلمهيتتى

يۈز يىگىرمه قۇر كىيىمگىچه يۇيۇپ بىر _ ئۇ ھهركۈنى سهكسهن قۇردىن 
ەر مىنۇت بهل، پۇتلىرىنى تۈزەپ دەم ئالغىنىدا ئۇنىڭ ئۇ بىر. تهرەپ قىالتتى

 -  دە، سېغىنىش ئازاپلىرى، دەرت-كۆز ئالدىدا ئوماق بالىلىرى كۆرۈنۈپ كېتهتتى
ئۇ مۇشۇنداق چاغالردا . ھهسرەتلهر ئۇنىڭ يۈرەك باغرىنى تىلىپ تاشاليتتى

داق شۇنداق قىلىپ ئۆزىنى بۇن. چاچراپ تۇرۇپ، كىر يۇيۇشقا ئۆزىنى ئۇراتتى
روھى ئازاپتىن قوغداش ئۈچۈنمىكىن كۈنىگه تۆرت، بهش سائهتال ئۇخالپ، قالدى 

ئۇنىڭ خېرىدارلىرى شۇنچىلىك ئاقكۆڭۈل . ۋاقىتالردا تىنماي ئهمگهك قىالتتى
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 چاپقۇن چىقىپ، يامغۇر يېغىپ -  بهزەن كۈنلىرى ھاۋا بۇزۇلۇپ، بوران 
ۇ مۇشۇنداق ئ. ئاپتاپ چىقسىال قايتا يايىدۇ. قالسا، كىرلهرنى يىغىپ ئۆيگه ئهكىرىدۇ

ھازىرغۇ يازنىڭ ئاپتىۋى، يۇيۇپ قۇرۇتۇش ئاسان، . چاغالردا ئويلىنىپ قاالتتى
 پىكىرنىڭ تۈرتكىسىدە -ئۇ مۇشۇ ئوي !  قۇرۇن كهلسه قانداق قىلغۇلۇق-قىش 

  . كهسىپ ئۆزگهرتىشنى پىالنلىدى
ئۇ كىرخانا ئېالنىنى يىغىشتۇرۇپ، قېرى خوتۇن قىياپىتىنىمۇ كارۋاتنىڭ 

ئۇ ئالدى بىلهن ئاقسۇ شهھرىنى ئون بهش كۈن ئايلىنىپ . تاشالپ قويدىئاستىغا 
 كېچهك، پايپاق، ئاياق، ئاسما -ئۇ بالىلىرىغا كۆركهم، يارىشىملىق كىيىم . چىقتى

 قهلهم، قاتارلىق بالىالر سۆيۈنىدىغان ھهممه -مايكا، مهكتهپكه الزىملىق دەپتهر 
ئۇ بالىلىرىغا .  يۈەن ئاشقان ئىدى4000ئۇنىڭ يېنىدا يهنه . نهرسىلهرنى ئالدى

سوغاتالر بىلهن . ئالغان سوغاتالرنى ئىنىسى مهمهت ئارقىلىق يهتكۈزمهكچى بولدى
  :بىرگه بالىلىرىغا بىر پارچه مهكتۇپمۇ يازدى

. بۇ سىلهرنىڭ ئاپاڭالرنىڭ سوغاتلىرى!  جىگهر سۆيۈملۈك بالىلىرىم-جان « 
بۇ ! شتىن قاتتىق مېهنهتكه زورلىدىئۇ سىلهرنىڭ بهختىڭالر ئۈچۈن ئۆزىنى تا

مۇئامىلىسىنى » قۇل « ئۇ سىلهر ئۈچۈن ئۆزىگه ! سوغات سىلهرنىڭ ئاپاڭالردىن
مهن پۇل تاپىمهن، بۇ پۇلالر بىلهن سىلهرنى داداڭالرنىڭ ! بالىلىرىم. قىلدى

  . » !هلهيمهنتيېنىدىن ئېلىپ كې
ۆزلىرىنى مهمهتكه رابىيهم يهنه بالىلىرىغا ئېيتىدىغان نۇرغۇن ئامانهت س

لېكىن . ئۇ ئاز دېگهندە يهنه ئالته ئاي بالىلىرىنى يوقالپ كېلهلمهيدۇ. ھاۋاله قىلدى
  . مهكتهپكه كېرەكلىك ھهممه نهرسىلهر بىلهن تهمىنلهيدۇ

ئۇ قانداق قىلىش ھهققىدە بازار ئايلىنىپ يۈرگهن كۈنلىرى، يېڭى پىالن 
ئهرزان، كۆركهم ئهمما ھهجمى ئۇ بازاردىن ھهر كۈنى باھاسى . تۈزگهن ئىدى

ئۇ .  تاغاق، ئهتىر سوپۇن، كهشته يىپى دېگهندەك يېنىك مالالرنى ئالدى-كىچىك 
ماللىرىنى ئىككى تاغارغا قاچىالپ، كۈچارغا ئېلىپ . جهمى مىڭ يۈەنلىك مال ئالدى

ئاپتۇۋۇزدا ئۇنىڭغا .  ئوقهت قىلىپ كۆرمهكچى ئىدى- ئۇ كۈچاردا ئىش . ماڭدى
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يارغا شۇنىڭ بىلهن رابىيهم كۈچارغا ماڭغان يولىنى ئۆزگهرتىپ، ئۇدۇل شا
ئۇ ئاقسۇدىن ئېلىپ كهلگهن يېنىك مالالرغا پاخالن كۆرپىسى تېگىشكىلى . كهتتى

بىر تال تاغاققا بىر .  بىرتال سوپۇنغا بىر دانه كۆرپه- بىكارنىڭ نهرقىدە . باشلىدى
قېتىپ كهتكهن . بۇنى دېهقانالر ئۆزلىرى بىلىپ باھالىۋالغان ئىدى. تال كۆرپه

قاچىالشنى تۇماقچى ئۇستىالردىن ئاغزاكى كۆرپىلهرنى قانداق يۇمشۇتۇپ 
چۈشهندۈرۈش بىلهن يادلىۋالغان رابىيهم، كونا يېڭى دېمهستىن كهلگهن 

ئۇ كىشىلهرگه يهنه كۆپ كۆرپه يىغىپ . كۆرپىلهرنى مال دەپ ئېلىۋەردى
قويۇشنى، كېلهركى قېتىمدا ئۇالر تهلهپ قىلغان نهرسىلهرنى ئاقسۇدىن ئالغاچ 

شۇنىڭ بىلهن مىڭ كىلومېتىر . لۇق يازما خاتىرە قالدۇردى توغۇرلىقىكېلىدىغان
  . ئۇزۇن يول مۇساپىسىنى بېسىپ، خوتهنگه يېتىپ كهلدى
ئۇ چهكسىز ھاياجان ئىلكىدە . ئۇ ئهجداتلىرىنىڭ يۇرتىغا تۇنجى كهلگهن ئىدى

 يۈزلىرىدىن ئاجايىپ تهبهسسۇم يېغىپ لىقىئۇنىڭ ئهجداتلىرىنىڭ يۇرت. ئىدى
.  ماجرا قىلىشقا يول يوق ئىدى-لهر ئىدىكى، ئۇالر بىلهن جېدەل تۇرىدىغان كىشى

ئۇالر قانچىلىك نامرات بولىشىغا قارىماي، ئهگهر ئىككى قوزىسى بولسا، بىرىنى 
رابىيهم بۇ ! مېهمان كىشىنىڭ يۈزىدىكى كۈلكه ئۈچۈنال سويۇپ مېهمانغا ئاتايدۇ

ەكلىك بىلهن ئېلىپ ئۇ تىجارەتنىمۇ شۇنچىلىك زىر. يۇرتقا ئۆزلىشىپ كهتتى
ئۇ خوتهن . يۇرتتىكى بېسىمدار تىجارەتچىلهرمۇ ئۇنىڭغا قايىل ئىدى. باراتتى

شهھرىدىكى داڭلىق باي بىر بېسىمدار كۆرپىچى بىلهن كېلىشىپ، كۆرپىنىڭ 
قولىغا بىر قىسىم نهق پۇل . دانىسىنى ئهللىك يۈەندىن باھاالپ پۈتۈشتى

 ئارىدا خوتهنگه تېزىن بېرىدىغان، يهنه بېرىدىغان، قالدىسىغا خوتهن زىلچىسىد
  . كۆرپه يولالپ بېرىدىغان كېلىشىملهر تۈزۈلدى

رابىيهم ئاقسۇدىن مىڭ يۈەنلىك مال ئېلىپ خوتهنگه كهلگىنىگه سهككىز كۈن 
 كىچىك ئون ئۈچ دانه -لېكىن ئۇ سهككىز مىڭ يۈەن نهق پۇل، چوڭ . بولدى

بۇ . ىنى قۇمۇلغا يۆتكىمهكچىئۇ خوتهن زىلچىلىر. خوتهن زىلچىسى قازاندى
 .تهكلىپنىمۇ ئهشۇ كۆرپىگه خېرىدار بولغان بېسىمدار كىشى بهرگهن ئىدى
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 ئۇ ئۈرۈمچىدىكى بىر كۆرپىچى بېسىمدارنىڭ تونۇشتۇرىشى بىلهن قۇمۇلدا 
 - ئۇ كىشى يېقىن . بىر يۇرت ئاقساقىلىغا ئېرىشكهن ئىدى_ بىر ياردەمچىگه 

دەپ »  !يۇرتىمىزغا ئاجايىپ چوڭ بىر باي ئايال كهلدى «ه يىراقتىكىلهرگــــــــــــــ
. دېگهن بۇ نامنى بولسا رابىيهم تۇنجى ئاڭلىماقتا» باي ئايال « . خهۋەر يهتكۈزەتتى

. ئۇ يېقىنال بىر يهردە باي بىر رابىيهمنى كۆرگهندەك بولىۋاتاتتى! باي ئايال! ئاھ
زىلچىنى ئۈچ يۈز ئهللىك شۇنداق قىلىپ چوڭ زىلچىنى بهش يۈز يۈەن، كىچىك 

ئۇ ئۈرۈمچىگه قايتىپ كېلىپ، بالىلىرىغا بىر چامادان . يۈەندىن نهرقلهپ ساتتى
دادىسىغىمۇ، كۈچاردىكى ھهدىلىرىگىمۇ، ئۆگهي ئانىسىغىمۇ .  كېچهك ئالدى-كىيىم 

« ئۇ بالىلىرىغا ئالغان چىرايلىق دەپتهرلهرگه . ھهممىسىگه سوغاتلىق ئالدى
ھهتتا . دېگهن جۈملىلهرنى يازدى» ! ېسهڭ، ياخشى ئۈگهنبهخىتلىك بوالي د

  . ئابدىرىمنىڭ ئۆيىدىكى باال باققۇچى ئايالغىمۇ كىيىم ۋە پۇل سوغات قىلدى
قىزىڭ قانداق « ئۆز ۋاقتىدا، ئۇ يولدىشىدىن ئاجىرىشىپ كهلگىنىدە ( 

ڭ قىزىڭنى دېسه! خوتۇن، ئالته باال بىلهنمۇ ئېرىدىن ئاجىرىشىپ كېتهمدۇ كىشى
دەپ، قادىرخانغا گۇستاخلىق قىلغان ۋە » ! ئىككى باال بىلهن ئۆيۈڭنى ئال

ۋاي جېنىم « ئۆگهي ئانىمۇ ) رابىيهمنىڭ كۈچاردىن كېتىشىگه سهۋەپچى بولغان 
دەپ تاالشماقتا »  بىزنىڭ يېنىمىزدا تۇرىۋەرسۇن_ قىزىم رابىيهم كۈچاردا 

ىق، ماھىر بىر سودىگهر رابىيهم كېيىنكى قېتىم شايارغا داڭل! خهير. ئىدى
ئۇ كىشىلهر توپالپ قويغان كۆرپىلهرنى تۈرگه ئايرىپ، بىر . سۈپىتىدە كهلدى

  . قانچه ماشىنىغا بېسىپ خوتهنگه يوللىدى
رابىيهمنىڭ بۇ تهۋەككۈلچىلىكىدىن قورقۇپ قالغانالر _ نۇرغۇن كىشىلهر 

ر بىر قېتىملىق چۈنكى ئهگه. دېيىشهتتى» ! ئهقلىدىن ئادىشىپ قاپتۇ« رابىيهمنى 
. مال بىلهن تۇتۇلۇپ قالىدىغان بولسا، ئاز دېگهندە بهش يىل قاماقتا ياتىدىغان گهپ
. لېكىن رابىيهمگه نىسبهتهن بولسا، بۇ تىجارەت ھاياتى بىر ئالغا ئىلگىرلهش ئىدى

  .ئۇ كىچىگىدە دادىسىدىن ئاڭلىغان چۆچهكلهردىكى سودىگهرلهرنى ئهسلهيتتى
دۇنيانى بىلىدىغان، بهخىتلىك، دۇنيا « سودىگهرله، : چه   دادىسىنىڭ ئېيتىشى

 ئهركىن -  ئارا تۇتاشتۇرىدىغان قۇرۇلمىنىڭ، ۋەزىپىسىز -ئهللىرىنى ئۆز 
رابىيهممۇ . ئىدى» ئهزالىرى، جهمئىيهت تهرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرگۈچىلهر 

      !ئهنه شۇالردىن بولۇشنى ئارزۇ قىلماقتا ئىدى
  )بهتلهر. 133 - 126شۇ ناملىق كىتاپ (   
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  )قوشۇمچه ( 

  : مۇشۇ بۆلۈمدە ئىزاھات بېرىدىغان مۇھىم بىر نوقتا بار
 ـ يىللىرى بىر قېتىملىق تېلىۋىزور سۆھبىتىدە 1989رابىيه قادىر خانىم 

 تىجارەت ئىشلىرىدا -سودا « مۇخبىرغا جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېگهن ئىدى 
يۈەن بىلهن تىجارەتكه قهدەم  60 ـ يىللىرى 1978مهن . ئۇچۇر بهك مۇھىم

بۇنىڭدىكى . قويۇپ، ئاز ۋاقىت ئىچىدىال نۇرغۇن سهرمايىگه ئېرىشكهن ئىدىم
شۇڭا ئۇچۇرنى . ئاساسى سهۋەپ ئۇچۇرغا ئهھمىيهت بهرگهنلىگىمدىن بولغان

 .»! چىڭ تۇتۇش كېرەك
نى، قايسى شهكىلدە لىقىبىز ئۇ چاغدا خانىمنىڭ تىجارەتنى قانداق باشلىغان

غا ئهھمىيهت بهرگهنلىگىنى تهپسىلى بىلمىگىنىمىز ئۈچۈن، ئۇچۇر خىتايدا ئۇچۇر
تېخى يېڭىدىن ئومۇمالشقان تۇرسا، بولۇپمۇ خىتاي پرولىتارىيات تۈزۈمىنى 

 ـ يىللىرى ئۇچۇر 1978تاشالپ، بۇرجۇئازيهگه يېڭىدىن يول قويغان تۇرسا، 
» قاراڭغۇ بازارچى « ۇ ئېلىپ سېتىش تۇرماق، غالتهكته ئاپتاپپهرەس ساتقانالرنىم

دەپ تۇتقۇن قىلىدىغان تۇرسا، خانىم ئۇچۇرنى قانداق ئىگىلىگهن؟ ئۇچۇرنى 
 يىلىدىن كېيىن كىرگهن تۇرسا، -  80قانداق ساتقان؟ خىتاي ئۇچۇر دەۋرگه 

دەپ رابىيه قادىر خانىمغا _ خانىمنىڭ سۆزلىرى قايسى جهھهتتىن چىنلىققا ئېگه؟ 
مهن مۇشۇ كىتاپتىكى .  ھهتتا گۇمانى قارىغان ئىدۇققايىلبولماق باشقا بىرگهپ،

مهزكۇر بۆلۈمنى ئوقۇغاندىن كېيىن، خانىم ئېيتقان ئۇچۇر خهلقئارالىق ئۇچۇر 
بولماستىن، بىر ئاقكۆڭۈل يولۇچىنىڭ خانىمغا بهرگهن دەسلهپكى مهسلهھهتى، 
ئاندىن ئاقكۆڭۈل بېسىمدار كۆرپىچىلهرنىڭ خانىم بىلهن تۈزۈشكهن تىجارەت 
ئهھدىسىدىكى مهسلهھهتلهر بولۇپ، بۇ يهردىكى نهتىجه يالغۇز ئۇچۇرغا 
ئهھمىيهت بهرگهنلىكال ئهمهس، بهلكى بېشىنى ئالقانغا ئېلىپ قويۇپ، پهقهت ئالغا 
ئىلگىرلهش نىيىتىدە، خهتهرگه جانتىكىپ تهۋەككۈل قىلىشتىن ئىبارەت چهكسىز 

نا بۇ پهۋقۇالددە ما. جاسارەت، چهكسىز روھى مادارنىڭ نهتىجىسى ئىدى
ئاالھىدىلىك رابىيه قادىر خانىمدىال تېپىلغان بىر مۆجىزە سۈپىتىدە، ئهشۇ 

 رەھبىرىمىز، تهشكىلى سىياسىمهن بۈگۈن ئانىمىز، . دەۋردە زۇھۇر قىلغان ئىدى
رەئىسىمىز رابىيه قادىر خانىمغا يهنه بىر قېتىم قايىل بولۇش بىلهن بىرگه ئهينى 

  !. ن سهلبى قارىشىم ئۈچۈن ئهپۇ سورايمهنۋاقىتتا ئۇنىڭغا بولغا
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 30 .000ئۇ .   يۈەنلىك بولۇش50 .000رابىيهمنىڭ نۆۋەتتىكى غايىسى 
يۈەنگه ئۈرۈمچى شهھرىدىن راۋرۇس كۆركهم بىر قورا جاي سېتىۋېلىپ، 
بالىلىرىنى ئۈرۈمچىگه يۆتكهپ كېلىش، ئۇالرنى ياخشى ئوقۇتۇپ، ئالى 

 - قالغان پۇلغا چوڭراق بىر ئاشخانا . لىپ تهربىيلهشمهلۇماتلىق، ياراملىق قى
رېستۇرانت ياكى شۇنىڭدەك يېمهكلىك دۇكىنى ئېچىپ، ھاياتىنى بىر مهزگىل 

چۈنكى . لېكىن بۇ غايه تاتلىق چۈشكه ئايلىنىپ قالدى. نورمال يولغا سېلىش ئىدى
ئۇنىڭ كۆرپىلىرىنى بىرتهرەپ قىلىشىپ بېرىدىغان بېسىمدار رابىيهمنىڭ 

قىاللماي، باشقا تىجارەتچىلهرگه ئارىچى »  ســۇ « ۆرپىلىرىنى ئۆزى يالغـــــــــۇز ك
  . بولىدىغان بولدى

دىن » بىڭتۈەن « شۇ ئارىدا رابىيهمنىڭ تىجارى مهسلهھهتچىسىدىن بىرى 
يهر ئېلىپ، پاختا قاتارلىق مهھسۇالتلىق نهرسىلهرنى تېرىپ سىناق قىلىپ 

ىدە بىڭتۈەن ئارمىيلىرى ۋەتىنىمىزنىڭ ھهممىال ئهسل. بېقىشنى تهكلىپ قىلدى
بىڭتۈەنلىك . يېرىدىكى مۇنبهت تۇپراقالرغا كۆچۈپ كېلىپ يهرلىشىۋالغان ئىدى

خىتاي ئارمىيلىرى بوزيهر ئېچىش باھانىسى بىلهن يهر شارائىتىگه، سۇ مهنبهسىگه 
لىقالر، ئوتالق. ئېتىبارسىز قاراپ دەريا، كۆللهرنى پۈتۈنلهي قۇرۇتۇپ تاشلىغان 

 ياشالر پۈتۈنلهي قۇرۇپ، بۇ تۇپراقالردا ھايات كهچۈرۈش - دەرەخ، كۆك - دەل 
رابىيهم يول باشلىغۇچىسىدىن ئهشۇ نامرات . ئىمكانسىز ھالغا كهلگهن ئىدى

  .جايالرغا باشالپ بېرىشنى ئۆتۈندى
 ئۇ بىڭتۈەن ئهتراپىدىكى يوقسۇلالر بىلهن تونۇشۇپ، بۇ يهرنىڭ ئهھۋالىنى 

بىر ئېغىزلىق ئۆيدە ئونجان، يېپىنىپ ياتىدىغان بىرتال . ى بولدىبىلمهكچ
ئۇنى ئاز . يوتقانغىمۇ قۇربى يهتمىگهن شۇنچىلىك نامرات كىشىلهرنى كۆردى

دېهقانالرنىڭ ئېيتىشىچه ئاۋال بۇ ! دېگهندەك ئىچىدىغانغا يېتهرلىك سۇمۇ يوق
هر، سۇ، ھاۋا يهردىكى يهرلىك دېهقانالر ئهنئهنىۋى تېرىش ئۇسۇلى بىلهن ي

كېلىماتىغا ئهھمىيهت بهرگهنلىگى ئۈچۈن، ھېچنىمه كهملىق قىلماي، ھهممىال ياق 
. خىتايالر بۇ يۇرتالرنى مۇشۇ ھالغا كهلتۈرۈپ قويۇشقان. مهمۇرچىلىق ئىكهن
بۇ خىتايالر بىزنىڭ دەريالىرىمىزنى ئىچىپ قۇرۇتۇپ « بهزەن دېهقانالر، 



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 104 

ئۇنىڭ . ه ئىككى قېتىم پاخالن كۆرپىسى يۆتكىدىئۇ ئهشۇ مهقسهتته يهن
بىراق خوتهندىكى كۆرپه .  يۈەنگه ئۇالشتى40 .000سهرمايىسى نهق 

نى لىقى ئوقهت قىلىشنى باش- بېسىمدارلىرى شايارغا ئۆزلىرى كېلىپمۇ ئىش 
زىلچا يۆتكهيدىغان . ئۈچۈن، بۇ تىجارەتته ئاۋالقىدەك ياخشى پايدا قالمىغان ئىدى

ئۇنى ئاز دېگهندەك رابىيهمنىڭ ئىزىغا ساقچى، . ا ئۈنۈمى بولمايۋاتاتتىئىشمۇ تاز
شۇڭا ئۇ يېقىن تىجارى شېرىكلىرى بىلهن . پايالقچىالرمۇ چۈشكهن ئىدى

ئۇالر ئىچكىرى خىتاي . مهسلهھهتلهشتى ۋە ئۆز پىالنىنى ئوتتۇرىغا قويدى
ى كېڭهيتىشنى  تاۋار ئېلىپ چىقىپ، تىجارەت يولىن-ئۆلكىلىرىدىن ئهرزان مال 

  .پىالنالشتى
. بۇ ئارىدا رابىيهم كىندىك قېنى تۆكۈلگهن ئانا يۇرتى ئالتايغا بارماقچى بولدى

 -ئۇ ئانا يۇرتىغا . ئۇ ئۇزۇن يىلالردىن بېرى ئانا يۇرتىنى سېغىنىپ ئۆرتىنهتتى
لېكىن . ئۆيگه چاپاتتى-ئۇ ھاياجان ئىلكىدە ئۆيدىن. ئۆز مهھهللىسىگه يېتىپ كهلدى

- باراقسان، گۈل-ئاۋال كوچىالر بۈك. ال ئۆيدىن خىتايالر چىقاتتىھهممى
لىكته ئۇ گۈزەللىكتىن ئهمدى. چېچهكلهرگه پۈركهنگهن جهننهت كهبى ماكان ئىدى

 - دەل ! كوچىالر ئهخلهت دۆۋىسىگه ئهسىر بولغان! ھېچبىر ئهسهر يوق
 كېسىپ دەرەخلهرنى، ئارچا، قارىغايالرنى، دەريا بويىدىكى مهجنۇن تالالرنى

ئۇالرنىڭ !  يېشىل ئوتالقالردىن قىلچه ئهسهر يوق-ياپ ! قۇرۇتۇپ تاشلىغان
.  ۋاقىنى بولسا، موڭغۇل، تۇڭگان ۋە خىتايالرغا بۆلۈپ بېرىۋەتكهن ئىكهن-ئۆي 

  . سارايدەك ھهيۋەتلىك گۈزەل قورودا چوشقىالر چىرقىشىرىپ يۈرەتتى
ئۇالر . نى تاپتى) ۈمه قادىرج(ئۇ كېيىنكى كۈنى ئاران دېگهندە ئاكىسى جۇماك 

ئۆيدىن يۈگۈرەپ چىققان بىر قىزنى  ئانىسى    . بىر بىرىنى دەسلهپ تونىيالمىدى
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ئۇ يهنه تۆرت نهپهر ئۇيغۇر تىجارەتچىلىرى بىلهن بىرلىكته ئىچكىرى خىتاي 

يول بويى ئهسكهر، دېهقان، مالچى، . ئۆلكىسىگه قاراپ، پويىز بىلهن يولغا چىقتى
 كېيىن شاڭخهيگه يايالقچى خىتايالرنى ئارىالپ، قاق تۆرت كۈنلۈك سهپهردىن

شاڭخهي خىتايدا دەسلهپ سانائهت تهرەققى قىلغان رايون . يېتىپ بېرىشتى
 زىمىن ئهخلهت، -يهر .  تۇمان بىلهن قاپالنغان-بولۇپ، كۆك ئاسمان ئىس 

 يېغىنچىلق، ئىنسان -يۇندا، سېسىقچىلىققا چۆمۈلگهن، ھاۋاسى ئىسسىق، يۆل 
كوچىالردا تىزدا . شاڭخهي ئىدى _ نهپهس ئېلىشقىمۇ قىينىلىدىغان بىر شهھهر

.  تاراقلىرى-سۇ، ماشىنىالرنىڭ قااليمىقان سىگناللىرى، تىرامۋاينىڭ گۈلدۈر 
 ئۈستۈن -تايفۇن بورىنى ئالهمنى ئاستىن. ئىشقىلىپ بىر غهلىته دۇنيا ئىدى

  . قىلىپ تاشاليتتى
الغان  تىجارەت ئىشىدىن باشقا يهنه ئۆز ئانا ۋەتىنىنى بېسىۋ-رابىيهم سودا 

. نىمۇ بىلگۈسى بارئىدىئىكهنلىكىبۇ خىتاي خهلقىنىڭ قانداق بىر ئىنسانالر 
ئۇ خىتايچىنى ئانچه كۆپ بىلىپ كهتمىسىمۇ، . ئۇالرنى تونۇپ باققۇسى بارئىدى

  . ھهر ھالدا خىتايالر بىلهن ئازدۇر ـ كۆپتۇر چۈشىنىشهلهيتتى
قىالرغا ياردەم باش. دەرۋەقه بۇ خىتاي خهلقى يامان خهق ئهمهس ئىكهن« 

. قىلىشنى ياخشى كۆرىدىغان، دوستانه، كهڭ قورساق، چىقىشقاق ئىنسانالر ئىكهن
بىزنىڭ ۋەتىنىمىزنى بېسىۋالغان، بىزگه ئهسكىلىك قىلغان خىتاي _ ئهسلىدە 
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 ئالته تاغاردىن مال ئېلىپ، ئۈرۈمچىگه يۆتكهپ -ئۇالر كىشى بېشىغا بهش 

رابىيهمنىڭ داڭقى .  يۈز پايدىغا ئېرىشتى-مۇشۇ سودىدا ئۇالر يۈزدە . كېلىشتى
ئۇنىڭ . دەپ تونۇلدى» مهشهۇر قاراڭغۇ بازارچى « ئۇ ئۈرۈمچىدە . چىقتى

بولمىسا قولغا . قايتا بۇ تىجارەتتىن توسىماقتادادىسى ۋە تۇققانلىرى ئۇنى 
ساقچىالرمۇ ھهممىال يهردە تىمىسقىالپ ! ئېلىنىپ، تۈرمىدە چىرىپ كېتىدۇ

ئۇ شاڭخهيچىلىك قىلىپ، ئىچكىرىدىن مال ئېلىپ . ئۇنىڭ ئىزىغا چۈشتى
 مىڭ 200 .000چىقىپ، ئىچكىرىگه مال يۆتكهپ دېگهندەك، ئازال ۋاقىت ئىچىدە 

 50 .000ئۇ ئېهتىمالغا قارشى ئىنىسى مهمهتنىڭ يېنىغا. يدا تاپتىيۈەن نهق پا
دەل مۇشۇ مهزگىلدە خىتاينىڭ . مىڭ يۈەن نهق پۇلنى يوشۇرۇپ قويدى

دەپ جار سېلىنىشقا » باي بولۇش شهرەپ « تىدە ئۆزگۈرۈش بولــــــۇپ سىياسى
ـ 1978 بۇ ماۋ ئۆلگهندىن كېيىن، دىڭ خىتاي سىياسىتىنى ئۆزگهرتىپ،. باشلىدى

خىتاي نامرات . ـ نۆۋەتلىك قۇرۇلتايدا ماقۇلالنغان قانۇننىڭ روھى ئىدى13يىلى 
خهلقنىڭ تۇرمۇشىنى . پرولېتارياتنى تاشالپ، بازار ئېگىلىگىنى يولغا قويدى

رابىيهم . تىجارەتكه ياخشى يول ئېچىلدى- كازا سودا- ياخشىالش ۋاھا 
لىرىدىن، ھهدىسى زۆھرە بىر پارچه شاڭخهيچىلىكته ئالدىراش كۈنلهردە ئۇنىڭ بالى

خهتنىڭ ئاستىغا بالىلىرىنىڭ ھهممىسىنىڭ ئىسمى . خهت تاپشۇرۇپ ئالىدۇ
  . يېزىلغان ۋە ھهممىسى سۇرۇق بىلهن بارماقلىرىنى باسقان ئىدى

سهن بىزگه ئهۋەتكهن چىرايلىق كىيىملهرنى ھهر قېتىم ! سۆيۈملۈك ئاپا« 
بىز ! سىمايىڭنى كۆرگهندەك بولىمىزكهيگىنىمىزدە كۆز ئالدىمىزدا سېنىڭ 

. چاماداندىن سېنىڭ بىرەر پارچه رەسىمىڭ چىقارمىكىن دەپ ئۈمۈت قىالتتۇق
بىزگه ! ئۇمۇ يوق! سهندىن بىرەر پارچه خهت كۈتهتتۇق. لېكىن ئىزدەپ تاپالمىدۇق

  ».........بىزگه سهن كېرەك! بۇ گۈزەل كىيىملهر كېرەك ئهمهس، جېنىم ئاپا
ئۇ بالىالرنىڭ بۇ نازۇك ھېس . ېتىنى قادىرخانمۇ كۆرگهن ئىدىبالىالرنىڭ خ

ئۇالرنىڭ .  تۇيغۇلىرىنى تونۇپ يهتكهندىن كېيىن، كۈيوغلىنىڭ يېنىغا بارىدۇ-
بىراق ئۇ شۇ . ئارىسىنى ياراشتۇرۇپ قويۇش مهقسىدىنى ئابدىرىمغا ئېيتىدۇ

داۋامالشتۇراي، بۇ توينى «  قىلىۋاتقان بولغاچقا، لىقىمهزگىللهردە توي تهييار
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بىر يىلدىن كېيىن . ئۇ بالىلىرىغا نۇرغۇن سوغات، پۇل ئهۋەتىپ تۇرىدۇ
  .ئىنىسىدىن بالىلىرىنى ئهكىلىپ بېرىشنى ئۆتۈنىدۇ

. بالىالر شۇنچىلىك چوڭ بولۇپ كهتكهن ئىدى! بۇ قانداق گهپ!  ئاھ خۇدا
كهچكهنلهرنى  - ئۇالر بېشىدىن ئۆتكهن . رابىيهم ھهممىسىنى قۇچاقاليتتى

قاخار، روشهنگۈل، راھىله، ئادىل، ئابلېكىم، رابىيهم ئايرىلغان . سۆزلىشهتتى
بالىالرنىڭ ھهربىرى ئۆزگىچه . چاغدا ئالته ئايلىق قالغان ئىككى ياشلىق ئالىم

  !ئۇالر ئانا بالىالر بىر ئۆيدە يېتىپ، ئۆز ئارا قېنىشماقتا. خارەكتىرگه ئېگه
.  مادار بېغىشلىغان ئىدى- ىيهمگه چهكسىز كۈچ  بۇ قېتىمقى جهم بولۇش راب

ئۇنىڭ شېرىكلىرى خىتاينىڭ جهنۇبى رايونلىرىدا تاپاۋەت قىلىشنىڭ كۆپ 
دا بهك ئهرزان، ) گۇاڭجۇ ( ئۇالر كانتون . نى ئېيتىشتىلىقىئىمكانلىرى بار

، بۇ رايوندا تىجارەت باشلىۋالسا، پات يېقىندىال لىقىسۈپهتلىك مالالرنىڭ بار
، كانتوندىن ھوڭ كوڭغا بىر سهكرەپال لىقىن پايدىغا ئېرىشىدىغاننۇرغۇ

  .  قاتارلىق نۇرغۇن ئاالھىدىلىكلهرنى بايان قىلىشتىلىقىبارااليدىغان
دەرۋەقه بۇ يهردە . ئۇالر بهش نهپهر شېرىك كانتونغا يېتىپ باردى

دىغان ئۇالر ئالى. شاڭخهيدىكىدىن قانچه ھهسسه ياخشى، ئهرزان تاۋارالر بار ئىدى
ئۇالر يۇرتقا قايتماقچى بولۇپ، شانتۇ . مالالرنى ئېلىپ، بىر ماشىنىغا باستى

دېگهن كىچىك بىر پورتقا يېتىپ كهلگهنلىرىدە، يات كىشىلهرنى كۆرۈپ باقمىغان 
بۇالر شىنجاڭ دېگهن چهت دۆلهتتىن « . خىتايالر، ئۇالرنى تۇتۇپ مېڭىشتى

 مۈلكىنى مۇسادىرە -شىپ، ئۇالرنىڭ مال دېيى»  كهلگهن قاراڭغۇ بازارچىالر ئىكهن 
ئۇالر يهنه ئادىمىگهرچىلىك يۈزىسىدىن، قايتىش بېلىتىنىمۇ ئېلىپ . قىلىشتى
نىڭ » قانۇنلۇق بۇالڭچالر « بۇ مۇسادىرە قىلغان ساقچى خادىملىرى . بېرىشتى
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  )قوشۇمچه ( 

- نى ئۈرۈمچىدە خىتاي ھۆكۈمىتى قولغا ئالغىنى، ئۇنىڭ مال خانىمرابىيه قادىر
 - مۈلكىنى مۇسادىرە قىلغىنى، ئۇنى ۋەتىنىدىن سۈرگۈن قىلغىنى، ئۇنىڭ جـان 

»  لىقىرابىيه قادىرخانىمنىڭ يوقالغان« تلىرىنى قولغا ئالغىنى جىگهر پهرزەن
ئۇ تۇغۇلۇپ .  ياشلىق باال ئىدى13ئۇ دەسلهپته يوقۇتۇشقا يولۇققاندا . ئهمهس

كېيىن يىگىرمه سهككىز ياشتا بالىلىرىدىن . ئۆسكهن ئانا يۇرتىنى يوقاتقان
«  لېكىن ئۇ  .ى يوقاتتى تهرگىنىن-ئىككى يىل كېيىن بۇ قېتىمقى تاپقان . ئايرىلغان

دېگهن بۇ ئاتا سۆزىنى، مۇنداقچه ئېيتقاندا چهكسىز » ! ئۆلۈمدىن باشقىسى تاماشا
جاسارەتكه تولغان، يۇكسهك پهلسهپىۋىلىككه باي، ئهجدات روھىنى ئۆزىگه 

 غالىبىيهتلىك جهۋھهرنى ئۆزى مىللىئۇيغۇرغا خاس بۇ . مۇجهسسهملىگهن
دەپ، ئۆز ھاياتىغا، ئۆز ھهرىكهت » ! ى تاماشائۆلۈمدىن باشقىس« ئېيتقاندەك 

ئۇ ھازىرغىچه ئهنه شۇ جهۋھهرنىڭ كۈچى بىلهن تىك . مىزانىغا ئۆزلهشتۈردى
ئۇنىڭ يوقاتقانلىرى بولسا، ئۇنىڭ تېخىمۇ ! ئۇ ھهرگىزمۇ يوقاتمايدۇ! تۇرماقتا

ى پهللىگه ئۆرلهپ، يوقۇرتاۋلىنىشىغا، تېخىمۇ يۈكسىلىشىگه، ئاخىرىدا ئۇنىڭ 
بىز شۇنىڭغا . الىبىيهت بايرىغىنى ئاخىرقى نىشانغا تىكلىشىگه ئېلىپ بارىدۇغ

 ھاياتىمىزدىكى تهڭداشسىز مىللىئۇ ! ئىشىنىمىزكى، ئۇنى ئالالھ بىزگه يهتكۈزدى
  !. بىر قىممهتتۇر

  
  

23  
  

بولۇپ ئۈرۈمچىگه » قاق ساپا « ئۇالر ماللىرىنى كانتوندا تارتقۇزۇپ قويوپ، 
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بويتاق ئايالنىڭ ھهر ياقالردا « بىراق رابىيهمنىڭ دادىسى ۋە قېرىنداشلىرى 
تىجارەت قىلىپ يۈرىشى توغرا ئهمهس، ئۇ بۇنداق يۈرسه بىزنىڭ يۈزىمىزنى 

. دېيىشىپ، رابىيهمنى ياتلىق بولۇشقا زورالش قارارىغا كېلىشكهن ئىكهن» تۆكىدۇ 
 بۇ پىالننى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە تهلهپته بولۇپمۇ ئۇنىڭ كىچىك ھهدىسى ھهجهر

ھهتتا ئۇالر رابىيهمنىڭ سىرىتقا چىقىشىغىمۇ قارشى ھالهتته . بهك چىڭ تۇرماقتا
« ئۇنىڭ شاڭخهيدىن ئېلىپ كهلگهن ماللىرىنىمۇ . ياتلىق بولۇشقا قىستايتتى

سېتىۋالىدىغانالر ئۆيگه كىلىپ ئالسۇن، سهن سىرتقا مال ساتىمهن دەپ 
ئۇالر ھهر كۈنى دادىسىنىڭ ئۆيىگه يىغىلىپ رابىيهمنى . دېيىشتى» هن چىقالمايس

ياكى بولمايدۇ ئۇ بالىلىرىنىڭ .  تاالش قىلىشاتتى-ياتلىق قىلىش ھهققىدە دە 
دادىسى بىلهن يارىشىپ، بالىلىرىغا ئانا بولىشى كېرەك، ياكى قانداقال بولمىسۇن 

  !بىر ئهرگه ياتلىق بولىشى الزىم
نى  » لىقىبۈگۈن بىر اليىق كېلىدىغان« ھهدىسى ھهجهر  ئۈچۈنجى كۈنى 

  . ئېيتتى
شۇنداق تهمبهل، قورساقلىرى پوڭزەكتهك چىقىپ تۇرغان بىر ئادەم ئىشىكتىن 

سهن ئېرىڭدىن _ كىرىپ كېلىۋىدى رابىيهم ئۇنى كۆرۈپال ھهدىسى ھهجهرگــــــه 
 دېدى زەردە -كهن بۇ ئادەم ساڭىال ئوخشايدى! ئاجىرىشىپ، مۇشۇ ئادەمگه تېگىۋال

  . بىلهن
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بۇ خوتۇن راستىنال ساراڭ خوتۇن ئىكهن، يهنه سۆزىنىڭ ! ۋاي خۇدا_ 
 دېگىنىچه - ئۇنىڭ ئالته بالىسىنى مهن بېقىپ بواللمايمهن !  تېخىلىقىچوڭ

شۇنىڭدىن كېيىن رابىيهم . »يىگىت « كۆزدىن يوقالدى ھېلىقى سېمىز قاسساپ 
ئانىسى جان ئۈزۈش (  يۈەندىن، روشهنگه 200 يۈەن، ھهدىلىرىگه 500دادىسىغا 

قىزى روشهننى زۆھرەنىڭ پهرزەنت كۆرۈشتىن « ئالدىدا ۋەسىيهت قىلىپ 
نى تهلهپ قىلغان  ۋە شۇ ۋەسىيهتكه » مهھرۇم بولغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭغا بېرىشى 

ۋە ئۆزىنىڭ بۇندىن كېيىنكى .  يۈەن بهردى100) بىنائهن زۆھرەگه بهرگهن ئىدى 
  :لى توغرىسىدا ئوچۇق پىكىرىنى بايان قىلدىماڭىدىغان يو

دادا مهن سىزنىڭ قىزىڭىز ئهمهس، سۆيۈملۈك ھهدىلىرىم مهن سىلهرنىڭ _ 
بهلكى مهن خهلقىمنىڭ ! مهن بالىلىرىمنىڭ ئانىسىمۇ ئهمهس! سىڭلىڭالر ئهمهس

بۇ خهلق، بۇ ۋەتهن ماڭا مۇشۇ سېزىمنى ئاتا ! مهن مۇشۇ ۋەتهننىڭ قىزى! قىزى
هن ئۇزۇندىن بېرى يۈرىگىمدە ساقالپ كېلىۋاتقان بۇ سۆزلىرىمنى م! قىلغان

. ھهدىلىرىم سىلهر ئالى مهكتهپته ئوقۇغان. بۈگۈن سىلهرگه ئوچۇق بايان قىلدىم
لېكىن سىلهر بۇ دەرتلهرنى بىزگه ئوخشاش . سىلهرمۇ سۈرگۈن بولغان

لهن يهرلىككه مهن ئىچىمدىكى ئاچچىق ئازاپالرنى مهرھۇم ئاپىمىز بى. تارتمىدىڭالر
لېكىن ئاپامنىڭ قهبرىسى ئالدىدا ئۆزەمگه شۇنداق ۋەدە بهرگهن . دەپنه قىلىۋەتتىم

بىزمۇ شۇ ! ئىدىم، ئاپام ھاياتتىن ئايرىلغان بۇ كۈنلهرنى ھېچقاچان ئۇنۇتمايمهن
نۇرغۇن بالىالر، نۇرغۇن ئانىالر شۇنداق . كۈنلهرنى باشقىالر بىلهن بىرگه كۆردۇق

ئهگهر ھهر بىر ئۇيغۇر ئۆز ھاياتىنىال ئوياليدىكهن، . ن كۆز يۇمدىھهسرەتته ئالهمدى
ئۇيغۇرالر قانداقمۇ بىر خهلق _ ئۆز خهلقىنى ئۇنتۇيدىكهن، ئۇ چاغدا بىز 

. سۈپىتىدە مهۋجۇت بولۇپ تۇرااليمىز؟ مهن ۋەتىنىمىز ئۈچۈن كۈرەش قىلىمهن
نكى، مېنىڭ شۇنىمۇ ئۇنۇتمايمه! ھازىردىن باشالپ مهن بۇ يولغا ئاتالندىم

بالىلىرىمنىڭ يىتىم بولىشى، ئائىلىمىزنىڭ خانىۋەيران بولىشى خىتاي 
سىلهر، مېنىڭ كۆز ئالدىمدا _ ھهدىلىرىم ! باسمىچىلىرىنىڭ تۈپهيلىدىندۇر

سىلهر ئهگهر خاتىرجهم ياشايمىز دەيدىكهنسىلهر ئۆزەڭالرنى ئالدىغان _ ئولتۇرغان 
! قىقهت ئىكهنلىكىگه ئىقرار قىلىسىلهربىر كۈنى بۇ سۆزلىرىمنىڭ ھه. بولىسىلهر

 ئادەتلىرىگه ئويغۇن -مهن سىلهرگه ۋەدە بېرىمهنكى، مهن مىللىتىمىزنىڭ ئۆرپ 
لېكىن مهن كىچىك چاغلىرىمدا سۆيگۈنىڭ نېمه . ھالدا بىرى بىلهن توي قىلىمهن

   ! .مېنىڭ ھهقىقىي سۆيگۈم خهلقىمگه تهئهللۇقتۇر. نى بىلمهيتتىمئىكهنلىكى
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ى ياتلىق بولىدىغان ئهرنىڭ قانداق بىرى بولىشى كېرەكلىگى ئۇ ئۆز

توغرىسىدا ھهدىلىرىگه مۇنۇالرنى بايان قىلدى، ھهدىسى زۆھرە بىر باشتىن 
  :يازغىلى تۇردى

  . تۇرقى كېلىشكهن بولىشى- تهقى -1
  . ياشالر چوڭ بولىشى5-3 كۆپ دېگهندىمۇ ئۆزىدىن - 2
  . ئالى مهكتهپ ئوقۇغان بولىشى-3
  . بىرىنى ياقتۇرۇپ قېلىشى-لهپ ئۇچراشقاندىال ھهر ئىككىسى بىر  دەس- 4
) يهنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان (  تۇرمىگه قامالغان -5
  .بولىشى

باشقىالرغا خائىنلىق قىلمىغان ) ئهگهر تۈرمىگه قامالمىغان بولسىمۇ  (-6
  .بولىشى

  .  ۋەتىنى ئۈچۈن ھهرىكهت قىلغان بولىشى- 7
  . ئۈچۈن كۈرەش قىلىشقا تهييار تۇرغان بولىشىلىقى  مىللىتىنىڭ ئازات-8
  مهيلى مېيىپ بولسۇن، مهيلى دېهقان بولسۇن، مهيلى باشقا بىرى -9

  .........بولسۇن مهن ئۈچۈن بهرىبىر 
رابىيه سهن _ بىراق ھهجهر. ئۇنىڭ بۇ تهلهپلىرىنى زۆھرە خهتلىمهكته ئىدى

سهن مۇشۇ ئادەم بىلهن ! سهن، سهن ئالجىپ قاپسهنراستىنال كالالڭنى يوقىتىپ
كوچىغا چىقىپ، خىتايغا قارشى كۈرەش قىلماقچىمۇ؟ شۇنى ئۇنتۇپ قالما، ئهگهر 

 دېدى - !سهن شۇنداق بىر ئهرنى تاپساڭ، يېقىندىال مېڭهڭدىن ئىس چىقىرىدۇ
  . ئۇنى مهسخىرە قىلىپ

شۇنداق بىر ئهرنى مهن ئۈچۈن بىر پاي ئوقنىڭ كارى چاغلىق، ئاۋال ماڭا _ 
  : لېكىن ھهجهرنىڭ ئوغىسى ئۆرلىدى. دېدى رابىيهم قهددىنى تىك تۇتۇپ_ تاپ 

بىز ساڭا ھېچنىمه قىلىپ . سهن بۈگۈندىن باشالپ ئۆز ئىختىيارىڭغا ئېگه_ 
ئهڭ ياخشىسى سهن ئاقسۇغا . سېنىڭ پۇلۇڭنىڭمۇ بىزگه الزىمى يوق. بېرەلمهيمىز

ئهمما بىر يىل ئىچىدە كىم بولمىسۇن بىر ! بېرىپ ئېرىڭ بىلهن يارىشىپ قال
 قولۇڭنى باغالپ قويۇپ، ساڭا نان تاشالپ بېرىپ -بولمىسا پۇت ! ئهرگه ئېرىش

  .دېدى ئۇ، غهزەپ بىلهن قايناپ_ باقىمىز 
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رابىيهم ئاقسۇغا كېلىپ، كۈچاردا تۇققانلىرىنىڭ ئارىسىدا بولۇپ ئۆتكهن 
  . ۋەقهلهرنى بۇۋاجهرگه سۆزلهپ بهردى

مهن بىر ئادەمنى تونىيمهن، ئۇ دەل سهن تهسۋىرلىگهن ! اي خۇدايىمۋ_ 
ئۇ ئاغزى ئاغزىغا . دېدى بۇۋاجهر ھاياجانلىنىپ_ ! ئادەمنىڭ ئۆزى ئهمهسمۇ

ئۇ ئاتۇشتا ئانىسىنىڭ يېنىدا تۇرىدىكهن، ئۇ قولغا ئېلىنىپ _ . تهگمهي سۆزلهيتتى
ئىكهن، ئۇ ئهدەبىيات تۈرمىگه قامالغاندىن كېيىن ئايالى ئۇنى تاشلىۋەتكهن 

پاكولتېتىدا ئوقۇغان، ھازىر ئۇنىڭ بىر تىيىنمۇ پۇلى يوق ھهتتا چېچىنى 
سىز _ بۇۋاجهرنىڭ يولدىشىمۇ گهپكه قېتىلىپ . ياساتقۇدەكمۇ پۇلى يوق

ئىزدەۋاتقان بۇ كىشى مهدەنىيهت ئىنقىالۋى دەۋرىدە تۈرمىدە بىر پۇتىدىن 
  .  دېدى-لىشكهن بىرى ئىكهن ئايرىلغان ئىكهن، بولمىسا ئۇ شۇنداق كې

 دېدى رابىيهم بار كۈچى بىلهن شىرەنى -! مهن ئۇنىڭ بىلهن توي قىلىمهن_ 
ئهگهر ئۇ ۋەتىنىمىز ئۈچۈن بىر پۇتىدىن ئايرىلغان _  شاپىالقالپ ھاياجاندىن ۋە 

 دېدى كهسكىن قارارىنى -! بولسا، مهن ئۇنىڭ بىلهن بىرگه كۈرەش قىلىشقا تهييار
  .........بېرىپ
  

مهدەنىيهت ئىنقىالۋى باشلىنىپ ئىككى يىلدىن .  ـ يىلى ئىدى1968 ـ ماي 16
كېيىن، ئۈرۈمچىدە خىتاي ھۆكۈمىتىگه قارشى پۈتۈن خهلق ئوت ئېلىشقا تهييار 

بۇ قېتىمقى خىتاي ھۆكۈمىتىگه قارشى . بولغان سهرەڭگىدەك بولۇپ قالغان ئىدى
 15000 تهشكىللىگهن بولۇپ، ئوقۇغىچىالرھهرىكىتىنى سهككىز نهپهر دوستالر

دىن ئارتۇق خهلق ئاممىسى قوزغۇلۇپ، كوچىالرغا تۆكۈلگهن، ئۇالر ئهركىنلىك، 
ئهشۇ سهككىز نهپهر . مۇستهقىللىق شۇئارىنى توۋالپ نامايىش قىلغان ئىدى

قوراللىق خىتاي ئهسكهرلىرى بۇ .  ئىدىسىدىق ھاجى روزىباتۇرنىڭ بىرى 
 لىقىۈتۈن خهلق ئېزىز جانلىرىنى ۋەتهن ئازاتلېكىن پ. نامايىشنى باستۇردى

شۇ ھهرىكهت باستۇرۇلۇپ، بىر يىلدىن كېيىن . ئۈچۈن پىدا قىلىشقا تهييار ئىدى
ئۇ ئاقسۇ كونا شهھهردە . بىر تونۇش ئايال رابىيهمگه بىر ئايالنى تونۇشتۇرغان 

بار ئۇنىڭ قۇچىغىدا بىر قىز بوۋاقمۇ . پداگوگىكا مهكتىۋىدە ئوقۇتقۇچى ئىكهن
بهلكى ئۇ تۈرمىدە ئۆلگهن « . ئۇنىڭ يولدىشى تۈرمىگه قامالغان ئىكهن. ئىدى

 سىدىق ھاجى روزىئېرىنىڭ ئىسمى . دەيتتى ھېلىقى ئايال» بولىشى مۇمكىن 
بۇ ۋەقهنى ئاڭلىغان بىر قانچه ئايال .  ـ يىلى تۇتقۇن بولغان ئىكهن1969ئۇ . ئىكهن
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سىدىق  بىز سۆزلهۋاتقان ھازىر_ بۈۋاجهر بىر ئاز ئىككىلىنىپ قالماقتا ئىدى 
نىڭ ئۆزىمىدۇر ياكى سىدىق ھاجى روزى ـ يىلىدىكى 1968 ئهشۇ ھاجى روزى

  ئىسمىنى ئالماشتۇرۇپ قويدۇقمۇ، ياكى شۇنداق ئوخشاش ئىسىملىك كىشىلهرمۇ؟ 
 لېكىن رابىيهم ئۈچۈن بىرال نهرسه ئېنىقكى ئۇ ئهشۇ ئادەمنى تېپىشى كېرەك، 

  . !ئۇنىڭ بىلهن تونىشىشى الزىم
  

ئۇ . ئۇ قهشقهردە مېهمانخانىدا بىر ئاتۇشلۇق كىشىدىن بۇ ئىسىمنى سورىدى
 -توۋا خۇدايىم، ساپال چىرايلىق ئايالالر ئهشۇ ئادەمنى ئىزدەيدىكىنا _ ئادەم 

نىمۇ ئېيتىپ لىقىدەيتتى چاخچاق قىلىپ، ھهم ئۇنىڭ قايسى مهھهللىدە تۇرىدىغان
نى ئىزدەشكه سىدىق ھاجى روزىىپ شۇنىڭ بىلهن رابىيهم ئاتۇشقا كېل. بهردى
  ئۇ باال . كوچا ياقىسىدا ئولتۇرغان بىر بالىدىن سورىغان ئىدى. باشلىدى

 بار، بىرى ئهسكى، بىرى ياخشى، سىدىق ھاجى روزىمهھهللىمىزدە ئىككى _ 
  . دېدى  رابىيهمدىن سوراپ_ قايسىسىنى ئىزدەيسىز؟ 

دېدى رابىيهم سۇئالغا _ ئهسكى دېگىنىڭ قايسى، ياخشى دېگىنىڭ قايسى؟ _ 
  .سۇئال قايتۇرۇپ 

، ئهسكىسى تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلگىلى لىقىياخشىسى پارتىكومنىڭ باش_ 
ئۇ ھۆكۈمهتكه قارشى، ئهكسىل ئىنقىالپچى ئىكهن، كىشىلهر . بهش ئايچه بولدى

سهككىز   ئۈچۈن،لىقىئۇ ئىنقىالپقا قارشى ئۇنسۇر بولغان.  شۇنداق ئاتايدىكهن ئۇنى
ئۇ ئهسلىدە باي ئائىلىنىڭ  ئوغلى بولۇپ . ۈرمىگه قامالغان ئىكهنيىل ت

 بولىشىغىمۇ ئۇنىڭ ھۆكۈمهتكه قارشى تۇرغان گۇنايى –ئائىلىسىنىڭ ۋەيران 
سهۋەپ بولغان ئىكهن، ھازىر ئۇ مهھهللىنىڭ ياقىسىدا تۇرىدۇ، كىشىلهر ئۇنىڭغا 

 دەپ قورقىدىكهن ھۆرمهت قىلىدىكهن، لېكىن ئۇنىڭ قارىىسى يۇقۇپ قاالرمىكىن
  .)رابىيهم ئۇنى ئىزدەپ تاپتى. ( دېدى ھېلىقى باال تهپسىلى چۈشهندۈرۈپ_  

   
رابىيهم ئۇنى كۆرۈشى » !  دېگهن مۇشۇ شۇمۇسىدىق ھاجى روزى! پاھ« 
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كهلسىله مېهمان، سىلىنى قايسى شامال _  ئۇ قولىنى كۆكسىگه قويۇپ 
ئۇنىڭ .  دېدى تهمكىن ۋە تهبهسسۇم بىلهن- ! بۇياقالرغىچه ئۇچۇرتۇپ كهلدىكىن

. كۆزلىرىدىنمۇ رابىيهمگه بولغان چوڭقۇر بىر سۆيگۈ ئىپادىسى چاچراپ تۇراتتى
 - دەسلهپكى ئۇچرىشىشتا ھهر ئىككىسى بىر « رابىيهم تهلهپ قىلغان مانا بۇ 

نىڭ ئانىسى سىدىق ھاجى روزى. نىڭ ئۆزى ئىدى» بىرىگه مهپتۇن بولۇش 
ئۇالر ئاشنى . رابىيهمنى ئولتۇرۇشقا تهكلىپ قىلىپ، سۇيقاشقا تۇتۇش قىلدى

_ سهك بىز سىرتقا چىقىپ بىر ئاز پاراڭلىشىپ كىر_ ئىچىپ بولغاندىن كېيىن 
» چۈشهپ كېلىۋاتقان « بۇ مىنۇتالر رابىيهم ئۇزۇنـدىـــن  بېرى. دېدى رابىيهم

سۆيگۈ مۇشۇنداق ! بهلكى بۇ مۇھهببهت بولسا كېرەك. ئارزۇلۇق مىنۇتالر ئىدى
  !.بولسا كېرەك

ئۇالر ئېتىزلىقنىڭ قىرىدىكى بىر دەرەخكه يۆلىنىپ ئولتۇرۇپ مۇڭدىشىشقا 
دەيدىغان . هن ئۆزىنىڭ كهچۈرمىشلىرىنى سۆزلىدىرابىيهم ئالدى بىل. باشلىدى

 دەپ -! مهن بۇ ۋەتهننى ئازات قىلىمهن_ ئاندىن بىردىنال . گهپ تۈگىدى
. سىدىقنىڭ يۈزىدە بىر ھهيرانلىق، ئهجهپلىنىش ئاالمىتى كۆرۈلمهكته. تاشلىدى

سىز ۋەتىنىمىز ئۈچۈن بهك كۆپ ئهمگهك قىلدىڭىز، لېكىن _ رابىيهم يهنه 
ن ئىشىڭىز تېخى تۈگىمىدى، مهن ئوياليمهنكى بىز بىرگه كۈرەش قىلساق قىلىدىغا

 سىدىق ھاجى روزى. دېدى تېخىمۇ ئىلگىرلهپ_ ! چوقۇم مهقسهتكه يېتىمىز
بۇ بهلكىم بىر غهلىته ئارزۇ، بهك خىيالى بىر _ قىقىلداپ كۈلۈشكه باشلىــــدى ۋە 

بىر ئازدىن . ى توختىتىپ دېدى كۈلكىسىن-ئارزۇ، سىز بهك تهسىرچان ئايالكهنسىز
بىزمۇ ئۆز . كبۇ كۈرەش ئۇنچىۋاال ئاسان ئىش ئهمهس سىز ئېيتىۋاتقاندە_ كېيىن 

نۇرغۇن دوستلىرىمىز . دەك شۇنداق ئاددى ئويلىغان ئىدۇقناۋاقتىدا سىز ئويلىغ
نۇرغۇنلىرى تۈرمىدە، تاياق زەربىسىدە ئۆلۈپ . چهتئهلگه قېچىپ چىقىپ كهتتى

بولۇپمۇ مۇشۇنداق زاماندا ئۇيغۇر _ غهيرىتىڭىز سىزنىڭ بۇ . تۈگىدى
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ئۇنىڭ سۆزلىرىنىڭ تازا تهسىرلىك نوقتىسىغا كهلگهندە رابىيهم ئۆز 
  :مۇددىئاسىنى ئوچۇقال ئېيتتى

ۇشۇمغا قويغان مهن بۇ يىل يىگىرمه توققۇز ياشتا، مېنىڭ كهلگۈسىدىكى يولد_ 
 بىرى بولسا سىزنىڭ ئهمدى. ئون شهرتىمنىڭ توققۇزى سىزدە مهۋجۇت ئىكهن

دېدى ھېچ _ مېنى ياخشى كۆرىشىڭىزگه باغلىق، سىز مېنى ياخشى كۆرەمسىز؟ 
سىدىق . ئۇ بۇ جۈرئهتكه قانداق كهلگىنىنى ئۆزىمۇ بىلمهيتتى. ئويالنماستىنال
ئۇنىڭ يۈرىگى دۈپۈلدەپ . پ كهتتىنىڭ يۈزلىرى شهلپهردەك قىزىرىھاجى روزى
ئۇ . ئۇ يىراقتىن يۈگۈرۈپ كهلگهن كىشىدەك جىددى نهپهسلىنهتتى. سوقاتتى

  : يېنىك كۈلگهندىن كېيىن
ئۇ . دېدى_ كهچۈرۈڭ ! بهك ئهپسۇس، ناھايىتىمۇ بهك ئهپسۇس خېنىم_ 

  :ئۇ ئاخىرىدا جۈرئهت بىلهن. باشقا دېگۈدەك سۆز تاپالمايۋاتاتتى
سىز بهك خهتهرلىك ئايالدەك ! سىز بىلهن توي قىاللمايمهنياق، مهن _ 

يهنه كېلىپ سىز ئۇيغۇر ئاياللىرىغا خاس بولمىغان، ! بهك خهتهرلىك! كۆرۈنىسىز
ئادەتته بىر ئۇيغۇر ! ئۆرپ ـ ئادىتىمىزگه يات بولغان بىر گهپنى قىلىۋاتىسىز

. رگه ئېيتمايدۇئايالى باشقا بىر يۇرتقا بېرىپ، ياتلىق بولۇش تهلىۋىنى ئهرله
دېدى ۋە يهنه نۇرغۇن بىر _ ئۇيغۇر ئاياللىرى دۇنيادىكى ئهڭ سىپايه ئايالالردۇر 

  :رابىيهممۇ. نىمىلهرنى سۆزلىدى
مهن ياخشى بىلىمهن، ئۇيغۇر ئانىلىرى نۇرغۇن قهھرىمان ئايالالرنى _ 

دېدى _ تۇغقان، بۇ ئهسىردە ماڭا ئوخشاش يهنه نۇرغۇن قهھرىمانالرنى تۇغدى 
  : مۇ قاتتىق رەددىيه قىلدىسىدىق ھاجى روزى. ىڭىغا چىقىپچ

سىز يهر يۈزىدە ! سىز مۇشۇ ھالدا تۇرۇپ يوغان گهپنى قىلىۋاتىسىز_ 
سىز دەۋاتىسىز تېخى ئولتۇرىدىغان ! ياشاۋاتىسىز، لېكىن ئاسماندىن پو ئاتىسىز

 - ئۇرۇق ! ئىككىنجىدىن ئالته بالىڭىز دادىسىز قاپتۇ! ئۆيىڭىزمۇ يوقكهن
تۇغقانلىرىڭىز سىزنى قىستاپ ئاۋالقى ئېرىڭىز بىلهن يارىشىپ قېلىشقا 
مهجبۇراليدىكهن، مۇشۇ ۋەزىيهتته سىز ئۈچۈن ئهڭ ياخشى بولغىنى 
بالىلىرىڭىزنىڭ دادىسى بىلهن يارىشىپ، بالىلىرىڭىزنى ياخشى بېقىپ قاتارغا 

ق غهلبىڭىز  قوشسىڭىز، مانا بۇ سىزنىڭ ۋەتهننى ئازات قىلغىنىڭىزدىنمۇ ئارتۇ
  !. بولىدۇ
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 بۇ گهپلهرنى ئېيتىۋاتقان بىلهن ئۇنىڭ كۆزلىرىدىن سىدىق ھاجى روزىلېكىن 
. ئۇ رابىيهمنى راستىنال ياخشى كۆرمهكته ئىدى. يۈرىكىدىكىسى بىلىنىپ تۇراتتى

  :بۇنى پهملىگهن رابىيهم يهنه بىر قېتىم تهكرارلىدى
ئهمما مهن ئۆز . ىلىۋاتىمهنسىز مېنى ياخشى كۆرۈپ قالدىڭىز، مهن بۇنى ب_ 

» بالىلىقتىكى كالۋالىق « قىلمىشىغا پۇشايمان قىلىدىغان، بۇرۇنقى ئىشلىرىنى 
لىكته ئهقىلغه تولغان چاغدا مۇشۇنداق بىر سهھرادا ئهمدىدەپ قاراپ، 

سىزچه بولغاندا، ! يوشۇرنۇپ ھايات كهچۈرىدىغان ئادەمنى ياخشى كۆرمهيمهن
هن سوزۇپ بېرىدىغان ئايال بولسا ياخشى سىزگه ئۆيدە ئولتۇرۇپ لهڭم

سىز شۇ ئايال بىلهن ئۆتكۈزىدىغان ھاياتتىن مهمنۇن بولسىڭىز، ئۇ ! بوالتتىكهن
  !.چاغدا سىزنىڭ تۈگهشكىنىڭىز بولىدۇ ئهپهندىم

. دا ئىدىغا پۇشايمان قىلغاندەك بىر تۇيغۇ ئېيتقانلىرىسىدىق ھاجى روزى
م سىز ھهقىقهتهن گۈزەل بىر ئۇيغۇر خېنى_ لېكىن ئۇ  سۆزىنى داۋام قىلدى 

مهن ئۆز خهلقىم بىلهن بىرگه ! قىزى، لېكىن مېنى ئارامخۇدا ياشىغىلى قويۇڭ
پهقهت سىزدىن تهلهپ قىلىدىغىنىم، ! ياشاپ، بىرگه ئۆلۈشنى ئارزۇ قىلىمهن

  . ئېيتىڭا، سىز خىتاي مهخپىيهتلىك ئىدارىسىدا ئىشلىمهيدىغانسىز؟
ى قىزىتتى، ئۇ سهكرەپ تۇردى ۋە سىدىقنىڭ قۇالق بۇ سۆز رابىيهمنىڭ قېنىن

  : دە _ تۈۋىگه بىرنى قويغىلى تاسال قالدى 
سىزدىن يىرگهندىم، سىز مهن ئىزدىگهن ئۇ ئادەم ئهمهسكهنسىز، مهن ھازىرال 

سىز زادى . سىز نومۇسسىز بىر ئادەمكهنسىز، مېنى ئىشپىيۇن دەپ ھېساپلىدىڭىز
رنىدا ئهشۇنداق يامان ھاقارەتلىك سۆزلهرنى قانداق ئادەمسىز؟ ماڭا سۆيگۈ ئو

  .دېدى زەردە بىلهن قايناپ_ !.قىلىدىغان؟ مهن سىزنى چۈشىنهلمىدىم
لېكىن رابىيهم ئۇنى ئهيىپلىگىنى بىلهن كۆڭلىدە ئۇنىڭغا نىسبهتهن بىر 

نى سهزمهكته لىقىيېقىنلىقنى، ئۇمۇ رابىيهمنى ئۇنداق ئاسان قولدىن بهرمهيدىغان
  : ئاخىرقى ھۆكمىنى ئېالن قىلدىشۇڭا ئۇ. ئىدى

مهن شۇنى . ئهمما ئۇنداق ئاسان تاپالمايسىز! سىز مېنى چوقۇم ئىزدەيسىز_ 
بىلدىمكى سىز ھهقىقهتهن ياراملىق بىر ئادەم ئىكهنسىز لېكىن سىز ئىرادە ـ 

  ! مهن كهتتىم! خوش! ئۈمىدلىرىڭىزنى يوقىتىپسىز
  )بهتلهر. 155 -144شۇ ناملىق كىتاپ    (  
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  ) قوشۇمچه (
بۇ ئهسلىمىدىكى ۋەقه بۈگۈنكى رابىيه قادىرنىڭ قۇرۇلمىسىدىكى يهنه بىر 

ئۇ تهقدىر ! ئۇ ھېچ قاچاق تهقدىرگه تهن بهرگهن ئهمهس. غالىپ قهدەم ئىدى
  .ئۈستىدىن دائىم غالىپ كهلگهن

سىپايه، «  ئېيتقاندەك سىدىق ھاجى روزى ئۇيغۇر ئاياللىرى ئهينى ۋاقىتتىكى 
دېگهن بۇ ناھهق » ئايال كىشى قازان بېشىغا مهسئۇل « ئهمما . بوالتتى» تارتىنچاق 

ئانىالر قازان بېشىدىن باشقا ھېچ نهرسىگه . ھۆكۈم، ئانىالرنى نابۇت قىلغان
چۈنكى ئۇالر ئۆينىڭ . ئارلىشالمايتتى ۋە ئارالشقۇدەك ئىقتىدارىمۇ يوق ئىدى

 باشقىنى بىلمىگهن، شۇنداق بولغىنى ئۈچۈن ئهشۇ قازان بېشىدىن! ئادىمى
ئهرنىڭ زوراۋانلىقىغا باش ئېگىشتىن باشقىنى بىلمىگهن، ئېرى ئۈچۈن ئۆزىنى     

ئورنىدا خىزمهتكارلىققا ئاتىۋەتكهن، ئهشۇ ناتىۋان ئانىالر »  دىدەك –قۇل « 
  .ئۇيغۇر جهمئىيىتىنى تۇغۇپ قاتارغا قوشاتتى

داقتا باال قايسى ئېقىمغا ئۇن. »دادا تاالنىڭ ئادىمى، ئانا قازان بېشىنىڭ  « 
تهۋە؟ ئوغۇلنىڭ بۇرۇتى خهت تارتقاندىن كېيىنال دادىنىڭ يېنىدىن ئورۇن 

لېكىن ئۇ ئوغۇلنىڭ قۇرۇلمىسى ئهشۇ قازان بېشىدىكى ناتىۋان، مهھكۇم . ئاالاليدۇ
 نېمه ئهمدىدادا ئۇنىڭغا . ئانىنىڭ ئىسسىق تاماقلىرى بىلهنال پۈتۈپ بولغان

مانا بۇ ئۇيغۇر جهمئىيىتى !  ئۇنى ئۆيلهپ قويىدۇ خاالس_قىلىپ بېرەلهيدۇ؟ 
تىن ئىبارەت، » تهكرار ئىشلهپ چىقىرىش « بۇ . شۇنداق داۋامالشقان

  . لغاناجهمئىيهتتىكى ئهڭ ئاڭسىز ۋاستىلهرنىڭ بىرى ئۇيغۇر جهمئىيىتى بولۇپ ق
رابىيه قادىر خانىم ئۆزىنىڭ كىشىلىك تهقدىرىنى ئۆزى ئهشۇنداق 

ئۇيغۇر جهمئىيىتىنى ئۇيغۇر ئانىلىرى قۇرىدۇ، قازان بېشىدا « ئۇ . بهلگىلىگهن
بۇ . دەپ، ئۆزى باش بولۇپ بۇ قارارنى ئېالن قىلدى» ! ئهمهس بهلكى جهمئىيهتته

ئىنقىالۋى ھهرىكهتنى پاك . قارارغا ئۇ بۈگۈنگىچه ئهمهل قىلدى ۋە ئۈلگه ياراتتى
. نىڭ ئىپادە جهريانىدۇرپاك ۋىجدان بولسا ئهركىن روھ. ۋىجدان ئۇرغۇتىدۇ

بىز . ئهركىن روھ بولمىغان ھهرقانداق كىشىدە ساپ ۋىجداننىڭ بولىشى ناتايىن
ئۇ روھ ئهشۇ . مۇشۇ بۆلۈمدە رابىيه قادىردا شۇنداق بىر ئهركىن روھنى بايقايمىز

خۇددى . دەۋردىكى قاتمۇ ـ قات توساقالرنى بۇزۇپ، ئۆز خاھىشىغا يهتكهن ئىدى
مۇ ئىچكى ۋە تاشقى توسالغۇالرنى بۇزۇپ تاشلىغان ئۇ غالىپ شۇنىڭدەكال بۈگۈن

  ! روھ دۇنيا ئهھلىنى تاڭ قالدۇرماقتا
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» ئهنئهنه « ئۇ روھ مىللىتىمىزنىڭ ئالدىدىكى نۇرغۇن كېرەكسىــــــز ۋە 
شهكلىنى ئالغان، ئىنكار قىلىشقا كىشىلهر ئاسانلىقچه جۈرئهت قىاللمايدىغان 

بۇندىن كېيىنمۇ ئۇ روھ مىللىتىمىزگه شهرەپ . اقتاداشقالالرنى سۈپۈرۈپ تاشلىم
  !.بېغىشلىغۇسى

  
24 

  
لېكىن .  ئوقىتىنى باشلىۋەتتى-ئۇ ئاقسۇغا قايتىپ كېلىپ دەرھال ئىش 

ئۇ قاياققىال .  يادىدىن ھېلىقى ئادەم زادىال نېرى كهتمهيتتى-ئۇنىڭ ئهس 
 اجى روزىسىدىق ھچوقۇم ئالدىمدىكى دوقمۇشتىن قايرىلغاندا « ماڭمىسۇن 

ئۇ . دېگهن بىر تۇيغۇ ئۇنى ئهسىر قىالتتى» ! ئالدىمغا چىقىپ مېنى ئېلىپ كېتىدۇ
كېچىلىرى ! ئۇنىڭ يولىغا تهلمۈرەتتى_ گۇياكى روھى كېسهللهردەك كوچىالرغا 

ئۇيقۇسىز، ئهگهر ئۇخلىغاندىمۇ ئهشۇ ئادەم بىلهن ئۇرۇشۇپ، ئۇنى تىلالپ 
ىدە ئابدىرىمنىڭ قانچىلىك ئازاپقا ئۆز ۋاقتىدا، ئۆزىنىڭ دەرد. چۈشهيتتى

  . لهتىن ھېس قىلماقتا ئىدىئهمدىنى لىقىگىرىپتار بولغان
 پات كۆرۈپ تۇرۇش - ئۇ بالىلىرىنى پات . يېرىم يىلغا يېقىن شۇنداق ئۆتتى

ئۇ ئىمكانىنىڭ يېتىشىچه . ئۈچۈن ئاقسۇ شهھرىدىن بىر ئۆي ئىجارىگه ئالدى
 ئۆزىنى شۇنچىلىك بهخىتسىز ھېس بىراق ئۇ. بالىلىرىنى كۆرۈپ تۇراتتى

 ـ 1977. قىالتتىكى، خۇددى ئۆلۈم گىرداۋىغا كېلىپ قېلىۋاتقاندەك تۇيۇالتتى
ئۇ ئارتۇق كۈتۈشكه تاقهتسىزلىنىپ، ئاتۇشقا يهنه بىر . يىلى قىش پهسلى ئىدى

سىدىق ھاجى « دەل شۇ ئهسنادا . قېتىم بېرىش قارارىغا كېلىپ يولغا تهييارالندى
سىدىق ھاجى . ئۇنى يولدىن قايتۇردى» قسۇغا كهلگهنلىك خهۋىرى نىڭ ئاروزى
ئۇ ئۆزىنى تۈزەشتۈرۈپ دەرھال بۈۋاجهرنىڭ .  بۈۋاجهرلهرنىڭكىدە ئىكهنروزى

دەپ سورىدى ساھىپخاندىن _ ئۆيۈڭالردا مېهمان بارمۇ قانداق؟ _ ئۆيىگه كهلدىدە 
  . بىلمىگهن قىياپهتته

بار، سىزنىڭمۇ بىزگه كهلگىنىڭىز بهك بىر مېهمىنىمىز ! شۇنداق ئهلۋەتته_ 
دېدى بۈۋاجهر شاتلىقتىن يۈزلىرىنى تولۇن ئايدەك _ ياخشى بولدى دەڭا 

 بىلهن بىر قانچه ئهرلهرنىڭ سىدىق ھاجى روزىرابىيهممۇ ئۆيدە . پارقىرىتىپ
  . نى بايقىغان ئىدىلىقىبىرگه ئولتۇرۇشقان
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ىپ كېتىۋىدى، ئارقىدىنال بۈۋاجهر ئۇنى ئايرىم بىر ئۆيگه باشالپ قويۇپ چىق
  .  قولىدا بىر يانچۇق خاتىرىسىنى تۇتقان ھالدا كىرىپ كهلدىسىدىق ھاجى روزى

 دېدى ئۇ - مىسرا شېئىردە سىزگه بولغان سۆيگۈم بايان قىلىنغان 260بۇ _ 
مهن تۇيغۇلىرىمنى مۇشۇ يازمىلىرىم ئارقىلىق سىزگه _ لېۋىنى چىشلىگىنىچه ۋە 
كىمىز ئاتۇشتا دېيىشكهن بارلىق سۆزلهرنىڭ جاۋابى سۇنىمهن، بۇنىڭدا ئىك

  . دېدى ئۇ ئىزاھات بېرىپ-تېپىلىدۇ 
 كۆپ قىينالغان سىدىق ھاجى روزى رابىيهم ئاتۇشتىن قايتقاندىن كېيىن 

. ئۇ نېمه قىلىشى كېرەك؟ نېمه توغرا، نېمه خاتا؟ ھېچ تېگىگه يېتهلمهيتتى. ئىدى
ئۇ رابىيهمنى ئهسلهشنىال، .  قالغان ئىدىھهتتا ئويالشنىمۇ خالىمايدىغان بولۇپ

  .  كۈنگه ئازاپاليتتى-مۇشۇ تۇيغۇ ئۇنى كۈندىن . ئۇنى سېغىنىشنىال بىلهتتى
  

 .كۆيۈشكه ئارتۇق تاقىتىم يوقتۇر«
  پۈكۈلدۈم، يىقىلدىم،
  ئوتۇڭدىال كۆيۈپ،
  »!پۈتمهكچىمهن

..............  
  

سىدىق .  ئوقۇپ چىقتىرابىيهم ئۇنىڭ مىسرالىرىنى كېچىچه تهكرار تهكرار
ئهمما سۆيگۈ، تهشنالىق، . نى خىتاينىڭ ئوقى يارىالندۇرالمىغانھاجى روزى

 .تهلمۈرۈش ئوقلىرى ئۇنى يىقىتقان ئىدى
  

   پهرىلهر،- كۆك قهرىدە ھۆر « 
  .پهرۋاز ئهيلهپ ئۇچۇشقان ئىكهن

  پهرلهر،) قاناتلىرىدىن بىر گۈزەل(
  .يهر تامانغا شۇڭغىغان ئىكهن

  
 زەل پهرى،ئهنه شۇ گۈ

  »!سهن...سهن ئىدىڭ ـ سهن
  

  ئالماستهك چاقنىغان يۇلتۇزالر،
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  ئاينى چۆرىدەپ مهڭگۈ،
  ! مهن ئهشۇ يۇلتۇز، ئايغا تهلمۈرگهن

  ).ئاي كهبى!( مهشۇغۇم مهندىن يىراق) بىراق(
  

ئهسلىدىكى ئۇيغۇرچه . مهزكۇر شېئىر كىتاپتىكى تېكىستكه ئۇيغۇن يېزىلدى ( 
  ) تهبىئي نۇسخىسىغا خىالپ بولىشى

  
نىڭ بۇ سهپىرى رابىيهمگه توي قىلىش تهكلىۋىنى ئېيتىش سىدىق ھاجى روزى

لېكىن . ئۇالر بۈۋاجهرنىڭ باغچىسىدا ئولتۇرۇپ سۆھبهتلهشمهكته. ئۈچۈن ئىدى
  .سۆھبهت ئارىسىدا يهنه ۋەتهن، مىللهت ھهققىدە پاراڭغا كهتتى

شىلىرىمىزنى ئهپسۇس، خهلق تهرىپىدىن ھۆرمهتكه سازاۋەر نۇرغۇن كى_ 
 دېدى رابىيهم سۆھبهت ئارىسىدا -خىتاي ھۆكۈمىتى ئۆزلىرىگه بهنت قىلىۋالدى

 ئىشهنچ تېز ئارا شۇنچىلىك - ئۇيغۇر خهلقى ئۆز _  سۆزىنى داۋام قىلىپ –
بىراق خىتاي ھۆكۈمىتى . قىلىشىدۇ، بۇ خىسلهت سهپنى كېڭهيتىشكه پايدىلىق

ىتىمىزنى بىخ ھالىتىدىال يوقىتىپ خهلقىمىزنى دائىم ئالداپ، قارشىلىق ھهرىك
خهلقىمزنىڭ ھهرىكهتلىرىگه باش بولغانالر تولىمۇ ئاددى خهلق توپىدىن . كهلگهن

چىققىنى ئۈچۈن، مهسىلىنىڭ تۈپ ماھىيىتىنى ئاڭقىرالماي شۇنداق ئاسان 
  . مهغلۇپ بولۇپ كهلگهن

 ئۈستىگه سىدىق ھاجى روزى ئۇنىڭ قارىشىچه بۇ رەھبهرلىك ۋەزىپىسىنى 
 يهنه ئىككى نهپهر - ھهمدە ئۇنىڭغا يانداش يهنه ئىككى كىشى . ئېلىشى كېرەك ئىدى

ئۇالرمۇ . بىرى ساۋۇت ئهپهندى يهنه بىرى ئابدۇرېهىم ئۆتكۈر ئهپهندى. زىيالى
ھهمدە . مىللهت، ۋەتهن ئۈچۈن قۇربان بهرگهن ۋە تهجرىبىلىك كىشىلهردىن ئىدى

خهلق .   ھۆرمهتكه سازاۋەر كىشىلهر ئىدىىيوقۇرئۇالر خهلقىمىز ئالدىدا ناھايىتى 
ھهرىكىتىگه رەھبهرلىك قىلىدىغان ئۈچ نهپهر زىيالى بىلهن بىرگه يهنه مۇھىم ھهل 

ئىقتىسادقا تايانمىغان ئىنقىالپ ئىنقىالپ . پۇل ئىدى_ قىلغۇچ ئامىل كاپىتال 
ى رابىيهم ئهنه شۇ ئىنقىالپ ئۈچۈن پۇل تېپىش، ئىقتىسادىي بازىن. بواللمايدۇ

لېكىن ئۇ ھېچ بىر زامان ئۆزىنىڭ . قۇرۇپ چىقىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگه ئالماقچى
  . رەھبهرلىكنى ئۈستىگه ئېلىشنى ئارزۇ قىلمايتتى ۋە ئويالپمۇ باقمايتتى

 - بىزنىڭ تويدىن كېيىنكى بىرىنچى ۋەزىپىمىز ۋەتىنىمىزنى ئازات قىلىش_ 
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مهن ئۆي خوتۇنى بواللمايمهن، ماڭا !  سىز شۇنى قوبۇل قىلىشىڭىز كېرەككى
سىز ماڭا . ئهركىنلىك كېرەك، مهن سىزنىڭ باشقۇرىشىڭىز ئاستىدا بۇاللمايمهن

 ئىمتىهان شۇ دەقىقىدە ئۇ.  دېدى ئۇ جىددى ھالدا- ! ئىشىنىشىڭىز كېرەك
نىڭ كۆزىگه قادىلىپ تۇرۇپ يهنه  سىدىق ھاجى روزىئېلىۋاتقاندەك قىياپهتته 

بىز .  قۇۋۋەت بهرمهيدۇ- خىتاي ھۆكۈمىتى بىزگه ھېچقاچان كۈچ _  داۋام ئهتتى
ئۈچۈن بهك مۇھىم بولىۋاتقىنى دەسلهپته نۇرغۇن ئىقتىسادقا ئېرىشىش، شۇ 

 شۇنىڭ ئۈچۈن تىجارەت قىلىشىم مهن. ئارقىلىق تهسىرىمىزنى تىكلهپ چىقىش
سىز شۇنىمۇ بىلىشىڭىز كېرەككى، مهن سىزگه تهئهللۇق ئهمهس، بهلكى . كېرەك

شۇڭا بىرىنجى بولۇپ مىللىتىم ئۈچۈن خىزمهت قىلىمهن، ! مىللىتىمگه تهئهللۇق
سىز مېنىڭ سهۋىۋىمدىن ! ئاندىن كېيىنكى ئورۇندا سىزنىڭ ئايالىڭىز بولىمهن

سىز ! سىز دائىم مېنى قوغدىشىڭىز كېرەك! غا رۇخسهت يوققايغۇغا پېتىشىڭىز
.  ھهرىكهتنىڭ رەھبىرىگه الياقهتلىك قىلىپ چىقىشىڭىز كېرەكمىللىئۆزىڭىزنى 

ئهگهر سىز مۇشۇالرغا قايىل بولسىڭىز ۋە شۇنىڭغا ئىشهنسىڭىز ئاندىن مهن بىلهن 
ھېچقاچان ڭىز، لىقىبهلكى ھېچقاچان خاتىرجهم ياشىيالماس. توي قىالاليسىز

مهن شۇنداق بىر . ڭىز مۇمكىن مهن بىلهن توي قىلسىڭىزلىقىبىخهتهر ياشىيالماس
بهلكى ئۇيغۇرالر توغرا . ئايالمهنكى ئۇ سىزنى ھازىردىن باشالپ ئۆزگهرتهلهيدۇ

كۆرمهيدىغان، ئۇيغۇرالر يول قويمايدىغان ئىشالردىمۇ ئۆز ئايالىڭىزغا رۇخسهت 
ن ھهرىكهت قىلىشى ئۈچۈن پۇرسهت بېرىشىڭىز ئۇنىڭ ئهركى! قىلىشىڭىز مۇمكىن

يهنه نۇرغۇن ئاۋارىگهرچىلىكلهرگه يولۇقىشىڭىز مۇمكىن، ئهگهر سىز مهن ! مۇمكىن
بىزنىڭ غايىمىز ! بىلهن توي قىلسىڭىز يهنه نۇرغۇن قۇربان بېرىشىڭىز كېرەك

  !. بىرلىكته خهلقىمىز ئۈچۈن خىزمهت قىلىش
سىدىق ھاجى ى ئاڭالپ بولغاندىن كېيىن ىدىكى تهلهپلىرىنيوقۇررابىيهمنىڭ 

  . ئۆزىنى تۇتالماي سۆزلهپ كهتتىروزى
ئىنقىالپ ! سىز ئىنقىالپنىڭ قانداق ئېلىپ بېرىلىشىنى بىلمهيسىز_ 

مهن ئۆزەم ! قىلغاندىن كېيىن يهنه قانداق ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىنى بىلمهيسىز
 تۇرۇپمۇ ئارقامدىن ئهشۇ زىنداندا. ئهشۇ ئىنقىالپنىڭ تۈرمىسىدە ياتقانمهن

جازا مۇددىتىم تۈگهپ، خىتاي ! تېرىلغان يامان پىتنه ـ ئىغۋاالرنى ئاڭلىغانمهن
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دە بىر تېزلىكىرابىيهم ئۇنىڭ سۆزلىرىنى تىڭشاپ بولۇپ، ئۇنىڭغا چاقماق 
  دە -قاراپ قويدى 

ئهگهر سىز بۇ تهلهپلىرىمگه تهييار بولمىغان بولسىڭىز، ئۇنداقتا بىز توي  _ 
ىق ھاجى سىدلېكىن .  دېدى-بىز توي قىاللمىغۇدەكمىز ! ئىشىنى بىكار قىاليلى

 دەرھال ئۇنىڭ قولىغا ئېسىلدى ۋە ئۇنىڭ قولىنى مۇاليىمچه سىالپ تۇرۇپ روزى
. سىز بهك ئالدىراپ كهتمهڭ! رابىيه قادىر، سىز بهك تۇيغۇچان ئىكهنسىز! ياق_ 

لېكىن . ئهلۋەتته مهن سىزنىڭ بارلىق شهرتلىرىڭىزنى قوبۇل قىلىشقا تىرىشىمهن 
! ان گهپلهرنى ھېچكىمگه ئېيتقۇچى بولماڭئۆتۈنىمهنكى بىز بۇ يهردە قىلىشق
  . دېدى-كىشىلهرگه كۈلكىلىك تۇيۇلىدۇ . بولمىسا خهقلهر بىزنى مازاق قىلىشىدۇ

ئهگهر _   رابىيهمنىڭ مۈرىسنى يېنىك تۇتۇپ تۇرۇپسىدىق ھاجى روزى
سىز شۇ تاپتا ماڭا ئېيتقانلىرىڭىزنى بهجا كهلتۈرەلىسىڭىز مهن سىزنىڭ 

ئهگهر سىز ئهشۇ غايىڭىزگه يېتهلىسىڭىز، ئۇ چاغدا سىز . مهنخىزمهتكارىڭىز بولى
سىز رەھبهرلىك ۋەزىپىسىنى ! ئۈچ نهپهر زىيالىنىڭ كېرىكى قالمايدۇ_ ئۈچۈن بىز 

سۆزلىرىڭىزنى ئاڭالش . مهن بهك خوشالمهن. ئۆز ئۈستىڭىزگه ئالسىڭىز بولىدۇ
يونلىغان خهلقىمىز بىزگه مىل. كېلهچهك پارالق كۆرىنىۋاتىدۇ. مهن ئۈچۈن شاتلىق

سىز كۈرەش ! رابىيه قادىر! ئازاتلىق ئۈچۈن ئۈمىد بهرگۈسى! ئهگهشكۈسى
       »  !قىلىشنى داۋامالشتۇرىشىڭىز كېرەك

  )  بهتلهر160 - 156شۇ ناملىق كىتاپ (   
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  )قوشۇمچه (  

قى ۋەقه بۇندىن ئوتتۇز يىلچه ئاۋال يۈزبهرگهن بىر قىممهتلىك يوقۇر
«  كهلگۈسىگه قارىتا  شۇ دەۋردە كهلگۈسىنى ئېنىق كۆرەلىگهن،ئه . باشلىنىش ئىدى

پىالنالرنى تۈزگهن بۇ ئىككى نهپهر قىران ياش، مۇھهببهتلىك » ئۆزگهرتكۈچى 
 مهشۇقلۇق ھاياتىنىڭ - ئاشىق. سۆيگۈ مىنۇتلىرىنى ئهشۇنداق باشلىغان ئىدى
شۇ كۈندىن . نى شهرت قىلىشتىلىقىۋىسال كۈنىگه يېتىشى ئۈچۈن ۋەتهننىڭ ئازات

ئېتىبارەن خۇددى رابىيهم ئېيتقاندەك ئۇالر بىركۈنمۇ ۋەتهن، مىللهتنىڭ 
 پهرزەنتلىك -بىز توي قىلىپ، باال . غېمىسىز، خاتىرجهم ياشاپ باقمىدى

بولساق، بالىلىرىمىزدىن قهھرىمانالر چىقسا، ئىپارخاندەك، ئابدۇخالىق 
_ ىز بولغان بولىدۇ ئۇيغۇرالردەك قهھرىمانالر چىقسا بۇ بىزنىڭ تۆھپىم

  . بهلكى ئۇالر ئۆزلىرىنى پىدا قىلىش شهرتلىرىنى مۇزاكىرە قىلىشتى. دېيىشمىدى
بۇرادەر مىللىتىم ئۈچۈن ھېچ ئىش قىاللمىدىم دەپ « بىرى ماڭا، ( 

كۆڭۈللىرىنى يېرىم قىلمىسال، ئالالھ ئىسمى جىسمىغا اليىق، ئارزۇلىرىغا ئويغۇن 
لمىغان ئىشالرنى ئوغۇللىرى ئارقىلىق قىلسىلىمۇ سىلى قىال! بىر ئوغۇل بېرىپتۇ

دەپ، تهسهللى بهرگىنىدە » ! ئهجىرگه ئېرىشىال، ۋىجدانلىرى ئهمىن تاپىدۇ
دادام قىاللمىغان ئهمما ئوغۇللىرىدىن كۈتكهن « جاۋابهن مۇنداق دېگىنىم يادىمدا 

.. ... مهنمۇ قىاللماي ئوغلۇمدىن كۈتسهم، ئۇمۇ شۇنداق قىلسائهمدى. ئىكهن
. شۇڭا مهن پهقهتال ئۆزەمگه ئېگه! دېمهك بۇ تۈگهشكهنلىك بولماسمۇ سىلىچه

. مهن ئۆزەم قىاللىشىم كېرەك. ئوغلۇممۇ ئۆزىگه، ئۇنىڭ ئوغلىمۇ ئۆزىگه ئېگه
  ). »  قىاللمىسام ۋىجدانىم مهڭگۈ ئازاپ تارتىدۇ

دېگهن » ئهڭ باي ئايـــال « ئونبىر بالىنى قاتارغا قوشقان، مهملىكهت بويىچه 
 مۇشهققهتلىك -ئاتاققا ئېرىشكهن، ئهشۇ مهرتىبىنى قولغا كهلتۈرگىچه مىڭبىر جاپا 

دەقىقىلهرنى ياشىغان بۇ پهخىرلىك رەھبهر، ئهلۋەتته كىشىلىك، ئىنسانىي ۋە 
لېكىن ئۇ كۈرەش قىلىشنى .  ۋەزىپىسىنى ھهسسىلهپ ئۆتهپ بولغان ئىدىمىللى

 ئۈچۈن ئۆزىنى پىدا قىلىشنى ئىنسانىي لىقىھاياتىنىڭ مىزانى، ۋەتهننىڭ ئازات
ئۇ ئهشۇ تهلهپ بويىچه بىر . ئۆزىگه تهلهپ قويدى- مهۋجۇتلۇغى دەپ، ئۆز 

ئۇ ئۆزى يالغۇز بۇ ئىشنى . نهپهسمۇ ئېغىشماي، زىرىكمهي ھهرىكهت قىلىپ كهلدى
بېجىرىپ بولۇشقا ئۆز ۋاقتىدىال كۆزى يهتمىگهنلىگى ئۈچۈن، ئۆزىگه بىر جان، بىر 
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نى، كىم بوالاليدىغانلىقىنى ۋە كىم بولۇپ ئىكهنلىكىزىنىڭ كىم بۇ دەۋا ئۆ( 
! پۈتكهنلىكىنى ئاڭقىرالمايدىغان ناكهسلهرنىڭ ئوينايدىغان ئويۇنچۇقلىرى ئهمهس

 دەپ، كهتمهن كۆتۈرۈپ - باشالمدىن سۇنى ئېچىۋېتىپ، ئېتىزغا قىر سالىمهن
ىڭ بولىشىمۇ بهلكى ئۇنداق بىر دېهقانن! يۈرگهن دېهقان، ناكهس دېهقاندۇر

بىراق بىزنىڭ نۇرغۇنلىغان بايراقدار ناكهسلىرىمىز . تهسهۋۇرغا سىغمايدۇ
بۈگۈنكى ئاڭلىق ۋە ئىلمى دەۋردە ئهشۇ مهۋجۇت بولمىغان ناكهس دېهقاندىنمۇ 

دەۋادا ئهجرى  «تېخى . ۋاالرچه ھهرىكهتلهرنى قىلدى ۋە قىلىۋاتىدۇ-ئارتۇق كال
گىچه مۇشۇنداق سېنىڭ بۈگۈن! ڭغا قاراھالى! ۋاي ئهبگاھ ئۇيغۇر! مىش» بار

 «رانچىلىقتا، سۈرگۈن ۋە سهرسانچىلىقتا ياشىشىڭغا ئۆزەڭنىڭ خورلۇقتا، خانىۋەي
رىيالمىغىنىڭ گه ئهگىشىپ، توغرا بىلهن خاتانى ئاي» لهر- بايراقدار ناكهس
نى تاشقى ڭنىڭ سهۋەپلىرىلىقىخى ئۆزەڭنىڭ ئهبگاھسهن تې! سهۋەپچىدۇر

بايراقنى ناكهسلهرگه تۇتقۇزۇپ قويۇپ، ! لىسهنكچى بوجهھهتتىن ئىزدىمه
دەپ »  دۈشمهن كۈچلۈك «ناكهسلهرگه باش قويۇپ، ئىشتىن نهتىجه چىقمىسا، 

سهن ئۆزەڭنى ئالدىمىدىڭ بهلكى سهندە ! ياق! دىڭئۆز ئۆزەڭنى ئالداپ كهل
   !)شۇنچىلىكال تۇيغۇ مهۋجۇتتۇر

  
25  
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 بىلهن رابىيهملهر توي جى روزىسىدىق ھا.  ـ ئىيۇل ئىدى31 ـ يىلى 1978
 كاستۇم كهيگهن، بۇ -يىگىت ئۇچىسىغا ئاق كۆينهك ۋە بىر قۇر قارا شىم . قىلماقتا

. قىياپهت گوياكى رابىيهم ئىلگىرى چۈشىدە كۆرگهن يىگىتنىڭ دەل ئۆزى ئىدى
ئۇنىڭ كىيىملىرىمۇ ئاددى ئهمما . رابىيهم ھاياجان ياشلىرىنى تۇتالمايتتى

بۇ توي مۇراسىمىگه قاتنىشىۋاتقانالر پهقهت ئالته كىشىال . دىيارىشىملىق ئى
   سىڭىللىرى،-  ئۇنىڭ ئىككى ھهدە  ،سىدىق ھاجى روزىرابىيهم، _ بولۇپ 

بولغاچقا، مهھهللىدىكى »  پومىشچىك ئائىلىسى« بۇ ئائىله  . ئىنىسى ۋە ئانىسى
 ئاخۇنۇم .كىشىلهر ئۇالرنىڭ تويىغا قاتنىشىشتىن قورقۇپ يېقىن كېلهلمىدى

نىكاھنى ئوقۇشقىمۇ ئاشكارە جۈرئهت قىاللماي، ئۆيگه كېلىپ ئۇالرنىڭ نىكاھىنى 
  . ئوقۇدى

- نىڭ ھهدە سىدىق ھاجى روزى. توي شۇنداق شاتلىق ئىچىدە داۋامالشماقتا
ئۆيىمىزگه ھۆر، پهرى _ نى ئىچىگه سىغدۇرالمايتتى ۋە لىقىسىڭىللىرى خوشال

ئۇنىڭ ئىنىسى .  دەپ چۇقان سېلىشاتتى- ، ئۆيىمىزگه پهرىشته كهلدى!كهلدى
 دەپ -مهھهللىمىزگه كهلدى -پهرىشته ئۆيىمىزگىال ئهمهس، پۈتۈن يۇرت_ بولسا، 

رابىيهم ئۆزىنىڭ مۇشۇنداق بهخىتلىك كۈنلىرىدە . چۇقان كۆتىرەتتى
دىن ھهسرەتلهنسه، بىر ياقتىن ھاياتىدىكى لىقىباللىرىنىڭمۇ بۇ يهردە بواللمىغان

دىن، ئۇزۇندىن بېرى كۈتكهن كۈننىڭ يېتىپ لىقىنىڭ ئاخىرالشقانيېتهرسىزلىك
ئۇ ھهربىر قېتىم سىدىققا . كهلگهنلىگىدىن ئۆزىنى بهخىتلىك ھېس قىالتتى

. تىكىلىپ قارىغىنىدا سىدىق تېخىمۇ كېلىشكهن يىگىت بولۇپ كۆرۈنهتتى
لىرىدا رابىيهم ئاۋالقى چاغ. سىدىقنىڭ كۆزلىرى شاتلىقتىن، بهخىتتىن چاقنايتتى

 ئهمدىكىتاپتىال ئوقۇپ ئۆتكهن بهخىتلىك تۇيغۇالرنى، سۆيگۈنىڭ گۈزەللىگىنى 
  : قېينئانا شۇنداق جانلىق چاۋاك چاالتتى ۋە . ئۆز بېشىدىن كهچۈرمهكته ئىدى

! مهيلى توينى قۇتلۇقالپ مېهمان كهلسۇن، مهيلى كهلمىسۇن بۈگۈن توي_ 
بىز ئۇسۇل ! دۇتارنى چالسىدىق ئوغلۇم ! توينى ئۆزىمىز تهبرىكلهيمىز

تويلۇق پولو قازاندا .  دەيتتى ئۇ چهكسىز شاتلىق ئىلكىدە- ! ئويناميىز
. يىگىت دۇتارنى سازالپ ناخشا ياڭراتماقتا! قورداقمۇ قاينىماقتا. دۈملهنمهكته

  !. كېلىن بىلهن قېينئانا ئۇسۇلغا دەسسىمهكته
ىز بۈگۈنكىدەك ۋەتىنىمىزنى خىتاي ئىشغال قىلغاندىن بېرى ھىچبىرىم_ 
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سهن شاتلىققا !  تويىمىز بولىۋاتىدۇبۈگۈن بىزنىڭ! نېمىشكه يىغاليسهن_ 
  .  دېدى ئۇنىڭ كۆزىگه قادىلىپ-! چۆمۈلىشۈڭ كېرەكقۇ

لېكىن مهن ساڭا بىر تال ! مسهن مېنىڭ ھهممىدىن چوڭ سۆيگۈ! نبىلهمسه_ 
تويلۇق ئۈزۈك ئااللمىدىم، ساڭا تويلۇق كىيىم كهيدۈرۈشنى بهكمۇ ئارزۇ 

 ئىككىمىز قول تۇتۇشۇپ پۈتۈن قىالتتىمكى، ئهشۇ تويلۇق كىيىمنى كهيدۈرۈپ،
دېدى _ مهھهللىنى بىر ئايلىنىپ چىققان بولساق، مانا مېنى بىئارام قىلغىنى 

  .سىدىق كۆڭلىدىكىنى ئىزھار قىلىپ
دېدى _  ! ئهگهر سهن راستىنال شۇنداق ئويلىغان بولساڭ، قولۇڭنى ماڭا بهر_ 

 ئېغىر ئهمگهك جازا الگىرىدا( سىدىق . رابىيهم ئۇنىڭغا قولىنى ئۇزارتىپ
  . قېتىپ كهتكهن قولىنى ئۇنىڭغا بهردى) قىلىپ 
دېدى رابىيهم _ !  تۈركىستاننى چوقۇم ئازات قىلىمىزشهرقىبىز ئىككىمىز _ 

ئهگهر بىز بۇ مهقسهتكه _ ۋە بىر ئاز سۈكۈتتىن كېيىن يهنه داۋام ئهتتى 
ىگىچه يېتهلمىسهك، مۇشۇ ئارمان، مۇشۇ ئۈمۈتته ھاياتىمىزنىڭ ئاخىرقى كۈن

! مهن ساڭا بىر تال ئۈزۈك تهييارلىغان ئىدىم، ئۇنى ھازىر بهرمهيمهن! تىرىشىمىز
شۇ چاغدا سهنمۇ ماڭا ! بۇ ئۈزۈكنى ۋەتىمىمز ئازات بولغان كۈنىگىچه ساقاليمهن

  !.بىز شۇ كۈنگىچه سهبىر بىلهن كۈتىشىمىز كېرەك! تويلۇق كىيىمنى كهيدۈرىسهن
مهن سېنىڭ _ ابىيهمنى باغرىغا باستى ۋە سىدىق چهكسىز ھاياجان ئىلكىدە ر

. دېدى_ بۈگۈنكى كۈننى خۇدا بىزگه ئاتا قىلدى ! ئېيتقانلىرىڭنى قوبۇل قىلىمهن
 تۈركىستان بويىچه ئهڭ بهخىتلىك شهرقىرابىيهم بولسا شۇ تاپتا ئۆزىنى  پۈتۈن 

 چۈنكى. چۈنكى ئۇنىڭ يۈرىگى سۆيگۈدىن پارتىاليتتى. ئايال  دەپ، ھېس قىالتتى
ئۇ شۇ تاپتا ئوت ! ئۇ ۋەتىنىنى ھهقىقىي سۆيۈش پۇرسىتىگه ئېرىشكهن ئىدى

  !. بولۇپ ياناتتى
شۇ كۈندىن ئېتىبارەن بۈگۈنكى كۈنگه قهدەر سىدىقنى ئۇنىڭدىن ئايرىۋېتىش « 

  . »! ئۇ سىدىقتىن ئايرىلىپ ھايات قااللمايدۇ! تهسهۋۋۇرغا سىغمايدۇ
ىكهت قىلىشى ئۈچۈن بىر ئاخىرى رابىيهم ئۆز مهقسىدى بويىچه ھهر

. بىر يىل ئاتۇشنى قوغدىنىش چهمبىرىگى قىلدى. قوغدىغۇچى ئائىلىگه ئېرىشتى
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النغان ۋە رېجىم ئاستىدىكى نىڭ جازاسىدىق ھاجى روزى لىقى مهھهلله باش
 - ئادەم بولغىنى ئۈچۈن ئۇنىڭ سىرىتقا چىقىپ، رابىيهم بىلهن بىرگه ئىش 

شۇڭا ئۇ ئۆزى يالغۇز پۇل تېپىشنىڭ . ئوقهت قىلىشىغا رۇخسهت بهرمهيتتى
سىدىق ھاجى . يولىنى ئىزدەپ، ئاپتۇۋۇز بىلهن قهشقهرگه قاراپ يولغا چىقتى

. نى مىسراالرغا تىزىپ ئۆيدە قالغان ئىدى ھهسرەتلىرى- بولسا دەرت روزى
 _  ئوقهتنىڭ ئېپىنى قىالرمهن-ېلىپ، ئىش بازىرىغا ك) ھايۋان(ئۇالق _  رابىيهم 

سېتىش  -ئهمما ئۇالق سودىسىغا قارىغاندا ياغاچ ئېلىپ . دەپ ، ئويلىيغان ئىدى
پسىلى هياغاچ ساتىدىغان بىر تىجارەتچىنىڭ ئۇنىڭغا ت .تىجارىتى مۇۋاپىق كۆرۈلدى

 قهشقهرگه ياغاچ ئېلىپ كهلسه، پايدىسى ياخشى غىلىقتىنئېيتىپ بېرىشچه  قا
لېكىن ھېلىقى ياغاچ سودىگىرىنىڭ ئېيتىشىچه بۇ ئىش ئۇنچىلىك . قالىدىكهن
رابىيهم .  يۈەن150ېلى مهيلى نېمىال بولمىسۇن ياغاچنىڭ بىر ت.  ئهمهسئاسان

دارنىمۇ تېپىپ ياغاچنىڭ ھهم خېرى.  قاراپ يول ئالدىغىلىققادەرھال قا
  . باھاسىنى پۈتۈشۈپ قويدى

 تال 150ئۇ بۇ پۇلغا .  يۈەن نهق پۇل بار ئىدى1500رابىيهمنىڭ يېنىدا 
ياغاچنى سېتىپ . ئۇ جهمى بهش مىڭ تال ياغاچ ئۈستىدە پۈتۈشتى. ياغاچ ئالدى

ئۇ ئىشنىڭمۇ ھېلىقى پاخالن كۆرپىسى . بولۇپ پۇلىنى بېرىدىغانغىمۇ كېلىشتى
ال ئۆتۈپ تېزبۇ تىجارەتمۇ _ نى  لىقىدىسىدىكىگه ئوخشاش بولىدىغانسو

مال ئېگىلىرىمۇ، ئالغۇچىالرمۇ رابىيهمگه . كېتدىغنالىقىنى جهزىم قىلغان ئىدى
شۇڭا پهيتنى غېنىمهت بىلىپ چوڭ . ئىشهنگهنلىگىدىن ئۇ بهك مهمنۇن ئىدى

بۇ سودىدىن . بهش مىڭ تال ياغاچ ئهللىك مىڭ يۈەن. سودىغا تهۋككۇل قىلدى
غىلىقتىن تۆرت قېتىمالپ قا-پتىدە ئۈچئۇ ھه. تىجارەتچىلهرمۇ بهك خوشال ئىدى

 - شۇمبا، پۇتاق -شاخ . قهشقهرگه يۈك ماشىنىسى بىلهن ياغاچ يۆتكهيتتى
غا يارىمايدىغان ئىنچىكه ئۇچلىرىنى بولسا، ئهشۇ » لىم « چوماقلىرىنى، دەرەخنىڭ 

  .ىتىپ بېرەتتىيېزىالردىكى كهمبهغهللهرگه تارق
) كهنت ( غا مهھهلله سىدىق ھاجى روزىناھايىتى كۆپ يول مېڭىش ئارقىلىق 

 ئۇنىڭ سۆيۈملۈك يولدىشى ئۇنىڭغا ئهمدى. دىن رۇخسهت ئالدىلىقىباش
 يول بويى رابىيهمنى سىدىق ھاجى روزى. تىجارەتته يۆلهك بولىدىغان بولدى
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ابىيهمنىڭ سىدىق بىلهن توي قىلىشىدىكى مهقسىدى بولسا، بىر كۈنى  ر
ال بايقىدىكى، سىدىق تېزلېكىن ئۇ . سىدىقنىڭ مىللىتىمىزگه رەھبهر بولىشى ئىدى
ئۇ رەھبهر ! ئۇ بىر مۇتهپهككۇر. بۇ مهجبۇرىيهتنى ئۈستىگه ئااللمىغۇدەك

  !. بواللمايدۇ
سىپ قهشقهرگه قاراپ يولغا بىر كۈنى ئۇالر ياغاچنى يۈك ماشىنىسىغا بې

ئۇالر دەم ئېلىش پۇرسىتىدە . يول ئۇپۇققا تاقاشقان شېخىللىق ئىدى. چىقىشتى
سىدىق ھاجى . ياغاچنى ياخشىراق ئورۇنالشتۇرىۋېلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىالتتى

شۇ . رابىيهم يهنه بىر تهرىپىدىن ئىتتىرىدۇ.  لىمنى بىر ئۇچىدىن تارتىدۇروزى
يهنه بىر . اچ سىرىلىپ كېلىپ رابىيهمنىڭ بوينىنى قىسىۋالدىئارىدا بىر تال ياغ

ئۇ رابىيهمنى قۇتۇلدۇرۇش . ياغاچ ئېغىناپ كېلىپ سىدىقنىڭ پۇتىنى بېسىۋالدى
ئۇالر . چنىڭ ئاستىدىن ئاجرىتالمايدۇائۈچۈن ھهرقانچه قىلىپمۇ پۇتىنى ياغ

. هتكهن ئىدىلېكىن شوپۇر قاياقالردىدۇر قاتتىق ئۇخالپ ك. شوپۇرنى چاقىراتتى
چۈشلۈك قۇياش . ئادىمىزاتنىڭ شهپىسى يوق. چۆللۈكنىڭ قاق ئوتتۇرىسىدا
ئوت يالقۇنىدەك ئىسسىق شامال قىززىق قۇمنى . تهپتىدە جانالر كاۋاپ بولماقتا
خۇدىنى بىر بىلىپ، بىر بىلمهي، ھۇشسىزلىنىشقا . رابىيهمنىڭ يۈزىگه ئۇرماقتا

. ندۇر بىر دېهقان ۋېلسىپىتلىق كېلىپ قالدىدەل شۇ ئهسنادا قاياقتى. ئازال قالدى
ئاندىن . ئۇ ۋېلسىپىتنى چۆرۈپ تاشلىۋېتىپ، ئالدى بىلهن رابىيهمنى قۇتقازدى

ئۇالر ئۇنىڭغا رەھمهت ئېيتىشقىمۇ .  تىنسىز ئىدى-ئۇ ئۈن . سىدىقنى قۇتقازدى
ايىپ ئۇ ئادەم قانداق پهيدا بولغان بولسا، يهنه شۇنداقال كۆزدىن غ! ئۈلگۈرەلمىدى

ئۇالر بۇ ئادەمنىڭ قانداق ۋە قهيهردىن كهلگهنلىگى ھهققىدە بۈگۈنگىچه . بولدى
  !!!بهلكىم بۇ بىر كىچىك مۆجىزە بولسا كېرەك! ئوياليدۇ

   
رابىيهمنىڭ ئىنىسى . ئۇالر بىرگه ئاقسۇغا كېلىشتى.  ـ يىلى ئىدى1978

ساقچىالر يولۋاس مهمهتنىڭ خهۋەر يهتكۈزىشىچه، ئالدىنقى كۈنى كوچا چاراليدىغان 
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ئىشىك ئالدىدا . منى بۇ ئائىلىگه مهمهت باشالپ باردىشۇنىڭ بىلهن رابىيه
رابىيهم ئۇالرنى . بولسا ئۈچ نهپهر خىتاي ساقچىسى قاراۋۇللۇق قىلىۋاتاتتى

  ئىتتىرىۋېتىپال
 دېدى ۋە -! يولنى بوشىتىـــش! بۇ بالىنىڭ ئانىسى مېنىڭ ئاچام بولىدۇ_ 

رابىيهم . ياتاتتىبالىنىڭ جهسىدى پهردىنىڭ ئارقىسىدا . ئۆيگه كىرىپ كهلدى
ئۇنىڭ كۆزلىرى دەھشهتلىك قورقۇنچتا پولتىيىپ . ئۇنىڭ يۈزىنى ئېچىپ قارىدى

ساق يېرى .  كۆزلىرى تاياق زەربىدىن كۆكهرگهن-بهدەنلىرى، يۈز . چىققان ئىدى
  رابىيهم بالىنىڭ ئانىسىنى ئهيۋەشكه كهلتۈردى! يوق

مانا ! ڭنى بېرىمهنھۆكۈمهت ئون مىڭنى بهرگهن بولسا، مهن يىگىرمه مى _ 
ئاخىرى ئۇالر جهسهتنى .  دېدى ئۇ ، ھازىدار ئانىغا پۇلنى تهڭلهپ-! پۇل

  . دوختۇرغا تهكشۈرتۈشكه ماقۇل بولىشتى
دوختۇرنىڭ توغرا . جهسهتنى ھارۋىغا سېلىپ، دوختۇرغا ئېلىپ بېرىشتى

جهسهتنى . خۇالسه چىقىرىپ بېرىشى ئۈچۈن رابىيهم نۇرغۇن پۇل بهردى
يه قىلىۋىدى، ھېلىقى خىتاي ساقچىلىرى ئۇنىڭ بۇغۇزىدىن تىقىۋەتكهن ئوپىراتسى

! ئاھ دەھشهت! سۈپۈرگه پارچىسى ئۇنىڭ ئۆپكىسىنى يىرتىپ چىققان ئىكهن
ئوپىراتسىيه دوختۇرى جهسهت تهكشۈرۈش خۇالسىسىنى ئهينهن خاتىرىلهپ 

ئهمما ساقچى باشلىقلىرى جهسهتنى سىرىتتىكى كىشىلهرگه . بهردى
هسلىك، بۇ ۋەقهنى جهمئىيهتكه بىلدۈرمهسلىك ھهققىدە قاتتىق كۆرسهتم

 سىدىق ھاجى روزى_ ئۇالرمۇ جىددى پىالن تۈزۈشتى . ئاگاھالندۇرۇش قىلدى
بۇ بالىنىڭ قىساسىنى . بىلهن رابىيهم شاڭخهيگه تىجارەت ئىشى بىلهن كېتىدۇ
ىسىدا پهردىنىڭ ئارق. ئېلىشقا مهمهتنىڭ  تۆرت نهپهر دوستى مهسئۇل بولىدۇ

قىساس ئېلىش ! نى ئهسال تىنمايدۇلىقىنىڭ بارسىدىق ھاجى روزىرابىيهم بىلهن 
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ېيىنكى كۈنى ھېلىقى نامايىشقا مهسۇل بولغان بهش كىشى شۇنىڭ بىلهن ك
ئاندىن خهلق توپىنى . جهسهتنى كۆتۈرۈپ ئاۋال مهسجىت ئالدىغا بارىدۇ

دەسلهپ ئىمام مهسجىتتىن چىقىشى بىلهنال   . ئهگهشتۈرۈپ كوچىالردا ئايلىنىدۇ
دېگهن پىالكات ئېچىلپ، يولۋاسنىڭ قانداق » !  خورالش توختىتىلسۇنمىللى« 

  . ئۆلتۈرۈلگهنلىگى ھهققىدە جامائهتكه تهپسىلى سۆزلىندۇ
يولۋاسنىڭ يۈزىگه .  دۇيدەل شۇ پىالن بويىچه ئۇالر ھهرىكهتنى باشال

مهسجىتتىن ئۇدۇل چىققان جامائهت بۇ ۋەقهنى تهپسىلى . دۇىيېپىلغان يوپۇقنى ئاچ
بىر سائهتتىن ئاشمىغان ۋاقىت ئىچىدە كوچىالرغا ئادەم توپى . بىلىشدۇ
ۇلالر خهلق ئمهس. ئۇيغۇر كوچىغا تۆكىلىدۇ_ ئونمىڭدىن ئارتۇق خهلق . سىغمايدۇ

جاسارەتكه تولغان ئۇيغۇرالر ئىنتىقام ئۈچۈن ساقچى . توپىنى باشقۇرالمايدۇ
 پىتاي دەيدىغان -خىتاي . تۈرمىلهرنى ئېچىۋېتىدۇ. ئىدارىسىنى بۇزۇپ چاقىدۇ

  .نهرسه كوچىدا خېمىردەك چهيلىنىپ كېتىدۇ
 يىتىم -لېكىن ئۆلۈم ! الرغا  يولۇققانال ساقچىالر تاياقتىن يهر چىشلهيتتى ئۇ

قانچه مىڭلىغان بىگۇناھ خهلق . بۇ ھهرىكهت شۇنداق ئاخىرالشتى. يۈز بهرمىدى
ئهمما بۇ ئىشقا باش بولغان   . تۇتقۇن بولۇپ، ھهپتىلهردىن كېيىن قويىۋېتىلدى
  . غا ئېلىندىبهش نهپهر دوستالر باش جىنايهتچى بولۇپ قول

ئۇ . رابىيهم ۋەقهدىن تولۇق خهۋەر تېپىپ، شاڭخهيدىن بېيجىڭغا يول ئالدى
يولۋاسنىڭ دەۋاگېرى . خىتاي مهركىزى ھۆكۈمىتىگه ۋەقهنى دوكالت قىلدى

. سۈپىتىدە ئاقسۇدىكى ھۆكۈمهتتىن ھېساپ ئېلىپ بېرىشنى قاتتىق تهلهپ قىلدى
يولۋاسنى ئۆلتۈرگهن . هپ كهتتىنهتىجىدە ئاقسۇ ۋىاليىتىنىڭ ۋالىسىنى يۆتك

 - شۇ ھهرىكهتنىڭ ئالدى . خىتاي ساقچىلىرىنى بىڭتۈەن ئهمگهك مهيدانىغا پالىدى
كهينىدە نۇرغۇنلىغان خىتاي ئهمهلدارلىرى، ساقچىالر، ئهسكهرلهر ئاقسۇدىن 

رابىيهم  بهش نهپهر ئىنقىالۋى ! ئىچكىرى خىتاي رايونلىرىغا قېچىپ كېتىشتى
يىلدىن كېيىن تۈرمىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن كىشى بېشىغا يىگىتنى، يېرىم 

!  ئېسهن تۈرمىدىن چىقىشتى- ئۇالر ئامان .  يۈەندىن پۇل تاپشۇردى10.000
  . ئهمما ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن قىساس ئۇچقۇنلىرى چاقناپ تۇراتتى
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  ) بهتلهر . 175 -166شۇ ناملىق كىتاپ (     

  
  )قوشۇمچه (

ناسۋال قاپاقتا يهيدىغان نان «  قىتتا مىللىتىمىز مانا بۇ ھهرىكهت ئهينى ۋا
.  يالىڭاچ ياشاۋاتقان بىر زاماندا يۈز بهرگهن ئىدى-دېگىدەك ھالدا، ئاچ » بارمۇ 

ئاقسۇدىن قاچقان خىتاي ئهسكهرلىرىنى كۈچاردا تۇتۇپ قامايدىغان الگىرغا تاش 
  :ئېتىپ
  

 ئىچكىرىدىن خىتاي كېلپ، 
  . پاقىالرنى يهپ بولدى

  ى بىر قۇمچاق يوق،يىگىل
  .كۇلىغا راۋان بولدى

  
بىز بۇ ئهسكهر خىتايالرنىڭ . دەپ قوشاق قاتقان بالىالر ئارىسىدا مهنمۇ بار ئىدىم

شۇنىڭدىن كېيىنكى ئۆز . دەپ خاتىرلىگهن ئىدۇق»  قاچ –خىتاي قاچ « قېچىشىنى 
» اغدا قاچتىن كېيىنكى پاالنى چ- خىتاي قاچ«  ئارا ۋاقىت ئۆلچىمىمىزنى بولسا، -

 قاچ ھهرىكىتى بۈگۈنكى رەھبىرىمىز، ئىنقىالۋى - مانا بۇ خىتاي قاچ . دېيىشهتتۇق
نىڭ بۇندىن يىگىرمه توققۇز يىل ئاۋال ، نۆۋەر خانىميولباشچىمىز رابىيه قادىر

بىز بۇ ھهرىكهتنى كىم . ياش چاغلىرىدا قىلغان دەسلهپكى ئىنقىالۋى ئىدى
ئهسلىدە ئۇ، ئهرۋا ئېيتقاندەك . لمهكتىمىزال بىئهمدىنى بولسا لىقىئۇيۇشتۇرغان

رابىيه خانىم تۇرمىدىن ساالمهت (  ال ئهمهس»سودىگهر ئايال « بىر 
ئىسمىنى ئاشكارىلىيالمىغان  رىكىغا كېلىپ يېرىم  يىلدىن  كېيىن، ېچىقىپ،ئام

تهخهللۇسى بىلهن رابىيه خانىمنى قاتتىق » ئهرۋا « بىر نامهلۇم ئادەم 
نى مىللهتنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن قولالنغان » سودىگهرچىلىك « كى بهل )تهنقىتلىگهن
ھهقىقى داھى، ھهقىقى رەھبهر، ھهقىقى . نى بۈگۈن بىلمهكتىمىزلىقىۋاسته قىلغان

ئهتىكى . بۈگۈنكى ئىشنى قانداق قىلىشنىمۇ بىلىدۇ! يولباشچى ئهنه شۇنداق بولىدۇ
ئىشالرنى قانداق قىلىشنى ئىشنى، بىر يىلدىن كېيىنكى ۋە ئوتتۇز يىلدىن كېيىنكى 

ھهقىقى رەھبهر ئېتىزغا سۇنى باشلىۋېتىپ ئاندىن قىر سېلىشقا . بىلىدۇ
  !. يۈگۈرەيدىغان ناكهس دېهقانغا ھهرگىز ئوخشىمايدۇ
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چه لىقىـ يى1999 ـ يىلىدىن  1978بىزنىڭ بۈگۈنكى بۇ دانا رەھبىرىمىز 
ئۇنىڭ . ا پىدا قىلغان قۇتقۇزۇش ئىشلىرىغمىللى تهرگىنىنى ئهنهشۇنداق -تاپقان 

 ھهرگىزمۇ خىتاي لىقىقات مىليونېرلىق مهب-كۆككه تاقاشقان بىنالىرى، قات
ئۇ بۇ مهبلهغنى ! ئويلىغاندەك ئۇنداق ئاسان مۇسادىرە شهكلى بىلهن يوقالمايدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ مهبلهغ خىتاينىڭ كۆكسىنى . ئهشۇنداق مهقسهتته توپلىغان ئىدى
هغ بىلهن گهرچه خهجلهش ئارقىلىق ھهرىكهت قىلىشقا بۇ مهبل. تىشىپ چىقىدۇ

ھازىرچه پۇرسهت بولمىغىنى بىلهن، ئۇنى يۈتىۋالغان خىتاي قان قۇسۇپ 
چۈنكى بۇ مهبلهغنى رابىيه قادىر ئهشۇ ئېزىلىۋاتقان، خىتاينىڭ . قايتۇرىدۇ

دەھشهتلىك زۇلمىدا ئىڭراۋاتقان ناتىۋان ئۇيغۇرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن تاپقان 
ئاخىرى بۇ مهبلهغ ! ئۇ بىر مهزلۇم مىللهتكه مهنسۇپ بولغان مهبلهغ ئىدى. ئىدى

  ! ئۆز جايىنى تاپقۇسى
الرنى ياغاچ بېسىۋېلىپ، ئۆلۈم گىرداۋىغا سىدىق ھاجى روزىرابىيهم بىلهن 

كلهگهندە بىر غايىپتىن كهلگهن ئادەمنىڭ ياردىمى بىلهن قۇتقازغان ئالالھ، بۈگۈن 
نى گهرچه خىتاي بېسىۋالغان بولسىمۇ بىر مۆجىزە ئۇالر تاپقان ئهشۇ بايلىق

بىز شۇنىڭغا ئىشىنىشىمىز كېرەككى، بۈگۈن ! ئارقىلىق قۇتقۇزۇشقا قادىردۇر
ئۇيغۇر دەۋاسىنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن » ياغاچ ئاستىدا قالغان « ئهركىن دۇنيادا 

 _ رابىيه قادىرنى بىزگه ئهۋەتكهن ئالالھ يهنه بىر مۆجىزە بىلهن مىللىتىمىزنى
  !قۇتقۇزۇشقا قادىردۇر» ياغاچ ئاستىدىن « پۈتۈن بىر مىللهتنى       

  
26 

   
 بىلهن رابىيهملهر ئاتۇشتىن سىدىق ھاجى روزى ـ يىلىنىڭ ئاخىرلىرى 1979

بۇ مهزگىللهردە ھۆكۈمهت تىجارەتچىلهرگه كهڭچىلىك . ئۈرۈمچىگه كۆچۈپ كهلدى
 ئايال بىرلىكته -ئۇالر ئهر . قىلىپ، ئهركىن تىجارەتنى يولغا قويماقتا ئىدى

. رابىيهمنىڭ بۇرۇنقى بىرقانچه نهپهر شىرىكلىرى بىلهن شاڭخهيگه يول ئېلىشتى
دەسلهپته شاڭخهيگه تىجارەت ئىشلىرى بىلهن كىرگهن ئۇيغۇرالرنىڭ سانى ئانچه 

 ئايغا ئۇالرنىڭ سانىمۇ كۆپىيىشكه - لېكىن ئايدىن. بهك كۆپمۇ ئهمهس ئىدى
 .  كۈنگه ئازايماقتا-هگىشىپ تاپاۋەتمۇ كۈندىن ئۇنىڭغا ئ. باشلىدى

.  غۇال قىلىنماقتا-مۇ غۇل لىقىخىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسالھات يۈرگۈزىدىغان
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 كۆپ ئۇيغۇرالر ھهرەمگه بېرىپ -ئازدۇر .  دىنىي ئهركىنلىك يولغا قويۇلماقتا
بۇ خىل جىددى ئۆزگۈرۈشلهر . ھهج تاۋاپ قىلىشقا مۇيهسسهر بولىۋاتاتتى

  : رابىيهمنى ئويغا سالماقتا
نى بىلىپ لىقىۇتۇپ تۇرالمايدىغانھۆكۈمهت خهلقنى بېسىم ئاستىدا ت« 

كهڭ < يهتكهن بولسا كېرەك، ئۆز ئارا چىقىشىپ ئۆتۈشنىڭ بىردىن بىر يولى 
نى تونۇپ يهتكهن بولۇشى مۇمكىن، ھهتتا خىتاي ئىكهنلىكى> قويىۋېتىش

» ھۆكۈمىتى شىنجاڭنىڭ مۇستهقىل بولىشىنىمۇ پىالن قىلىۋاتقان بولسا كېرەك 
  .دەپمۇ ئويالپ قاالتتى

پىتالىزىمغا قاراپ ئېچىلىش ئۈرۈمچىنىڭ قىياپىتىدىمۇ ئۆزگۈرۈش پهيدا كا
  .كۆككه تاقاشقۇدەك ئىگىز بىناالر قهد كۆتهرمهكته. قىلغان ئىدى

نىڭ مۇۋاپىق بىر سىدىق ھاجى روزىھۆكۈمهت خادىملىرى ئۇزۇندىن بېرى 
تېخى بۇ چاغالر . ئورۇنغا ئىشقا كىرىشىگه قارشى توسقۇنلۇق قىلىپ كېلىۋاتاتتى

تۈرمىدىن يېڭى قويۇپ بېرىلگهن زىيالىالر ۋە دىنىي زاتالرنىڭ ھهربىر 
قهدەملىرى نازارەت قىلىنىۋاتقان چاغالر بولۇپ، زىيالىالرنىڭ بىرەر خىزمهتكه 

ھۆكۈمهت خىزمىتىدىكى بهزەن ئۇيغۇر . ئورۇنلىشۇپ قېلىشى ئاسان ئهمهس ئىدى
دەك سىدىق ھاجى روزى. اقتا ئۈچۈن ماغدۇر بولمسىدىق ھاجى روزىرەھبهرلىرى 

. بىلىم ئهھلى ئۈچۈن بىرەر ئۈنىۋېرستېتقا ئىشقا كىرىش چوڭ بىر ۋەقه ئىدى
! ئۇ تىجارەت ئهھلى ئهمهس. يهنى ئۇ ئاخىرى بىلىم يۇرتىدىن ئىش ئورنى تاپتى

  ! ئۇ تىجارەت قىلىش ئۈچۈن، پۇلدار بولۇش ئۈچۈن تۇغۇلغان ئهمهس
خىتاي ھۆكۈمىتى تهييارالپ بهرگهن  ئوقۇغىچىلىرىغا سىدىق ھاجى روزى

دەرسىلك ماتىرياللىرىنى ئۈگىتىش ئهمهس، بهلكى ئوقۇغۇچىالر ئۆزلىرى 
دېموكراتىك ئۇسۇل بويىچه تهپهككۇر قىلىشنى ئىمكانىيهتنىڭ يېتىشىچه 

ۋىنى ئۇ غهرپ دېموكراتىيهسى بىلهن مهدەنىيهت ئىنقىال. تهشهببۇس قىالتتى
ئۇ ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئۆزلىرى . ككه تالاليتتىىلسېلىشتۇرغان تېمىالرنى دەرس

ياشاۋاتقان دەۋر تۈزۈملىرىنى مۇھاكىمه قىلىشى ۋە زىديهتلهرنى ھهل قىلىشنى 
 گېرمان بىلهن دېموكراتىك شهرقىكوممۇنىستىك . ئۈگىنىشنى تهلهپ قىالتتى
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 مۇشۇ يىلنىڭ ئۆزىدىال رابىيهم بالىلىرىنى ئارقىمۇ ئارقا ئۈرۈمچىگه يۆتكهپ 
ت ئورنىنى ئۈستىگه ئېلىپ پهقهت ئادىل دادىسىنىڭ بانكىدىكى خىزمه. كهلدى

  . ئاقسۇدا قالدى
بازار .  ـ يىلى خىتاينىڭ كهڭ ئېچىۋېتىشنى يولغا قويۇش دەۋرى بولدى1980

ئېگىلىگىنى ئېچىۋېتىش بىلهن بىرگه كوممۇنىستىك تۈزۈممۇ بىر ئاز يۇمشاپ، 
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ . زىيالى ـ پىكىر ئېقىمىغىمۇ ئهركىنلىك بهرمهكته ئىدى

اسىنىڭ ئىللىشىدىن جاسارەتلهنگهن ئۇيغۇرالر تېخىمۇ كهڭ ئىش  ھاۋسىياسى
لېكىن خىتاي . ئورنى ۋە تېخىمۇ كهڭ ئاپتونومىيه تهلهپ قىلىشقا باشلىدى

دە خهلقنىڭ تاناۋىنى تارتىپ، يهنه قورۇما نوقتىغا تېزلىكىھۆكۈمىتى چاقماق 
 دەپ  كۈزىتىشلىرىنى بېسىمسىياسىخىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ . ئېلىشقا باشلىدى

دېگهن نام بىلهن ئهيىپلهشكه ئورۇندى ۋە » بۆلگۈنچى « قارىغان ھهربىر كىشىنى 
چوڭ خىتايچىلىق پىرىنسىپىنى ئوچۇق يۈرگۈزۈپ، ئاپتونومىيه تهلهپ 

دېگهن جىنايهت » دۆلهتنىڭ بىخهتهرلىكىگه بۇزغۇنچىلىق قىلغان « قىلغۇچىالرنى 
مۇشۇنداق ۋەزىيهتته . اشلىدىبىلهن ئهيىپلهپ، ھهتتا ئۆلۈم جازاسى بېرىشكه ب
چۈنكى خىتاي ئهمهلدارلىرىدىن . رابىيهمنى كانتون تىجارىتى جهلىپ قىلماقتا ئىدى

ئالدى بىلهن _ بىر دۆلهتته ئىككى خىل تۈزۈم « دىڭ، خۈا گو پىڭ كهشىپ قىلغان 
سىياسىتى ئاستىدا دېڭىز ياقىسىدىكى ئارال » دېڭىز ياقىسى رايونالرنى بېيىتىش 

بۇ خىل ئاالھىدىلىك ئۇيغۇر . رنىڭ ئىقتىسادى ھهقىقهتهن گۈللهنگهن ئىدىرايونال
تىجارەتچىلىرى ئۈچۈن ياخشى بىر پۇرسهت بولۇپ، ھهتتا تهيۋەندىن كانتونغا مال 

مۇشۇ ئاالھىدىلىكلهر تۈپهيلى كانتونغا . يۆتكهش ئىمكانىيىتىمۇ مهۋجۇت ئىدى
ئۇالر بهزىدە ئۆزلىرى .  دىن ئارتۇق ئۇيغۇر تىجارەتچىلىرى توپالنغان300

مۇشۇنداق ئۇچراشقان چاغالردا . چۈشكهن مېهمانخانىدا تاماق يىيىشهتتى
كۆپچىلىكنىڭ تهشكىللىنىپ، بىرلىكته تىجارەت قىلىش تهكلىۋى رابىيهمنى قايىل 

 گهرچه بۇنداق تهشكىللىنىپ تىجارەت قىلىش چهكلهنگهن بولسىمۇ، . قىالتتى
يېقىن كىشىنى بىر كوللىكتىپ  نائهن يىگىرمىگه رابىيهم ئۇالرنىڭ تهلىۋىگه بى
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ئۇالر رەختلهرنى رەڭ، سۈپهت، نۇسخا جهھهتلهردە ئۇيغۇر خهلقىنىڭ كىيىم 
ھهممه ئىشالر . مهدەنىيىتىگه ئويغۇن شهكىلدە زاۋۇتقا بۇيرىتىپ تهييارلىدى

توختام بويىچه ھېلىقى ئىككى نهپهر .  تاقالرنى ماشىنىغا باستى-پۈتۈپ، يۈك 
لىرى ماشىنا بىلهن بىرگه كانتون پورتىغىچه بىرگه ھهمراھ بولۇپ خىتاي كادىر

  . كېلىشى كېرەك ئىدى
ئۇالر .  يۈەن مهبلهغ سالغان ئىدى200.000بۇ تىجارەتكه رابىيهم تهخمىنهن 

تولۇق باج تۆلىگهن، ئۇالرنىڭ يېنىدا دۆلهت خادىملىرى قىلىپ بهرگهن ئىسپاتمۇ 
ئۇالر ئالى مهقسهتته !  خهتهر يۈز بهرمهيدۇ- بار، شۇڭا بۇ قېتىم ھېچقانداق خېيىم
- يول ئۈستىدە كىچىك بىر يېزا بازىرىدا ئانچه. ۋەتهنگه قايتىش سهپىرىگه ئاتالندى

تاماقتىن كېيىن . مۇنچه بىر نهرسه يهۋېلىش ئۈچۈن بىر ئاشخانا ئالدىدا توختاشتى
ئۇالر . يتتىھېلىقى ئىككى نهپهر خىتاي كادىرلىرى ئاسماندىمۇ، يهردىمۇ كۆرۈنمه

  . ئىزسىز يوقالغان ئىدى
 كېيىن، ئىككى يۈزچه خىتاي ساقچىلىرى دىنئارىدىن ئون مىنۇتچه ئۆتكهن

ئۇالرنىڭ ھاڭ پهلهك يۈك . ئۇالرنى خۇددى خىتاي سېپىلىدەك قورشىۋالدى
يهتته نهپهر تىجارەتچى شېرىكلهر ! باسقان بهش ماشىنا ماللىرى مۇسادىرە قىلىندى

بىلهن سۆزلىشىش ئۈچۈن ئالدىغا ئۆتۈۋىدى ئۇالرنى خىتاي خىتاي ساقچىلىرى 
نى لىقىكىم كىمنى ئۇرىۋاتقان. ساقچىلىرى تارتىشىپ ئارىسىغا ئېلىۋېلىشتى

دە رابىيهمنىڭ يهتته نهپهر شىرىكلىرى يهر تېزلىكىچاقماق . كۆرگىلى بولمايتتى
خىتاي ساقچىلىرى ئۇالرنى خۇددى پۇتبولدەك تىپىپ . چىشلهپ قالدى

  .نىشاتتىئوي
دېدى رابىيهم جېنىنىڭ _ ! ماللىرىمىزنى ئېلىش! ئۇالرنى قويىۋېتىش_ 

باياتىن ئهتراپتا تاماشا كۆرۈپ تۇرۇشقان يهرلىك خىتايالرمۇ . بېرىچه ۋارقىراپ
تاياقتىن .  ئۇرىۋەرمهسلىكنى ئۆتۈنۈشتىئهمدىئارىغا كىرىشىپ، بۇ ئادەملهرنى 

 بىرلىرىنىڭ ئوخرەكلىرى سۇنغان، كېيىن بىرلىرى بېقىنىنى تۇتۇپ ئىڭرىسا،
نهتىجىدە قوراللىق ساقچىالر ھهممهيلهننى . بىرلىرى يهرچىشلىگىنىچه ياتاتتى
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غات ئېلىپ كېتىش ئۈچۈن بالىلىرىغا سو_ ئاخىرىدا ئۇالر ئائىلىسىگه 
لېكىن پۇل تۇرماق، ھهتتا . بولسىمۇ بىر ئازدىن پۇل بېرىشنى تهلهپ قىلىشتى
خىتاي ساقچىلىرى ئۇالرنىڭ . ئۇالرنىڭ دوكۇمېنتلىرىنىمۇ قايتۇرۇپ بېرىشمىدى

بۇ ئۇيغۇر تىجارەتچىلىرى خىتاي « دوكۇمېنتلىرىنى بهرمهسلىكتىكى سهۋەپ 
للىك، شىنجاڭ دېگهن جاي خىتاي دۆلىتىگه ئائىت پۇخراسى ئهمهس، بۇالر چهتئه

ئهمهس، شۇڭا چهتئهللىكنىڭ مۇسادىرە قىلىنغان ماللىرى قاتارىدا دوكۇمېنتلىرىمۇ 
  » .قايتۇرۇپ بېرىلمهيدۇ

. ئۇالر ھهممه نهرسىلىرىدىن ئايرىلىپ، مېهمانخانىغا قايتىپ كېلىشتى
ل تېپىشنى، قايتا بىر رابىيهمنىڭ شىرىكلىرى ئۇنىڭدىن قانداقال بولمىسۇن پۇ

 يوق مهبلهغلىرىدىن -ئۇالرنىڭ ھهممىسىال بار . ئىش قىلىشنى تهلهپ قىلىشاتتى
. ئوقىتىمۇ يوق ئىدى-ئايرىلغان ئىدى، خهجلىگۈدەك پۇلى يوق، قىلغۇدەك ئىش

شۇڭا رابىيهم ئۇالرغا ياردەم قىلىش . ئۇالر قۇرۇق قول ۋەتهنگه قايتالمايتتى
 بىلهن سىدىق ھاجى روزىئۇ يهنه بىر قېتىم يولدىشى لېكىن . نىيىتىگه كهلدى

  .مهسلهھهتلىشىش قارارىغا كېلىپ، ئۈرۈمچىگه قايتتى
.  ئۇ شۇنچىلىك ئىزتىراپ ئىچىدە سۆيۈملۈك يولدىشى بىلهن ئۇچراشتىكى
  .ئۇ ئايالپ جاپالىق مېهنهت قىلىپ چارچىغان ئهمما قۇرۇق قول، ماغدۇرسىز ئىدى

مهن ! مۇ ئاۋالقىدەك ئاقىۋەت يۈز بهردىجېنىم سىدىق، بۇ قېتىم_ 
  . دېدى ئۇ يولدىشىغا ھال ئېيتىپ_ پۇللىرىمدىن، ماللىرىمدىن ئايرىلدىم 

ئارتۇق _ دېدى يولدىشى ۋە _ ئۆزەڭ ساالمهتمۇ؟ بۇ ھهممىدىن مۇھىم _ 
ئويلىما بولغان ئىش ئۈستىدە، كىشى ئهشۇنداق ھۆكۈمراننىڭ ئاستىدا بولىدىكهن، 

 تالىنىش، يارىلىنىش، -دۇر، ھهرئان بۇالپىتامامهن نورمال ھادىسبۇنداق ھادىسه 
ئۆلتۈرلۈش تامامهن مۇمكىن، ھۆكۈمهت ئۇيغۇرالرنىڭ باي بولىشىغا يول 

مۈلكۈڭدىن ئايرىلدىڭ، -قويمايدۇ، سهن ئىككى قېتىم مۇسادىرە قىلىنىپ، مال
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شېرىكلهر توپلىشىپ . كانتونغا قايتتى_ شۇنداق قىلىپ ئۇ يهنه ئىچكىرىگه 
ياخشى مهسلهھهت قىلىشقاندىن كېيىن، قولدىن كېلىشىچه تۈرلۈك تىجارى 

ۇرچه تاماق بىر ئاشخانىنى ئىجارىگه ئېلىشىپ ئۇيغ. ئىشالرغا قهدەم قويىشتى
قاق ئۈچ ئاي جاپالىق . تونۇر نېنى، لهڭمهن، ئۈگرە چىقىرىشتى. چىقىرىشتى

بۇ پۇللالرنى يىگىرمه .  يۈەن نهق پۇلغا ئېرىشتى350.000ئهمگهكتىن كېيىن 
شېرىكنىڭ ئارىسىدا تهڭ تهقسىملىمهكچى بولۇپ رابىيهم تهكلىپ بېرىۋىدى، 

 دىن ئېلىپ، قالغىنىنى چوڭ 17.000باشقىالر قوبۇل قىلىشمىدى ۋە ھهر بىرى 
رابىيهمنىڭ تهلىۋىگه ئاساسهن . ئۈلۈش تهرىقىسىدە رابىيهمگه بېرىدىغان بولېشتى

  . انه قىلىشتىئ پۇلسىز بىر ئۇيغۇر يىگىتكىمۇ ئىكانتونغا يېڭىدىن كهلگهن
  

 - ئۇ ئۈچ . رابىيهمنىڭ ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلگىنىگه ئالته ئاي بولۇپ قالدى 
. امىلدار بولۇپ، تىجارى ئىشلىرى ئۈستىدە ئويالنماقتا ئىدىتۆرت ئايلىق ھ

 ئۇنىڭدىن ئۆتۈنۈپ مۇنۇالرنى سىدىق ھاجى روزىشۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە 
  :دېدى

مهن ساڭا يهنه بىر قېتىم يۈرىگىمدىن يالۋېرىمهن، بىز بىلهن بىرگه قالغىن، _ 
ياتساقمۇ، ئهگهر بېشىمىزغا قويىدىغان ياستۇق تاپالمىساق تاش قويۇپ 

ئولتۇرغىدەك ئۆي تاپالمىساق ئۆڭكۈردە ياشىساقمۇ، پهقهت سهن بىلهن بىرگه 
  .ھايات كهچۈرسهمال مهن ئۈچۈن ئهڭ گۈزەل ھاياتتۇر 

لېكىن رابىيهم كۆزىنى مهھكهم يۇمۇپ، يولدىشىنىڭ يۈزىگه قارىماستىن 
  :جاۋاپ بهردى

ئۇ !  ئۇ بىر خىيال!سهن بىلىسهن مېنىڭ گۈزەل ئارزۇلىرىمنى، ئۇ بىر غايه_ 
توغرا ! مهن ئهشۇ گۈزەل چۈش ئۈچۈن كۈرەش قىلىشىم كېرەك! بىر گۈزەل چۈش

  !.چۈشىنىشىڭنى ئۈمۈت قىلىمهن ۋە ئۆتىنىمهن
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سهندىن ئۆتۈنۈپ قاالي، ھېچ بولمىغاندا باال تۇغۇلغىچه بولسىمۇ بىز _ 
  .دېدى يولدىشى تهكرار_ بىلهن بىرگه قال 

ىچه بۇ يهردە تۇراي، ئهمما تىجارى ئىشلىرىمنى بولىدۇ، مهن باال تۇغۇلغ_ 
مهن ھهر بىر مىنۇتنىمۇ بوشقا ئۆتكۈزمهي تىجارەت ! داۋامالشتۇرىشىم كېرەك
  .دېدى رابىيهم يولدىشىغا تىكىلىپ تۇرۇپ_ ئۈچۈن سهرپ قىلىمهن 

شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ئۇ ئۈرۈمچىنىڭ ئادەم ئهڭ كۆپ ئۆتىشىدىغان 
يول ياقىسىدا ئىككى تۈپ .  بىر يهر تاللىدىكوچىلىرىدىن تىجارەت ئۈچۈن

دەرەخنىڭ ئارىسىدىن بىر كارۋات سىققۇدەك يهرنى ھۆكۈمهت دائىرلىرىدىن 
شۇنىڭدىن باشالپ . رۇخسهت ئېلىپ، تىجارەت رۇخسىتىنىمۇ ھهل قىلدى

 - ئۇنىڭ ماللىرى تۈرلۈك رەختلهر، كىيىم . رابىيهم تىجارەتنى باشلىۋەتتى
ئىككى تۈپ دەرەخنىڭ ئارىسىغا ئاددىال تاختا . اپاتتىكېچهكلهردىن تهركىپ ت

رابىيهمنىڭ .  كېڭهيمهكته ئىدىتېزقويۇپ ئاچقان بۇ كىچىككىنه بازار شۇنداق 
 كېچهك ساتىدىغان - يېڭى كىيىم -يېنىدىن باشقا ئايالالرمۇ ئورۇن ئېلىپ، كونا 

الرنىڭ بۇنداق دەرەخنىڭ ئارىسىدا بازارچى. ئايالالرنىڭ سانى كۆپهيمهكته
پىالنىنى مۇناسىۋەتلىك » بازار قۇرۇش « كۆپىيىشىدىن ئىلهامالنغان رابىيهم 

بۇ پىالن ئۇالرغىمۇ تازا ياققان ئىدى ھهم رابىيهم ئهشۇ . خادىمالرغا ئېيتتى
شۇنىڭ بىلهن ئۇ قۇرۇلماقچى بولغان . بازارغا دىرېكتور بولۇپ بهلگىلهندى
پ، ئۇالردىن يهر ئۈچۈن تېگىشلىك پۇل بازاردىن يهر ئالىدىغان كىشىلهرنى توپال

قىسقىال ۋاقىت ئىچىدە قانچه يۈزلىگهن كىچىك بوتكا دۇكانالر قاتار . يىغدى
 ـ نومۇرلۇق ھاۋارەڭ 58رابىيهمنىڭ دۇكىنى . تىزىلغان ھالدا بازار شهكىللهندى

 تۈركىستاننىڭ بايرىغى شهرقىئۇ بۇ رەڭنى ئۆزى تاللىغان ۋە . دۇكان ئىدى
بۇ بازار شهھهرنىڭ ئهڭ ياخشى . لىشىنى مهقسهت قىلغان ئىدىرەڭگىدە بو

جايدىن ئورۇن ئالغىنى ۋە ھاياتى كۈچكه ئېگه بولغىنى، مۇشۇ بازارنىڭ قۇرۇلۇپ 
چىقىشى، ھهممىسىال رابىيهمنىڭ پىالنى بىلهن بولغاچقا ئۇ شهھهرلىك 

  .  بولۇپ بهلگىلهندىلىقى بىرلهشمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشچىلهرتىجارەت
 كۈنى تولۇپ، -رابىيهمنىڭ ئاي . ار قۇرۇلۇپ ئارىدىن ئۈچ ئاي ئۆتتىباز
ئۇ شۇنچىلىك گۈزەل .  ـ ئىيۇل كۈنى قىزى ئهقىدە دۇنياغا كهلدى13 ـ يىلى 1981

الر بالىنى كۆتۈرۈپ سىرتقا سىدىق ھاجى روزىبىر بوۋاق بولغانكى رابىيهم بىلهن 
 ئۈزەلمهي ئارقىسىغا بۇرۇلۇپ چىققانلىرىدا، ئۇنى كۆرگهن كىشىلهر ئۇنىڭدىن كۆز
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بىر يىلغا يېقىن رابىيهم ئۆز .  ھايات شۇنداق گۈزەل، مهنالىق ئۆتمهكته
 يۈەنگىچه نهق پايدا 30.000 دىن 10.000ئۇ ئايدا . تىجارىتىنى داۋام قىلدى

ئۇ بۇنچىلىك تاپاۋەتكه . يتتىلېكىن ئۇنىڭلىق بىلهن رابىيهم مهمنۇن بولما. ئاالتتى
ئۇ بۇنچىلىك كىچىك ئىشالر بىلهن بىر مىنۇت ۋاقتىنىمۇ . قانائهت قىلمايتتى

ئۇ ناھايىتى چوڭ ئىشالرنى ۋۇجۇتقا چىقىرىشى . ئىسراپ قىلىشنى خالىمايتتى
 ئوچۇق ئېيتىپ، خىتايدىن ئهرزان ولدىشىغا مهقسىدىنىشۇڭا ئۇ ي. كېرەك ئىدى

نى لىقىلىكته ئۈرۈمچىگه ئېلىپ چىقماقچى بولىۋاتقانزتې مالالرنى -تاۋار 
   ئۇنىڭ پىكرىنى قاتتىق رەت قىلدى ۋەسىدىق ھاجى روزىلېكىن . بىلدۈردى

ئهگهر سهن بۇ قېتىم بىزنى يالغۇز تاشالپ قويۇپ كهتمهكچى بولساڭ،  _ 
ئهقىدە تېخى كىچىك، سهن نېمىشكه بىرەر قېتىم ! پۈتۈنلهي كهتكهن بولىسهن

خاتىرجهم ئارام ئېلىشنى راۋا كۆرمهيسهن، نېمىشكه تېنچ ئارام بولسىمۇ 
سهن زادى نېمىگه ئېرىشتىڭ؟ بىز بىر قورا جاي . ئېلىشتىن مهمنۇن بولمايسهن

  .  دېدى كهسكىن ھالدا-سېتىۋااليلى، بىزگه ئۇنچىۋاال كۆپ پۇلنىڭ كېرىكى يوق 
لىتىپ ئۆتكهن رابىيهم ئۇنىڭغا توي قىلىشتىن ئاۋالقى سۆزلهشمىلىرىنى ئهس

.  دېگهن سۆزىدە چىڭ تۇراتتى-ياق، سهن كهتسهڭ بولمايدۇ _ بولسىمۇ لېكىن ئۇ 
چوقۇمكى ئۇنىڭ كۆزىدىن سهن تهلهپ ! قارا رابىيه، ئهقىدەنىڭ كۆزىگه قارا_ ھهم 

  .  دېدى- ! نى كۆرىسهنلىقىقىلغان شهرتلهرنىڭ ھهممىسى تولۇق ئادا بولغان
ئۇ كۆپ قېتىم بالىلىرىدىن ئايرىلغان، . ئىدىبالىدىن ئايرىلىش ئېغىر ئازاپ 
ئهمما قۇربان بهرمهي تۇرۇپ جهمئىيهت . بۇ ئازاپنى ناھايىتى ياخشى بىلهتتى

سىدىق شۇڭا ئۇ كېيىنكى كۈنى . ئۈچۈن پايدىلىق ھېچ ئىش قىلغىلى بولمايتتى
  :  ئىشقا كهتكهندىن كېيىن بىر پارچه خوشلىشىش خېتى يازدىھاجى روزى

ياخشى كۆرىمهن، قىزىمنى ياخشى كۆرىمهن، لېكىن مهن گۈزەل مهن سېنى « 
ئارزۇيۇمنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن سىلهرنى ۋاقىتلىق تاشلىماقچىمهن، سهن 
شۇنى ئۇنتۇپ قالمىغىنكى مهن سىلهرنى ئاجايىپ ھهسرەت بىلهن سېغىنىمهن، 
دەرتلىك ئهسلهيمهن، بۇ ئايرىلىش مهن ئۈچۈن بهكمۇ ئازاپلىق، يېقىندا 

  .»!ڭمۇ ئېسىڭدە بولسۇنلىقىېنىڭدىن خوش خهۋەر ئاڭاليدىغانم
ئۇ خهتنى ئهقىدەنىڭ يانچۇقىغا سالدى، بالىنى تاغىسىنىڭ ئۆيىگه ئاپىرىپ 

جېنىم قىزىم مېنى بۇ ئايرىلىش بهكمۇ ئازاپاليدۇ، _ قويۇپ خوشالشتى ۋە 
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.  يېشىنى تۇتالمايتتى- ئۇ ئۈرۈمچىدىن كانتونغا بارغۇچه يول بويى كۆز 
ئۇنىڭ يۈرەك، . راھىله بىلهن ئهقىدەنىڭ رەسىمىنى كۆكسىگه قويۇپ يىغاليتتى

ۇ گۈزەل ئارزۇ، لېكىن ئۇ ئهش. بالىلىرىنى سېغىناتتى. باغرى ئوت بولۇپ ياناتتى
  .ئارمانلىرىغا، گۈزەل چۈشىگه ئهگىشىپ جاسارەت بىلهن ئىلگىرلهيتتى

  ) بهتلهر . 187 - 178شۇ ناملىق كىتاپ (  

  
  )قوشۇمچه ( 

بۈگۈن بۇ مهزمۇندا رابىيه قادىر خانىمنىڭ ھاياتىدىكى بىر قانچه نۆۋەتلىك 
ارىتىال ئهمهس، ئۇنىڭ يالغۇز جاس.  پاراسىتىنى كۆرىمىز- جاسارىتىنى، ئهقىل 

ئۇ . مۇ كىشىنى ھاياجانغا سالىدۇ ۋە قايىل قىلىدۇلىقىبهلكى تولۇپ تاشقان پىداكار
دا ھهتتا ئائىلىسىدىنمۇ ئايرىلىپ قېلىش لىقىمۇشۇ قېتىمقى پىداكار

بىراق ئۇ ھهر قېتىم تالالشقا . قورقۇنچىسىمۇ تهسهۋۋۇردىن يىراق ئهمهس ئىدى
تۇرۇپ، پىداكارلىق كۆرسهتمهي تۇرۇپ ئالى قۇربان بهرمهي « توغرا كهلگهندە 

. دېگهن بىرال ھۆكۈمنى ئالدىغا قوياتتى» ئازاتلىققا ئېرىشكىلى بولمايدۇ _ مهقسهتكه 
ئۇنى . دا ئهمهس ئىدىلىقىئۇ ئۆز ئىختىيار. ئهنه شۇ ھۆكۈم ئۇنى تالاليتتى

هن ياراتقۇچى ئهشۇنداق ياراتقان ئىكهن، ئۇ يارىتىلغۇچى بولۇش ماھىيىتى بىل
ئۇنىڭ غايىسى، . ياراتقۇچىنىڭ ئىرادىسىگه بويسۇنماي چارىسى يوق ئىدى

. مهقسىدى ھهرگىزمۇ باي بولۇش ئهمهس، بهلكى ئهڭ چوڭ كاپىتال يارىتىش ئىدى
. ئۇ ئهشۇ كاپىتال بىلهن ئازاتلىقنىڭ سهرمايىسىنى قۇرۇپ چىقماقچى ئىدى

لېكىن ئۇ . ۇراتتىئۇنىڭدىمۇ باشقىالردەك شىرىن تۇيغۇ، ھېسسىيات تېشىپ ت
 ئېتىقاتقا - يولىدا ۋىجدانغا، شىرىن تۇيغۇغا، ئىرادىگه، ئىمان لىقىۋەتهن ئازات

ئازاتلىق « بهلكى ئۇ . تاينىپ قوزغىلىشتىن، ھهرىكهت قىلىشتىن مۇستهسنا ئىدى
» كۈرىشى ئۈچۈن ئهڭ مۇھىم، كهم بولسا بولمايدىغان يادرولۇق ئامىل كاپىتال 

. قىالپقا ھهرگىزمۇ ھېسسىيات بىلهن مۇئامىله قىلمايتتىئۇ ئىن. دەپ قارايتتى
 - كىشىلىك ھېس . شېئىرى، ھېس، تۇيغۇالرنى كىشىلىك ھاياتتىال ئىپادىلهيتتى
  . تۇيغۇنى ئىنقىالۋى ھهرىكهتنىڭ قوماندانى قىلىپ بهلگىلىمهيتتى

بىز ئۇنىڭ ئۈستىدىن قانچىلىك تهتقىقات ئېلىپ بارساق، پهقهتال ئىنقىالپقا 
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قىقىي مهناسى بىلهن، بولۇشقا دېمهك پىدا قىلىش، قۇربان بېرىش ھه
  . تېگىشلىك ئورۇندا بولغاندىال تۆلىگهن بهدەلگه چۇشلۇق نهتىجه يارىتىدىغان گهپ

بهزەنلهرنىڭ سۆزى !.... ئۇ قۇربان بهرگهنمىش_ بهزەنلهرنىڭ يۈزى چوڭ « 
ئۇ ھهممه _ بهزەنلهرنىڭ مۇشتۇمى زور !..... ئۇ بهدەل تۆلىگهنمىش_ چوڭ 

شۇڭا ئۇالرنىڭمۇ بۇ ئىنقىالۋى سهپته !...... ىلغانمىش يهينهرسىلىرىنى پىدا ق
ئۇ سۇاللىسىدىن بۇ _ بهزەنلهرنىڭ ئابرويى چوڭ !... ئاالھىدە ئورنى بارمىشهي

ئۇالر _ بهزەنلهرنىڭ ئورنى بهك مۇھىم !.... يولدا ياشاپ، بۇ يولدا ئۆلگهنمىشهي
قىلىپ بۇ يولغا ئىش!..... يىگىرمه يىلالپ بۇ يولدا ئهجىر سىڭدۈرگهنمىشهي

ئۆزلىرىنى ئاتاپ قويغانالرنىڭ ھهربىرى ۋەتهن داۋاسىدىكى ئايرىلماس بىر 
ھېچكىم مائاشمۇ . ئۇالرنى ھېچكىم مهجبۇرلىماپتۇدەك!..... گهۋدىمىشهي

 بىلهن خالىس ئىش لىقىبهرمهپتۇدەك، ئۇالر ئۆز پىداكار
 بېرىلىشى شۇڭا ئۇالرغىمۇ ئاالھىدە ئهھمىيهت!.... قىلىۋېتىپتۇدەكمىشهي

 » !...كېرەكمىشهي
ئهنه شۇنداق بىر تاالي ئهرباپالر بۇ يولدا ياتقىنى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ تۆلىگهن 

 ئۈچۈن بىزنىڭ دەۋايىمىزغا ھهتتا غهرپ لىقىبهدەللىرى ساناقسىز بولغان
بىزدىكى ئاجىزلىق ئهسلىدە ئاجىزلىق . دۇنياسىمۇ قول تىقالماي كهلگهن ئىدى

چۈنكى . ئهسلىدىمۇ ئاخماقلىق دېگىلى بولمايتتى. ىقئهمهس، بهلكى ئاخماقل
بۇ ئالىجاناپلىق روھىمىزنى . بىزدىكى ئاجىزلىق ئهسلىدە ئالىجاناپلىق ئىدى

دۈشمهنلىرىمىز بايقاشتىن بۇرۇنال بىزنىڭكىلهر سۈيىستىمال قىلىپ، بۇ 
قول « . ىمىز ئورنىدا پايدىلىنىپ كهلدى» ئاجىزلىق « ئالىجاناپلىق روھىمىزنى 

 خىسلهتلىرىمىزنى مىللىتهك » سۇنسا يهڭ ئىچىدە، چاۋىسىنى چىتقا يايماسلىق 
بىر نېمه . ئۇالر بىزنىڭ ئاخماقلىقىمىز، ئاجىزلىقىمىز شهكلىدە كوزۇر قىلدى

بۇمۇ توغرا . دەيدۇ» سهن نېمه دېمهكچى؟ ئۇ خالىس ئىش قىلىۋاتسا « دېسىڭىز 
نى مىللىتىمىزنىڭ بېشىغا ئهشۇ پۇل ئالماي خالىس پىداكارلىق قىلغى. گهپ

. تهقدىرىمىز كاساپهت بولۇپ يېزىلدى.  قازا بولۇپ قالدى-تۈگىمهس باال
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« چۈنكى  . بولۇپ چىقىدۇ» ! سهن خائىن«  جاۋابى  ى دېسه،پاالنى خاتا قىلد
نېمىال بولمىسۇن بىر ئىش . دېگهن سۇئال بار ئهمهسمۇ» سهن نېمه قىلدىڭ 
  . مىش» پىداكار « خاتا بولسىمۇ بىر ئىش قىلغان كاساپهت . قىلىشى كېرەكمىش

 ھهمدە .بىز يېقىندىال، مۇشۇ بىر قانچه ئاي ئىچىدە كۆڭۈلسىزلىككه يولۇقتۇق
ياكى بۇ . يهنه شۇنداق جاۋاپالرغا دۇچ كېلىمىز. قىدەك جاۋاپالرنى ئاڭلىدۇقيوقۇر

-نى تازىالپ چىقىپ، يولنى داغ» ) ناكهسلهر (پىداكارالر« يولدا مارىالپ ياتقان 
« ياكى بىزمۇ مىللهت سۈپىتى بىلهن ئهشۇنداق ناكهس  .دامالشتۇرىمىز
! نىۋېلىپ، مۆتىبهرلهرچه ماڭىمىزدەك چىرايلىق تونغا ئورى» پىداكارالر

  .كېيىنكىسى يوقىلىشنىڭ بىشارىتى .  ھهرىكهتنىڭ تهقهززاسىمىللىئالدىنقىسى 
  
  
  
  

27 
   

ئۇ ئوۆزىنىڭ ئېغىر ئاياق ئىكهنلىكىگه قارىماي، كانتونغا يېتىپ كېلىپ،  
ئۇالر جهمى يهتته كىشى بىرلىكته رەخت . بۇرۇنقى شىرىكلىرى بىلهن ئۇچراشتى

پۈتۈن ئارال بويچه ئهڭ . تاپاۋەت كۈتكهندىنمۇ كۆپ بولماقتا. ى قىلدىتىجارىت
بۇ مالالرنى ئاۋالقىدەك ۋەتهنگه .  تاۋارالرنى ئىزدەپ تاپاتتى-ئهرزان مال 

بۇنداق . يۆتكىمهستىن، ئهشۇ يهرنىڭ ئۆزىدىال باشقا تىجارەتچىلهرگه سېتىشاتتى
  .سودىدا ئىككى ھهسسه پايدا قاالتتى

 روناق تېز ئالته ئاي بولىشىغا قارىماي، تىجارەت -كهلگىنىگه بهش  ئۇ كانتونغا 
ئۇ .  كۈنى يېقىنالشماقتا-رابىيهمنىڭ بويى ئېغىرلىشىپ، ئاي . تاپقان ئىدى



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 143 

شۇنىڭ بىلهن ئۇ كېيىنكى نۆۋەتلىك ئائىرپىالنغا ئولتۇرۇپ، چېڭدۇدىن 
 پۇچهكلىرىنى بالىلىرىغا سوغاتلىق ئۈچۈن - ئۇ پۇل . ئۈرۈمچىگه ئۇچماقچى بولدى

بۇندىن بۇرۇن مۇشۇنداق نهق .  كېچهكلهرنىڭ ئارىسىغا قاچىلىدى-ئالغان كىيىم 
رگه يولۇقمىغاچقا، ئۇ خاتىرجهم  خهته-پۇل ئېلىپ ماڭغۇچىالر ھېچقانداق خېيىم 

بىراق ئۇزۇندىن بېرى ئۇنىڭ . ھالدا چاماداننى سۆرەپ ئائىرپورتقا كهلگهن ئىدى
مۇشۇنداق بىر تهۋەككۈلچىلىق قىلىشىنى كۈتۈپ تۇرغان ساقچىالر، دەل ئۇ زالغا 

يىگىرمىگه يېقىن ساقچى ئۇنى توپ . كىرىشىگه ئۇنىڭ ئهتراپىنى قورشىۋالدى
ئۇالرنىڭ بىرى رابىيهمنىڭ ئالدىغا ئۆتۈپ، ساقچى كىملىگىنى . ىئىچىگه ئېلىشت
  . دەپ سورىدى» سىز رابىيه قادىر بوالمسىز؟ « ، كۆرسۈتۈپ

كىچىككىنه ئىشخانىدا ھهيۋەت بىلهن تهپتىش قىلىۋاتقان ئىككى نهپهر ساقچى 
خۇددى بامبۇك ياغىچىدەك ياداق . شتىۇ چاماداننى شىرە ئۈستىگه قويلىقىباش
دەپ ! ئهييا! ئهييا.  بىرلهپ ئاختۇرماقتا ئىدى- ن بىر خىتاي ساقچى بىر كهلگه
 دەپ سورىدى ئۇ بىر قهدەمچه نېرىدا قاراپ -قانچه پۇل بۇالر؟ _ نىچه، ىغلىتوۋ

  .تۇرغان رابىيهمدىن
بۇ . ئالدىنقى ئىككى قېتىملىق مۇسادىرىدە رابىيهم ئانچه ئۇپرىمىغان ئىدى

  !بۇنداق بولىشى مۇمكىن ئهمهس ئىدىغۇ. تىقېتىم ئۇ پۈتۈنلهي ئهسهبىيلهش
ئۇ خۇدىنى . ئالهم چاق پهلهكتهك پىرقىرايتتى. ئۇنىڭ كۆز ئالدى قاراڭغۇالشتى

  .يوقاتتى
بىرىنى ئۆلتۈرۈۋېتىپ، يهنه بىرىنى . ئۇ ساقچىنىڭ ئۈستىگه ئېتىالتتى« 

بوۋاق ئۇالردا ئازراق ئىنسانىي تۇيغۇ بولسا ئىدى، مۇنۇ تۇغۇلمىغان . ئۆلتۈرەتتى
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ئۇ ئېسىگه . ئۇ ھېچكىمنى ئۆلتۈرمىدى. ئۇنىڭ نېرۋىلىرى بىردە ئويغۇناتتى
  : كهلگهندىن كېيىن بىر خىتاي ئهمهلدارىدىن سورىدى

  .بۇ ئىشالرنى كىمنىڭ تاپشۇرىغى بىلهن قىلىۋاتىسىلهر؟_ 
  .بهندېدى ئۇ جاۋا_ بىز ھۆكۈمهت _ 
نېمه ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلىسىلهر؟ مهن ھهممه رەسمىيهتلهرنى تولۇق _ 

دېدى ئۇ، بۇ _ ئۆتىدىم، باجالرنى تولۇق تۆلىدىم، دوكۇمېنتلىرىممۇ تولۇق 
  .ۋەقهنىڭ تېگىگه يهتمهكچى بولۇپ

بىز بهكمۇ ئۇزۇن سهبىر بىلهن كۈتتۇق، بىرەر ئۇيغۇرنىڭ مۇشۇنداق باي _ 
ككى، ئۇالرنىڭ باي  كېرەلىقى ئۇيغۇرالر شۇنى ئۇنۇتماسبىراق. بولۇپ قېلىشىنى
مهس، بۇ تۇپراقتىن مۇنچىلىك كۆپ پۇلنى كۆتىرىپ كېتىشى  ئهبولىشى مۇمكىن

مۇمكىن ئهمهس، بىز بۈگۈنگىچه سىزدەك قابىلىيهتلىك بىر ئۇيغۇرنى كۆرمىگهن 
رنىمۇ ئىدۇق، سىز پهقهتال ئۆزىڭىزنىال باي قىلماستىن، بهلكى نۇرغۇن ئۇيغۇرال

بۇ ئاخىرقى ھۆكۈم .  كۈلۈپ تۇرۇپلىقىدېدى ھېلىقى ساقچى باش_ باي قىلدىڭىز 
  .ئىدى

رابىيهم ۋەتهنگه قايتىپ، ئىشىك ئالدىغا كهلگىنىدە بولسا، ئۆي ئۇنىڭ ئۈچۈن 
سىز بۇ ئۆيگه _ بىر خوشنا ئىشىكتىن بېشىنى چىقىرىپ، . تاقالغان ئىدى

تومۇز ئايلىرى بولىشىغا .  دېدى- يدۇ كىرەلمهيسىز، سىدىق سىزگه رۇخسهت قىلما
  !.قارىماي رابىيهمنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدى مۇزالپ، سوغاقتىن جاالقالپ تىترەيتتى

لېكىن ئۇ . ئۇ قىزى ئهقىدەنى قويۇپ قويغان ھېلىقى تۇققاننىڭ ئۆيىگه باردى
. ھهتتا قىزىنىمۇ كۆرۈشتىن مهھرۇم ئىدى. يهردىمۇ ئاجايىپ ئېغىر دەشنام يىدى

ئاخىرى . ئۇ ھېچ يهرگه بارالمايتتى.  يۈەن پۇل قالغان50ىدا ئارانال ئۇنىڭ يېن
بىراق ئۆزىنىڭ . زۇنۇن قادىرىنىڭكىگه باردى) يامان كۈنلهردە ئهسقاتقان ( 

، بالىنى، ئائىلىنى تاشالپ قويۇپ تىجارەت لىقىقىلىقلىرىنىڭ توغرا بولمىغان
_ بىرال چارە . ايتتىقىلىش توغرا ئىش ئهمهسلىگى ھهققىدە تهئهددى ئاڭالپ ق

نى بىلىش ئۈچۈن ئۇنىۋېرسىتېتقا بېرىپ، تونۇش ئىكهنلىكىيولدىشىنىڭ قهيهردە 
ياق، سىز سىدىق ئهپهندىنىڭ قهيهردە « بىرىدىن يولدىشىنى سورىغان ئىدى، 

نى بىلسىڭىز بولمايدۇ، ئۇ ھازىر خوتهندە، ئوقۇغۇچى قوبۇل قىلىش ئىكهنلىكى
بىز ئۇنىڭغا بىر چىرايلىق قىز تاپىمىز  ىپ كهلگهندە، ئۇ قايت ئىشى بىلهن كهتكهن، 
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ئۇ خوتهن مائارىپ ئىدارىسىگه تېلىپۇن .  ئىدارىسىگه چاپتىئۇ دەرھال پوچتا
ئۇ يهردىن ئېلىنغان خهۋەردە يولدىشى ھازىر خىزمهتته ئىكهن، كېيىنكى . قىلدى

ئۇ دەرھال بىر سۆز قالدۇرۇپ، ئۆزىنىڭ سىدىق . كۈنى ئىدارىگه كېلىدىكهن
 بالىنىڭ ،لىقى كۈنى يېقىنلىشىپ قالغان-، ئاي ئىكهنلىكىئهپهندىنىڭ ئايالى 

 دە مۇشۇ پوچتىخانىدا 12 ۋە ئهته سائهت لىقىقهيهردە، قايسى ئۆيدە تۇغۇلىدىغان
  . قاتارلىقالرنى ئېيتتىلىقىيولدىشىنىڭ تېلىپۇن قىلىشىنى كۈتىدىغان

  
ۋاقىت . ئۇ بۈگۈن ئهتىگهن سائهت ئوندىن بېرى تېلىپۇن كۈتمهكته

 دەپ ئورنىدىن - !ھهربىر تېلىپۇن جىرىڭلىسا، سىدىق. شۇنچىلىك ئاستا
ئۇ چهكسىز ئىزتىراپ ئىلكىدە . لېكىن تېخى ۋاقتى ئهمهس ئىدى. چاچراپ قوپىدۇ

 - ئۇ ئۆز . مىنۇت، سىكۇنتالرنى گوياكى ئايالردەك، يىلالردەك ساناپ ئۆتكۈزەتتى
ئهگهر ! بهلكىم بۈگۈن مېنىڭ كهلگۈسى تهقدىرىم يېزىلىدۇ« ئۆزىگه پىچىراليتتى، 

قىلسىال، مهيلى ئۇ قانداق يامان گهپ قىلمىسۇن، نېمىال  دە تېلىپۇن 12ئۇ سائهت 
ئهگهر تېلىپۇن . دېمىسۇن، تېلىپۇنال قىلسا، دېمهك ئۇ مېنى تاشلىمايدۇ

ئۇ ئالى مهكتهپ ! مهن ھهقىقهتهن ئۇنىڭغا ياخشىلىق قىلمىدىم_ ! قىلمىسىچۇ
ئۇنىڭ يۈرىگىنى ئېغىر زېدە ! ئوقۇتقۇچىسى، ئۇنىڭ ۋەزىپىسى ئېغىر ئىدىغۇ

  !ىلدىمق
ئهگهر سهنال تاشلىمىساڭ، مهيلى ! مېنى سۆيگهنلىرىمدىن ئايرىما! خۇدا!  ئاھ

پهقهت ! پۈتۈن دۇنيا ئهھلى ماڭا ئارقىسىنى قىلسىمۇ مهن ئۈچۈن ھېچ گهپ ئهمهس
  »! سهن مهن بىلهن بىرگه! سهنال غالىپ

سائهت دەل . ۋاقىت مىنۇتالپ يېقىنالشماقتا ئىدى.  ئۇ ئىچىدە دۇئا قىالتتى
سۆيۈملىك يولدىشىنىڭ _ ئۇ سىدىقنىڭ . تېلىفۇن زىل چالدى.  بولدى12

ئۇ تاغنى يۈدىۋالغاندەك ! ئۇ قورقاتتى. ئاۋازىنى ئاڭالشقا جۈرئهت قىاللمايتتى
  :ئېغىرچىلىق ئىلكىدە يولدىشىنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدى

  ! گهپ قىلساڭچۇ! ھهي! ھهي_ 
  . ادەيتتى تىترەك ئاۋازد» مهن، مهن « ئۇ ئارانال 
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ساڭا زادى نېمه بولدى؟ مهن ھېچنىمىنى ئاڭقىرالمىدىم، تۈزۈكرەك ! ھهي_ 
لېكىن ئۇ نېمه دەپ جاۋاپ . دەپ ۋارقىرىدى يولدىشى_ ! بىرنېمه دېسهڭچۇ
  . بېرىشنى بىلمهيتتى

بولدى ھازىر بۇ ! ساڭا بالىالرمۇ كېرەك ئهمهس! مېنىڭ ساڭا الزىمىم يوق_ 
تۈنۈپ قاالي سهندىن، پهقهت بىر ئېغىز گهپلهرنى قۇيۇپ تۇرايلى، مهن ئۆ

بولسىمۇ گهپ قىل، سېنىڭ شۇ تاپتىكى ھالىڭ زادى قانداق؟ مهن ئۈچۈن پهقهت 
 . دېدى يولدىشى زەردە بىلهن قايناپ-شۇال يېتهرلىك 

 20 يۈەن بار ئىدى، 50ئۇالر پۇللىرىمنى تارتىۋېلىشتى، يېنىمدا ئارانال _ 
  . ئاۋازىنى قويىۋېتىپ يىغالپ كهتتى ئۇدېگىنىچه _ يۈەننى خهجلهپ بولدۇم 

بولدى يىغلىما، سهن ئهشۇ تۇرغان يېرىڭدىن قوزغالما، ساڭا بىرىنى _ 
  .  دېدى يولدىشى مۇاليىم ئاۋازدا- ئهۋەتىمهن 

شۇ تاپتا رابىيهم يولدىشىنىڭ قانچىلىك شهپقهتلىك، كهچۈرۈمچان بىر ئهر 
يهنىال ئۆزىنى ھهقلىق دەپ لېكىن . نى قايتا تونۇپ يهتمهكته ئىدىئىكهنلىكى
_ چۈنكى ئۇ پۇل تاپسا ئهشۇ گۈزەل غايه ! چۈنكى ئۇ خاتا قىلمىغان ئىدى. قارايتتى

  ! ۋەتهننى ئازات قىلىش ئۈچۈن تاپاتتى ئهمهسمۇ
بىرەر سائهتتىن كېيىن بىر ئادەم ماشىنىلىق كېلىپ ئۇنى ئۆيىگه ئاپىرىپ 

ن ئهقىدەنى غۇلجىدىكى  خوتهنگه مېڭىشتىن بۇرۇسىدىق ھاجى روزى. قويدى
سىڭلىسىنىڭ ھهرقانچه نارازى . سىڭلىسىنىڭ ئۆيىگه ئاپىرىپ قويغان ئىكهن

سىدىق ھاجى . لىكته ئۈرۈمچىگه ئهكهلتۈرۈپ بهردىتېزبولىشىغا قارىماي، بالىنى 
  . نىڭ ئىنىسى رابىيهم بىلهن ئهقىدەنى بىرلىكته ئاتۇشقا ئېلىپ باردىروزى

. هربىر كىشى دېگۈدەك يامان كۆزدە قارىشاتتىيولدىشىنىڭ مهھهللىسىدىكى ھ
پهقهت قېينئانىسىال . ھهتتا يولدىشنىڭ ئۇرۇق ـ تۇققانلىرىمۇ تهتۈر قارىشاتتى

بوپتۇ قىزىم، باشقىالر _  كۆزىنى سىالپ تۇرۇپ، -ئۇنى باغرىغا بېسىپ، باش 
قانداق قارىسا قاراۋەرسۇن، سهن مېنىڭ كېلىنىم، كېلىنىمال ئهمهس، بىزنىڭ 

ئوغلۇم مهڭگۈ ئايرىاللمايدىغان، ئوغلۇم ! يىمىزگه كهلگهن قۇياشسهنئۆ
 دەيتتى كۆز يېشى -سهن مهن ئارزۇ قىلغان ئايالسهن ! ئېهتىياجلىق ئايالسهن

ياشىنىپ قالغان بۇ ئانىنىڭ ئاخىرقى ئۈمىدى ئوغلى سىدىقنىڭ . قىلىپ تۇرۇپ
غرىغا باستى ۋە ئۇنى شۇڭا ئۇ ئهقىدەنى با. بالىسىنى بىر قېتىم كۆرىۋېلىش ئىدى

ھايات ئاخىرقى قىرغاققا يېتىپ كهلگهن . كۆتىرىپ ھويلىدا بىر قانچه قهدەم ماڭدى
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مهن چهكسىز ھوزۇر ئىچىدە، ! مهن ئوغلۇم سىدىقنىڭ بالىسىنى كۆردۈم_ 
 بۇ سۆزلهر قېينئانىنىڭ ئاخىرقى . دېدى ئانا ۋە كۆز يۇمدى- مهن بهخىتلىكمهن 
 مهھهلله، ئۇرۇق ـ تۇققانالرنىڭ ئالدىدا رابىيهم -بىراق ئهل . سۆزى بولۇپ قالدى

شۇم پىشانه، سوغوق نهپهز، تاجىخاننىڭ جېنىغا زامىن بولغان بىر ئايىغى « بىر 
 ئۆيگه ئوت بولۇپ -بۇ غهيۋەت ئۆيدىن . بولۇپ قالدى» ياراشمىغان ئايال 

ھهتتا يولدىشىنىڭ تۇققانلىرى ئۇنىڭغا ئارام ئالغۇدەك جايمۇ . ئىدىتۇتاشقان 
ئۇنىڭ بهللىرى .  كۈنى بهكال يېقىنلىشىپ قالغان-ئۇنىڭ ئاي . مىدىكۆرسۈتۈش

  . ئاغرىپ، ئۆرە تۇرغىدەك ماغدۇرىمۇ قالمىغان ئىدى
كېيىنكى كۈنى نامازغا توپالنغان كىشىلهر ماتهم يىغىسىنى نهزمه قىلىشىقا 

  :ىباشلىد
  

 بىر ناتونۇشنىڭ يۈرىگى،
  بىر كهلگۈندىنىڭ قهدىمى،

  مهلىمىزگه كېلىپال،
  !بهخىتسىزلىك كهلتۈردى

  !تاجىخان ئانام! ئانام!ئانام
  

 ناپاك ئايال پهيدا بولۇپ،
  .تاجىخاننى ئۆلتۈردى

  ئۇنى ئۆيدىن چىقارساق،
  .تاجىخان شاتالنغۇسى

  !تاجىخان ئانام! ئانام! ئانام
  

.  ئېنىق بىلىنىپ تۇراتتىلىقى رابىيهمگه قارىتىلىۋاتقانبۇ ماتهم يىغىسىنىڭ
شۇڭارابىيهم ماتهم يىغىسىنى ئېلىپ، بارلىق كۈچى بىلهن ماتهمنى ئۆزى 

  .باشلىدى
  بۇ يهردىكى كىشىلهرنىڭ تاجىخاننىڭ« 

  !  نامىنى تىلغا ئېلىشقا ھهققى يوق
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  چۈنكى تاجىخاننىڭ ئوغلى تۈرمىدىكى چاغالردا،
  .ا ئېلىشمىغان كىشىلهر بۇ تاجىخاننى قوينىغ

   چۈنكى بۇ ئادەملهر تاجىخاننى ئارامىدا قويۇشمىغان
  .شۇنىڭ بىلهن تاجىخان كېسهلگه گىرىپتار بولغان! 

ئۇ ئاخىرقى نهپىسىنى مېنى كۆرۈشكه !  سىدىقنىڭ ئانىسى مېنىڭ ئانامدۇر
  .ئۇ مېنى كۈتكهن. ئېلىپ قويغان

  !امسهن قهيهرگه كهتتىڭ ئان! ئهي جېنىم ئانام
  »!............. مېنى مۇشۇ يامان كىشىلهرگه تاشالپ قويۇپ كهتتىڭمۇ ئانام
ھهسرەتلىرىنىڭ -ئۇ ئاۋازىنى بارىچه قويىۋېتىپ، كۆڭلىدىكى بارلىق دەرت

مهكتهپتىن ئايرىلغاندىن (م ئۇنىڭ هھهمدە بۇ مات. بىرىنى قويماي تۆكىۋەتتى
ىسىدا نۇتۇق سۆزلىشى  دىن ئارتۇق كىشىنىڭ ئار300تۇنجى قېتىم ) بۇيان 

، لىقى، كىم ئۈچۈن تاپىدىغانلىقىئۇ ھهتتا پۇلنى نېمه ئۈچۈن تاپقان. بولۇپ قالدى
  .  ھهققىدىمۇ سۆزلهپ ئۆتتىلىقىكىم ئۈچۈن يوقاتقان

ئاخشىمى كىشىلهر تارقىلىپ كېتىشكهندىن كېيىن رابىيهم يولدىشىغا گهپ 
  :ىدىئۇ گهپنى مۇنداق باشل. قىلىش پۇرسىتى تاپقان ئىدى

سهن مېنىڭ سهۋەبىمدىن كۆپ ئاۋارىچىلىككه يولۇقتۇڭ، سهن كۆرۈپ _ 
ئهگهر كهلگۈسىڭ . نىلىقىتۇرۇپسهن كىشىلهرنىڭ ئۈستۈمدىن نېمه دەۋاتقان

سهن گۈزەل بىر . ئۈچۈن ئايرىم مېڭىشنى خالىساڭ، ئۆز يولۇڭنى تاللىساڭ بولىدۇ
مهن ! ققىڭئايال بىلهن ئوي تۇتۇپ، بهخىتلىك ياشىساڭ بۇ سېنىڭ ھه

سهن ھازىردىن باشالپ ئۆز ھاياتىڭنى . بالىلىرىمنى ئۆزەم بېقىشقا تهييار
  .باشالشقا ھهقلىقسهن 

  :يولدىشى كۈلۈمسىرىگهن ھالدا مۇنداق جاۋاپ بهردى
مهن سهن بىلهن بىرگه نۇرغۇن ئىشالرنى . مهن ساڭا قوشىلىشىم كېرەك_ 
سېنىڭ خارەكتىرىڭ شۇنداق لېكىن . يهنه چوڭ ئىشالر كۆرۈنۈپ تۇرىدۇ. قىلدىم

بىرال چىقىش يولى ئهشۇ پېتىم . مهن ئۆزگهرتىشكه قادىر ئهمهس. يارىتىلغان ئىكهن
  !. مهن سېنى چۈشىنىشىم كېرەك! قوبۇل قىلىشىم كېرەك

  .        بۇ گهپلهرنى ئاڭالپ رابىيهمنىڭ يۈرىگى شاتلىقتىن تىپىرالپ كهتتى
   )بهتلهر. 195 -187.شۇ ناملىق كىتاپ(    
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  )قوشۇمچه ( 
 قارىشىنى، -نىڭ خىتايغا بولغان كۆز خانىمبۇ قېتىمقى يوقىتىش رابىيه قادىر

مىللىې مهۋقىئهسىنى، كۈرەش ئىرادىسىنى يهنه بىر قېتىم ئېنىق بهلگىلىگهن 
چۈنكى ئۇ قۇچاقتىكى بالىسىنى، سۆيۈملىك يولدىشىنى قويۇپ،  . ئىدى

ئۇنىڭ . الىق سهپهرگه ئاتالنغان ئىدىقورسىغىدىكى بالىسىنى كۆتىرىپ، ئهشۇ جاپ
 ئوتتۇز مىڭ يۈەن تېپىپ، ئاخىرقى -ئۈرۈمچىدە ئايدا يىگىرمه _ بىرال ئۈمىدى 

غايىگه يهتكىلى بولمايتتى ۋە ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ، ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىسىدىكى 
تىجارەت ئاالھىدىلىكلىرىدىن ئۈنۈملۈك پايدىلىنىپ، كۆزلىگهن ئىقتىسادىي 

بىراق ئۇنىڭ ئهڭ ئاخىرقى ئارزۇسىمۇ ئهشۇ .  ھهل قىلىۋېلىش ئىدىمهبلهغنى
بۇ قېتىمقى مۇسادىرىدە خىتاي . خىتايالرنىڭ قولى بلهن بهربات بولدى

نىمۇ لىقىغا نىسبهتهن ئېنىق پىرىنسىپى بارخانىمھۆكۈمىتىنىڭ رابىيه قادىر
. ىمايدۇنىڭ باي بولىشىنى ھۆكۈمهت خالخانىميهنى رابىيه قادىر. ئاشكارىلىدى

چۈنكى ئۇ باي بولۇپ قالسا، باشقا ئۇيغۇرالرنىمۇ باي قىلىپ قويىدۇ، ئۇيغۇر 
  خانىمدېمهك رابىيه قادىر. مىللىتىنىڭ باي بولىشىنى خىتاي ھۆكۈمىتى خالىمايدۇ

خىتاي دۆلىتىنىڭ تۈپ سىياسىتىگه خىالپ ھهرىكهت قىلغۇچى بىر خهتهرلىك 
 بىلهن ئاڭلىدى ۋە ئۆز كۆزى لىقىئۆز قۇمانا بۇ ھۆكۈمنى رابىيهم . شهخس خاالس
  . بىلهن كۆردى

بولىشى ئۈچۈن مۇھىم بىر » رابىيه قادىر « بۇ قېتىمقى مۇسادىرە رابىيهمنىڭ 
« بىز پهلسهپىۋى قائىدە بويىچه         . ئاساس سالغان سهرمايه بولۇپ قالغان ئىدى

 دېگهن ھۆكۈمنى »زۇلۇم قانچه ئېغىر بولسا، قارشىلىق شۇنچه كۈچلۈك بولىـدۇ 
ئۇنىڭ بالىلىق چاغلىرىدىن باشالپ . دا كۆرمهكتىمىزخانىمئاساسهن رابىيه قادىر

كانتوندىكى ئاخىرقى مۇسادىرىگىچه بولغان ئارىلىقتىكى، ئۇنىڭ ئۈستىگه چۈشكهن 
بارلىق زۇلۇمالرنى ئىنچىكىلهپ كۆرگىنىمىزدە، ئۇنىڭ ھهربىر زۇلۇم    

ك قارشىلىق بىلهن ئالغا   ئۈستىدىن يېڭىپ چىقپ، ئهڭ كۈچلۈ
ئۇ ئۆزى ئېيتقىنىدەك، نۇرغۇن تىجارەتچىلهر ياكى . نى كۆرىمىزلىقىئىلگىرلهۋاتقان

خىتاي ساقچىلىرىنىڭ تاياق زەربىسىدىن ئهقلىدىن ئېزىپ ساراڭ بولۇپ كهتتى 
. ياكى زىياننى قوبۇل قىاللماي ئهقلىدىن ئېزىپ روھى كېسهل بولۇپ تۈگهشتى

ئهمما . ر پهقهت ئاخىرقى قېتىم بىر قانچه مىنۇتال ئهسهبىيلهشتىبىراق رابىيه قادى
 لىقى ، مىللىتىنى ئازات قىلىش يولىدا تاپقانلىقىئۇ پۇلنى ئۆزى ئۈچۈن تاپمىغان
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  : ئۇ ئۆزى ئېيتقاندەك
- مىليارت خىتاي توخ1.3! ئۇنى پهقهت بىر ئالالھ توختىتااليدۇ « 

! ىتالمىغاندەك، بىزمۇ ئۇنى زىرىكتۈرۈپ، ئۇنى بۇ دەۋادىن ۋاز كهچتۈرەلمهيمىزت
  .شۇڭا بىز ئۇنى پهقهتال قوللىشىمىز ۋە ئۇنىڭغا ياردەم قىلىشىمىز كېرەك » 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  نچى بۆلۈمىئۈچ                                               

  

  پۇل ھهممه نهرسه ئهمهس، لېكىن كۆپ ئىشالر
  پۇلغا قاراشلىق

  
28  
   

- كۆك بايراق رەڭ( رابىيه خانىم ئۈرۈمچىگه قايتىپ كېلىپ ئىلگىرىكى 
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رابىيه خانىم تىجارەتته غهلبه قازىنىپ، نام ـ شۆھرەت تىكلىگهنگه قهدەر 
ئۇالر تىجارەت . ئىدى»  مهسئۇل ئۇيغۇر ئاياللىرى ئوچاق بېشى بىلهن، بالىغا«

رابىيه خانىم تىجارەتته غهلبه قىلغاندىن كېيىن، . ئىشلىرىغا ئارىلىشالمايتتى
ئۇيغۇر ئاياللىرىمۇ ئۆز ئالدىغا . ئۇيغۇر ئاياللىرى ئۆز ئۆزىگه ئىشىنىشكه باشلىدى

بۇ رابىيه خانىمنىڭ ئۇيغۇر جهمئىيىتىدە . ئىش قىالاليدىغانلىقىنى تونۇپ يهتتى
 . وڭ بىر ئىسالھات ئېلىپ بارغانلىقىنىڭ نهتىجىسى بولۇپ قالدىچ

بۇ سهۋەپتىن رابىيه خانىم . بازار رىقابىتى بارغانچه كۈچهيمهكته
« ئۇ دۇكىنىنىڭ ئالدىغا . خېرىدارالرنى ئىمكان بارىچه جهلىپ قىلىشقا تىرىشاتتى

. سى ئىدىبۇ بىر رىقابهت چارى. دەپ ئېالن ئاستى» پارچه ھهم توپ سېتىلىدۇ 
ئۇ .  تاۋارالرنىڭ نهرقىنى تۆۋەن باھادا سېتىشقىمۇ مهجبۇر ئىدى-يهنه ئۇ مال 

تىجارەتنى يېڭى باشلىغان كۈنلىرىدە، كۈنىگه بىر قانچه ئاياق، بىرەر دانه كۆينهك 
لېكىن ئۇنىڭ دۇكىنىدا يۈزلىگهن توپ رەخت، يۈز . سېتىلسىمۇ مهمنۇن بوالتتى

 ئۈچۈن، ئۇنىڭ لىقىرى تىزىلىپ تۇرغانخىلدىن ئارتۇق ئاياق نۇسخىلى
شۇڭا تهرەپ ـ تهرەپتىن . تىجارەتتىكى داڭقى پۈتۈن ۋەتهنگه پۇر كهتكهن ئىدى

رابىيه . كهلگهن تىجارەتچىلهر ئۇنىڭ دۇكىنىدىن توپ مال ئېلىشقا باشلىدى
خانىمنىڭ ماللىرىنىڭ سۈپىتى ياخشى، باھاسى ئهرزان بولىشى سهۋەپلىك، 

ئۇنىڭ شاڭخهيدە تۇرۇشلۇق ياردەمچىسى .  ئابروت بوالتتىزتېئۇنىڭ تىجارىتى 
. ئۇ بهرگهن توختامغا بىنائهن، يېڭى مالالرنى يولالپ بېرەتتى) ۋاكالهتچىسى(

بۇنداق يېڭى مال تۈرى ئارىسىدا كۆزنى چاقنىتىپ تۇرىدىغان، ئايالچه نۇقۇت 
سۈپىتى بهك بۇ چاپاننىڭ رەختى ئهرزان، . مۇ بارىدى» چار چاپان « رەڭلىـــك 

ى يوقۇر ئاق ئۈچ بۇلۇڭلۇق نۇقۇت دانچىلىرى شهكلىدە، توقۇلمىسى -ياخشى، قارا 
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ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ شۇنداق بىر ئاالھىدىلىكى باركى، ئهگهر مهلۇم بىر 
تهۋەلىكته بىرقانچه نهپهر ئايال ئوخشاش بىر نۇسخىدا كېيىنگهن بولسا، كىيىم 

اراشقانال بولسا، قالغان بارلىق ئايالالرمۇ شۇنىڭغا ئهگىشىپ كېيىنىش ئۇالرغا ي
  . ىدۇكۆرسۈتۈشئۇالر ئوخشاش كېيىنىش ئۈچۈن پىداكارلىق . ئادىتى بار

 2000كېيىنكى سهپهردە رابىيه خانىم مال يولالپ بهرگۈچىگه ئهشۇ چاپاندىن 
ر تاپتىكى، چاپان كهلگهندىن كېيىن شۇنداق بازا. دانه ئهۋەتىشنى بۇيرىدى

ۋەتهننىڭ ھهممه ياقلىرىدىن كهلگهن تىجارەتچىلهر رابىيه خانىمنىڭ دۇكىنىدىن 
ئالدىن زاكالهت پۇلى ئورنىدا يېرىم باھا .  بهسته توپ ئېلىشاتتى-بهس 

قىسقىال ۋاقىت ئىچىدە . تاپشۇرسىال تارتىشىپ ئولتۇرماي مالنى بېرەتتى
 ـ يىلى پۈتۈن ۋەتهن 1983. (ى دانه چاپاننى قولدىن ئۆتكۈزۈپ بولد100.000
چاپاننى قهيهردىن، قايسى ) مودا بولغان ئىدى» نۇقۇت رەڭلىك چاپان « مىقياسىدا 

نى ھهرقانچه مهخپى تۇتسىمۇ، مۇشۇ نۇسخىدىكى چاپاننى لىقىزاۋۇتتىن ئالىدىغان
ئىزدەپ يۈرگهن يۈزلهرچه سودىگهر بولغىنى ئۈچۈن، رىقابهتچى ئوتتۇرىغا چىقتى 

خانىمنىڭ قارشىسىدىكى دۇكاندار ئايال مۇشۇ چاپاننىڭ ئۆز ئهينىنى رابىيه _ 
 دانىگه يېقىن 1000شۇنىڭ بىلهن رابىيه خانىم قولىدىكى . دۇكىنىغا سالدى

  . چاپاننى ئېلىشىغا ساتتىدە ـ چاپان تىجارىتىگه رايى قالمىدى
يىپهك، سۇنئى . ئۇ كېيىنكى تىجارەتنى كىيىملىك رەخت توقۇتۇشقا يۆتكىدى

رەختلهرنى، گىرىپ سېتىن، مهخمهل گىرىپ، شايه گىرىپ قاتارلىق رەختلهرنى 
تۈرلۈك رەڭلهردە، تۈرلۈك جهلپ قىالرلىق گۈل، چېچهكلىك نۇسخىالردا 

ئۇ بۇ قېتىمقى رەخت تىجارىتىگه بارلىق دەسمايىسىنى . توقۇتۇپ بازارغا سالدى
ڭ قىلمىغاندا، باشقا چۈنكى بىرىنچى قېتىمدىال ئىشنى چو. بىراقال سالغان ئىدى
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 پهريات ئۇرغان -لته ياشلىق قىزى ئهقىدە بىر كۈنى ئاھ رابىيه خانىمنىڭ ئا
ئۇ ئاپىسىنىڭ بوينىغا مهھكهم گىرە سېلىپ، بېشىنى . ھالدا ئۆيگه كىرىپ كهلدى

  .ئاپىسىنىڭ مۈرىسىگه قويۇپ يىغالشقا باشلىدى
دەپ سورىدى رابىيه خانىم _ نېمه گهپ قىزىم، ساڭا نېمه بولدى؟ _ 
  .ئۇنىڭدىن

ھرەنىڭ ئاپىسى نان يېقىۋېتىپ تونۇرغا چۈشۈپ ساۋاقدىشىم خانزۆ_ 
رابىيه خانىمنىڭ كۆز ئالدىدا . ئهقىدە ھېقىقداپ يىغاليتتى. كېتىپتۇدەك

 ئانىسىز يىتىم -بىر ئاندىال ئۈچ باال ئاتا . ئاللىبۇرۇن ئۇنىڭ ئۆلۈمى كۆرۈلمهكته
ك بالىالرنىڭ دادىسى مهدەنىيهت ئىنقىالۋىنىڭ زەربىسى سهۋەپلى. قالغان ئىدى
  .  ۋاپات بولغان

  
ئوقۇتقۇچىالر، ئوقۇغۇچىالر رابىيه خانىمدىن بۇ ئهھۋالغا ياردەم قىلىشىنى 

تاھىر ئون ياشتا، چوڭ _ خانزۆھرە يهتته ياشتا، ئوتتۇرانچى ئاكىسى . ئۆتۈنمهكته
تۇردىجان ئون ئىككى ياشتا، ئۇالر كۈچاردىن ئۈرۈمچىگه كۆچۈپ كهلگهن _ ئاكىسى 

 بالىسى بىلهن ئۈرۈمچىدىكى كۆچمهنلهر مهھهللىسىگه بولۇپ، تۇل ئانا ئۈچ
بۇ كۆچمهنلهر مهھهللىسىدە ئاۋال كهلگهن تۇڭگانالر، كېيىن كهلگهن . يهرلهشكهن 

تاھىر بىر قېتىملىق ھادىسىدە . خىتايالر ئاساسلىق ئاھاله بولۇپ ھېساپلىناتتى
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بۇ ئهھۋال ئاستىدا رابىيه خانىم بالىالرنى ئۆز يېنىغا ئهكىلىۋېلىشقا، ئۇالرغا 
بىراق تۇردىجان . نى بىلدۈردىئىكهنلىكىئانىدارچىلىق قىلىشقا تهييار 
 تىنسىز ئۆيدىن چىقىپ -ئۇ كېيىنكى كۈنى ئۈن . ئۇالرنىڭكىدە تۇرۇشقا ئۇنىمىدى

. خانىم ئۇنى تۇڭگانالرنىڭ تۇمانلىق تۆمۈر قورغىنىدىن ئىزدىدىرابىيه . كهتتى
تۇردىجان شۇنچىلىك چىرايلىق بالىكى، ئۇنىڭ بۇرنى قىڭراقتهك ئېقىپ 

ئهمما ئۇنىڭ . چۈشكهن، تۇمارچه ئهگىم لهۋلىرى، تۈم قاراچاچلىق، ئاپئاق ئۆڭلۈك
 قالغان تۇڭگانالر ئهشۇنداق ئاتىسىز. ۋۇجۇدى قورقۇنچ بىلهن تولغان ئىدى
ئۇالر كىچىك بالىالرغا ئوغرۇلۇق . ئائىلىلهردىن ئۆز قۇربانلىرىنى تالاليتتى
رابىيه خانىم ئۇنى شهھهرنىڭ بۇ . قىلىشنى، خېروئىن سېتىشنى ئۈگىتهتتى
لېكىن ئۇ بۇ يهردىن ئايرىلىشنى قهتئى . رەزىل جايىدىن ئېلىپ كهتمهكچى بولدى

دەپ يالۋۇرغان ئىدى، ئۇ » رگه كېتهيلىچۇ بى« رابىيه خانىم ئۇنىڭغا . رەت قىالتتى
  : يېشىنى تۆكۈپ تۇرۇپ-كۆز

ئهگهر مهن سىز بىلهن بىرگه كهتسهم، تۇڭگانالر ئۇكامنى ئۆلتۈرۈپ قويىدۇ، _ 
 - ئۇالر ئۇكامغىمۇ خېروئىن ساتقۇزماقچى، ھهم خانزۆھرەنىمۇ ئهكىلىۋالماقچى 

ە بىر ئۇستىخان بولۇپ ئۇ كۆينىگىنى ئۈستۈنگه قايرىپ، ئهتسىز بىر تېر. دېدى
ئۇنىڭ دۈمبىسى تاياق زەربىسىدىن كۆكىرىپ . قالغان دۈمبىسىنى كۆرسهتتى

ئهگهر « ئۇ تهكراراليتتى، . ئۇنىڭ قوۋۇرغىلىرى سانىلىپ تۇراتتى. كهتكهن ئىدى
مهن مۇشۇ يهردە قالسام، ئۇكام تاھىر بىخهتهر بوالاليدۇ، ئۇالر ماڭا ئۈچ يۈز 

 ھهم مۇشۇنداق تاياقمۇ يهيمهن، ھهمدە ئۇالرنىڭ ئاتمىش كۈن تاماق بېرىدۇ
ئۇنىڭ نالىسى كىشىنىڭ .  ئۇ زار ـ زار يىغاليتتى-» تىجارىتىنىمۇ قىلىمهن 

« ئۇ رابىيه خانىمنىڭ ئايىقىغا ئۆزىنى تاشالپال، . يۈرىگىنى پارە ـ پارە قىالتتى
انلىق مېنىڭ پىشانهمگه سىزدىن باشقا ھېچكىم سۆيۈپ باقمىغان، سىزال مېهرىب

دەيتتى ، رابىيه خانىمنىڭ ئانىدارچىلىق قىلىۋاتقان مېهرىدىن » ! كۆرسهتتىڭىز
  .مىننهتدار بولۇپ

ئۇ تۇڭگانالر تاماكا چوغىنى يېقىپ، ئازاپلىق ئىز قالدۇرغان پاقالچهكلىرىنى 
  . ئېچىپ رابىيه خانىمغا كۆرسهتتى

  .قاچان شۇنداق قىلدى؟_ 
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  .ئاپام ھايات چاغالردا_ 
  .ڭ بۇ ئىشالردىن خهۋىرى بارمىدى؟ئاپاڭنى_ 
  .ياق_ 
  .ئۇ چاغالردا ھهر كۈنى ئويگه باراتتىڭمۇ؟_ 
مهن ئاپامغا .ياق، ھهپتىدە بىر قېتىم ئاپامنى كۆرگىلى رۇخسهت قىلىشاتتى_ 

  .تۇڭگانالرنىڭ سالغان زۇلۇملىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئېيتمايتتىم
ر كىملهرنىڭ ئىسكهنجه تۇردىجاننىڭ ئېيتىشىچه، مهرھۇم ئانا ئۆز ئوغلىغا بى

شۇڭا ئۇ بۇ يهردىن كۆچۈپ كېتىش . دىن ھهرھالدا خهۋەردار بولغانلىقىقىلىۋاتقان
  .ئۈچۈن كېتىۋاتقاندا تونۇرغا چۈشۈپ كهتكهن

تونۇرغا بېشىچىالپ چۈشۈپ كهتكهن ئادەمنىڭ ھايات قېلىشى مۇمكىن 
 ئۈچ بالىسىغا جهزمهنكى بۇ ئايال ئۆلگهندىن كېيىن، ئۇنىڭ يىتىم قالغان. ئهمهس

ىدە بار ئلكبۇ ئىشنىڭ ئارقىسىدا  قولى ئۇزۇن، قول.... تۇڭگانالر ئېگه بولماقچى
شۇڭا رابىيه خانىم دەرھال .  ئېنىق ئىدىلىقىبىر كۆلهڭگۈنىڭ بار_ بىرىنىڭ 

بىراق تۇردىجان قورقۇنچ . ساقچىخانىغا بېرىپ، ئهھۋالنى مهلۇم قىلىشنى ئېيتتى
  : ئىچىدە ۋارقىرايتتى

ساقچىالرمۇ ! اق بولمايدۇ، ئۇنداق قىلساق ئۇالر مېنى ئۆلتۈرىۋېتىدۇي_ 
ئۇالرنىڭ ئادەملىرى، مهن ھهر ئاخشىمى ساقچىالرنىڭ ئهشۇ تۇڭگانالر بىلهن 

  .بىرگه ھاراق ئىچىشكهنلىگىنى كۆرىمهن
_ مهن ئۇالردىن قورقمايمهن، بىرىنىال ئهمهس، ھهممىسىنى يوقىتااليمهن _ 

لېكىن ئۇ رابىيه خانىمنىڭ .  تۇردىجانغا مهدەت بېرىپدەيتتى رابىيه خانىم
ئۇدا ئۈچ كۈن . ئايىقىغا ئۆزىنى تاشالپ تۇرۇپ ئۇنداق قىلماسلىقنى ئۆتۈنهتتى

ئۇنى ئېلىپ كېتىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلغان بولسىمۇ لېكىن ئۇ بۇ يهردىن 
  .ئايرىلىشقا كۆنمىدى

رابىيه خانىم .  بولدىئارىدىن ئۈچ ئايچه ئۆتكهندىن كېيىن، تۇردىجان غايىپ
ئۆزى تۇڭگانالرنىڭ يېنىغا بېرىپ، . ئۇنى كۆپ قېتىم ئادەم ئهۋەتىپ ئىزدەتتى

بىزگه قارا چاپالۋاتىسىز، ئۇ بالىنى «  دېرىگىنى قىلىۋىدى، تۇڭگانالر -ئۇنىڭ ئىز 
ھهتتا رابىيه خانىم ئۇنى ئىزدەش . دېيىشتى» بىز ئۇزۇندىن بېرى كۆرمىدۇق 

  .ۇ بىلدۈردىئۈچۈن ساقچىالرغىم
لېكىن تاھىر پهقهت رابىيه . تاھىر بىلهن خانزۆھرە بۇ ئائىلىدە تۇرىۋاتاتتى
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  )  بهتلهر204 - 197شۇ ناملىق كىتاپ (  
 

  )قوشۇمچه ( 
 ئهينى ۋاقىتتا كىشىنىڭ ئىكهنلىكىرابىيه خانىمنىڭ تىجارەتته شۇنداق ماھىر 

دەۋرىدىن » قاراڭغۇ بازارچى « ەت قهدىمىنى ئۇ تىجار. ئهقلىنى الل قىلغان ئىدى
 -باشلىغان بولۇپ، خىتاي دۆلهت تۈزۈمىدە ئۆزگىرىش بولغانغا قهدەر، ھايات 

ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىدە . ماماتلىق خهتهرگه ئۆزىنى ئۇرۇپ ھهرىكهت قىلدى
قىلغان تىجارەتلىرىدە گهرچه پۈتۈنلهي مۇسادىرە قىلىنىش ئارقىلىق زىيان 

ن بولسىمۇ، تىجارەت تاكتىكىسىنى مۇكهممهل ئۈگىنىپ، ئۇيغۇر مىللىتى تارتقا
ئۇنىڭ تىجارەت . ئىچىدە، ھهتتا خىتاي دۆلىتى بويىچىمۇ تىجارەتته ئۈلگه ياراتتى

ئۇسلۇبىنى بهلگىلىشىدە بازار ئېهتىياجىغا قاراپ ئهمهس، بهلكى رىقابهت 
، ئۇنىڭ تىجارەتته تهسىرىگه ۋە ۋاقىت قىممىتىگه قاراپ تهدبىر قوللىنىشى

  .ئۇسلۇپ يارىتىش ئاالھىدىلىگىنى كۆرسىتهتتى
 ئهشۇنداق توختامغا ۋاپا قىلمايدىغان، تىجارەت قانۇنى كۈچكه ئىگه ئهمهس، 
مۈلۈكدارالرنىڭ ھالى خهتهرلىك بىر دۆلهتته ئۇنىڭ دۆلهتكه بېقىنماي، ئۆز ئالدىغا 

نى ئىكهنلىكىقا ئېگه مۇستهقىل قهد كۆتۈرۈپ تىكلىنىشى ئۇنىڭ يېڭىلمهس روھ
  . ئىسپاتاليتتى

دۇنيانىڭ ) بهزەن ناكهس ئۇيغۇرالرنىڭ مهنسىتمىگىنى بىلهن( ئۇ بۈگۈن 
تهكرارالپ ئېيتىشقا ئهرزىيدۇكى، ! خوجايىنلىرىنى ھاڭ ـ تاڭ قالدۇرماقتا

كىمنىڭ كىم بولۇپ . ئهقىللىق غهرپ ئهللىرى كىشىلىك قىممهتنى تونۇيدۇ
 يهردە ئامېرىكا كونگىرىسى ئهزاسى، ساناتور كرىستوفېر بۇ. پۈتكهنلىگىنى بىلىدۇ
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بۈگۈن مهن ئۇلۇغ بىر خانىمنىڭ پهۋقۇلئاددە جاسارىتىنى ئېتىراپ قىلغان « 

ىرىنىڭ مهلۇم خهلقنىڭ تهقد. قارارنامىنى قولاليدىغانلىقىمنى بىلدۈرمهكچىمهن
بۇرۇلۇش نۇقتىلىرىدا شۇنداق بىر ئهر ياكى ئايال تۇيۇقسىز ئوتتۇرىغا چىقىپ، 
ئۆز خهلقىنىڭ ئازاپلىرىنى يهڭگىللىتىدۇ ۋە ئۇالرنى تۇتقۇنلۇقتىن قۇتۇلدۇرۇپ 

  .چىقىدۇ
مۇستهملىكىدىكى .  قهدىمقى مىسىردا بۇ ئادەم مۇسا پهيغهمبهر بولدى

پولشادا بۇ ئادەم ئىككىنچى جون . تون بولدىئامېرىكىدا بۇ ئادەم گېئورگ ۋاشىنگ
ئۇيغۇرالر ئۈچۈن بۇ ئادەم . تىبهتته بۇ ئادەم داالي الما بولىۋاتىدۇ. پائۇل بولدى

  »........رابىيه قادىردۇر
    

ياراتمايۋاتقان رابىيه » ئهبگاھ ئۇيغۇرالر « كونگىرېستىكى داڭلىق ئهرباپالر 
قى سۆزنى رابىيه يوقۇر. اغا جاكارلىدىخانىمغا ئهنه شۇنداق باھا بېرىپ، دۇني

  :خانىم بۇندىن ئىككى يىل ئاۋال گېرمانىيهدە بىزلهرگه ئېيتقان ئىدى
مهن ! مېنى قولالڭالر! ماڭا مهدەتته بولۇڭالر! بالىلىرىم ماڭا ئىشىنىڭالر « 

< . ئهسلىدە ھېچكىم ئهمهس، ئهمما ياراتقان ئالالھ بۈگۈن مېنى تالالپتۇ
دەپ، مېنى > ى دۇنياغا ئاڭالتسۇن، ئۇيغۇرنى ئازات قىلسۇنئۇيغۇرنىڭ درەدىن
خۇددى ھهزرىتى مۇسانى پىرئهۋننىڭ قوينىدا يېتىشتۈرۈپ، . يېتىشتۈرۈپتۇ

ى يوقۇرئاخىرى پىرئهۋنگه قارشى غالىپ قىلغان ئالالھ، مېنىمۇ ئالدىدا خىتاينىڭ 
ىندانالرغا ئورۇنلىرىغا ئۇالشتۇرۇپ، ئاندىن ئهشۇ خىتاينىڭ ئۆز قولى بىلهن ز

. سولىتىپ، بۈگۈن ئهركىن دۇنيادا ئۇيغۇرنىڭ دەۋاسىنى سۆزلهشكه يول بېرىپتۇ
ئۇ ! مهن ئالالھقا چهكسىز ئىشىنىمهن. بۇ خۇدانىڭ ئۇيغۇرغا بهرگهن ئۇلۇغ نېمىتى

لېكىن ئۆزىمىز چىڭ تۇرمىساق . بىزگه ياردەم بېرىدىغان ۋاقىت يېتىپ كهلدى
رئهۋننىڭ ئۈستىدىن غهلبه قىلغاندەك، ئاجىز ئاجىز مۇسا كۈچلۇك پى! بولمايدۇ

ئۇيغۇرمۇ ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن كۈچلۈك خىتايغا قارشى غهلبه قىلىدىغان 
ۋەتىنىمىزنىڭ مۇشۇ يېقىندىال ئازات بولىدىغانلىقىغا ئىشهنچىم ! ۋاقىت كهلدى

  »......كامىل
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. ولغان ئىدىدېمهك ئۇ ئۆزىنىڭ كىم بولغانلىقىنى ئالدى بىلهن ئۆزى بايقاپ ب
ئۇ ئۆزىنىڭ كىم بولغانلىقىنى ئۆز خهلقىگه ئاڭلىتالمايۋاتقان پهيتته، دۇنيانىڭ 

 بىزگه تالالش پهيتى يېتىپ ئهمدى. ئۆگزىسىدىكىلهر پۈتۈن دۇنياغا جاكارلىماقتا
  . نى»  توسقۇنلۇق« نى، ياكى» ياكى كۈرەش يولى « .كهلدى

نى بۆلگهن ئۇلۇغ جهڭگىۋار رابىيه قادىر دەۋرى، ئۇيغۇر ئىنقىالۋى دەۋرى
)  يولىدا لىقى مىللهتنىڭ ئازات-ۋەتهن ( بۇندىن بۇرۇنقى بارلىق . دەۋردۇر

ئۇ . توغرا ئېلىپ بېرىلغان ھهرىكهتلهر ئۆتكۈنچى تارىخقا ئائىت ھهرىكهتلهردۇر
ھهرىكهتلهر بۈگۈنكى رابىيه قادىر دەۋرى ئۈچۈن ئۇل سالغان، باشالنغۇچ قهدەم 

  .ھهرىكهتلىرىدۇر
نىڭ قولىغا خانىمئۇيغۇر ھهرىكىتىنىڭ شانلىق بايرىغى بۈگۈن رابىيه قادىر

ئۆتكهن ئىكهن، تومۇرىدا ئۇيغۇر قېنى مهۋج ئۇرۇپ تۇرغان ھهربىر ئۇيغۇر بۇ 
بايراقنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ مېڭىپ، مۇستهقىللىق ھهرىكىتى ئۈچۈن بىر 

ىلىشقا، رابىيه كىشىلىك تۆھپىسىنى قوشىشى كېرەككى، توسقۇنلۇق پهيدا ق
نى يىتىم قويۇش ئۈچۈن، يامان نىيهتلىك ئادەملهر بىلهن تىل خانىمقادىر

بۇندىن بۇرۇن . بېرىكتۈرۈپ، مىللهتنى قايمۇقتۇرۇشقا يول قويۇلمايدۇ
تهييارلىقسىز پهيتىمىزدە ياكى ئىشهنچ قىلىۋاتقان سهمىمى پهيتته، تۇزاق قويۇشقا 

ۋادىن ۋاز كهچتۈرۈشكه ئورۇنۇپ، مىللهتنى نى دەخانىمتىرىشقانالر، رابىيه قادىر
ئۇيغۇر !  ئۇالر ئۆزلىرىنى بىلىۋېلىشسۇنئهمدى. ئاالقزادە قىلغانالر بولغان ئىدى

بۇ ھهرىكهتنىڭ رىقابهتلهشكۈدەك دەرمانى ! ھهرىكىتى رىقابهتنى قوبۇل قىاللمايدۇ
ئىچكى ئاجىزلىقنى بىلىپ تۇرۇپ، يهنه مۇخالىپهتچىلىك قىلىشقا . يوق
  .ۇنغانالر، ئهلۋەتته مىللىتىمىزنىڭ دۈشمهنلىرىدىندۇرئور

- ئۇيغۇر ھهرىكىتى ئىنكار قىلىدىغانالرغا ئىنكار قىلىدىغان، ئىسپات
 ھهممىگه تهڭ ئهمدى. اليدىغانالرنى ئىسپاتاليدىغان، كهسكىن پهيتكه يېتىپ كهلدى

. ز كېرەكمۇئامىله قىاللمايدىغانلىقىمىزنى ئوچۇق ـ ئاشاكارە ئوتتۇرىغا قويىشىمى
  .رىنىڭ تهقهززاسىۋەرابىيه قادىر د! بۇ ئىنقىالپنىڭ تهقهززاسى

  
29  

  
ئېچىشقا بۇندىن بۇرۇن ئۇيغۇرالر جۇرئهت »  مۈلۈك شىركىتى - ئۆي « 
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رابىيه خانىم تۇنجى بولۇپ سىناق . قىلىپ باقمىغان بىر تىجارەت تۈرى ئىدى
ىرىنىڭ بىرىدە، بىر ئۈرۈمچى شهھرىدىكى بازار كوچىل. قىلىپ كۆرمهكچى بولدى

مهسجىدنى قايتا كېڭهيتىپ سالغان بولۇپ، قۇرۇلۇش ئىشلىرىدا، بىڭتۈەنلىك 
ئۇالر ئىقتىسادتا قاتتىق .  يۈەن قهرز بولۇپ قالغان ئىكهن300.000خىتايالرغا 

 ئۈچۈن، مهسجىدنىڭ يهر قهۋىتىنى بىڭتۈەنلىك لىقىقېيىنچىلىق تارتقان
« ق ھهققىدىكى خهۋەرنى ئاڭلىغان رابىيه خانىم   خىتايالرغا بهرمهكچى بولىۋاتقانلى

 . تىجارىتىنى مۇشۇ يهردىن باشالش قارارىغا كهلدى»  مۈلۈك شىركىتى -ئۆي 
مهسجىدنىڭ قۇرۇلۇش ئىشلىرىغا مهسئۇل كىشىلهر، تىجارەتچىلهر ۋە دىنىي 

.  قا يېقىن كىشى رابىيه خانىم بىلهن سۆھبهتكه ئولتۇرۇشتى60زاتالر بولۇپ 
جاسارىتىدىن تهسىرلىنىپ، -  رابىيه خانىمنىڭ ئاق نىيهتلىگىدىن، جۈرئهت ئۇالر

 ئېغىز ئۇنى ماختىشاتتى ۋە بهزەنلىرى ئۇنى ھاۋا ئانىغا ئوخشاتسا، -ئېغىزمۇ 
چۈنكى رابىيه خانىم . بهزەنلىرى مهريهم ئانىغا ئوخشىتىپ مهدھىيهلهيتتى

ه بىڭتۈەنلىك سىلهر بۇ مۇقهددەس جاينى نېمىشك« دەسلهپكى سۆزىدىال 
خىتايالرغا بهرمهكچى بولدۇڭالر؟ ئۇالرغا بهرگىچه ماڭا بهرسهڭالر ئهلۋەتته ساۋابى 

دەپ، ئۇالرنى ھاياجانغا سالدى ۋە مهسجىدنىڭ بىڭتۈەنلىك خىتايالرغا » بولمامدۇ 
  .بولغان قهرزىنى دەرھال تۆلىمهكچى بولدى

 بىر مىليون يۈەنگه رابىيه خانىم مهسجىدنىڭ ئىككى قهۋىتىنى. توختام پۈتتى
بۇ پۇلنى ئون يىل ئىچىدە يىلغا بۆلۈپ . ئون يىللىق ئىجارىگه ئالدى

 150يهر كۆلىمى ئىككى مىڭ كۇۋادرات مېتىر بولۇپ، . تاپشۇرۇشقىمۇ كېلىشتى
 يۈەن 300.000بۇ ئىش ئۈچۈن رابىيه خانىم . ئېغىزلىق كىچىك دۇكان سېلىندى

  . مهبلهغ سالغان ئىدى
لغان ۇ پۈتۈپ، ئهڭ ئاخىرقى بىرتال مىخ تاختىدىن سۇغۇرقۇرۇلۇش تامامهن

. نى بىكار قىلىشتىلىقىپهيتته، ئۇالر رابىيه خانىمنىڭ بۇ ئىشقا بولغان ئېگهدارچى
رابىيه خانىم دىندار كىشى ئهمهسكهن، ئۇ بېشىغا ياغلىق _ سهۋەپ ئاددى 

النىڭ مهسجىد چهگمهيدىكهن، ئۇ ھهتتا ئۇسۇلمۇ ئويناپ قويىدىكهن، بۇنداق بىر ئاي
شۇنداق قىلىپ ئۇالر بۇ جاينى باشقا . دائىرىسىگه كىرىشى دۇرۇس بولمايدىكهن
 يۈەن 300.000رابىيه خانىم سالغان . بىر تىجارەتچىگه ئىجارىگه بهرگهن ئىكهن

مهبلهغنى ئۇ كىشىدىن ئالغان بولۇپ، چامادانغا قاچىالنغان پۇل رابىيه خانىمغا 
  .  ئالدامچىلىق ئىدىبۇ بىر يوشۇرۇن. قايتۇرۇلدى
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تېخى يېقىندىال ھهر بىرىڭالر مېنى ھاۋا ئانىغا، مهريهم ئانىالرغا ئوخشىتىپ « 
نېمىال ! لكته يۈزۈمگه ئىشىكنى ياپامسىلهرئهمدى! مهدھىيلىگهن ئىدىڭالرغۇ

سىلهر ئىشغالىيهتچى خىتايالرغا بهرمهكچى _ بولمىسۇن مۇشۇ مهسجىدنى 
سىلهرچه . هنه ئۇيغۇرغا قايتۇرۇپ ئېلىپ بهردىمبولۇشقان بۇ ئۇلۇغ جاينى مهن ي

سىلهرنىڭ ئاتا ـ ئاناڭالرغا _ بولغاندا سۆيۈنگهن ھالدا بۇ يهرنى ئهشۇ خىتايالرغا 
مهن بىر ئايال ! دەھشهتلىك زۇلۇم سالغان ئهشۇ زالىمالرغا بهرگهن بوالتتىڭالر

ن شۇنى ئۇنتۇپ لېكى. بولغانلىقىم ئۈچۈن سىلهر ماڭا توغرا مۇئامىله قىلمىدىڭالر
سىلهر ! قالماڭالركى سىلهرنىڭ ئايالىڭالر، قىزلىرىڭالرمۇ ماڭا ئوخشاش ئايالدۇر

ھهرگىزمۇ ئاناڭالرنى، ئايالىڭالرنى، قىزلىرىڭالرنى ئايال بولغانلىقى ئۈچۈن 
دىنىمىز ئىسالمدا يالغانچىلىق قىلىش . ھاقارەتلىيهلمهيسىلهر، كهمسىتهلمهيسىلهر

يهنى شۇنداق بىر جايدا _  مۇشۇ مهسجىدته ئالدىدىڭالر سىلهر مېنى! گۇناھدۇر
ئالدىدىڭالركى، بۇ جايدا سىلهر گۇناھىڭالر ئۈچۈن ئالالھقا تهۋبه قىلىدىغان، 

شۇنى ! گۇناھتىن خاالس بولىدىغان شۇنداق بىر مۇقهددەس جايدا ئالدىدىڭالر
ن ئۇنتۇپ قالماڭالركى، سىلهر ئالالھ ئالدىدا مۇشۇ ئالدامچىلىق قىلغا

مهن ئالالھقا شۈكرى ئېيتىمهنكى، ئۇ مېنى ! گۇناھىڭالرنىڭ جازاسىنى تارتىسىلهر
سىلهر . سىلهردەك ئادەملهر بىلهن مۇشۇ جايدا بىرگه ياشاشقا نېسىپ قىلمىدى

يهنى مهن ياساتقان مۇشۇ جايدا پهقهت پۇل تېپىشنىال _ مۇشۇ بازاردا 
 ئۇ زەردە -» ! تىۋېلىشتىڭالرئويلىدىڭالر، شۇنىڭ ئۈچۈن مېنىڭدىن بۇ يهرنى تار

قى سۆزلىرىنى ئېيتىپ، جاۋاپمۇ كۈتمهستىن، پۇل قاچىالنغان يوقۇربىلهن 
  .چاماداننى ئېلىپ چىقىپ كهتتى

  
ئۇ مهزكۇر ۋەقهنىڭ خاپىچىلىقىدا كوچا بويالپ تۆۋەن تهرەپكه كېتىۋاتاتتى، 

ينىڭ ئۇن، دەرۋازىنىڭ يېنىدا خىتا. ئۇنىڭ كۆزىگه بىر يوغان دەرۋازا چېلىقتى
مۇشۇ ئارىلىقتىكى ئۆتۈشمه . ياغ، كۆكتات ساتىدىغان چوڭ دۇكىنىمۇ بار ئىدى
بۇ يهردىن ئاجايىپ چوڭ بىر . ئۇنى خۇددى ماگنىتتهك ئۆزىگه تارتماقتا ئىدى

 كۇۋادرات مېتىر چوڭلۇقتا 3000بۇ يهر تهخمىنهن . بوشلۇق مهيدان چىقاتتى
ئىككى قاسنىغىدا بىر . ن ئىدىبولۇپ، تاغدەك ئهخلهت دۆۋىسىگه ئايالنغا

قهۋەتلىك قاتار ئۆيلهر بولۇپ، ئادىمىزات ئولتۇرمايدىغان بوش ئۆيلهر، ئىشىك، 
 داشقال، ئهخلهت، -دېرىزىلىرى پاچاقالنغان، ئهتراپ پۈتۈنلهي پىالستىك، كۈل 
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رابىيه خانىم يهر باشقۇرۇش ئىدارىسىگه بېرىپ، مهقسىدىنى بايان قىلىۋىدى، 
دەيتتى » شهخسى كىشىنىڭ بۇنداق بىر ئىشنى قىلىشى مۇمكىنمۇ « باشلىق خىتاي 

شۇڭا ئۇ، . هتدىشى بولسا پۇلنىڭ غېمىدىال ئىدىئۇنىڭ خىزم. ئىشىنهلمىگن ھالدا
  .دەپ سورىدى ئالدىراپ» نهق پۇل بېرەلهمسىز؟ « 

يهر باشقۇرۇش . دېدى رابىيه خانىم گهپنى ئۈزۈپال_ ! ئهلۋەتته_ 
 ئارا بىر نېمىلهرنى دېيىشكهندىن كېيىن، - ئىدارىسىدىكى تۆرت نهپهر خىتاي ئۆز 

  .نى سورىدىلىقىقانچه پۇلى بار رابىيه خانىمنىڭ لىقىئۇالرنىڭ باش
 10.000نېمىشكىمۇ « ئهمما . دېدى ئۇ ئالدىراشلىقتا_  يۈەن 40.000_ 

  . دەپ پۇشايمانمۇ قىلىپ ئۈلگۈرگهن ئىدى» يۈەن پۇلۇم بار دېمىگهندىمهن 
 يىللىق 3 يۈەننى بهرسىڭىز، بۇ يهرنى 40.000ئهگهر بىزگه ئهشۇ _ 
دېدى _ هققىنى ئۆزىڭىز خىراجهت قىلىسىز بىراق ئهخلهت تازىالش ھ. ئاالاليسىز

  . خىتاي تهكىتلهپ
دا لىقىبىر نهپهر ئۇيغۇر تهرجىماننىڭ ھهمرا. ئۇالر توختامنى تهييارلىدى

رابىيه خانىم بۈگۈنكى توختام توغرىسىدا . رابىيه خانىم توختامغا ئىمزا قويدى
هتال  ئهپهندىگه سۆزلهپ بهرگهن ئىدى، ئۇ ئۆزىنىڭ پهقسىدىق ھاجى روزى
نى، ئىمزا قويغاندا لىقىنى، رابىيه خانىمغا ئىشىنىدىغانلىقىئهندىشه قىلىدىغان

ئاۋالقىدەك يولىدىن توسۇش ئهمهس، (بۇ ئۇنىڭ . دىققهت قىلىشىنىال تهكىتلىدى
رابىيه خانىمنىڭ چوڭ بالىلىرى ئۇنىڭغا مهدەت . ھىمايه قىلغىنى ئىدى) بهلكى

غلى قاخار بولسا، ھېچ ئىككىلهنمهستىن، يىگىرمه ئۈچ ياشتىكى چوڭ ئو. بېرەتتى
  . ئاپىسىنىڭ نهتىجه يارىتااليدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى

ئۇ ياخشى بىر پىالن ھهققىدە ئالته نهپهر تىجارەتچى يېقىنلىرىغا مهسلهھهت 
نى لىقىئايال كىشى پۇل تاپسا، ئۆزىنى تۇتالمايدۇ، كونترول« سالغان ئىدى، ئۇالر 

مهن قىلغان بۇ ئىشىڭىزغا خاپا ئهمهس، « ردىن بىرى ئۇال. دېيىشتى» يوقىتىدۇ 
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 36جهمى . رابىيه خانىم بۇ ئهخلهت دۆۋىسىنى قاق ئۈچ ھهپته تازىالتتى
 بېرىپ كهتمهستىن، بۇ ئهسنادا ئۇ ئۆيگىمۇ ئانچه. ماشىنا ئهخلهت يۆتكىتىلدى

ئۇ بىر ئىشقا قىزىقىپ قالسا، . ئىش مهيدانىدا قونالغۇ تهييارالپ قونۇپمۇ قاالتتى
ئهگهر ئۇ ئىشنىڭ نهتىجه بېرىدىغانلىقىغا كۆزى يهتكهن ھامان ئهشۇ ئىشقا 
كىرىشىپال قالىدۇ، شۇ ئىشنى باشلىغان كۈنىدىن باشالپ ئۇنىڭ ھاياتى ئهشۇ ئىش 

پىالن تۈزۈش، ئىشنى يۈردۈرۈش ئۇنىڭ پۈتۈن ئىچكى _ بىلهن بهنت بولىدۇ 
ئاندىن كېيىن ئۇ ئهشۇ ئىشقىال باغلىنىپ قالىدۇكى، دۇنيادا . دۇنياسىنى ئىگىلهيدۇ

ئۇ ھاياتنى بىر . ئۇ ئىشتىن باشقا بىر مهۋجۇتلۇق يوقتهك تۇيۇلىدۇ
  . دەپ قارايدۇ_ رىقابهتلىشىش

پىالنى ۋە ئۇنىڭ بۇ رابىيه خانىمنىڭ يېڭى بازار ئېچىش ھهققىدىكى 
ئهخلهتخانىنى بىر تهرەپ قىلىشى پۈتۈن ئۈرۈمچى شهھرىدە سۆز تېمىسى بولغان 

ئهخلهتلهر . دېيىشهتتى» بۇ خانىم ئهقلىدىن ئادىشىپتۇ « كىشىلهر، . ئىدى
تازىلىنىپ، بۇ يهرنى بازار شهكلىدە رېمونت قىلىپ پۈتتۈرگىچه ئورتا ھېساپ 

بازار پۈتكهندىن كېيىن، بۇ يهردە . لىندى يۈەن خىراجهت قى170.000بىلهن 
ھىچبىر زامان ئهخلهتخانا مهۋجۇت بولۇپ باقمىغاندەك، كۆزنى چاقنىتىپ 

 . تۇرىدىغان بىر گۈزەل مهنزىرە قهد كۆتهردى
 چېچهكلهر - پۈتۈن بازار مهيدانى، دەرۋازا، ئىشقىلىپ ھهممىال ياق گۈل 

يان كىشىلهر بۇنداق گۈزەل مهدەنىيهت ئىنقىالۋىدىن بۇ. بىلهن زىننهتلهندى
ئۇ دەسلهپ . مهنزىرىلىك دىكراتسيهنى تۇنجى قېتىم كۆرۈشمهكته ئىدى
ئۇالر كۆزلىرىگه . تهكشۈرۈپ تهستىقلىگۈچى ئورۇن خادىملىرىنى تهكلىپ قىلدى

ئۇالردىن . دېيىشىپ ماختىشاتتى» ھهقىقهتهن گۈزەل بوپتۇ « ئىشىنهلمىگهن ھالدا 
ا چۈشۈپ قالدۇق، چۈنكى بىز سىزنىڭ بۇ قهدەر بىز بهك ئوسال ھالغ« بىرى 

 50. نى بىلدۈرۈپلىقىدەيتتى ھهيران» قابىلىيىتىڭىزگه ئىشهنچ قىاللمىغان ئىدۇق 
بىراق ئۇالردىن .  تىجارەتچى كهسىپداشلىرىغىمۇ تهكلىپ يوللىغان ئىدى60 -

ى بازار سىز بۇ يهرن« ھهتتا ئۇالردىن بىرى، . پهقهتال ئىككى نهپهر كىشى كۆرۈنهتتى
بۇ يهرگه ! قىلىمهن دېگىچه، ئۆيىڭىزدە ئولتۇرۇپ ئېشىڭىزنى ئهتسىڭىزچۇ

بهلكىم بۇ يهرنى بهكمۇ گۈزەل بېزەپسىز، شۇڭا . ھهرگىزمۇ خېرىدار كهلمهيدۇ



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 163 

ئهى « نى ئوقۇدى، » بىسمىلالھ « ئهشۇ توختامدىن كېيىن ئۇ كۆزىنى يۇمۇپ 
ئۇ كىچىك بىر يۈك . »! بۇ تىجارىتىمنى سېنىڭ نامىڭ بىلهن باشلىدىم! ئالالھ

ئۇ رەخت توپىنى . يۆتكهشكه باشلىدىماشىنىسى بىلهن رەختلهرنى بازارغا 
ى يوقۇرئېچىۋىدى، توقۇلمىسى، سۈپىتى، نۇسخىلىرى جهھهتتىن شۇنداق 

 مېتىر رەختنى بازارغا 10.000ئۇ دەرھال . سۈپهتلىك رەختلهرنى كۆردى
» كىم بىلىدۇ بۇ بازارمۇ ئهته تاقىلىپ قاالمدۇ تېخى « ئهمما كىشىلهر . يۆتكهتتى
 مېتىر رەختنى يۆتكىگهندىن كېيىن، 10.000 قېتىم ئۈچىنچىئۇ . دېيىشهتتى
سىز بهك ياخشى قىلدىڭىز _  ئۇنىڭغا راستىنال قايىل بولغان ئىدى لىقىزاۋۇت باش

ئۇ ھهر قېتىم رەخت يۆتكهشكه بارغاندا . نى بىلدۈرەتتىلىقى دەپ مهمنۇن-
 20.000شۇڭا بۇندىن كېيىن . باشلىقنىڭ قولىغا پۇل تۇتقۇزۇپ قوياتتى

  .دىن يۆتكهش تهكلىۋىنى بهردىمېتىر
رابىيه خانىم ئهتراپتىكى نامرات خوشنىالرنىڭ قىزلىرىدىن ئوتتۇز نهپهر 

ئۇالرنى مال باھاسىنى كۈزىتىپ كېلىش ئۈچۈن شهھهرنىڭ . قىزنى ئىشقا ئالدى
باشقا دۇكانالردىكى مال باھاسىغا قارىتا ئۆز .  پۇچقاقلىرىغىچه ئهۋەتهتتى-بۇلۇڭ 

  .رنىڭ باھاسىنى تهڭشهپ تۇراتتىبازىرىدىكى مالال
  )بهتلهر . 209 -204شۇ ناملىق كىتاپ ( 

  
  )قوشۇمچه ( 
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مىللىتىمىزنىڭ ساپاسى شۇ دەرىجىگه بېرىپ يهتكهن ئىدىكى، ئۇالر دوست 
بۇ بۆلۈمنىڭ . بىلهن دۈشمهننى ھهقىقىي پهرقىتىش سېزىمىدىن تامامهن ئايرىلغان

 مىللىلىك مهزمۇندا، مىللىتىمىزنىڭ ئالدىنقى قىسمىدىكى مهسجىدكه مۇناسىۋەت
مهسجىدكه . سېزىمىنىڭ نهقهدەر ئاجىزالپ كهتكهنلىگى ئېنىق ئىپادىلهنگهن

مهسئۇل مۆتىبهرلهر دەسلهپته مهسجىد بىناسىنىڭ مهلۇم قىسمىنى بىڭتۈەنلىك 
بۇ رەزىللىكتىن رابىيه خانىم ئارىغا كىرىش . خىتايالرغا بهرمهكچى بولغان

ن بولۇپ، رابىيه خانىمنىڭ ئىقتىسادى بىلهن مهسجىد ئارقىلىق ساقالنغا
قۇرۇلۇشىنىڭ قالغان قىسمى پۈتكهندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ بۇ توختامدىن 
يېنىۋېلىشىغا، ئۇالرنىڭ ئېيتىشىچه رابىيه خانىمنىڭ بېشىغا ياغلىق 

  . چهگمىگهنلىكى، دىندار بۈۋىم بولمىغانلىقى سهۋەپ بولغان
ۈەنلىك خىتايالرغا بهرمهكچى بولۇشقانلىرىدا، ئۇ ئهجهبا ئۇالر دەسلهپته بىڭت

بۇ يهردىكى نازۇك نوقتا ! نى بايقاشمىغانمىدىئىكهنلىكىخىتايالرنىڭ كىملهر 
 -  تۇيغۇ، ئىنسانىي ھېس مىللىبهلكى ھهم . ئىمان، ئېتىقات مهسىلسىال ئهمهس

ان سهلال يوغان ئىمان يوق، داستۇرخ« خهلقىمىــــزدە . ۋىجدان مهسىلىسى ئىدى
مېنىڭ پهرىزىمچه مهزكۇر مهسجىد . (لۇق ئومۇمالشقان ئىدى» يوغان بىر نان يوق 

مهيلى قانداقال .) بولىشى مۇمكىن» خانتهڭرى جامىئهسى « نهنمىڭ كوچىسىدىكى 
بىر مهسجىد بولمىسۇن، مهسىجدال بولىدىكهن، ئالدى بىلهن دىن ۋە ئهقىدىنىڭ، 

دىنىي نوقتىدىن ئېيتقاندا ! رەك تۇيغۇنىڭ بۆشۈگى بولىشى كېمىللىئاندىن 
. مهسجىدكه خىتايالرنىڭ ئورۇنلىشىشى ئالالھنىڭ قۇرئانى بىلهن چهكلهنگهن

 نوقتىدىن ئېيتقاندا خىتايالر ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ بىرىنچى دەرىجىلىك مىللى
بولۇپمۇ بىڭتۈەنلىك خىتايالر بىزنى ئىشغال قىلغان، ۋەتىنىمىزگه . دۈشمىنىدۇر

ئهگهر . تۇرۇپ كىرگهن بىرىنچى نومۇرلۇق دۈشمىنىمىزدۇرقورال بىلهن باس
بولغان تهقدىردە، » خانتهڭرى مهسجىدى « ھېلىقى مهسجىد مهن پهرەز قىلغاندەك، 

ئۇنىڭ ئورنى بهك مۇھىم جايدا بولۇپ، ئۇ يهرگه ئورۇنالشقان خىتايالر، 
ى ئهشۇ خىتايدىن نېر. مىللىتىمىزنىڭ كۆزىگه مىق بولۇپ قادالغان بوالتتى

كهتمهي چاپلىشىپال يۈرىدىغان بهزەن نا ئهھلىلهر تۈپهيلى، خىتاي ھۆكۈمرانلىــرى 
  . سهپسهتىسىنى توقۇپ چىققان» ئىككى ئايرىاللماسلىق « 

» كۆپ پۇل بهردى « دەپال خىتايغا سېتىۋېتىش، ئۆينى » پۇلغا يارىدى « يهرنى 
. ر ۋىجدانسىزلىقتۇردەپ خىتايغا ئىجارىگه بېرىش مىللىتىمىزدە ئومۇمالشقان بى
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دەپ قالىدىغان بولسا، » ! قالسۇنكومۇنىست خىتاي يو« ر بىر خىتاي  ئهگه
ئۇنىڭ خىتاي بولىشىدىن قهتئى نهزەر، ئۇنىڭ پۇتىغا يېپىشىۋالىدىغان، ئهگهر بىر 

يهتنى ئوقۇپ، تۆرت كېلىمىنى ئهبلهخ، بىر خائىن، بىر خۇمسى ئىككى ئا
قامالشتۇرۇپ سۆزلىگهن ھامان، ئۇنى ئىمام قىلىۋېلىپ، ئۇنىڭ ئارقىسىدىن 
دوڭغۇيۇپ يۈرىدىغان بۇنداق سېزىمسىز، تۇيغۇسىز، ئهقىدىسىز كىشىلهر 
قانچىدىن قانچه كۆپ بولىدىكهن، تهقدىرىمىز ئهشۇنداق ناكهس بولۇپ 

  . يېزىلىۋېرىدۇ
كوچىسىدىكى ئهخلهتخانىنى سېتىۋېلىپ، تازىلىتىپ، رابىيه خانىم ئۈرۈمچى 

. مىللهت ئۈچۈن پۇل تاپىدىغان، ئىقتىساد مهنبهئى قىلىپ قۇرۇپ چىققان ئىدى
ئۇنىڭ كۆككه تاقاشقۇدەك ھهيۋەتلىك بىناسىنىڭ ئۇلى ئهشۇ ئهخلهتخانىدىن 

  بۈگۈنكى ئىنقىالۋى يولىمىزدىكى يولدا پۇتلىشىپ ياتقانئهمدى. باشالنغان ئىدى
 ھهرىكهتنى، دىندارالرمۇ مىللىبۇ . نۇرغۇنلىغان ئهخلهتلهرنى يهنه ئۇ تازلىماقچى

نامازنى !  خانىمغا يول بېرىشى كېرەكئهمدى، ئهپهندىلهرمۇ قىاللمىغان ئىكهن، 
ئهپهندىلهرمۇ ! مهسجىدته ئوقۇپ، ئىنقىالپتا خانىمغا ئهگىشىشلىرى كېرەك

!  خانىمغا بويسۇنۇشلىرى كېرەكئهركهكلىگىنى ئۆيدە ئىشلىتىپ، ئىنقىالپتا
خانتهڭرى مهسجىدىنى خىتايغا ساتقۇچىالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ قالماسلىق 
. ئۈچۈن، خىتاي بىلهن ئۇيغۇرنى تولۇق مهناسى بىلهن ئايرىۋېلىشلىرى كېرەك

مۇناپىقنى ئۆزلىرىگه ئىمام قىلىۋالماسلىق ئۈچۈن، دىنىي تۇيغۇسىنى، دىنىي 
 ھهرىكهت كۆك بايراقنى مىللى! ىلدۈرۈشلىرى كېرەكسېزىملىرىنى تولۇق يېت

تون قىلىپ كېيىۋېلىش بىلهنال بولمىغىنىدەك، دىن سهلال كېيىۋېلىش بىلهنال 
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ئىنسان ئۈچۈن تۇپراق ھهممىدىن مۇھىم بولغىنىدەك، مىللهت ئۈچۈن « 
زېهنىيىتىنى ھهر بىر ئۇيغۇرغا سىڭدۈرۈش » ۋەتهن ھهممىدىن مۇھىمدۇر 

. بولسۇن» دىندار « مهيلى ئۇ مىللهتنى سۆيۈشنى بىلمهيدىغان يېنىــك _ . كېرەك
بولسۇن، ئۇالر بىر سهپته » مىللهتچى « ۇ دىننى سۆيمهيدىغان ساددا مهيلى ئ

ۋەتهننى سۆيۈشلىرى ئۈچۈن بۈگۈنكى ئىنقىالۋى ! ۋەتهننى سۆيۈشلىرى كېرەك
 .غا تولۇق ئهگىشىشى كېرەكخانىمرەھبهر بولغان رابىيه قادىر

دېمهك، بۈگۈن غهرپ دۇنياسى ئۇيغۇرالرنىڭ بىر ياقلىق بولىشىنى 
ۇيغۇرالرنىڭ بىر ياقلىق بولىشى ئۈچۈن غهرپ قهلئهسىگه ئىنقىالۋى ئ. كۈتمهكته

مهشئهلنى كۆتۈرۈپ كىرگهن، ئهشۇ مهشئهلنىڭ يورىغىدا ئۇيغۇرنى غهرپكه 
بۇنى ھهربىر ئۇيغۇر !!!! مهركهز بولىشى شهرتخانىم كۆرسهتكهن رابىيه قادىر 

  !چۈشىنىشلىرى ۋە قوبۇل قىلىشلىرى الزىم
  

30  
  

كۈنى » خهلقئارا ئايالالر بايرىمى«  ـ مارت 8 ـ يىلى  1987رابىيه خانىم 
. دەپ نام بهردى» ئايالالر بازىرى « بازارغا . بازارنىڭ ئېچىلىشنى قىلدى

دىن جهلىپ تېزنى كىشىلهرگه بىلدۈرۈش ۋە خېرىدارالرنى لىقىبازارنىڭ ئېچىلغان
 ـ مارت 8!  قىزلىرى-ھهر مىللهت خانىم « قىلىش ئۈچۈن، ئۈن ئالغۇ ئارقىلىق 

ئايالالر بازىرىمىزنىڭ ئېچىلىشىغا قهدەم تهشرىپ قىلىشىڭالرنى چىن يۈرەكتىن، 
بۇنداق ئاۋازلىق ئېالن . دېگهن سادا ياڭراپ تۇراتتى» ! قىزغىن قارشى ئالىمىز

بازارنىڭ ئېچىلىشى ئۈچۈن . ئۈرۈمچىدە تۇنجى قېتىم مۇشۇ بازاردىن باشالندى
مۇھىم بولغىنى تىجارەتچىلهرنىڭ بۇ . ىدىئاالھىدە مۇراسىم ئورۇنالشتۇرۇلم

 غىچه ھېچكىم 9بىراق ئهتىگهن سائهت . بازارغا قهدەم تهشرىپ قىلىشى ئىدى
رابىيه . دەسلهپ قىلىپ بازارغا كىرگهن كىشى بىر دىۋانه بولدى. كۆرۈنمهيتتى

_  يۈەن سهدىقه بهرگهن ئىدى، ئۇ بىر ئاز ئويلىنىپ، 10خانىم ئۇنىڭغا 
خى بىرمۇ خېرىدار كهلمىگهندەك تۇرىدۇ، شۇڭا بۇ پۇلغا بىر نهرسه بازىرىڭىزغا تې
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دەيتتى رابىيه خانىم ئۈمۈتلىنىپ » ئىالھىم بۇالر بىر نهرسه سېتىۋالغىيتى « 
 رەڭ -رەڭگا . كه تۇتۇندىكۆرسۈتۈشال توپ رەختلهرنى ئېچىپ، ھهم دەرھ

ھېلىقى خانىمالر ھاياجان ئىلكىدە ھهر بىرى . رەختلهر كۆزنى قاماشتۇراتتى
پۇل ئېلىپ قايتا . يىگىرمه، ئوتتۇز مېتىردىن رەخت سېتىۋېلىشتى

  . نى ئېيتىشپ، مهمنۇن ھالدا ئۆيلىرىگه ئالدىراشتىلىقىكېلىدىغان
  

 سېتىق بۇنداق داۋامالشسا، ھايال -ئهگهر سودا . شقا باشلىدىبازار قىزى
 10ھهربىر كىشىگه « شۇڭا ئۇ دەرھال . ئۆتمهي بازار مالسىز قالىدىغاندەك قىالتتى

شۇ كۈننىڭ . دەپ تهدبىرمۇ قولالندى» مېتىردىن ئارتۇق رەخت سېتىلمايدۇ 
ئۇالر رابىيه . شلىدىئۆزىدىال تىلۋىزور، گېزىت مۇخبىرلىرى بازاردا قاينىغىلى با

. خانىمدىن بۇ بازارنى ئېچىشتىكى مهقسىدىنى سوراپ، سۆھبهت بايان قىلىشاتتى
چۈشتىن كېيىنكى تىلۋىزور خهۋەرلىرىدە رابىيه خانىم ئېكراندا كۆرۈنۈشكه 

  .باشلىدى
 ئهپهندى خىزمهتتىن قايتىپ ئۆيىگه كېلىپ، سىدىق ھاجى روزىشۇ كۈنى 

ايسىال قانالنى ئاچمىسۇن، رابىيه خانىم مىڭلىغان ئادەم تىلۋىزورنى ئاچقان ئىدى، ق
ئۇ ھاياجاندىن قولىدىكى ئىستاكاننىڭ . توپىنىڭ ئىچىدە، بازار بىر قاينام ئىدى

« مۇخبىرنىڭ بايانىدا . يهرگه چۈشۈپ چېقىلىپ كهتكهنلىكىنىمۇ سهزمهي قالدى
 ـ 8ىلهن، بويىچه خۇسۇسى مۈلكى ب) خىتاي ( رابىيه قادىر پۈتۈن مهملىكهت 

مارت ئايالالر بايرىمىنى تهبرىكلىدى، بازارغا قهدەم تهشرىپ قىلغان ئايالالرغا بۇ 
دەپ، رابىيه خانىمنىڭ ئوبرازىنى » ئېچىلىش كۈنى چوڭ سوغات بولغۇسى 

تىلۋىزور ئېكرانىدا بازارنىڭ ھهممىال جايلىرى . تېخىمۇ كۆركهملهشتۈرمهكته ئىدى
ئۇ .  ئهپهندى بازارغا چاپتىاجى روزىسىدىق ھ. تهپسىلى كۆرسىتىلهتتى

« ئۇ ئارانال، . غالىبىيهت قهھرىمانىنى تهبرىكلىگىلى كهلدى_ سۆيۈملۈك ئايالىنى 
ئۇنىڭ كۆزلىرى ھاياجان . دېيهلىدى» ! سۆيۈملۈك ئايالىم! سهن بىر مۆجىزە

  .ياشلىرى بىلهن نهملهنگهن ئىدى
بىر ئادەم قاينىمىغا بىر زامانالردا سېسىمچىلىق، ئهخلهت دۆۋىسى بۈگۈن 

ئاۋال بۇ . بۇ رابىيه خانىمنىڭ نهتىجىسى ئىدى. بۇ بىر ھهقىقهت ئىدى. ئايالندى
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. گه قايتىپ كهلگهنلىرىدىمۇ، يېڭى پىالنالر ئۇنىڭ كۆز ئالدىدا تۇراتتى ئۇ ئۆيى
. ئېچىشنى ئوياليتتى»  مۈلۈك شىركىتى -ئۆي « ئۇ چوڭ بىر بىنا سالدۇرۇشنى، 

ئايال بولۇپ، مىليونېر بولۇشقا تهمشىلىپ قالغان » باي «  ـ يىلىال 1987ئۇ 
  .ئىدى

وي، ئىناۋەت، نوپۇز تاپىدىكهن، ئهگهر بىرەر ئۇيغۇر خهلق ئىچىدە يۈز ـ ئابر
ھۆكۈمهت شۇ ئارقىلىق . ھامان ئۇ، بىرەر ھۆكۈمهت دائىرىسىگه كىرگۈزىلىدۇ
ھهم نوپۇز ئىگىلىرىنى . نوپۇز ئىگىسىنى ئىدارە قىلىدۇ ۋە ئۆزلىرىگه تارتىدۇ

  .ى ئۆستۈرىدۇيوقۇريهنه ئۇنى بارغانسىرى . ئۆزلىرىگه باغالپ تۇرىدۇ
نى ئاچقاندىن كېيىن، كىشىلهر » ايالالر بازىرى ئ«  رابىيه خانىم مۇشۇ 

شۇ سهۋەپتىن ئاپتونوم رايونلۇق . نهزىرىدە ھۆرمهتكه سازاۋەر بولماقتا ئىدى
ھۆكۈمهت ئهزالىرى رابىيه خانىمنى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خهلق قۇرۇلتىيىغا 

دەپ »  ـ مارت بايراقدارى 8« ھهم . بهش يىللىق خهلق ۋەكىلى قىلىپ تهيىنلىدى
رابىيه خانىمنىڭ قۇرۇلتايدىكى ئورنى، خهلق . ى ئۈنۋان تهقدىم قىلدىيوقۇر

خهلق ۋەكىلى . بىلهن ھۆكۈمهت ئارىسىدا ۋاستىچىلىك رول ئوينىغۇچى ئىدى
بولغان كىشى، ھۆكۈمهتنىڭ يۈرگۈزمهكچى بولغان سىياسهتلىرىنى، ياكى 

ى ۋە خهلقنى يۈرگۈزىلىۋاتقان تۈزۈملىرىنى خهلققه توغرا چۈشهندۈرگۈچ
ئۇالر كوممۇنىستىك تۈزۈمنىڭ ئهڭ ئهۋزەل . تىنچالندۇرغۇچى كىشىلهر ئىدى

  .نى خهلققه بىلدۈرەتتىئىكهنلىكىتۈزۈم 
يهنى _  رابىيه خانىمنىڭ ھۆكۈمهتتىكى ئابرويى ئۆسكهنسىرى خهلق ئىچىدە 

خىتايغا « دەپ چوقۇنىدىغان كىشىلهرنىڭ نهزىرىدە »  شهخىس مىللى« ئۇنى 
  . دەيدىغان قاراشمۇ ئالغا سۈرۈلمهكته ئىدى» ىپ كېتىۋاتىدۇ باغلىن

ى دەرىجىلىك ھۆكۈمهت خادىملىرى ئااليتهن رابىيه خانىمنىڭ يوقۇرئارىالپ 
ئۇنىڭ كهلگۈسىدە .  باردى قىلىشنى قويۇقالشتۇراتتى-ئۆيىگه كېلىپ، كهلدى 
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- ۋەتىنىمىزنىڭ توپراق كۆلىمى قان« بىر قېتىم ئۇ ھۆكۈمهت كادىرلىرىدىن 
» چىلىك؟ نېمه سهۋەپتىن ئۇيغۇر دېهقانلىرى بارغانسىرى نامراتلىشىپ كېتىدۇ؟ 

ئۇنىڭ بۇ سۇئاللىرىغا جاۋابهن بىر خىتاي كادىر . دېگهندەك سۇئالالرنى سورىدى
مهن سىزنى بهك « پ كۈلۈپ تۇرۇپ مۇنداق دېگهن ئىدى يوتىسىغا شاپىالقال

بىز سىزنى . لېكىن سىز ھهققانىيهتچى! سهبرىسىز ئايالكهن دەپ قارايمهن
بىزمۇ بهزەن مهسىلىلهرنى تۈزۈتۈش ! ئۆزگهرتهلىشىمىزنى ئۈمۈت قىلىمىز

بىراق بۇ ! ىغا يولاليمىزيوقۇرئهگهر ھهل قىاللمىساق، . ئۈچۈن تىرىشىمىز
بىز شۇنىمۇ !  سىز سىرتقا ئاڭلىتىپ قويسىڭىز قهتئى بولمايدۇئىشالرنى

ئهمما سىز !!!  تۇيغۇ بىلهن يۇغۇرۇلغانكهنسىزمىللىبىلىمىزكى سىز بهكمۇ 
ھهممىدىن بۇرۇن خىتايالر بىلهن ئۇيغۇرالرنىڭ دوستلۇق مۇناسىۋىتىنىڭ 

  . »! كۈچلىنىشى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشىڭىز كېرەك
ان بوالي، لېكىن ھهممىمىز مۇشۇ يهردە ئېيتىشقان مهن ئىتائهتچ! بولىدۇ_ 

 دېدى -! ىمىز كېرەككۆرسۈتۈشمهسىلىلهرنى ھهل قىلىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق 
ھهممهيلهننىڭ يۈزلىرىدىن مهمنۇنىيهتلىك تۇيغۇلىرى كۆرۈنۈپ . رابىيه خانىم
  .تۇراتتى

ى يىغىندىن كېيىن رابىيه خانىم ئۆيىگه قايتىپ كېلىپ، ۋەتهننىڭ ھازىرق
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 تۈركىستاندا يېقىنقى ۋاقىتالردا خىتايغا قارشى كۆتۈرلۈش مۇمكىن شهرقى_ 
بۇنداق قىرىلىپ . ئهگهر شۇنداق قىلساق، پۈتۈنلهي قىرىلىپ كېتىمىز. ئهمهس

. مۇميۈزلۈك قوزغىلىپ چىقىشمۇ خهتهرلىكئو. ئۆلۈش ھهل قىلغۇچ چارە ئهمهس
ئهگهر ئىنقىالپقا رەھبهرلىك . چۈنكى خىتايالر خهلقىمىزنى قىرىپ تاشاليدۇ

شۇ يهردە ۋەتهن ! قىلغۇچى كىشى بولىدىكهن، ئۇ چهتئهلگه چىقىپ كېتىشى كېرەك
 ـ 1972 ـ يىلىدىن 1949_ مهسىلهن ئااليلۇق . خىزمىتىنى ئىشلىشى الزىم

ئهشۇ ھهرىكهتكه . ېتىم چوڭ قارشىلىق ھهرىكىتىنى كۆردۈم ق60چه لىقىيى
 كىشى ئۆلتۈرۈلدى ۋە يېرىم مىليون ئادەم 360.000قاتناشقانالردىن تهخمىنهن 

  ......جازا الگىرلىرىغا مهھكۇم بولدى
  :يهنه بىر زىيالىمۇ سۆز قىلىپ مۇنۇالرنى بايان قىلـدى 

نى ئېتىش ھېچقانداق ھهرىكهتكه يولباشچى بولۇۋېلىش، ئۆلۈمگه ئۆزى_ 
مهن بۇ ! ئىش يوشۇرۇن ئېلىپ بېرىلىشى كېرەك. نهتىجىلىك ئىش ئهمهس

چۈنكى سىز ! بۇ سىزنىڭ ئىلكىڭىزدە رابىيه. ئىشالرغا يېتهكچى بواللمايمهن
شۇنداق بىر ئايالسىزكى، زۆرۈر بولغان ئاالھىدىلىك، ساالھىيهت، كۈچلۈك 

مهنمۇ ئهمهس، سىزنىڭ . اليسىزسىز بۇ ئىشنى قىال! خارەكتىر سىزدە مهۋجۇت
يولدىشىڭىز سىزگه مهسلهھهت . يولدىشىڭىزمۇ ئهمهس، پهقهت سىزال قىالاليسىز

اليههلهرنى -بېرەلهيدۇ، تهكلىپ بېرەلهيدۇ، يېزىپ، سىزىپ، پىالن
  ! ..... سىزال بۇ ئىشنى يالغۇز ۋۇجۇتقا چىقىرااليسىــــز. كۆرسىتهلهيدۇ

كى ئهشۇ دوستالرنىڭ كۆزقارىشى، بهلكى بهل» چهتئهلگه چىقىپ كېتىش « 
لېكىن رابىيه خانىم ھهرگىزمۇ ئۇنداق ! ئۇالر بۇ قاراشلىرىدا ھهقلىقتۇر

  !قارىمايتتى
  )بهتلهر.216- 209شۇ ناملىق كىتاپ (  

  
  )قوشۇمچه ( 
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رابىيهخانىمنىڭ رابىيه قادىر بولۇپ، دۇنياغا قهد كۆتىرىشىدىكى نۇرغۇن 
هشۇ ئهخلهتخانىنى، ئهشۇ تاشالندۇق، سېسىمچىلىق ئ_ ئىچكى ئامىلالردىن بىرى 

تۇپراقنى مهبلهغ، ئهقىل، كۈچ، جاسارەت سهرپ قىلىپ ، ئۇيغۇر مىللىتى ئۈچۈن 
ئىقتىساد، سهرمايه توپاليدىغان ئۇلۇغ بىر ماكانغا ئايالندۇرىشى بولۇپ 

ئۇ . بۇ ئۇنىڭ تىكلىنىشىدىكى تۇنجى قهدەم، بىرىنچى بالداق ئىدى. ھېساپلىنىدۇ
غا ئايالندۇرۇپ، خورالنغان ئانا تۇپراقنى، » ئايالالر بازىرى « ئهشۇ ئهخلهتخانىنى 

نامىغا كهلتۈرىشى، ئۇنىڭ غالىبىيىتىدىن دەرەك » گۈزەل ئانىالر« _ئايالالر 
خىتاي ھۆكۈمىتى خهلقمىز ئىچىدىن چىققان « ئۇ ئۆزى ئېيتقاندەك . بېرەتتى

. »قونچاق قىلىپ، بوينىدىن باغاليتتى نوپۇز ساھىبىنى ئۆزلىرىگه ئىشلهيدىغان، 
ئۇنى مهنسهپ . ئهمما خىتاينىڭ بۇ ھىلىسى رابىيه خانىمغا كهلگهندە كارغا كهلمىدى

جهھهتته ئۆستۈرۈپ، خىتاي دۆلىتىنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن خىزمهت قىلىدىغان، 
بىراق ئۇ ھهر قېتىمقى ھۆكۈمهت يىغىنىدا . يالالنما خادىم قىلىۋالماقچى ئىدى

 سىدىق ھاجى روزىان ئىشالر ئۈستىدە، ئوت يۈرەك ئۇيغۇر مللهتچىسى بولغ
ئۇ پهقهتال مىللهت ئۈچۈن، مىللهتنىڭ پايدىسى . ئهپهندى بىلهن مۇزاكىرە قىالتتى
چۈنكى . ئۇنى خىتاي ئۆزلىرىگه باغلىيالمىدى. ئۈچۈن، مېهنهت سهرپ قىالتتى

ياراتقۇچىنىڭ ئىرادىسىگه ئۇ پهقهتال . ئۇنى ياراتقۇچى ئهشۇنداق ياراتقان ئىدى
 ئۈچۈن، لىقىياراتقۇچىنىڭ ئىرادىسى ئۇنىڭ روھىدا زۇھۇر قىلغان. بويسۇناتتى

ئۇ خىتايغا يېلىنىپ، . ئۇ ئۆز مهيلىچه، كىشىلىك ئارزۇ بىلهن ياشىيالمىدى
نى كۆزلهپ ئالغا قاراپ مېڭىلىۋەرگهن بولسا، لىقىبۇيرۇققا ئىتائهت قىلىپ، ئۆز باي

بهلكى ئۇ خهلق ئىچىدىمۇ، .  خهتهرگه يولۇقمايتتى-يىم ئۇ ھېچقانداق خې
ھاكىمىيهت قاتالملىرىدىمۇ نام، ئاتاققا، نوپۇزغا ئېرىشىپ، ھوزۇر ھاالۋەتته دەۋر 

  . سۈرەتتى
چۈنكى ئۇنىڭ كىشىلىك . خىتايغا يېلىنمىدى. لېكىن ئۇ ئۇنداق قىلمىدى

. ايلىقنىال كۆزلىمىدىئۇ ب.  خىتايغا قارشى يېقىلغان بىر ئاتهش ئىدىلىقىمهۋجۇت
 ئۈچۈن تاپماقچى لىقىچۈنكى ئۇ بايلىقنى ئۆز مىللىتى ئۈچۈن، مىللىتىنىڭ ئازات

دىن ئاخىرى ۋاز لىقى ئورنىدىن، تاپقان بايسىياسى ئىرىشكهنشۇڭا ئۇ . ئىدى
 ھهرىكهت قىلىشىغا، ئۇلۇغ مهقسهت مىللىچۈنكى مهنسهپ، بايلىق ئۇنىڭ . كهچتى

ئاخىرى ئۇ ئۆز ۋۇجۇدىدىكى ئالالھ . هسقاتمىغان ئىدىئۈچۈن كۈرەش قىلىشىغا ئ
ئۇ ئۆزىنى . ئورۇنالشتۇرغان مهجبۇرىيهتنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىدى
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نۇھنى كوككه تاقاشقان تۇپاندىن ساقلىغان ئالالھ، نهمرۇتنىڭ ئاسمان پهلهك 

دىكى لهھهڭنىڭ ئوت بارخانىدىن ئىبراھىمنى قۇتقازغان ئالالھ، يۇنۇسنى دېڭىز
قارنىدا ھايات ساقلىغان ئالالھ، موسانى پىرئهۋننىڭ قوينىدا ياشىتىپ، ئۇنىڭ 

دا ئىسرائىل ئهۋالدىنى نىل دەرياسىدىن ئۆتكۈزگهن ئالالھ، لىقىيول باشچى
مۇھهممهد ئهلهيهىساالمنى جاھىل ئهرەپ خهلقىنىڭ دۈشمهنلىكىدىن غالىپ 

ە بىر يېتهكچىنى ئهۋەتىپ، ئهشۇ قهۋمنى قىلغان ئالالھ، ھهر ئهسىردە، ھهر قهۋمد
نى ئۇيغۇر خانىمزۇلۇمدىن قۇتقۇزۇشقا ۋەدە قىلغان ئالالھ بۇ ئهسىردە رابىيه قادىر

  !قهۋمىگه يولباشچى قىلىپ ئهۋەتكهن بولسا ئهجهپ ئهمهس
 ئۇنى ئالالھ دۈشمهننىڭ زىندانىدا خۇددى ئوتنىڭ ئىچىدە پاختىنى 

ە ئۈچۈن شۇنچه قىيىن ھادىسىلهرنى ئوڭۇشلۇق بهند. ساقلىغاندەك ساقالپ قالدى
! بىلهن بىر تهرەپ قىالاليدىغان ئالالھ، ئىچىمىزدىكى زەھهرنى تازىالشقا قادىردۇر
! ئارىمىزدىكى ياۋا تۇگڭۇزدەك ۋەھشى قارا نىيهت ئادەملهرنى ئوڭشاشقا قادىردۇر

ىت قىلىشقا چ - يېنىمىزدىكى تۇلكىدەك خۇمسىالرنىڭ نهيرەڭلىرىنى بىت 
ئىشىتنىڭ ئارقىسىدىنمۇ _ ئهتراپىمىزدىكى قويدەك كالۋا ! قادىردۇر

ئهگىشىدىغان، بهتنىيهت قاۋان تۇڭگۇزالرنىڭ ئارقىسىدىنمۇ ئهگىشىدىغان، 
چىلبۆرىلهرنىڭ ئارقىسىدىنمۇ ئهگىشىدىغان، سهركىنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ، 

ز پۇتلىرى بىلهن قۇشخانىغا ئۆز تۇياقلىرى بىلهن بېرىپ، قاسساپنىڭ كانارىغا ئۆ
كه، ھهقنى كۆرسۈتۈشئېسىلىدىغان قويدەك كالۋا ئاۋام خهلقىمىزگه ھهقنى 

  !. سۆزلىتشكه، قهلبىنى يورۇتۇشقا قادىردۇر
خۇمسىالرغا ۋىجدان، نامهرتلهرگه نومۇس، بهتنىيهتلهرگه تهۋپىق، قارا 
 كۆڭۈللهرگه ھىدايهت، قورقۇنچاقالرغا جاسارەت، ئاچكۆزلهرگه قانائهت ئاتا

نىڭ يولىدىكى توسقۇنالرنى ئېچىۋېتىشكه خانىمقىلغۇچى ئالالھ، رابىيه قادىر
  !.مىللىتىمىزنىڭ ئازاتلىق يولىنى ئېچىۋېتىشكه قادىردۇر! قادىردۇر
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رابىيه خانىم يهنىمۇ ئىلگىرلىگهن ھالدا، تېخىمۇ ياخشىراق ئىشالرنى ۋۇجۇتقا 
الدۇرۇشنى، بىنانىڭ ئارقا ئۇ چوڭ بىر سودا سارىيى س. چىقىرىشنى خااليتتى

. تهرىپىگه ئىشچىلىرى ئۈچۈن ئائىلىلىكلهر بىناسى سالدۇرۇشنى پىالناليتتى
پۈتۈن خىتاي بويىچه شهخسىلهر ئۈچۈن، تېخى ئىككى قهۋەتلىك بىنا سېلىشقىمۇ 

ئىددىيه « رۇخسهت قىلىنمىغان بىر چاغ بولۇپ، بۇنداق ئىگىز بىنا سېلىش 
ئۇ پىالنلىرىنى ۋاقتىنچه يولدىشى . ۇپ ھېساپلىناتتىبول» جهھهتتىن خاتا قاراش 
چۈنكى ئۇ ئۆزىنىڭ .  ئهپهندىگىمۇ ئاشكارە ئېيتمىغان ئىدىسىدىق ھاجى روزى

 .ئالدىنئاال پىالنىغا يولدىشىنىڭ قارشى تۇرىدىغانلىقىنى بىلهتتى
ئۇ پىالنلىرىنى پۇشۇرىۋالغاندىن كېيىن، ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهي ئىككى يۈز 

غا ئۆزئارا ئۇچرىشىش ئۈچۈن » ئايالالر بازىرى « ارەتچىنى ئۆزىنىڭ نهپهر تىج
ئۇ بۇ يهرگه يىغىلىشتىكى مهقسهتنى قىسقىچه بايان قىلىپ مۇنداق . تهكلىپ قىلدى

  :دېدى
ئهگهر ھهر بىرىڭالر خالىساڭالر، بىز بىرلىكته ئىش قىلساق، كۆپ سهرمايىگه 

ۇتالىغۇدەك چوڭ بىر تىجارەت ئېرىشهلهيمىز، مىڭلىغان تىجارەتچىلهر دۇكان ت
  .بىناسىمۇ قۇرۇپ چىقااليمىز، بۇ بۈگۈن بۇ يهرگه يىغىلىشتىكى مهقسهت 

  :قهشقهردىن كهلگهن بىر سودىگهر سۆز ئېلىپ مۇنداق دېدى
مۇشۇ . سىزنىڭ تاالنتىڭىز، تىجارەتتىكى ماھارىتىڭىز ھهققىدە تاالش يوق_ 

لېكىن ھهر قېتىم . ياراتتىڭىزئايالالر بازىرىدا سىز ناھايىتى كۆپ نهتىجه 
مۇشۇنداق نهتىجىگه ئېرىشهلهيمهن دەپ قارامسىز؟ ھۆكۈمهت شهخسىلهر ئۈچۈن 

شۇنىڭ ئۈچۈن مهن . بۇنداق بىر چوڭ سودا بىناسى سېلىشقا رۇخسهت قىلمايدۇ
  .ھهر ھالدا بۇ چوڭ تىجارەتكه قېتىلمايمهن 

 بىلهن بىرگه يهتته ان كىشىلهرنىڭ ھېچ بىرى رابىيه خانىمغبۇ يهرگه توپالن
رابىيه خانىم ئۆيىگه . قهۋەتلىك چوڭ بىر سودا بىناسىنى سالدۇرۇشقا قېتىلمىدى

ئۇ بۇ . قايتقاندىن كېيىن، الزىملىق ھهممه ماتىرىيالالرنى تهييارلىدى
 خىتاي جاڭغا سېكرىتارى ىنىڭلىك پارتىكومشهھهر ئۈرۈمچى ماتىرىيالالرنى
ت ئورنى، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ نىڭ خىزمه جاڭخىتاي. كۆرسهتمهكچى

رەئىسى ۋە كوممۇنىسىت پارتىيسىنىڭ باش سېكرىتارىنىڭ خىزمهت بىناسى 
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ى يوقۇرسېكرىتار ئايال رابىيه خانىمنىڭ مهقسىدىنى بىلگهندىن كېيىن، ئۇنى 
  . ڭنىڭ ئىشخانىسىغا باشالپ ئېلىپ چىقتىقهۋەتتىكى جا

ى ئىشخانىنىڭ ئالدىدىال تۇرغان رابىيه ياردەمچىس جاڭنىڭ سېكرىتار 
ى قل ئىشخانىغا قايتىپ كىرىپ، باشلىئۇ دەرھا. خانىمنى كۆرۈپ چۆچۈپ كهتتى

بۇ ھۆكۈمهت بىناسىغا قانداقالرچه كىرەلىگهن، « باشلىق . بىلهن پىكىرلهشتى
نى كۆرمهكچى بولدى ۋە ئىشخانىغا كىرىشكه تهكلىپ » ئايال قورقۇمسىز تهلۋە 

رابىيه خانىم ئۇنىڭ ئىش ئۈستىلىنىڭ يېنىغا يېقىن كهلگهندە، ئۇ تاماكا . قىلدى
تۈتۈنىدە ساغىرىپ كهتكهن، ھىڭگىيىپ تېشىغا چىقىپ تۇرىدىغان، ئارا 

  :چىشلىرىدەك ئوقۇر چىشلىرىنى چىقىرىپ تۇرۇپ
بىنا دېگهن نېمه ئۇ؟ سىز بۇ قۇرۇلۇشنى يالغۇز بىلهمسىز، ئىگىز، چوڭ _ 

قانداق ۋۇجۇتقا چىقىرااليسىز؟ شۇ بىنانى سالدۇرۇشقا راستىنال ئىشهنچ 
ىڭىز قڭىزنى قۇرۇپ چىققانلى»  ئايالالر بازىرى« قىلىۋاتامسىز؟ بىز سىزنى، 

ئويلىشىمچه سىز . ئۈچۈن ياخشى كۆرسهك، سىز بهكال ئاينىپ كهتكهندەك قىلىسىز
 - ۇرغۇ دەيمهن، بۇ راستمۇ؟ ئهگهر بۇ راست بولسا، سىز ئهسلىدە ئېتىز ئۇيغ

ئېرىقتا كهتمهن چېپىشىڭىز ۋە بالىلىرىڭىزغا ئۇماچ قاينىتىپ بېرىشىڭىز كېرەك 
  . دېدى ئاچچىق تهئهددى قىلىپ-! ئىدى

  :ئۇنىڭ سۆزلىرىگه كىرپىكمۇ قاقماي تۇرۇپ جاۋاپ بهردى رابىيه خانىم
شۇنداق ئىگىز بىنانى كۈچ، قابىلىيهتكه ئىگه كىشىلهرال سىزچه بولغاندا ئه_ 
 ئېرىقتا كهتمهن -پهقهت ئېتىز .  دېگهن سۆزىڭىزدە ھهقلىقسىز-ساالاليدۇ

 -چېپىپ، ئۇماچ قاينىتىپ ياشىغان كىشىلهر، سىز ئېيتقان يېتهرلىك كۈچ 
لېكىن سىز . قارىشىمچه سىز ئاچچىقالۋاتىسىز! قابىلىيهتكه ئىگه كىشىلهردۇر

ىلىشىڭىز كېرەككى، بۇنداق ئىگىز بىر بىنانى سالدۇرۇش ئىشى ماڭا قىيىن ب
  ! سهئهم

سېكرىتارىغا غهزەپلهنگهن ھالدا، رابىيه خانىمنى سىرتقا  مۇئاۋىن جاڭ
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لېكىن رابىيه خانىم ئۆيىگه كهتمهستىن، ئاپتونوم رايونلۇق مهركىزى ھۆكۈمهت 

 ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىن  ئۇيغۇرئاپتونۇم رايونلىقئۇ. ى بولدىبىناسىغا كىرمهكچ
ۋاڭ شهھهر قۇرۇلۇش خۇ.  بىلهن كۆرۈشمهكچى باۇجاڭۋاڭخۇخىتاي ، رەئىسى

ئۇدا بىر ھهپته . بىراق قاراۋۇلالر ئۇنى كىرگۈزمىدى. ئىشلىرىنى تهستىقلهيتتى
تىگه ۋاڭنى يولدا توسۇش نىيىخۇجېدەللىشىپمۇ نهتىجه چىقمىغاندىن كېيىن، 

  .كهلدى
 قاپاقلىرى ساڭگىالپ -پولو يۈز، كۆز _ . ئاخىرى كۈتكهن ۋاقىت يېتىپ كهلدى

ئۇ ماشىنىسىغا . كهتكهن بىر سهت خىتاي خىزمهت بىناسىدىن ئايرىلدى
ئولتۇرغىچه ئارىلىقتا رابىيه خانىم ئۇنىڭ ئالدىغا ئالدىراپ كېلىۋاتاتتى، ئۇ 

نى كۆرگهندىن كېيىن، ئىككى قولىنى لىقىرابىيه خانىمنىڭ ئۆزىگه قاراپ كېلىۋاتقان
  .ئىگىز كۆتۈرۈپ، جايىدا جىم تۇرۇشقا ئاگاھالندۇردى

  :رابىيه خانىم ئۇنىڭغا سۇئال قويدى
مۇشۇ ئۆلكىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى بولىسىزغۇ، ئۇنداقتا _ سىز بىزنىڭ _ 

  نېمىشكه بىر ئۇيغۇر ئايال بىلهن سۆزلىشىشنى خالىمايسىز؟ 
   خانىمنى تۇنىدى بولغاي، ئالدىراپ، تېنهپ  ئۇ دەرھال رابىيه

 دېدى ئۆزىنى تۇتىۋالغان -ھه، مهن سىزنى تىلۋىزوردا كۆرگهن ئىدىم _ 
  .ھالدا

ئۇ قولىدىكى تىجارەت بىناسى قۇرۇلۇش پىالنىنى تولۇق   جاسارەت بىلهن 
  :  ۋاڭغا ئۇزاتتى  ۋەخۇ

 مۇشۇ قهغهزگه سىز ياخشى بىر ئادەمدەك كۆرۈنىۋاتىسىز، ئۆتۈنۈپ قاالي،_ 
ئهگهر رەت قىلسىڭز، مهن سىزنى ھېچقاچان ئارام ! ئىمزا قويۇپ بېرىڭ

  : ئۇ ھېچنىمىنى ئاڭقىرالمىغاندەك تېڭىرقاپال قالدى ۋە.  دېدى–تاپقۇزمايمهن 
 دېدى، رابىيه خانىمنىڭ مهقسىدىنى بىلمهكچى –زادى نېمه قىلماقچى سىز _ 
  .بولۇپ
  .ىر بىنا سالدۇرماقچىمهن يهر سېتىۋېلىپ، ئۇ يهرگه ب_ 
  .سىز بىر ئايال تۇرۇپ بىنا سالدۇرماقچىمۇ؟_ 

ئۇ قايتا، قايتا تهكرارلىدى ۋە قهغهزنى ۋاراقالپ قاراپمۇ قويماقسىتن ئىمزا 
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ى يۈسۈپ ئهيسانىڭ قت بىناسىدىن شهھهر باشلىرابىيه خانىم ھۆكۈمه
 ئىمزا ئۇ_  بىلهن بولغان سۆزلهرنى ئېيتىپ ۋاڭ خۇئىشخانىسىغا كىرىپ، 

 دېدى -دى سىزمۇ ئىمزا قويۇۋەتكهن بولسىڭز مقويۇپ بولدى، ئهپهندىم ئه
دى ئۇ رابىيه خانىمغا قاتۇرۇپ قويغان تاشتهك يېقىمسىز قارى. مهغرۇر كهيپىياتتا

  : ۋە
ھهمدە .  دەپ سورىدى-راستىنال بىر چوڭ بىنا سالدۇراالمسىز؟ _ 

ىۋىدى، ئۇ پىالنىنى يولدىشىغا بايان قىلشۇ كۈنى ئاخشىمى . ئىمزاسىنى قويدى
 :كۈتكهندەكال ئىنكاس قايتۇردى 

ھهر كىم ئۆزىگه چۇشلۇق دۇكان، تىجارەت ! سهن بۇنى قىاللمايسهن رابىيه_ 
لېكىن سهن بۇندىن بۇرۇن ھېچكىم ئويلىمىغان، ئادەتتىن . لهن مهشغۇلبى

زادى قانداق قىلىپ بېجىرەلهيسهن . تاشقىرى ئىشالرغا ئورۇنۇپ يۈرىسهن
  . مۇشۇنداق يوغان ئىشنى؟  قانداق ھۆددىسىدىن چىقااليسهن؟

 ئهپهندى ھهتتا بىناغا ئۇل قويۇلۇپ بولغانغا قهدەر رابىيه سىدىق ھاجى روزى
نىمنى بۇ ئىشتىن قايتۇرۇشقا تىرىشتى ۋە ئۆزىنىڭ پىكرىنى ياقاليدىغان خا

  .يېقىنلىرىنى ئۆيگه باشالپ كېلىپ، بىرلىكته تهكلىپ بېرەتتى
  

وڭ مۇھىم ئۇ مهزكۇر ئىككى چ. رابىيه خانىم يهنه جاڭنىڭ ئىشخانىسىغا باردى
ىنى قىغانلىىنانىڭ قۇرۇلۇشىنى قولاليدىنى ۋە ئۇالر بقكىشىنىڭ ئىمزا قويغانلى

بىلگهندىن كېيىن، بېشىنى قامالالپ تۇرۇپ يۈسۈپ ئهيسانى غايىبانه قاغاپ 
ھهي قاپاق باش « ئۇ قۇرۇلۇش پىالنلىرىنى ۋاراقالپ كۆرگهندىن كېيىن، . كهتتى

ھهمدە . قى ئىككى باشلىقنى تىللىۋەتتىيوقۇر دەپ، ئىمزا قويغان - »  ! ساراڭالر
  .ئامالسىز ئىمزا قويدى

 رەئىسىنىڭ لۇق ھۆكۈمهتنىڭ مۇئاۋىنۈنى ئۇ ئاپتونوم رايونكېيىنكى ك
ئهمهلىيهتته . ى ئىدىقى بىر ئۆلكىنىڭ  چوڭ باشلىئۇ نامدا. ئىشىكىنى چهكتى

ى ق ئويۇنچى ئهمهلدارلىرىنىڭخىتاي پارتىيه  قول ئاستىدىكىبولسا، ئۆزىنىڭ 
 لهراغلىق ئادەم بېيجىڭغا بىۋاسته ببۇ ئۆلكىدىكى پارتىيه باشلىقى خىتايالر. ئىدى

 رەئىس مهزكۇر  مۇئاۋىن. ئۆلكىنىڭ ئىشلىرىنى ئۆز ئالدىغا بېجىرەتتى بولۇپ، 
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سىزنىڭ بۇ بىنانى سااللمايدىغانلىقىڭىز ناھايىتى ئېنىق، بىراق باشقىالر _ 
لىرىنى  دېدى لهۋ- ئىمزا قويغانكهن، شۇ سهۋەپتىن مهنمۇ ئىمزا قويۇۋېتهي 

  .ئوماققىنه بىر يالىۋېتىپ
رابىيه خانىم قۇرۇلۇشقا ئائىت ھۆججهتلهرنى يهر باشقۇرۇش ئىدارىسىدىكى 
تۈرلۈك بۆلۈملهرگه كۆرسهتكىنىدە، ئۇالر ھهر قايسىلىرى ئۆزلىرىنىڭ رابىيه 

ھهر قېتىم ئۇ . خانىمغا بولغان ھۆرمهت ۋە ئۇلۇغالش تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلهيتتى
ارىتى بىناسىنىڭ كارىدورىدا پهيدا بولغىنىدا، نازارەتتىكى بىناكارلىق ناز

خىزمهتچىلهر ئۇنى كۆرۈشكه ۋە ساالملىشىشقا ئالدىراپ ئىشخانىلىرىدىن 
  . چىقىشاتتى

دىكى دۇكانلىرىنى ئىجارىگه » ئايالالر بازىرى « رابىيه خانىم ئاخىرقى قېتىم 
لگۈسىدىكى يېڭى تىجارى ئېلىپ تىجارەت قىلىۋاتقان، تىجارەتچىلهرنى يىغىپ، كه

ئىشالرغا مهبلهغ سېلىشقا، يېڭى قۇرۇلماقچى بولغان تىجارەت بىناسىدىن دۇكان 
ئۇالرنىڭ ھهممىسىال رابىيه خانىم بىلهن . سېتىۋېلىشقا تهكلىپ بهردى

كۆپچىلىكنىڭ ئاۋازى بىلهن ئىشالر رابىيه . نى بىلدۈرۈشتىلىقىھهمكارلىشىدىغان
  .لىق تهرەپكه يۈزلهندىخانىمنىڭ كۈتكىنىدەك پايدى

چوڭ بىر . رابىيه خانىمنىڭ ئالدىدا يهنه نۇرغۇنلىغان تاشلىق يول ياتاتتى
بىنا سالدۇرۇش ئۈچۈن ئىمزا قويىدىغان، تامغا باسىدىغان يهنه نۇرغۇنلىغان، 

ئهپسۇسكى ئۇ ئۆزى ئارزۇ قىلىپ ئاران . چوڭ ـ كىچىك ئىدارىلهر بار ئىدى
يمهن دېگهن ۋاقتىدا يهنه ئېغىر ئاياق بولۇپ رۇخسهت ئالغان بۇ ئىشنى باشال

ئۇ باستۇرىدىغان يهنه . مۇشۇنىڭ ئۆزىال ئۇنى تۈگهشتۈرەتتى. قالغان ئىدى
 قېتىم 50ھهربىر تامغا ئۈچۈن ئاز دېگهندە . نۇرغۇنلىغان تامغىالر بار ئىدى

شهھهرلىك قۇرۇلۇش پىالن ئىدارىسىدا ئىشلهيدىغان . سۆزلىشىش كېرەك ئىدى
ئهگهر سىز  «_ غۇر، رابىيه خانىمغا مۇھىم بولغان قائىدىنى ئېيتىپ بهردى بىر ئۇي

بىرنهرسه . بۇ يهرگه قۇرۇق قول ھهر كۈنى كهلگىنىڭىز بىلهن باشلىققا ياقمايدۇ
  .» !ئالغاچ كىلىشىڭىز كېرەك

بهلكى پارا بهرگهنلىكى .  يۈەن ئالغاچ كهلدى5.000كېيىنكى قېتىم رابىيه خانىم 
تۈن -ئۇ مۇشۇ بىنا ئۈچۈن پۈ. اپشۇرۇلىشىمۇ مۇمكىن ئىدىئۈچۈن سوتقا ت

چه كىباشلىقنىڭ خىزمهتدىشى كهت.  ئىدىدۇنيانى سهرپ قىلىدىغاندەك تۇيغۇدا
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 دېدى ئۇ ئىش ئۈستىلىنىڭ -دەرھال مۇنۇ تارتمىغا سېلىۋېتىڭ _ 
شۇنىڭ بىلهن ئۇ ھهر بىر ۋاراقنى ئېچىپ، ھۆججهتلهرگه . تارتمىسىنى ئېچىپ

  .ئىمزا قويۇشقا باشلىدى
بۇ شهھهر . ئىككىنچى بىر ئىشخانىغا يهنه شۇنداق تهستىقلىتىدىغان گهپ

بۆلۈمدىن سالدۇرماقچى بولغان » هسئۇل ئاق يهرگه م« پىالنالش ئىدارىسى 
رۇخسىتىنى ئېلىش » يېشىل سىزىق كۆرسهتكۈچى « بىنانىڭ قۇرۇلىشى ئۈچۈن 

» ئهته كېلىڭ « بۇ ئىشقا مهسئۇل خىتاي، رابىيه خانىمغا ھهر قېتىمدا . كېرەك
لېكىن نهتىجه چىقمىغاندىن .  كۈن يول ماڭغۇزدى20شۇنداق قىلىپ ئۇدا . دەيتتى

زادى قانچه پۇل « دىنقى ئىشخانىدا كۆرگهن تهجرىبىسىگه ئاساسهن ئۇ كېيىن، ئال
  . دەپ ئوچۇقال سورىدى» تهلهپ قىلىسىز؟ 

رابىيه خانىمنىڭ . دېدى ئۇ خۇرسهن بىر قىياپهتته_  يۈەن 100.000_ 
 يۈەنگىچه پارا يىيىشى مۇمكىن 10.000 – 5.000خىيالىدا ئهڭ كۆپ بولغاندا 

ئۇنىڭ يېنىدا بىرگه ئېلىپ بارغان . نگه پۈتۈشتى يۈە30.000ئاخىرى . ئىدى
 يۈەننى ئۆيدىن ئېلىپ كهلگىچه، 25.000شۇڭا ئۇ قالغان .  يۈەنال بار ئىدى5.000

ئۇ بىر ئولتۇرۇشقا . ئۇ خىتاي ئىشخانىسىدىن ئاللىبۇرۇن چىقىپ كهتكهن ئىدى
  :دىشىرابىيه خانىم ئۆيگه قايتىپ كىلىپ دەرت تۆككهن ئىدى، يول. كهتكهن ئىكهن

مهن ساڭا دېمىگهنمىدىم، تامغىنى ئىگىلىگهن خىتاي، بىر ئۇيغۇرنىڭ _ 
دېدى ھهم _ ئهشۇنداق بىر چوڭ، ئىگىز بىنا سېلىشىغا يول قويمايدۇ دەپ 

  .كۆيۈنۈش، ھهم ئاچچىقلىنىش ئىلكىدە
نىڭ ئىشخانىسىغا لىقىكېيىنكى كۈنى ئهتىگهندە رابىيه خانىم يهنه بۆلۈم باش

نىڭ لىقىبۆلۈم باش.  يۈەننى ئۇنىڭغا ئۇزاتتى30.000 ئورالغان كهلدى ۋە گېزىتكه
نى » يېشىل سىزىق « قولىدا يهنه ئۈچ ئادەممۇ بار بولۇپ، ئۇالر مۇھىم بولغان 

چۈشكىچه ئۇالر ئىش ئۈستىلىنىڭ ئۈستىدە .  بېرىدىغانالر ئىدىكۆرسۈتۈپ
رەر قېتىم ئهمما رابىيه خانىمنىڭ قهغهزلىرىگه بى. ئولتۇرۇپ قارت ئويناشتى

ئاخىرى سهبىر قاچىسى تولغان رابىيه . بولسىمۇ كۆز قىرىنى تاشالپمۇ قويۇشمىدى
ئۇالر . خانىم، ئۇالردىن ئىشىنى بىر تهرەپ قىلىپ بېرىشنى تهلهپ قىلدى

قورسىغىمىزدا ھېىچ نهرسه _ ماتىرىيالالرنى قوللىرىغا ئېلىشقان ئىدى، بىرسى 
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رابىيه خانىمنىڭ تهلهپلىرىنى بولسا،       . ئهتىسىمۇ بىرال سىزىقنى ئىشلىدى
ا قاراڭ، بىز ئىشىڭىزنى ياخشى ئىشلهپ سىز ئۆيگه بېرىپ بالىلىرىڭىزغ« 

شۇنداق قىلىپ ھهركۈنى ئۇالرنى رېستۇراندا . دەپ رەت قىالتتى» بېرىمىز 
مېهمان قىلىش، ھهتتا ئۇالرنىڭ خوتۇن بالىلىرىنىمۇ ئېسىل تاماقالر بىلهن 

رابىيه خانىم بۇ خىتايالرغا يىگۈزىۋاتقان تاماق، خهجلهۋاتقان . كۈتۈش كېرەك
ى سىرىلىپ كېتهتتى ۋە ئهشۇ ئاچچىقىدا ئۆزى بىر قاچا سۇيۇق ئاش پۇلالرغا ئىچ

بۇ ھهر كۈنى داۋاملىشىۋەرگىنى ئۈچۈن، ئۇنىڭ زەردىسى . ئىچىپ بولدى قىالتتى
بىراق بىر ئېغىز . نېرۋىسى بۇزۇلۇپ، بهزىدە ئېغىر تېرىكىپمۇ قاالتتى. قاينايتتى

ئۇ چاغدا مهقسهتكه . گهپ ئۈستۈن بولۇپ كېتىدىغان - گهپ بىلهنال ئىش ئاستىـن 
. شۇڭا ئۇ ھهممه ئېغىرچىلىققا يهنه چىداملىق كوۆرسىتهتتى. يهتكىلى بولمايدۇ

  .ى كۈنى بۇ نومۇسسىز ئۈچ نهپهر خىتاي ئىشنى تۈگهتتىچئونىن
ش بۆلۈمىدە يهنه مۇھىم ۈتۈكۆرس» قىزىل سىزىق « ن كېيىن ئۇندى

بىنا . هلهپ قىلىدۇى ھهق تيوقۇرئۇالر يهنه . كىشىلهرنى ئىزدەش كېرەك
بىراق بۇ كىشىلهر قانۇنسىز تهلهپ . سالدۇرۇش ئۈچۈن ئانچه كۆپ پۇل كهتمهيتتى

ئىش بېجىرىدىغان خادىمالرنىڭ ئۆزلىرىگه، خوتۇن . ىيوقۇرقىلىدىغان ھهق بهك 
 يۈەنلىككىچه، ئالى 4.000 يۇرۇقلىرىغىچه بىر دانىسى –بالىلىرىغا، يېقىن 

هت بۇيۇملىرى قاتارلىق مالالرنى بىكارغا بېرىدىغان سۈپهتلىك خۇرۇم چاپان، زىنن
شۇنداق ! ئۇالر نېمىنى تهلهپ قىلسا، سوغات تهرىقىسىدە بېرىلىشى كېرەك. گهپ

كۈنلهرنىڭ بىرىدە رابىيه خانىم بۇ ئېغىرچىلىقالرنى كۆتۇرەلمىدى ۋە ئۆيىگه 
ىق قىلىپ قايتىپ كهلگىنىدە، ئۆزىنى يهرگه تاشالپال، كىچىك بالىالردەك قارغىشل

ئۇنىڭ ھازىرغىچه پىالنلىرىغا نارازى بولۇپ كېلىۋاتقان . لى تۇردىلىقىيىغ
  :  ئۇنىڭغا مهدەت بېرىشكه باشلىدىسىدىق ھاجى روزىسۆيۈملۈك يولدىشى 
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سهن ھازىرغىچه نۇرغۇن ئىشالردا غهلبىلىك نهتىجه ! رابىيه قاراپ باقه_ 
الدى، يهنه بىر ئازال سهبىر ياراتتىڭ، ئىشنىڭ كۆپ قىسمى تۈگهپ، ئاز قىسمى ق

سهن غايهڭگه ! قىلىشىڭ، قۇرۇلۇش ئىشى باشالنغىچه سهبىر قىلىشىڭ كېرەك
  ! .يېتىش ئۈچۈن يهنه ئىشهنچ قىلىشىڭ كېرەك

:          ئۇ رابىيه خانىمنىڭ يېنىدا تىزلىنىپ ئولتۇرۇپ سۆزىنى داۋام قىالتتى
! ومۇسسىز كىشىلهردۇربۇالر ن. كام نومۇس دېمهكتۇر_ كوممۇنىست دېمهك _ 

سهن قانچىلىك چوڭ توسقۇنلۇقالرنى يهڭسهڭ، يهنه ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىرلىرى 
  ! .ئالدىڭنى توسۇپ تۇرىدۇ

ئۇ .  ئۇنىڭ مهدەتلىرى رابىيه خانىمغا بالدەك تهسهللى بولماقتا ئىدى
  .  ئۆزىنى پهپىلىتهتتى-يولدىشىنىڭ مۈرىسىگه بېشىنى قويۇپ، ئۆز 

  
نغىچه، مهبلهغ سالغان نۇرغۇن كىشىلهر، بىرىنىڭ بىنا قۇرۇلۇشى باشال

نى قايتۇرۇپ بېرىشنى تهلهپ لىقىكهينىدىن بىرى سهبىرسىزلىنىپ، مهب
دىن دۇكان ئىجارىگه ئېلىپ، باي » ئايالالر بازىرى « لېكىن ئۇنىڭ . قىلىشاتتى

  . بولۇپ كهتكهن تىجارەتچىلهر ئۇنىڭ قوغدىغۇچىلىرى بولۇپ قالغان ئىدى
  )  بهتلهر223 - 216ناملىق كىتاپ، شۇ     ( 

   
  )قوشۇمچه ( 

نى قۇرۇپ چىقىشىدىكى جاپا ـ » رابىيه قادىر سودا سارىيى « ئۇنىڭ 
مۇشهققهتلىرىنىڭ، تارتقان ئهزىيهت، كۈلپهتلىرىنىڭ يۈزدە بىرىمۇ بۈگۈنكى 

ئۇنى تولۇق بايان قىلىش ۋە رابىيه خانىمنىڭ . تېمىدا ئىپادىلهنمىدى
 ي مهسىلىگه جىددىينى، جىددىلىقىنى، تهدبىرچانلىقى چىدامچاننى،لىقىسهبىرچان

ھهم توغرا مۇئامىله قىالاليدىغان  تاالنتىنى مىللىېتىمىزگه يورۇتۇپ بېرىدىغان، 
ئهشۇ بىر بىنا ھهققىدىكى باياننى بۇنچىلىك بىر يازما بىلهن ئىپادىلهش مۇمكىن 

  .بهلكى بىر قانچه توم كىتاپ بولىشى مۇمكىن. ئهمهس
هلۋەتته بىر شهخسكه ئائىت سودا بىناسىنىڭ، مىللهت ئۈچۈن قانچىلىك ئ

دېگهن سۇئالنىڭ _ ئهھمىيىتى بار؟ ئۇنىڭ بايان قىلغۇدەك نېمه ئاالھىدىلىكى بار؟
چۈنكى بىزنىڭ خهلقىمىزنىڭ كىشىلىكىدە تېخى نېمىنىڭ . قويۇلىشى تهبىئى
نى ئىكهنلىكىكه ئىگه نى، قايسى ئىشنىڭ قانداق قىممهتلىقىئهھمىيهتلىك بولغان
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نىڭ قهد كۆتۈرۈپ تۇرىشىنىڭ ئۆزىال، » رابىيه قادىر سودا سارىيى « 
نى كۆرسىتىدىغان ھېسسىي لىقىبۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇرنىڭ قهد كۆتىرىپ تۇرغان

نى كۆرگهنال ئىكهنلىكىئۇنىڭ قانچىلىك دەرىجىدە قىممهت . قىممهتتىن ئىبارەتتۇر
ئۇيغۇر مىللىتى ئهنه شۇنداق ئۆز مهۋجۇتلۇغىنى « ايقىيااليدىغان، كىشى ب

 جهھلى بىلهن پىداكارلىق، تىرىشچانلىق كۆرسىتىدىغان، -ئىسپاتالشتا جان 
قۇربان بېرەلهيدىغان ھهقىقىي ئاقسۆڭهك، ئۆز ئۆزىگه خوجا بولۇپ، مۇستهقىل 
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  ىك ئهركهكلىكرابىيه خانىم ۋە مېتافىز
  

  )ئىلمى ماقاال(
  زىهرۇلالھ

  
رابىيه خانىم ھهققىدە ئۇيغۇرچه خېلى كۆپ ماقالىالر يېزىلدى، بىراق ئۇنىڭ 

تىلغا . روھىيىتىدىكى ئهڭ مۇھىم بىر ئاالھىدىلىك ھهققىدە ھېچكىم توختالمىدى
 !ئېلىنماي قالغان بۇ ئاالھىدىلىك رابىيه خانىمدىكى مېتافىزىك ئهركهكلىكتۇر

  ئهركهكلىك دېگهن نېمه؟) مهنىۋىي، روھي ( نداقتا، مېتافىزىك ئۇ
ئائىلىدە، ئهركهككه بايلىق يارىتىش _ مهلۇمكى، تهبىئهتنىڭ ئىش تهقسىماتى 

ۋە بىخهتهرلىكنى قوغداش، ئايال تهرەپكه بولسا گۈزەللىك يارىتىش ۋەزىپىسىنى 
ڭ ئائىلىدىمۇ، ئىبارەت چو) مىللهتتىن ( يۈكلىگهن، ئۇنداق ئىكهن دۆلهتتىن 

مىللهتنىڭ بىخهتهرلىكىنى قوغداش ۋەزىپىسى ئهرلهرلهرنىڭ زىممىسىگه 
يۈكلهنگهن بولىدۇ ، شۇڭا ئهركهكلىك دېمهك ئهنه شۇ مۇقهددەس ۋەزىپىنى 

ئهمما بۇ ۋەزىپىنى ئىجرا قىلىشقا . ئۈستىگه ئېلىش ۋە ئىجرا قىلىش دېمهكتۇر
ھهممىدىن كۆپرەك . ه قىلمايدۇئهركهكلىك كىپاي) جىسمانىي ( يالغۇز فىزىكىي

مېتافىزىك ئهركهكلىك . ئهركهكلىك كېرەك بولىدۇ) مهنىۋىي، روھىي ( مېتافىزىك 
ھهققىدە بىرەر كىتاپ يېزىلىشى مۇمكىن، ئهمما ئىخچاملىساق تۆۋەندىكىدەك بىر 

  .جۈملىگه يىغىنچاقالش مۇمكىن
هرگه ئۆزىنى خهت« مېتافىزىك ئهركهكلىك دېمهك، قىسمهت قارار قىلغاندا، 

  .دېمهكتۇر» ئېتىش 
 ھاياتىغا نهزەر سىياسى رابىيه قادىر خانىمنىڭ ئىجتىمائىي ۋە ئهمدى

  :نى كۆرىمىزلىقى چوڭ خهتهرگه ئۆزىنى ئاتقان-تاشلىساق، ئىككى قېتىم چوڭ 
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  .رابىيه قادىر سودا سارىيىنىڭ سېلىنىشى_ بىرى 
گهن چاغىدا، ئاساسهن خانىم بۇنى، ئىقتىسادىي ئاساسى تېخى پىشىپ يېتىلمى

بانكىدىن قهرز ئېلىپ سالغان، زور مىقداردىكى بىر قهرزگه قول قويۇشنىڭ، ئۇنى 
زىممىسىدە كۆتۈرۈپ يۈرۈشنىڭ ۋە ھۆددىسىدىن چىقىشنىڭ قانداق روھىي 

 توال تىجارەت قىلىپ كۆرگهنلهر ياخشى -جهريانالردىن ئۆتىدىغانلىقىنى ئاز 
« لىدۇكى، دۆڭكۆۋرۈكته قهد كۆتۈرۈپ تۇرغان شۇڭا كېسىپ ئېيتىشقا بو. بىلىدۇ

يالغۇز، قۇرۇلۇش ماتىرىيالىال ئهمهس، ئۇ رابىيه » رابىيه قادىر سودا سارىيى 
خانىمنىڭ خارەكتىرىدىكى تهۋەككۈلچىلىكنىڭ ئابىدىسى، مېتافىزىك ئهركهكلىكنىڭ 

  . مۇنارىسىدۇر
  .لىشى يىلى بېيجىڭدا ۋاڭ لې چۈەننى تهنقىد قى-1997_ يهنه بىرى 

شۇ يىلى بېيجىڭدا ئېچىلغان خهلق ۋەكىللهر قۇرۇلتىيىدا، رابىيه خانىم ۋاڭ 
دەپ » غۇلجا ۋەقهسىنى قانلىق باستۇرۇشتا جالالتلىق قىلدى « لې چۈەننى 

چۈنكى، بۈگۈن .  ھاياتىمىزدىكى تارىخىي بىر ۋەقهسىياسىئهيىپلىگهن، بۇ 
 گهپ قىلىش دېمهك،  سهھنىسىدە تۇرۇپ، خىتايغا قارشىسىياسىخىتاينىڭ 

 كىشهنگه قارىتا قولىنى ئۇزۇتۇپ مېڭىش، تۈرمىنىڭ دەرۋازىسىغا قاراپ - كويزا 
يول ئېلىش، تىيهنئهنمېن ۋەقهسىنى نهزەردە تۇتساق، دۈشمهن ئوقىغا كۆكرەك 

رابىيه خانىمغا كهلگهن كېيىنكى زىيانكهشلىكلهر، دەل . كېرىپ مېڭىش دېمهكتۇر
 ئاتالمىش ش ئۇ ئا ر دىكى ئۇيغۇر رەھبهرلىرىنىڭ ئهشۇ مهيداندىن باشالنغان،

دېگهن بىر سۆزگىمۇ » قېتىلمايمهن « بۈگۈن خىتاينى تهنقىد قىلىش ئهمهس، 
بىلهن ۋەزىپىگه كىلىپ، يهنه شۇ » تامامهن قوشۇلىمهن « جۈرئىتى يهتمهيۋاتقان، 

، بۇ بىلهن پېنسىيهگه چىقىپ كېتىپ بارغىنىنى ئويلىساق» تامامهن قوشۇلىمهن « 
مهن رابىيه . يهردىكى تهۋەككۈلچىلىكنىڭ سالمىقىنى ئېنىق ھېس قىلىمىز

خانىمنىڭ ھازىرغا قهدەر مىللهت ئۈچۈن قىلغان خىزمهتلىرى ئىچىدە ئهڭ 
  . ئۈستۈن بىلىدىغىنىم ئۇنىڭ بېيجىڭدا ۋاڭ لې چۈەننى تهنقىد قىلىشىدۇر

ۇمكىن، ئىجتىمائىي دېمهك رابىيه خانىم ئائىلىدە كۆيۈمچان بىر ئانا بولۇشى م
 ساھهدە سىياسىئهمما . سورۇنالردا نازاكهتلىك بىر خانىممۇ بولۇشى مۇمكىن

  .                                           مۇكهممهل بىر ئهركهكتۇر
                                                                                15.09.2007                 
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32  
   

بىنا سالىدىغان قۇرۇلۇش مهيدانى تۈزلىنىپ بولغاندىن كېيىن، رابىيه خانىم 
نىڭ ئېچىلىشىغا تهكلىپ قىلغان ئىككى يۈز نهپهر » ئايالالر بازىرى « ھېلىقى 

تىجارەتچىنى يهنه بىر قېتىم، بىنا سالىدىغان يهرنى كۆزدىن كهچۈرۇشكه تهكلىپ 
ىزىلغان شىرەلهرنىڭ ئۈستىگه، سېلىنماقچى ئۇ مهيدانغا قاتارىسىغا ت. قىلدى

نىڭ نۇسخىسىنى ئولتۇرغۇزدى ۋە كىشىلهرنىڭ كۆز » سودا سارىيى « بولغان 
  . غا مهبلهغ سېلىشنى تهكلىپ قىلدى» تىجارەت بىناسى « ئالدىدا تۇرغان بۇ 

كېيىنكى كۈنىدىن باشالپ مهبلهغ سالىدىغانالر، پۇللىرىنى رابىيه خانىمغا بىر 
ئۇالر رابىيه خانىمغا شۇنچىلىك ئىشهنگهن . پ تاپشۇرۇشقا باشلىدى بىرله-

. ئىدىكى، شىرە ئۈستىگه قويۇۋاتقان پۇللىرىغا ھۆججهتمۇ تهلهپ قىلىشمايتتى
بۇ قۇرۇلۇشقا .  مىليون يۈەن نهق پۇل مهبلهغ يىغىلدى4شۇنداق قىلىپ جهمى 

بۈگۈنگىچه . نى تهشكىللهيتتى% 25كېتىدىغان ئومۇمى خىراجهتنىڭ تهخمىنهن 
بانكىدىن قهرز تهستىقلهنمىگهن بولۇپ، مۇشۇ قېتىمقى ئۇيغۇر تىجارەتچىلىرى 

بۇ . قۇرۇلدى» رابىيه قادىر ھهسسىدارلىق شىركىتى « سالغان مهبلهغ بىلهنال 
يهردە شۇنداق بىر كىشىلىك ئېتىبار مهۋجۇت ئىدىكى، ئۇالر پهقهت رابىيه 

نى ئهشۇنداق تاپشۇرماقتا لىقىزلىرىنىڭ بار ئۈچۈنال ئۆلىقىخانىمغا ئىشهنچ قىلغان
  . ئىدى، ئۇالر پۇللىرىغا ئۆسۈممۇ تهلهپ قىلمايتتى

. رابىيه خانىم بىناكارلىق قۇرۇلۇش شىركىتى بىلهن توختام تۈزۈشتى
 مىليون يۈەن ئالدىن 8.  مىليون يۈەن بىلهن پۈتهتتى16قۇرۇلۇش 

ە بۆلۈپ تاپشۇرۇلىدىغان،  يىل ئىچىد5 مىليون يۈەن 8تاپشۇرلىدىغان، قالغان 
 مىليون 3لېكىن كېچىكتۈرۈلگهن پۇل ئۈچۈن، شىركهت باشلىقلىرىغا يهڭ ئىچىدە 

  . مىليون يۈەنگه تاقالدى19بېرىدىغان بولۇپ، ئاخىرقى ھېساپ 
تامغىنىڭ ئارقىسىدىن قوغلىشىش، ھهر كۈنى ئالدامچى، قويمىچى كىشىلهر 

ئهمما ئىش . رىدىن كهتكۈزەتتىبىلهن سۆزلىشىش، توختاملىشىش كىشىنى مادا
رابىيه خانىم پىالنلىق تۇغۇت . بۇنىڭلىق بىلهن بىر ياقلىق بولغىنى يوق

ھۆكۈمهت ھازىرغىچه . ئىدارىسى خادىملىرىنىڭ ئاگاھالندۇرىشىغا يولۇققان ئىدى
تۇغۇت چهكلهش سىياسىتىنى تهشۋىق قىلغىنى بىلهن، ئىجرائاتتا ئانچه بهكمۇ 

بىراق رابىيه خانىمنىڭ توققۇزۇنچى بالىسىغا . ان ئىدىقاتتىق قوللۇق قىلمىغ
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 ئالته ئايال خادىمالر، ئۇالرنىڭ -ھهر بىر كىچىك يېزىالردىمۇ بهش 
ۆكۈمىتىنىڭ ئىشهنچىسىگه ئېرىشكهن كۆپۈنچىسى خىتاي ۋە ئاز ساندا خىتاي ھ

 قۇالق بولۇشۇپ، -ئۇيغۇر ئاياللىرىمۇ بار بولۇپ، ئۇالر بولغۇسى ئانىالرغا كۆز 
تۇغۇت رۇخسىتى يوق ئايالالر دوختۇرخانىدا تۇغۇش ۋە . تهقىپ قىلىشاتتى

ئىككىنچى تۇغۇتلىرىدا مهجبۇرى تۇغۇتنى . تىببى غهمخورلۇقتىن مهھرۇم ئىدى
ىسيهسى قىلىنىدىغىنى ئۈچۈن، كۆپلىگهن ئايالالر دوختۇرخانىغا چهكلهش ئوپىرات

نۇرغۇن قاتبوي . بېرىشتىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، ئېغىر كېسهللىككه مۇپتىال بوالتتى
لېكىن . ئايالالر تۇغۇت ئۈچۈن، بىر يۇرتتىن يهنه بىر يۇرتقا قېچىپ كېتهتتى

ىپ قىلغۇچىالر  قۇالق، تۇغۇتنى تهق-قهيهرگىال بارمىسۇن، ھېلىقىدەك كۆز 
ئهگهر يوشۇرۇن تۇغۇلغان بالىالر بولسا، ھاياتىنىڭ تۇنجى . مهۋجۇت ئىدى

. نهپىسىدىال قارا نوپۇس بولۇپ، پۇخرالىق ساالھىيىتىدىن مهھرۇم بوالتتى
) پۇل ( ئانىلىرى كۆپۈنچه ھالالردا ئىش ئورۇنلىرىدا -بۇنداق بالىالرنىڭ ئاتا
  .جازاسىنى ئۆتهيتتى

 يهتتىنچى ھامىله ئېيىدىن باشالپ، تۇغۇتنى كونترول رابىيه خانىمنىڭ
قىلىدىغانالر تهقىپ قىلىشقا ۋە ئۇنىڭ ئىددىيىسىنى ئۆزگهرتىپ، ھامىلىنى 

بىر كۈنى تۆرت . ئالدۇرۇۋېتىشكه خىزمهت ئىشلهشكه ھهيدەكچىلىك قىلماقتا ئىدى
رمۇ بار ئۇالرنىڭ يېنىدا ساقچىال. نهپهر ئايال رابىيه خانىمنى سهراسىمىگه سالدى

  !. ئۇ، ئۇالر بىلهن دوختۇرخانىغا بېرىشى كېرەك مىش. ئىدى
باال دۇنياغا ! بۇ مېنىڭ توققۇزۇنجى ئېيىم.  كۈنۈم يېقىنلىشىپ قالدى-ئاي _ 

_ ! كۆز ئېچىش ئالدىدا، سهنلهرنىڭ قانداقمۇ ئۇنى ئۆلتۈرۈشكه كۆزلىرىڭ قىيىدۇ
  .اپىالقالپدېدى رابىيه خانىم غهزەپ بىلهن يېزىق ئۈستىلىنى ش

ئۇالر ھهر ھالدا باشقا ئۇيغۇر ئاياللىرىغا قارىغاندا، رابىيه خانىمغا بىر ئاز 
لېكىن تۇغۇت چهكلهش پىرىنسىپىنىڭ بارلىق . ئېتىبار بىلهن مۇئامىله قىالتتى

ئهمما ئۇالرنىڭ . نىمۇ بىلىشهتتىلىقىئايالالرغا مۇستهسناسىز ئىجرا قىلىنىدىغان
كېيىنكى كۈنى . ىۋېتىشكىمۇ ئىمكانلىرى يېتهتتىھامىلىنى تۇغۇلدۇرماي ئېل

كۆرسهتكۈچى » قىزىل سىزىق « چۈشتىن كېيىن رابىيه خانىم ھېلىقى قۇرۇلـــــۇش 
بۆلۈمگه كىرىۋىدى، توساتتىن ئۇنىڭ يېنىدىال تۇغۇتنى كونترول قىلغۇچىالر پهيدا 
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ئۇنىڭ دوختۇرخانىدا ئىشلهيدىغان دوستى مهدىنىيهت خانىمنىڭ ياردىمى 
كېيىنكى كۈنى .  ـ قىزىنى تهۋەللۇت قىلدى4ىر  ـ دىكاب25 ـ يىلى 1989بىلهن 

ۋاي _ دە، _ ئهتىگهندە ئۇنىڭ كارۋىتى يېنىدا بىر كېسهل ھهمشىرىسى پهيدا بولدى 
_ !  ـ نومۇرلۇق كارۋاتتا ئىكهنسىزغۇ18سىز ! بۇ رابىيه ئانا ئهمهسمۇ! خۇدايىم

  .ئىدىئۇنىڭ قولىدا تابلېت ۋە بهش دانه ئوكۇل بار . دېدى شۈركهنگهن ھالدا
ئۇنى ! رابىيه ئانا سىز دەرھال بالىڭىزنى ئېلىپ بۇ يهردىن كېتىڭ_ ئۇ 

 ـ نومۇر يېزىلغان 18ئۇنىڭ قولىدىكى ئوكۇلنىڭ بىرىدە . دېدى_ قۇتۇلدۇرۇڭ 
رابىيه . دېمهك بهش دانه ئوكۇل بىلهن بهش بوۋاق ئۆلتۈرۈلمهكچى ئىدى. ئىكهن

  . الرنى ئېلىۋالدىخانىم ھېلىقى ھهمشىرىنىڭ قولىدىكى ئوكۇل دورى
دەيتتى ئۇ _ ! ياق، ئۇنداق قىلماڭ، رابىيه ئانا، ئۇنداق قىلماڭ_ 

  .جىددىلهشكهن ھالدا
ئالالھ ساڭا ياخشى بىر ئىش ئورنى بېرىشكه قادىر، ياكى سهن مۇشۇنداق _ 

  .دېدى رابىيه خانىم_ ! قاتىللىق قىلىشنى ياخشى كۆرەمسهن
ىزگه ئىشىنىپ، سىزنى خهۋەردار رابىيه خانىم، ئۇنداق قىلماڭ، مهن س_ 

رابىيه خانىم ئويلىنىپ . دېدى ئۇ رەزىل بىر قىياپهتته_ قىلغان ئىدىم 
تۇرماستىنال كارىدورغا چىقىپ، كېسهل يوقلىغۇچى ناتونۇش بىر ئادەمنىڭ قولىغا 

كېسهل . بىزەچه پۇل تۇتقۇزۇپ، دەرھال يولدىشىنى چاقىرىپ بېرىشنى ئۆتۈندى
سهن مېنىڭ يېنىمدا تۇرىۋەرگىن، بىز پاراڭالشقان _ ، ھهمشىرىسىنى چاقىرىپ

_ بولۇپ تۇرايلى، بوۋاقالرنىڭ ئىگىلىرى كهلگىچه سهن بۇ يهردىن نېرى كهتمه 
  : لېكىن ئۇ. دېدى

ياق بولمايدۇ، رابىيه خانىم، سىز ئۆز بالىڭىزنىال قۇتۇلدۇرىۋېلىڭ، _ 
مما رابىيه خانىم ئه. دېدى_ باشقىالرنىڭ بالىسى بىلهن ئىشىڭىز بولمىسۇن 

كېسهل . قولىدىكى ئوكۇلالرنى يهرگه ئېتىپال ھهممىسىنى كۈكۈمتالقان قىلىۋەتتى
ئاندىن رابىيه خانىم . ھهمشىرىسى بولسا، يىغلىغان پېتى يۈگۈرەپ چىقىپ كهتتى

بوۋاقالرنىڭ . ياندىكى بوۋاقالر بۆلۈمىگه كىرىپ، نومۇرالرنى چاقىرغىلى تۇردى
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 پهيدا بولدى ۋە رابىيه لىقىئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال دوختۇرخانا باش
دەل شۇ . ماڭدىخانىمنىڭ قولىنى ئارقىسىغا قايرىپ، ئىككى پۈكلىگىنىچه ئېلىپ 

 ئهپهندى سىدىق ھاجى روزىپهيتته بهخىتكه يارىشا ئۇنىڭ سۆيۈملۈك يولدىشى 
بىچارە ئانىالر بولسا يهنىال ئۆز . بىر قانچه كىشى بىلهن نهق مهيدانغا ھازىر بولدى

  . پاراقچىلىقتا چېپىشاتتى-يۈرەك پارىلىرىنىڭ قايغۇسىدا پات 
  

سىدىق ۈچۈن جازا ئىجرائاتىدا مۇشۇ پىالندىن سىرت تۇغۇلغان بوۋاق ئ
ئۇنىڭ مائاشىدىن .  ئهپهندىنى مۇئاۋىن پروپېسسورلۇقتىن ئېلىۋەتتىھاجى روزى

رابىيه خانىمغا .  يۈەان پۇل جازاسى بهردى2000ئىككى دەرىجه چۈشۈردى ھهم 
» كهكهنوس«ئۇالر بۇ ئۆلۈمدىن قۇتۇلغان قىزىغا .  يۈەن جهرىمانه قويدى50.000

 يىل ياشايدىغان، 500بۇ ئىسىم پارىس خهلقىنىڭ . يۇشتىدېگهن ئىسىمنى قو
  . سۆيۈملۈك قۇرغۇيىنىڭ نامى بولۇپ، قىزىغا ئۇزۇن ئۆمۈر تىلىمهكچى بولۇشتى

تۇغۇتنى چهكلهش سىياسىتى شۇنىڭدىن ئېتىبارەن تېخىمۇ قاتتىق ئىجرا 
ھهتتا ئهرلهرنىمۇ مهجبۇرى دوختۇرخانىغا ئېلىپ كېتىپ، . قىلىنىشقا باشلىدى

تۇغۇتنى چهكلهش ئىدارىسى بىلهن، . اختا قىلىۋېتىش ئىجرا قىلىندىئ
دوختۇرخانا ئوتتۇرىسىدا پىالندىن سىرت تۇغۇلغان بوۋاقالرنى ئۆلتۈرىدىغان 

  . توختام رەسمى ئىجرا قىلىنىشقا باشلىدى
  

ئائىلىلىكلهر ۋە ئىشچىالر بىناسى .بىنا قۇرۇلىشىمۇ ئۆز يولىدا داۋام ئهتمهكته
ئهسلىدە ئاۋال پۈتۈشكه تېگىشلىك بولغان، ئهمما ئۇزۇندىن .  بولدىئاۋال پۈتۈپ

مۇ يېقىندا يۈكسهكلىكته قهد » سودا سارىيى « بېرى قهغهز يۈزىدە تۇرغـــان 
ئهللىك ئالته ئائىلىلىك ئورۇنلىشىدىغان بىنانىڭ مهلۇم قىسمى . كۆتهرمهكچى
ئۆز ئائىلىسى ئۈچۈن رابىيه خانىم . قالغان قىسمى ئىجارىگه بېرىلدى. سېتىلدى

بۇ ئۈرۈمچى بويىچه . بىنانىڭ ئىككىنجى قهۋىتىنى پۈتۈنلهي ئايرىپ قالدى
 كۆركهم ئۆي بولۇپ، بهش ئېغىزلىق ياتاق ئۆيى، مېهمانخانا، ئاشخانا، - زامانىۋى 

بۇ ئۆينى . ھاممام، خاال قاتارلىق ھهممه بۆلۈملهر شۇنداق ئازادە، كۆركهم ئىدى
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ئۇ ھازىرغىچه . ه ئىدىمۇ باشقىچلىقى ئهپهندىنىڭ شاتسىدىق ھاجى روزى
بۇنداق ئايرىم ، يېزىش، ماتىرىيال كۆرۈش بۆلۈمى، كۆركهم كۈتۈپخانىسى 

  :نى ۋە ئارزۇلىرىنى ئىپادىلىمهكتهلىقىشۇڭا ئۇ ئۆز خوشال. بولمىغان ئىدى
سهن ماڭا ! سهن ماڭا مهن كۈتكهن، ئارزۇ قىلغان نهرسىلهرنى ھهدىيه قىلدىڭ_ 

! ماڭا ئىشخانا ۋە مۇشۇ كۆركهم ئۆينى بېغىشلىدىڭسهن ! بالىلىرىمنى ئاتا قىلدىڭ
ئهگهر سهن پهقهتال !! مهن ساڭا يېتهلمىدىم! لېكىن سهن ئۆزەڭگه قايتىپ كهلمىدىڭ

بىز بىلهن بىرگه بولساڭ، بىز مۇشۇ شهھهردىكى ئهڭ بهخىتلىك ئائىله بولۇپ 
 بهلكىم سېنىڭ تىجارەت ئىشلىرىڭدىن توختايدىغان چېغىڭ يېتىپ! ياشايمىز
  .بۇنى خالىمامسهن؟ ! كهلدى

بۇ ! مهن پهقهت بۇ ئۆينى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈنال مېهنهت قىلغىنىم يوق_ 
دېدى رابىيه خانىم _ ! مېنىڭ قىلىدىغان ئىشلىرىمنىڭ كىچىك بىر پارچىسى

 سىدىق ھاجى روزىنى لىقىئۇنىڭ بۇنداق جاۋاپ بېرىدىغان. گهپنى كېسىپ
. لېكىن شۇنداقتىمۇ ئۇ كۆڭۈللۈك ئىدى. ىدىئهپهندى ئالدىن تهخمىن قىلغان ئ

قاخار، روشهنگۈل، راھىلهلهر .  تۇققانالر، بالىالرمۇ بهختىيار ئىدى-بارلىق ئۇرۇق 
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 ئۆزىگه توغۇرالپ، رابىيه خانىمالر بۇ يېڭى ئۆيىگه كۆچۈپ كهلگهن ۋاقىتنىڭ 

سودا سارىيىنىڭ . نىڭ قۇرۇلۇشىنى باشالشنى پىالن قىلدى» سودا سارىيى « 
. ئۇلىغا لىنته كېسىش مۇراسىمىگه بهش مىڭدىن ئارتۇق كىشى قاتناشتى

پۇچهك، ھهتتا بهزىدە - كېچهك، پۇل-كىشىلهرنىڭ قوللىرىدا سوغاتلىق كىيىم 
  .ىقوي، ئۆچكىلهرمۇ يېتىلهكته بىرگه كېلهتت

 يۈسۈپ ئهيسا، سودا سارىيى لىقىئۈرۈمچى شهھرىنىڭ مۇئاۋىن شهھهر باش
ئۇ لېنته كېسىش مۇراسىمىدا سۆز قىلىپ . قۇرۇلۇشنىڭ لېنتىسىنى كهستى

  :مۇنۇالرنى دىدى
مهن بۈگۈن بۇ يهرگه كهلگهن نۇرغۇن كىشىلهرنى كۆرۈۋاتىمهن، يۈرىگىم _ 

لهن تهسۋىرلىگۈسىز بىر كۈچ تىل بى! كۆكرەك قهپىسىدىن چىقىپ كېتىدىغاندەك
مهن خهلقىمنى ! شۇنداق مهن ئۇچىۋاتىمهن! مېنى ئۇچۇرۇپ كېتىدىغاندەك

چۈشىنىۋاتىمهنكى، ئۇالر ئاخىرى ئۆزلىرىنىڭ قهھرىمان قىزىنى دۇنيا سهھنىسىگه 
مهن كۆرۈۋاتىمهنكى، خهلقىمىزنىڭ گۈزەل ئارزۇلىرى، خهلقىمىزنىڭ ! چىقاردى

ئىستىقبالى مۇشۇ خانىمنىڭ يهلكىسىنى بېسىپ كۈتىدىغىنى، خهلقىمىزنىڭ 
مهن ئۆزەممۇ رابىيه قادىرنىڭ ! ئۇنىڭ زىممىسىدا تۇرماقتا! تۇرۇپتۇ

بۇ بىر ! جاسارىتىدىن ئوزۇقالنماقتىمهن، ئۇنىڭ روھىدىن ئۆگهنمهكتىمهن
بۇ ھهم تۇنجى ھهم ! يۈكسهك، چوڭ بىنادۇر بۇ يهردە قهد كۆتهرمهكچى بولغان

  !.......بىزنىڭ تارىخىمىزدىكىچوڭ بىر بىنادۇر، 
شاتلىقتىن پارلىغان يۈزلهرنى كۆرۈش كىشىنى يۈكسهك تۇيغۇغا بهنت 

  :رابىيه خانىم ئهشۇنداق ھاياجان ئىلكىدە سۆزگه چىقتى. قىلىدۇ
بىز ئۆزىمىزنىال سۆيۈپ كېتىۋەرمهسلىگىمىز الزىم، شۇنىڭغا ئىشىنىشىمىز _ 

ئىنسان كۆپ ئىشالرنى . كېلىدۇكېرەككى، ئىنساننىڭ قولىدىن كۆپ ئىشالر 
سىلهرنىڭ بۈگۈن كۆرۈۋاتقىنىڭالر بولسا، مېنىڭ ئهمهلىيهتكه . بېجىرەلهيدۇ

ئهمهلگه ئاشمايدىغان بىر « ئاۋال ھهممه كىشى بۇنــــــى . ئايالنغان چۈشلىرىمدۇر
. دەپ قاراشقان ئىدى_ » ئىش، قىلغىلى بولمايدىغان ئىش، خاتا بىر ئورۇنۇش 

ىمىز، ئۇزۇندىن بۇيان بىزگه كۆرسۈتۈشالپ بىز تىرىشچانلىق بۈگۈندىن باش
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ئۇنىڭ . ھهر بىر كىشى شهرەپ بىلهن ئۆلۈش يولىنى تاللىشى كېرەك. 1
مهن قولىغا قورال . ى خاتا چۈشۈنۈپ قالماڭالرمېن! ئۈچۈن كۈرەش قىلىشى الزىم

بىز شۇنداق بىر ! ئېلىپ، ئۇرۇش مهيدانىدا ئۆلۈش كېرەك دەۋاتقىنىم يوق
لېكىن ھازىر بىز ھهممه نهرسىمىزنى ! ى مهدەنىيهتلىك مىللهت ئىدۇقيوقۇر

يهنه بىز باشقىالرنىڭ ئۈستىدىن شىكايهت . يوقىتىش ئالدىدا تۇرماقتىمىز
بۇ يهردىكى ئاساسلىق جاۋاپكارلىق پهقهتال ! زۆرۈرىيىتى يوققىلىشىمىزنىڭ 

ئهگهر بىز ئۆزىمىزنى بىر ئاز ئۆزگهرتىشنى، ياخشىالشنى . ئۆزىمىزدە
  . ئوياليدىكهنمىز، چوقۇم بىرلىكته ئىشقا كىرىشىشىمىز الزىم

سىز مۈدۈرۈلۈپ ! شهرتسىزكى سىز تىلهمچى بولسىز، چۈنكى سىز نامرات. 2
شۇنىڭ ئۈچۈن سىلهر ھهرھالدا ! ى سىز ماغدۇرسىزيىقىلىسىز، چۈنك

ئانىالر ئۆزلىرىنىڭ ! بالىلىرىڭالرنى ئوقۇشقا ئهۋەتىشكه تىرىشىڭالر
_ مهجبۇرىيهتلىرىگه قىزغىن قاراشلىرى كېرەككى، ئۇالرنىڭ بالىلىرى بىزنىـڭ 

  ! .مىللىتىمىزىنىڭ كهلگۈسىدۇر
يۈسۈپ ئهيسا ۋە . نۇتۇقتىن كېيىن، كىشىلهر زىياپهتتىن ئورۇن ئېلىشتى

سىدىق ھاجى . ئۇنىڭ ھهمراھلىرى رابىيه خانىم بىلهن بىر ئورۇندا تاماقلىناتتى
دەيتتىى _ سهن غهلبه قىلدىڭ ! رابىيه بۇ كىشىلهرنى كۆردۈڭمۇ_  ئهپهندى روزى

  .شاتلىق ئىلكىدە
دېدى رابىيه _ ! منىلىقىسهن دېمىگهنمىدىڭ، مېنىڭ غهلبه قىاللمايدىغان_ 

شۇ كۈنى مىللهتنىڭ . ھهر ئىككىلىسى تاتلىق كۈلۈشتى. قىسىپخانىم كۆز 
 ئۇقۇبهتلىرىنى ھېس قىلىپ، تهڭ - دەردىنى، قايغۇلىرىنى، ئازاپ 

ئازاپلىنىۋاتقان رابىيه خانىم، بۇ ئهلهملهرنى ناخشا ـ ئۇسۇل، كۈلكه بىلهن 
  .يېڭىۋاتقاندەك قىالتتى

سىز _ تۇپ  يۈسۈپ ئهيسا قادىرخاننىڭ قولىدىن تۇلىقىشهھهر باش



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 191 

بهزىدە شاتلىقتىن . شۇنداق، قىزىم غهلىته، بهزىدە بىزنى يىغلىتىدۇ_ 
دېدى قادىرخان _ ! ئۇيغۇرالرنى تېنچ قويمايدۇ_ ئۇ بىزنى . كۈلدۈرىدۇ

  . غۇرۇرلىنىپ
  :لېرىك شائىر قىسقا بىر بېغىشلىما ئوقىدى

  
 ،ئاڭلىدىڭمۇ سهھهردە
  .چىللىغان خورازنى

  تاڭ ۋەسلى،! ئويغان« 
  » ! يېتىپ كهلدى
  ئاڭلىدىڭمۇ؟ 

  ! ......چىلالۋاتقان خورازنى
  ئۇخالشقا يهنه ۋاقىت( 

  ! )قالمىدى
  ) بهتلهردىن 235-227شۇ ناملىق كىتاپ  ( 

  
  )قوشۇمچه ( 

بىنا  «ئۇنىڭ مهزكۇر  . ئهشۇنداق ئىشهنگهن ئىدى ئۆزىگه  رابىيه خانىم 
قا قىلغان تهۋەككۇلچىلىگى، شۇ كهمگىچه پىشىپ يېتىلگهن مول »  قۇرۇش

ئۇ ئۆز ۋاقتىدا، قولىدا بىر تىيىنمۇ يوق، . تهجرىبىلىرىنىڭ يىغىندىسى ئىدى
 يىگانه تاالدا قالغان -ئۆيىدىن، ئائىلىسىدىن، بالىلىرىدىن ئايرىلىپ، يهككه 

تهرگهنلىرىنى -پقانئۇ كانتوندا تا. كۈندىن باشالپ، ئۆزىنى غالىپ ھېس قىلغان
. ھېس قىلمىغان ئىدى» مهغلۇپ « قانچه قېتىمالپ يوقاتقان چاغدىمۇ ئۆزىنى 

بۈگۈن بىنا قۇرۇش باسقۇچىغا يهتكهندىمۇ ئۇنىڭ روھى كهيپىياتىدا ئاالھىدە 
ئهكسىچه مهزكۇر نهتىجىلىرى قىلماقچى بولغان . ئۆزگۈرۈش يۈز بهرمىدى

لېكىن شۇ . نى جهزىم قىالتتىىكىئىكهنلئىشلىرىنىڭ كىچىك بىر پارچىسى 
يىلالردا ئۇنىڭ قولغا كهلتۈرگهن نهتىجىلىرى ھهر قانداق كىشىنى ھهيران 

ئۇنىڭ بىر ئايال بولۇشىغا قارىماي، ئهشۇنداق چوڭ قۇرۇلۇش . قالدۇرغان
نى لىقىئىشلىرىغا تهۋەككۇل قىلغىنى، ئهينى ۋاقىتتا تارىخى بىر ھادىسه بولغان
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ۋاستىسىگه ئايالندۇرۇپ » خۇمارىدىن چىقىش « ۋەتهن، مىللهت دەۋاسىنى 
دەۋا دېگهن غۇم بىلهن، بۈگۈنكى »  !قېنى ئاخىرىنى كۆرىمىز« قويغانالر بولسا، 

بىز . تهرەققىياتىغا ئىچى قوتورلۇق، ھهسهتخورلۇق مۇئامىلىسىنى تۇتماقتا
خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باياناتىدا ( ئىشىنىمزكى رابىيه خانىم، ئۆز ۋاقتىدا 

بىلهن تىجارەت باشالپ، كۆككه تاقاشقۇدەك سودا » يايمىچىلىق « ) ئېيتىلغاندەك 
خهت، خهت ـ _  نامايىش، ئېل « نى سارايلىرىنى بىنا قىلغىنىدەك، بۈگۈنكى دەۋا

 ۋە دېپلوماتىك سهۋىيهگه كۆتىرىپ، سىياسىباسقۇچىدىن قۇتقۇزۇپ، » ئاالقه 
ئۇ يېقىن كهلگۈسىدە ئازاتلىق . خهلقئاراالشتۇرۇش پهللىسىگه ئېلىپ چىقتى

ئۇ نهتىجىگه ! ئۇ ھهرگىزمۇ دەۋاغا خۇمار ئهمهس! دەۋرىگه ئېلىپ كېلهلهيدۇ
  .ارىتىش بىلهن تونۇلغانئۇ نهتىجه ي! ئاشىق

بهزەنلهر ئۇنىڭ دۇنياۋى نهتىجىلىرىنى ئىچىگه سىڭدۈرەلمهي ۋايساپ 
 پاالتالىرىن ئېلىنغان قارارالرنىمۇ ىيوقۇرھهتتا ئامېرىكا . دۇيۈرىشىۋاتى

بۇ شهخسىي مهسىله، مىللهتنىڭ ئومۇمى ئىشلىرى بىلهن «  ئوچۇقتىن ئوچۇق 
ھهسهت بىلهن تولغان، زەھهر خهندىلىك دېگهندەك، ئاجايىپ » يوق  ئاالقىسى 

  . بىلهن ئۆز بايانلىرىنى ئېالن قىلىشماقتا
بهزەنلهر دەۋانى ئۆزلىرى ياراتقاندەك، ئۆزلىرىنىڭ ئاتا مىراس مۈلكىدەك 

رابىيه خانىم بۇنى قىلغان بولسا، پاالنى ئاكاممۇ بۇنىڭدىن « ھېس قىلىشىپ 
ر تهشۋىقات تارقىتىپ، مىللهتنى دېگهن غهرەزدە، تهتۈ» ئارتۇقنى قىلغان ئىدى 

بىزنىڭ ھهرگىزمۇ بهزەنلهرنىڭ پاالنى ئاكىلىرىغا . قايمۇقتۇرۇشقا تىرىشماقتا
بىراق، ھالقىلىق پهيتته كىمنى قولالش، كىمگه ئهگىشىش، . قارىتا غۇمىمىز يوق

  .كىمگه مهدەت بېرىش مهسىلىسى كۈن تهرتىپته
چۈنكى . لهت ئاتاق بېرەلمهيدۇ بهزەنلهرگه ئاتاق الزىم بولغان بولسا، مىل

مىللىتىمىزنىڭ . مىللىتىمىز گاداي، ئاجىز، پهقهتال قۇتقۇزۇشقا مۇھتاجدۇر
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دېگهن نامنى ئاڭلىسا بىئارام » ر رابىيه قادى« يهنه شۇنداق بهزەنلهرمۇ باركى 
كهڭ جاھان ئۇالر ئۈچۈن . بولۇپ، ئۆزلىرىنى قويىدىغان يهر تاپالماي قېلىشىدۇ

خىتاي تۈرمىسىدىكى زامانالردا، ئۇنىڭ ئاق خانىم رابىيه قادىر . تارلىق قىلىدۇ
سىملىرىنى تاختايغا رومالغا ئورالغان، ساالپهتلىك سىماسى چۈشۈرۈلگهن رە

دەپ كانايلىرى يىرتىلغىچه توۋالپ » رىدوم فور رابىيا كادېېر ف « چاپالپ
يۈرگهنلهر، قانداقتۇر بۈگۈن ئۇنى كۆرسه، ھاۋا دولقۇنلىرىدا ئۇنىڭ ئاۋازىنى 

فرىدوم فور رابىيا « بهلكىم ئۇالر . ئاڭلىسا ئىچىدە مىڭ تۇڭگۇز قاتراپ كېتىدۇ
غان بولىشلىرى، دېگهن بۇ شۇئارنى خۇماردىن چىقىش ئۈچۈن توۋلى» كادېېر 

نىڭ خىتاي زىندانىدىن چىقىپ، مىللىتىمىزگه بۈگۈنكىدەك خانىمرابىيه قادىر
  . شهرەپ كهلتۈرىشىنى ئويلىمىغان بولىشلىرى مۇمكىن-شان 

دېمهك، بۇ دەۋر راست بىلهن يالغاننى، ھهقىقهت بىلهن ساختىنى، شۇنداقال 
. كهسكىن دەۋردۇردوست بىلهن دۈشمهننى ئايرىۋالىدىغان ) ئىچىمىزدىكى ( 

دىن ئۆتهلمىگهن دەۋاگهرنىڭ زىيانلىق ئامىل » رابىيه قادىر ئۆتكىلى « دەۋانىڭ 
ھهتتا قولىدىن ھېچ نهرسه . نى بىلىۋېلىشىمىز زۆرۈردۈرلىقىبولىدىغان

رابىيه « كهلمهيدىغان، نامايىشتىن باشقىغا يارىمايدىغان بهزەنلهرمۇ ئۆزىچه 
ۋە » باشالپ قويىشىدىن ئهنسىرەپ يۈرۈشلىرى قادىرنىڭ بۇ دەۋانى خاتا يولغا 

» قالتىس «  ئارا پىكىرلىشىپ يۈرۈشلىرى، ئۆزلىرىنى -يارىماسالر بىلهن ئۆز 
چاغالپ، دەۋانىڭ غوللۇق تۈۋرۈكلىرىدەك، ئهگهر ئۇالر بولمايدىغان بولسا، 
دەۋانىڭ ئاسمىنى گۆمۈرلۈپ چۈشىدىغاندەك، ئاجايىپ تهسهۋۋۇرلىرى ئهقىلنى 

ھهر ئادەم ئۆزىنى بىلىشى، ئۆزىگه تهن بېرىشى كېرەككى، . قالدۇرىدۇھهيران 
  !.مۇنبىرى خام تامادىن ئىبارەتتۇر» داھىلىق « ئهندى يامىشىپ چىقىدىغان 
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 ـ ماي ئۈرۈمچى شهھرىدە كهڭ كۆلهملىك بىر نامايىش 19يىلى  ـ 1989
دېگهن » اتىيه ئهركىنلىق، ئازاتلىق، دېموكر« نامايىشچىالر . پارتىلىدى

مۇسۇلمانالردىكى « بۇ نامايىشقا شاڭخهيدە نهشىر قىلىنغان . شۇئارالرنى توۋاليتتى
ئوقۇغۇچىالر، . ناملىق كىتاپ سهۋەپچى بولغان» ئادەت ) شهھۋانى(جىنسىي 

ستۇدېنتالر، ئوقۇتقۇچىالر، ئىشچى ـ خىزمهتچىلهر، ئۇيغۇر، تۇڭگانالر، ئىشقىلىپ 
ممىسى بىردەك ئاۋاز بىلهن، بۇ قان مۇسۇلمان خهلق ئائۈرۈمچى شهھرىدە ياشاۋات

ئۈرۈمچى شهھهر كوچىلىرىغا . قارەتكه قارشى نامايىشقا قاتناشماقتا ئىدىھا
بۇ ئۇيغۇر، تۇڭگان .  دىن ئارتۇق ئادەم تۆكۈلگهن ئىدى300.000تهخمىنهن 

 سىياسىخهلقلىرىنىڭ بىرلىكته قاتناشقان ھهرىكىتى بولۇپ، بۇنداق بىرلىكنى 
بۇ پهقهتال .  مهدىنىيهت ئېلمېنتلىرىمۇ ئهمهلگه ئاشۇرالمايتتىمىللىهقسهتمۇ، م

«  پاتال –نامايىشچىالر پات . دىنىي ئهقىدە بىرلىگىنىڭ كۈچىدىن بولىۋاتاتتى
 .دېگهن شۇئارنى توۋلىشاتتى» ! لىقىيوقالسۇن كوممۇنىزىم دىكتاتۇر
ۈنىۋېرسىتېتتىن  ئهپهندىنى ئسىدىق ھاجى روزى رابىيه خانىم يولدىشى 

بىراق . ئېلىپ، نامايىشچىالر توپىغا قوشۇلۇش ئۈچۈن يول ئالماقچى بولدى
ئۇ ئهتىگهندىن بېرى . نى باشقىچه ئىدىلىقى ئهپهندىنىڭ ئويسىدىق ھاجى روزى

نى، بۇ جهرياندا لىقىئۈنىۋېرسىتېتتىن ئايرىلماي، ئۆزىنىڭ نامايىشقا قاتناشمىغان
نى لىقىنامايىشقا ھېچ كىمنى قۇتراتمىغاننى، ئىكهنلىكىخىزمهت ئۈستىدە 

 بىلهن ۋاقىتنى لىقىئىسپاتالش ئۈچۈن، ئىككى نهپهر ئوقۇغۇچىسىنىڭ گۇۋا
شۇڭا ئۇ شوپۇرىغا ماشىنىنى ئۇدۇل رابىيه خانىمنىڭ تىجارەت . ئۆتكۈزگهن ئىدى

  . بۈروسى تهرەپكه ھهيدەشنى ئېيتتى
- قور« شىــــــــــــنى رابىيه خانىم ماشىنىدىن غهزەپ بىلهن چۈشۈپ، يولدى

لېكىن بۇ نامايىشمۇ كوممۇنىست پارتىيىنىڭ . دەپ ئهيىپلهيتتى»  قۇنچاق
نامايىش ساقچى ۋە خىتاي ئهسكهرلىرىنىڭ قاتتىق بېسىمى . پايدىسىغا ئايالندى

بىلهن توختىغاندىن كېيىن، نامايىش قاتناشچىلىرىنى تۇتقۇن قىلىشتى ۋە ئېغىر 
 تېخىمۇ قاتتىق ئۇنىڭدىن كېيىنكى سىياسهت بولسا. ئىسكهنجه بىلهن قىينىدى

ساقچىالر ئۈنىۋېرستېتنىڭ رېكتورىدىن . تهدبىرلهرنى ئىجرا قىلىش بولدى
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 ـ كۈنى تىيهن ئهنمېن مهيدانىدا كۆتۈرۈلگهن 4 ـ ئاينىڭ 6ئۇزۇن ئۆتمهي، 
« ىيه خانىم، چهكسىز ئۈمۈت ئىچىدە نامايىشنى تىلۋىزور خهۋەرلىرىدە كۆرگهن راب

دەپ كىسىپ ئېيتقىنىدا، يهنه » ! خهلق غهلبه قىلىدۇ! كوممۇنىزىم ئاخىرالشتى
ياق، سهن ئهشۇ كوچىالردا ئهمهس، ئۇ يهردكى ھهقىقىي « ئۇنىڭ يولدىشى 

ئهھۋالنى بىلمهيسهن، ئۇنداق ئاسان ئىش ئهمهس بۇ، بۇ تۈزۈمنى ئاغدۇرۇش 
كېيىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۆز خهلقىنى، ئۆز .  دەيتتى»ئاسانغا توختىمايدۇ 

بالىلىرىنى، ئۆز ئوقۇغۇچىلىرىنى تانكا بىلهن قانلىق باستۇرغانلىقىمۇ يهنه ئهشۇ 
بۇ نامايىش ئوقۇغۇچىالر ھهرىكىتى بولۇپ، . تىلۋىزور خهۋەرلىرىدە كۆرسىتىلدى

ر ئهركىنلىگى دىن دېموكراتىيه، ئهركىنلىك، پىكىلىقىدېڭ شىياۋ پىڭ ھۆكۈمران
لېكىن خىتاي دىكتاتورلىرى ئۇالر بىلهن . تهلهپ قىلىنغان يوللۇق ھهرىكهت ئىدى

سۆزلىشىپ، مهسىلىنى ھهل قىلماستىن، ئهكسىچه ئۇالرنى قانلىق قىرغىن 
  .قىلىپ ئاخىرالشتۇرغان ئىدى

 ـ 5. خهلقىمىز ھاياتلىقتىن ئۈمۈت ئۈزگهن ھالدا كۈرەش قىلماقتا ئىدى
مهدەنىيهت ئىنقىالۋى . يىلى بارىن يېزىسىدا خهلق قوزغالدى ـ 1990ئاپرىل 

ئاخىرالشقاندىن كېيىن، نۇرغۇن قېتىم ئىسيان كۆتىرىلگهن بولۇپ، بۇ قېتىمقىسى 
 ئهمدىبۇالر « بۇ ھهرىكهتتىن رابىيه خانىم . ئهڭ چوڭ بىر قوزغۇلۇش ئىدى

نىڭ جهنۇبى چۈنكى ۋەتىنىمىز.  دەپ، يهنه ئۈمۈتلهنگهن ئىدى» ! غهلبه قىلىدۇ
رايونلىرى خىتاي كۆپ يهرلهشمىگهن جايالر بولۇپ، ئۇ ياقتىكى ئۇيغۇرالر 
  . خىتايدىن ئايرىلىپ، مۇستهقىل دۆلهت قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن كۈرەش قىالتتى

خىتاي خهلق قۇرۇلتىيى يىغىن . بىراق ھۆكۈمهت دەرھال يىغىن چاقىردى
  : اق جاكارلىدىزالىدا، ھهربى ئىشالر كوممىسارى ئوچۇق قىلىپ مۇند

بۇ ھهقته . بىز بۇ ئىسياننى قورال كۈچى بىلهن باستۇرىشىمىز كېرەك_ 
! ئۇنداق بولمايدىكهن، شىنجاڭ قولدىن كېتىدۇ. دەرھال تۇتۇش قىلىش الزىم

ھهتتا قوزغىالڭ رايونلىرىنى كۈرەشچى ئائرپىالن بىلهن بومباردىمان 
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بۇ دەھشهتتىن . ۆزلىرىنى ئاڭلىغان رابىيه خانىم شۈركىنىپ كهتتى ئۇنىڭ س
ھېلىقى خىتاي ھهربى . ئۇنىڭ يۈرەكلىرى سوقۇشتىن توختىغاندەك قىالتتى

بارىندىكى بۇ « كوممىسسار ئۆز سۆزىدە چىڭ تۇرۇپ مۇنازىرىلىشهتتى ۋە 
 خىتاي. دەپ كىسىپ ئېيتاتتى» ئىسياننىڭ ئارقىسىدا چهتئهلنىڭ قولى بار 

ھۆكۈمىتى سۆزدە دەۋا قىلغىنىدەك، بۇ ھهرىكهتنىڭ ئارقىسىدا نه سوۋېت 
بهلكى ھېچ قانداق ! ئىتتىپاقى بولسۇن، نه دېموكراتىك غهرپ ئهللىرى بولسۇن

  .  ساددا دېهقانالر قوزغىغان ھهرىكهت ئىدى-ھىمايىچىسى بولمىغان، ئاددى 
ۈتۈنلهي چهت دۆلهت بارىننىڭ ئهتراپى پ« ھۆكۈمهتنىڭ بۇ ھهرىكهتكه قارىتا 

بىلهن چېگرىلهنگهن، ۋەتىنىمىزنىڭ چوڭ بىر قىسمى بولغان شنجاڭنى بۆلۈۋېلىش 
ئۈچۈن، نهچچه ئون يىلالپ جاھانگىر دۆلهتلهر بىلهن تىل بىرىكتۈرگهن  پان 

 بۆلگۈنچى ئىددىيهدىكى يازغۇچىالر بۇ قېتىمقى مىللىئىسالمىزىمچى  ئۇنسۇرالر، 
ئېالن قىلغان باياناتى تىلۋىزوردا خهۋەر تهرىقىسىدە دەپ » توپىالڭنى قوزغىدى 

  . ئاڭلىتىلدى
 سىدىق ھاجى روزىشۇنىڭدىن كېيىن رابىيه خانىم بىر قانچه دوستلىرىنى 

ئۇالر ۋەزىيهت ئۈستىدە تهھلىل . ئهپهندىنىڭ ئىشخانىسىغا تهكلىپ قىلدى
  :يۈرگۈزمهكچى

ن ئىش ئېلىپ بىز قانداق قىلغاندا ئهڭ تهدبىرچان، پاراسهت بىله_ 
بارااليمىز، بۇ بىرال يېزىدىكى مهسىله ئهمهس، بهلكى پۈتۈن، بارلىق يېزىالر 

لېكىن قانداق قىلىپ بۇ ھهرىكهتنى كهڭ كۆلهملىك ! شۇنداق قوزغىلىشى كېرەك
  ! . ھالدا ئېلىپ بارغىلى بولىدۇ؟ ئومۇميۈزلۈك تهشكىللهش مۇمكىن ئهمهس

ىچه بارىن قوزغىلىڭىغا قارشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ بېيجىڭدىن بىلدۈرۈش
ئهسكهرنىڭ 1000 خىتاي ئهسكىرى ئالدىنقى سهپكه ئهۋەتىلگهن بولۇپ، 200.000

. پۈتۈن ۋەتهن مىقياسىدا ھاياجان ئهۋجىگه چىقتى. ئۆلتۈرۈلگهنلىگى بايان قىلىندى
خىتاي ھۆكۈمىتى بولسا، ئۇيغۇرالرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىدىكى مۇستهقىل بولۇش 

اتقان، قېرىنداش رەسپوبلىكاالردىن ئۈلگه ئېلىپ، تېخىمۇ چوڭ بىر ئالدىدا تۇرىۋ
قىسقىال . ۋەقهنىڭ كېلىپ چىقىشىدىن قورقۇشقا باشلىدى ۋە قاتتىق تهدبىر ئالدى

.  تۈركىستان بويىچه يۈزلىگهن مهدرىسلهر تاقىلىپ كهتتىشهرقىۋاقىت ئىچىدە 
 ياشتىن تۆۋەن 18 ۋە كادىرالر. ئون مىڭلىغان دىنىي زاتالر كۆزدىن كهچۈرۈلدى
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گورباچوۋ . سوۋېت ئىتتىپاقى كوممۇنىستىك پارتىيسىنىڭ باش سېكرىتارى م
ئىسالھات سىياسىتىنىڭ ئاستىدا، » قايتا قۇرۇش ۋە ئېچىۋېتىش « باشلىغان 

هھرىدە سوۋېت ئىتتىپاقىغا خاتىمه  ـ دېكابىر ئالمۇتا ش21 ـ يىلى 1991
ئۇيغۇرالر . بىرىلىپ، ئوتتۇرا ئاسىيا مۇستهقىل جۇمهۇرىيهتلىرى قهد كۆتهردى

ئۆزلىرىگه قېرىنداش، قازاق، ئۆزبهك، قىرغىز، تۈركمهن خهلقلىرىنىڭ مۇستهقىل 
دۆلىتى بولغانلىقىدىن سۆيۈنمهكته ئىدى ۋە بۇ خهلقلهردىن چوڭ ئۈمۈتلهنگهن 

دەپ چوڭ !  بىزمۇ ئۇيغۇرستانىمىزنى قايتۇرۇپ ئېلىشىمىز مۇمكىنبهلكى. ئىدى
  .ئارزۇالردا ئىدى

 شهرقى. بىراق خىتاي مۇستهبىتلىرى بۇ دۆلهتلهرگه قولىنى ئۇزارتتى
ئۇيغۇرالر شۇنى بىلىشى كېرەككى ، « تۈركىستاننىڭ ھهممىال يېرىدە جار سېلىپ 

قتۇر، ئۇالر بىر بىرىدىن خىتايالر بىلهن ئۇيغۇرالر بىر بىرىگه باغلىنىشلى
دەرۋەقه ئوتتۇرا .  نهيرەڭلىرىنى تهشۋىق قىالتتىسىياسىدېگهن » ئايرىاللمايدۇ 

ئاسىيادىكى بۇ خوشنا خهلقلهرمۇ دوستلۇق رىشتىلىرىنى ئانچه ئۇزۇن 
ئۇيغۇرالرنىڭ مۇستهقىللىققه بولغان ئۈمۈتلىرى تۇخۇمىدا . داۋامالشتۇرمىدى
ۇرالر بىلهن ئوتتۇرا ئاسىيادىكى خهلقلهر تارىخى ئهسلىدە ئۇيغ. ئۇجۇقتۇرۇلدى

 جهھهتتىن لىقى، تىل ۋە سهنئهت ئوخشاشلىقىبىرلىگى، مهدەنىيهت ئورتاق
خىتاي زۇلمىدىن قېچىپ، ئوتتۇرا ئاسيا تهۋەلىكىگه چىققان . ئورتاقلىققا ئىگه ئىدى

ئۇيغۇرالرنى ھېچ  ئىككىلهنمهستىن  خىتاي ھۆكۈمىتىگه قايتۇرۇپ بېرىشكه 
  .اشلىدىب

سوۋېت پارچىالنغاندىن كېيىن، ئوتتۇرا ئاسىيا تهرەپتىن يېڭى تىجارەت 
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  )قوشۇمچه ( 

 ـ يىلى 1989كىتاپنىڭ ئهسلى نۇسخىسىدا مهزكۇر ھهرىكهتلهر ئۈرۈمچىدە 
 ـ ئاپرىل بارىندا پارتىلىغان ھهرىكهتلهر 5 ـ يىلى 1990 ـ مايدىكى نامايىش، 19

- شۇنىڭدەك تىيهن ئهنمېن ئوقۇغۇچىالر ھه. ناھايىتى تهپسىلى بايان قىلىنغان
بۇ مهزمۇنالر . رىكىتىمۇ تهپسىلى سېلىشتۇرما شهكلىدە تهسۋىرلهنگهن

لىشنىڭ ھاجىتى بولمىسا ئۇيغۇرالرغا تونۇشلۇق بولغىنى ئۈچۈن، ئاالھىدە توختى
  .كېرەك
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 شۇنىڭدەك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا سالغان زۇلمى، ئۇيغۇر 
مىللىتىنىڭ ھارماي ـ تالماي، ۋاز كهچمهي ئازاتلىق ئۈچۈن كۈرەش قىلىپ 

 ئىرادىسى گېرمان تىلى ئارقىلىق ياۋرۇپاغا ناھايىتى ئۈنۈملۈك، مىللىكېلىۋاتقان 
مهن ئهسلىدە بۇ يازمىلىرىم . ق شهكىلدە ئاڭلىتىلغانئىسپاتلىق، قايىل قىالرلى

 رەھبىرىمىز، مهنىۋى ئانىمىز، قهھرىمان يول باشچىمىز رابىيه سىياسىئارقىلىق 
كىملىگى ۋە ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ ئازاتلىق ھهرىكىتىگه رەھبهرلىك « خانىمنىڭ 

ك بىلهن ھهققىدە كۆپچىلى » ئىكهنلىكىقىلىشقا ساالھىيىتىنىڭ قايسى دەرىجىدە 
شۇڭا كىتاپتىكى رابىيه خانىمغا بىۋاسته . ئورتاقلىشىشنى مهقسهت قىلغان ئىدىم

مۇناسىۋىتى بولمىغان، ئهمما رابىيه خانىمنىڭ تىلى ئارقىلىق، گۇۋالىق ئورنىدا 
بايان قىلىنغان، قىممهتلىك تهشۋىقات ماتىرىيالى سۈپىتىدىكى نۇرغۇن 

چۈنكى ئۇ تهرەپلىرى ئۇيغۇرالرغا . رىشتىممهزمۇنالرنى ئىمكان بار قىسقارتىشقا تى
رابىيه خانىم مهزكۇر كىتاۋىدا قانداق نهرسىلهرنى سۆزلىگهن _ ئهمما . تونۇشلۇق
دېگهن سۇئالغا جاۋابهن، بهزىدە كىتاپتىكى ئهسلى بايانالرنى تهقدىم _ بولغىيتى؟

هن بۇ كىتاپ ھهم ئىشهنچلىك، ھهم تهپسىلى مهلۇماتالر بىل. قىلىشقا تىرىشتىم
شۇنداقال خىتاي زوراۋانلىرىنىڭ قىلمىشلىرىنى پاش . غهرپ ئهھلىنى تهمىنلهيدۇ

  .قىلغان، ھۆججهتلىك ماتىرىيال قىممىتىگه ئىگىدۇر
 زەخمهت يهتكۈزمىگهن ھالدا، مىللهتنى -مىللهتكه ھېچقانداق زىيان 
 نى پىدا قىلىپ، دۇنيا ئهھلىگه ئۇيغۇرلىقىئالدىمىغان ھالدا، پهقهتال ئۆز بار

مىللىتىنى، ئۇيغۇر دەۋاسىنى تونۇتۇشقا مۇيهسسهر بولغان پهقهتال رابىيه 
 . دۇرخانىمقادىر

 ھهرىكهت مىللىبۈگۈن بىز تهشۋىقاتىنى قىلىۋاتقان رەھبهر بىردىن بىر 
مىزانىغا ئويغۇن، ئىنقىالۋى ھهرىكهت سېپىدە تاۋلىنىپ چىققان، پۈتۈن مىللهت 

ۇنىڭ ھهر بىر باياناتى خىتاي ئۈستىدىن خهلقىمىز تونىغان، دۇنيا تونىغان، ئ
ئۇنىڭ رەھبهرلىك ! گۇۋالىق بولۇپ ئېتىراپ قىلىنىدىغان، ھهقىقىي رەھبهردۇر

 مىللىئۇنى .  ئىرادە بهلگىلىگهنمىللىئورنىنى، ساالھىيىتىنى پهقهت 
ئۇنىڭغا بۇ ساالھىيهتنى ھېچكىم تهقدىم ! ھهرىكهتنىڭ تهقهززاسى بهلگىلىگهن

 تۈمهن توساقالر بىلهن -هكسىچه، كىرگىلى بولمايدىغان، تۈرلۈك ئ. قىلغان ئهمهس
 سىياسىئۇ . قىلدى» پهتهى « قورشالغان بۇ دەۋا قهلئهسىنى  ئۇ ئۆزى 

 مهنپهئهتىمىزنى مىللىھهرىكىتىمىزنىڭ ئىچكى قىسمىنى تهرتىپكه سېلىشتا 
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  تىنچى بۆلۈم                             تۆ       

  
  يهڭگىلى بولمايدىغان توسالغۇ يوق،"

  "يوق يۈكسهكلىك بولمايدىغان يهتكىلى
 
34  

   
رابىيه قادىر سودا « ـ يىلى 1992. بىر خىيال، بىر چۈش رىئاللىققا ئايالندى

خىزمهتچىلهرنى مۇشۇ يهتته - ئۇ مىڭلىغان تىجارەتچى، ئىشچى. ئېچىلدى» سارىيى 
ئۇالرنىڭ كۆپۈنچىسى ھهتتا . قهۋەتلىك سودا سارىيىغا توپلىغان ئىدى

نىمۇ بىلمهيدىغان كىشىلهر بولۇپ، ئايالالر بىلهن ئىكهنلىكىتىجارەتنىڭ نېمه 
 . ئالدىدىكى بىرىنچى دەرىجىلىكلهردىن ئىدىنامراتالر بولسا رابىيه قادىرنىڭ

سودا سارىيىنىڭ ئالتىنچى قهۋىتىدە ئۇ ئۆزىگه يېڭى ھهم كۆركهم تىجارەت 
بۇ سودا سارىيى رابىيه قادىرنىڭ ھاياتىدا زور بۇرۇلۇش . ئىشخانىسى بېزەتتى

ئۇ ئۆزىنىڭ . پهيدا قىلغان، ئۈرۈمچى شهھرىدىكى مۇھىم بىر نوقتىغا ئايالندى
 مۈلكىنى مۇشۇ بىناالرنى تىكلهش يولىدا ئهمهلدارالرغا، يولى - مال بارلىق

 ئۇنى ئىقتىسادىي تۈگهتكهن بولۇپ، بۇ سودا سارىيىبارالرغا پارا بېرىپ 
چۈنكى . جهھهتتىن قوغدايتتى ۋە ئۇيغۇرالرنىڭ ئىشهنچىسىگه نائىل قىالتتى

 يهنه بىر -ىنا ۋەتىنىمىزنىڭ بۇ پايتهخت شهھرىدە بۇنىڭدىن باشقا يهنه بىر ب
 تۈركىستان بويچه ھهم بىرىنچى بولۇپ شهرقىبۇ پۈتۈن . سودا سارىيى يوق ئىدى

. قهد كۆتهرگهن، ھهم زامانىۋى، ھهم كۆركهم، ھهم گۈزەل بىر سودا سارىيى ئىدى
ئاۋال بۇ سودا سارىيىنىڭ قۇرۇلىشىنى باشالشتىن بۇرۇن بىر كىشىلىك تىجارەت 
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 قهرز ئهمدىرابىيه خانىم « ئىلگىرى دۇكان ئۈچۈن مهبلهغ سالغان كىشىلهر 
دەپ » ى باھادا ئىجارە تهلهپ قىلىدىغان بولدى يوقۇرۇم قايتۇرۇش باناسىدا چوق
ئۇ قهرزلهرنى . بىراق رابىيه قادىر بولسا ئۇنداق قىلمىدى. جهزىم قىلىشماقتا ئىدى
ئهكسىچه ئۇ مهبلهغ سالغان بارلىق كىشىلهرنى ئۆز . قايتۇرۇشنى ئويالشمىدى

قىلغان سىلهرنىڭ ماڭا _ رېستۇرانىغا تهكلىپ قىلىپ مۇنۇالرنى ئهيتتى 
مهن بۈگۈن ! ياردىمىڭالر، سىلهر ئويلىغاندىنمۇ كۆپرەك قىممهتكه، مهناغا ئىگه

ئىجارە ھهققىگه قانچه . سىلهرگه تىجارەت دۇكىنىڭالرنى ئۆتكۈزۈپ بېرىمهن
  .ڭالرنى پهقهت ئۆزەڭالر قارار قىلىسىلهر لىقىبېرىدىغان

ۈەندىن ئىجارىگه  ي500تىجارەتچىلهر، ھهر بىر دۇكاننىڭ ئهڭ تۆۋەن بولغاندا 
  .قويىلىشىنى تهلهپ قىلىشتى

_ !  يۈەندىن ئىجارىگه ئېلىڭــالر300ئۇنداقتا ھهر بىر دۇكاننى ! ياخشى_ 
تىجارەتچىلهر دوپپىلىرىنى ئاسمانغا . دېدى رابىيه قادىر سېخىلىق بىلهن

  .ئېتىشىپ، ھۇررا توۋالشتى
ئهمما . ىلمايمهنكېلهر يىلدىن باشالپ سىلهردىن دۇكانغا ئىجارە تهلهپ ق_ 

دېدى رابىيه _  يىلغىچه تهلهپ قىلمايسىلهر 3سىلهر مهبلهغ سالغان پۇلۇڭالرنى 
بۇ تهدبىر ھهر ئىككى تهرەپ ئۈچۈن بهكمۇ پايدىلىق .( قادىر تىجارەتچى دوستالرغا

ئۇالرنىڭ ماختاش، . ئۇالر رابىيه قادىرنى چهكسىز سۆيمهكته.) ئىدى
رەت قىلغان رابىيه قادىر، خانتهڭرى مهسجىتىدە مهدھىيهلىرىنى كهمتهرلىك بىلهن 

بولۇپ ئۆتكهن ھادىسىنى ئۇالرغا ئهسلىتىپ، ئاۋال ماختاپ كېيىن يهرگه 
  . ئۇرماسلىقنى ئۆتۈنهتتى

ئۇ، دۇكاندا تۇرۇپ تىجارەت قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ رەتلىك كېيىنىشىنى، 
پهتكه، ئهنئهنىگه بهك  قىيامىللىپاكىزە، يېقىملىق بولىشىنى، بولۇپمۇ ئايالالرنىڭ 

  . رىئايه قىلىشىنى تهلهپ قىالتتى
  ! سودا سارىيىغا مىڭلىغان زىيارەتچى خۇددى كهلكۈندەك بېسىپ كىرىشمهكته

بولۇپال » سودا سارىيى « ئادەتتىكىچه » رابىيه قادىر سودا سارىيى « 
قالماستىن، بهلكى ئۇيغۇر تارىخىدا ئۆزگۈرۈش پهيدا قىالاليدىغان، رابىيه 



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 203 

 بۇ بىنا رابىيه قادىر ئۆزى ئارزۇ قىلغىنىدەك، ئۇنى ئۆز خهلقىگه تونۇتىدىغان 
  .بىنا ئىدى

 بۇ بىنا رابىيه قادىرنىڭ ۋۇجۇدى بىلهن مۇجهسسهملهشكهن، ئۇنىڭغا كۈچ 
ىمىزگه قارشى، رابىيه قادىرنىڭ ئىسيانكار روھىغا بېغىشلىغان ۋە بىزنىڭ دۈشمىن

  .مهدەت بهرگهن بىنا ئىدى
نى جانلىق سۈرەتلهپ لىقى بۇ سودا سارىيى رابىيه قادىرنىڭ مهۋجۇت

ئۇ ۋەتىنىمىزنىڭ پايتهخت شهھرىنىڭ  .كۆرسىتىدىغان سىهرى كۈچكه ئىگه ئىدى
ىنى، چهكسىز ئۇ ئۆزىنىڭ كۈچلۈك ئىرادىس .مهركىزىدە بىر سىمۋول تىكلىدى

  .ئارزۇسىنى ئهكس ئهتتۈردىغان بىر سىمۋول تىكلىدى
بىر ئۇيغۇر ئايال بۇ ئىشالرنى قىاللىغان ئىكهن، « بۇ سىمۋول ئهينى ۋاقىتتا 

دېگهن ئويغا » ئۇيغۇر ئهرلىرى نېمىشكه بۇنداق ئىشالرنى ۋۇجۇتقا چىقارمايدۇ؟ 
  . سالىدىغان سىمۋول ئىدى

سالدۇرغان ھهرقانداق بىنا، ئهشۇ دەسلهپكى رابىيه قادىر ئۇنىڭدىن كېيىن 
كېيىنچه باشقا ئۇيغۇرالرمۇ . سودا سارىيىدەك مهناغا ئىگه بواللمايتتى

نۇرغۇنلىغان چوڭ ۋە يۈكسهك سودا سارايلىرىنى سالدۇرغان بولسىمۇ، لېكىن 
ھهققىدە ئاالھىدە » رابىيه قادىر سودا سارىيى « كوچىدىن ئۆتكهن كىشىلهر يهنىال 

 -ئۇنىڭ بۇ سودا سارىيىنى سالدۇرۇشتا تارتقان ئهزىيهت، جاپا . تتىتوختىال
  . مۇشهققهت، قېيىنچىلىقلىرى ھهققىدە سۆزلىشهتتى

كېيىنچه ھۆكۈمهت رابىيه قادىرغا رىقابهت قىلىش ئۈچۈن، نۇرغۇن خىراجهت 
بۇ بازارغا . قىلىپ، تۈركچه ئۇسلۇپتا زامانىۋى بازار سالدۇرغان بولدى

. ۋەتىنىمىزنىڭ ھهممه جايلىرىدىن تىجارەتچىلهرنى تهكلىپ قىلدىقهشقهردىن ۋە 
لېكىن . تاۋارالرنى سالدۇردى- هك، مال چ كې-بازارغا ئۇيغۇرچه ئهنئهنىۋى كىيىم 

  .خهلق رابىيه قادىرغا بولغان ساداقىتىنى ھېچ تهۋرەنمهستىن داۋام ئهتتۈردى
ۈمچىگه كهلگهن ئۈر. بۈگۈنكى كۈنلهردىمۇ بۇ سودا ساراي شۇنچىلىك ئاۋات
كېچــه ـ كۈندۈز . ھهرقانداق كىشى بۇ سودا ساراينى زىيارەت قىلماي قالمايدۇ

يىگىرمه تۆرت سائهتلهپ، كهلكۈندەك ئېقىپ كىرىۋاتقان خهلق توپى، ئىشقىلىپ 
بهخىت « ئۇيغۇرالر بۇ بىنا . بۇ سودا سارايدىن بوش ئورۇن كۆرگىلى بولمايدۇ



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 204 

ئهگهر ئۇ ئهشۇ دەسلهپكى بهلكىم ئۇ ھهرگىزمۇ تۈرمىگه كىرمىگهن بوالتتى، 
بهلكىم ئۇ ئهڭ تۆۋەندىكى، ئاددى دېهقاندىن ! سودا سارىيىنى سالدۇرمىغان بولسا

باشالپ، خىتاي دۆلىتىنىڭ دۆلهت رەئىسىگىچه، ئۇ قهدەر كۆپ ئىنسانالر ئىچىدە 
ئهگهر ئۇ ئهشۇ سودا سارىيىنى ! ھهرگىزمۇ تونۇلۇپ كهتمىگهن بوالتتى

  !!! سالدۇرمىغان بولسا
ق ئىككى يىل كۈتكهندىن كېيىن رابىيه قادىرنىڭ ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقىشى قا

رابىيه قادىردەك نهتىجىلىك بىر تىجارەتچى . تهستىقلىنىپ، پاسپورت ئىشلهندى
ئايالنىڭ چهتئهلگه چىقىشىنى نېمه ئۈچۈن ھۆكۈمهت شۇ قهدەر كېچىكتۈردى؟ 

ى يوقۇر. ن ھهل بوالتتىئۇنىڭغا قارىغاندا باشقىالرنىڭ ئىشى كاشىال بولماستى
دەرىجىلىك ئۇيغۇر ئهمهلدارلىرىمۇ ئۇنىڭغا توسقۇنلىق قىلىشقا جۈرئهت 

ى دەرىجىلىك يوقۇرقانداقال بولمىسۇن ئاخىرى ھۆكۈمهت ئهشۇ . قىاللمايتتى
ئۇيغۇر ئهمهلدارلىرىنىڭ، ئېغىر شىكايهت قىلىشىلىرى ئارقىسىدا رابىيه 

  . رۇخسهت قىلدىقادىرنىڭ پاسپورتىنى ئىشلهپ بىرىشكه 
ئۇ قازاقالر ياقتۇرۇپ كېيىدىغان سپورت كىيىملىرىنى دەرھال تهييارالپ، 

پۇما، ئادىداسالرنىڭ ساغالم ماركىلىقلىرىنى . قازاقستان چېگرىسىدىن ئۆتتى
شۇڭا خىتايدا ساختا ماركا بىلهن تهييارالنغىنى ئهرزان . قازاقالر سېتىۋااللمايتتى

  .شلهپ چىقىرىالتتىبولۇپ، ئاساسهن شاڭخهيدە ئى
ال تېزئوتتۇرا ئاسىيادا ئۇيغۇر، خىتاي ۋە باشقا مىللهتلهرمۇ ناھايىتى 

پهقهت ئۇيغۇرالر ئۇ ياقتىكى تاپقان . مىليونېر بولۇپ كېتىشكهن ئىدى
چۈنكى ئۇيغۇرالرنىڭ شۇنداق .  ئايرىلىپ قېلىشتىتېزبايلىقلىرىدىن شۇنداق 

ئۇيغۇرالر . كهنلىرىدە ھهسهت قىلىشتى بېيىپ كهتكىنىنى، ھۆكۈمرانالر بىلىشتېز
 ئىكىسپورت - لىرىنىڭ ئىشلىرىنى يۈرگۈزۈش ئۈچۈن، ئىمپورت شىركهتئۆز 
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رمۇزالشقا لېكىن ھۆكۈمهت ئۇيغۇرالرنىڭ يولىنى تۈرلۈك قانۇنالر بىلهن تۇ
بىرەر تىجارەتچى ئوتتۇرا ئاسىياغا چىقىشتىن بۇرۇن، ھۆكۈمهت . باشلىدى

ئورگانلىرىغا مهلۇم قىلىشتىن سىرت، ئهگهر ئۇ ياقتا پىالندىن ئارتۇق تۇرۇپ 
قالماقچى بولىدىكهن، ئېلىپ ماڭغان مالنىڭ بېجىنى خىتاي ئهمهلدارالر 

 ئالسۇن، مهيلى زىيان تارتسۇن، مهيلى پايدا. مۇقىمالشتۇرۇپال بېكىتىدىغان گهپ
بىر تىجارەتچىنىڭ رابىيه قادىرغا شىكايهت قىلىشىچه، ئۇ . بۇنىڭدىن قهتئىنهزەر

 يۈەن باج تۆلىشى 1500 يۈەنلىك سودا قىلغان، لېكىن ئۇ 480بىر ئايدا ئاران 
  . شۇڭا ئۇ دۇكىنىنى تاقاشقا مهجبۇر بولغان. كېرەك ئىكهن

ارىسىدا ئهڭ تىرىشچان ئايال بولۇپ، ئۇ بۇ رابىيه قادىر تىجارەتچىلهر ئ
قانداق تاۋارنىڭ قايسى دۆلهتته . ال يول تېپىپ كهتتىتېزدۆلهتلهردە ناھايىتى 

نى كۆرسىتهتتى ۋە ئىچكىرى لىقىبازىرى ياخشى، ئىشقىلىپ ئۇ بارلىق تىرىشچان
خىتاي ئۆلكىلىرىدە ئهڭ ئهرزان باھادا مال تهييارلىتىپ، ئوتتۇرا ئاسىياغا 

ئۇ ھهر قانداق بىر توساقتىن يېڭى بىر يوچۇقنى ئېچىپ، ئىلگىرلهپ . كهيتتىيۆت
ئهڭ چوڭ ۋە ئهڭ ئۈنۈملۈك « ئۇ پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا ئهللىرىدە . كېتىۋېرەتتى

  . دەپ تونۇلۇپ كهتتى» سودىگهر ئايال 
خىتايدا كونا تۆمۈر سودىسى ھۆكۈم سۈرگهنلىك خهۋىرىنى ئالغاندىن كېيىن، 

ر بىلهن شىركهتلهىر قازاقىستان ھۆكۈمهت خادىملىرى بىلهن، چوڭ رابىيه قاد
كونا .  يېڭى تۆمۈرلهرنى توپالشقا كىرىشتى-توختام تۈزۈپ، ھهر تۈرلۈك كونا 

ماشىنا، پاچاقالنغان تانكا، ۋېلىسپىت قاتارلىق تۆمۈرگه ياتىدىغان ھهر قانداق 
 4000ر خىتايدا بىر توننا تۆمۈ. شهكىلدىكى نهرسىلهرنى يىغىشقا كىرىشتى

ئۇ قازاقىستان ھۆكۈمىتى بىلهن ياخشى مۇناسىۋەت . يۈەنگىچه سودا بوالتتى
  .قۇرۇپ، دەسلهپكى يولدا قانچه مىڭ توننا مالنى يۆتكىدى

 توزاڭ كۆتىرىپ خىتاي چېگرىسىغا يېقىنالپ - ئاسمان پهلهك چاڭ 
. توشۇماقتا ئىدىكېلىۋاتقان يۈزلهرچه كاماز ماشىنا رابىيه قادىرنىڭ تۆمۈرلىرىنى 
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ئوتتۇرا ئاسىيا تىجارەت ئىشىگى ئېچىلىپ، ئىككىنچى يىلىغا كىرگهندە بهكال 
اۋاجلىنىشىغا ئهگىشىپ، بىر تۈرلۈك يوشۇرۇن تىجارەتنىڭ ر. ئۆزگۈرۈش بولدى

گوروھالر ئوتتۇرا ئاسىيانىڭ يوللىرىنى توسۇپ، ئۇيغۇرالرنىڭ ماللىرىنى، 
خىتاي . پۇللىرىنى بۇالپ كېتىدىغان ھادىسىلهر يۈز بىرىشكه باشلىدى
باشقا . تىجارەتچىلىرى دەرھال خىتاي ئهلچىخانىسىغا مهلۇم قىلىشاتتى

 بۇالڭچىالرنى ماللىرىغا يېقىن -ىلىرىمۇ باندىت دۆلهتلهرنىڭ تىجارەتچ
بۇ خىل بۇالڭچى، ئوغرى، قاراقچىالر  ئۇيغۇرالرنىڭ ھىمايه . يوالتمىدى

قىلىدىغان نه دۆلىتى بولسۇن، نه ئهلچىخانىسى بولسۇن، قوغدىغۇچىسى يوق بىر 
  .  ئارىدىال بىلىۋېلىشتىتېزنى ئىكهنلىكىمىللهت 

 -اپتونوم رايونىدىن كهلگهن ئۇيغۇرالر بۇالڭ قازاقىستاندا پهقهت ئۇيغۇر ئ
-  ۋە ئۇكۆرسۈتۈشباندىتالر ئۇيغۇر سودىگهرلىرىگه ئۆزلىرىنى . تاالڭغا يولۇقاتتى

. الرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن، ئهڭ باي ئىككى نهپهر ئۇيغۇرنى ئۆلتۈردى
. ئۇالرنىڭ بىرى رابىيه قادىرغا تونۇشلۇق كىشىلهردىن تۇرسۇن ساقال ئىدى

 ئۇنى ۋەھشىلهرچه بوغۇزالپ،  ئاندىن  ئېلىپ،   مۈلكىنى - ل ئۇنىڭ مال ئاۋا
  بىر پارچه ئاگاھالندۇرۇش  .قويۇشتى كېسىپ بىر تهخسىگه ئېلىپ  بېشىنى 

كىمكى پۇلىنى بىزگه ئۆزلىگىدىن تاپشۇرمايدىكهن، ئۇنى  «  خېتىنىمۇ قالدۇردى
  »! چوقۇم ئۆلتۈرىمىز

بىر سودىگهر ئادەمنى بولسا، قانخورالرچه  رابىيه قادىرغا تونۇشلۇق يهنه 
بۇ قېتىمقى قاتىللىق ھادىسىسىنىڭ جهسهت . پارچىالپ ئۆلتۈرۈۋەتتى

  .تهكشۈرۈشىگه ۋە نامىزىغا رابىيه قادىر ئۆزىمۇ قاتناشقان ئىدى
قازاقىتساندا مهركهزلىك ھالغا كهلگهن باندىتلىق جىنايىتى قىرغىزىستاندىمۇ 

 كىشىلهر   گوروھىنى بۇ باندىتلىق . ۈرمهكته ئىدى س  ھۆكۈم  شهكىلدە ئوخشاش
ئهگهر ئۇالر كوچىدا بىرەرسىنىڭ . دەپ ئاتىشاتتى) ياكى رېگىت(» رېكىت « 

بىلىكىدىكى سائهتنى كۆردىمۇ بولدى، ئۇنىڭ بىلىكىدىن ئهشۇ سائهتنى مهجبۇرى 
الر ئهگهر زىيانغا ئۇچرىغان كىشى ساقچىغا مهلۇم قىلسا، ساقچى. سۇغۇرۇپ ئالىدۇ

  .جىنايهتچىنى ئهمهس، بهلكى بۇالنغۇچىنى تۇتۇپ كېتىپ قاماپ قويىدۇ
بۇ رايونالردا خاتىرجهم ، زىيانغا يولۇقماي تىجارەت قىلىشنى ئويلىغان 
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  )بهتلهر.247 - 238شۇ ناملىق كىتاپ   (

  
  )قوشۇمچه ( 

نىڭ ئىقتىسادىي خانىمتهكرار، تهكرار بايان قىلىشقا ئهرزىيدۇكى، رابىيه قادىر
چۈنكى مىللىتىمىزنىڭ تىلى، . ىنھاياتى ئۇيغۇرالرنى قىزىقتۇرغان بولىشى ناتاي

مىللىتىمىزنىڭ كۆزى ۋە مىللىتىمىزنىڭ ئهقلى بولغان زىيالىلىرىمىز، 
يازغۇچىلىرىمىز، خىتاينىڭ سوتسىيالىستىك مهپكۇرىسىگه مهجبۇرى 

دىن، ياۋۇز خىتاي دۆلىتىنىڭ ۋەھشى، زوراۋان سىياسىتىنى تهشۋىق لىقىبېقىنغان
 ئۈچۈن، مهيلى دۆلهت يۈرگۈزىۋاتقان لىقىقىلىدىغان مىكروفون بولۇپ قالغان

ئىشلهپ « سىياسهت بولسۇن، مهيلى زىيالى، يازغۇچى، سهنئهتكارلىرىمىز 
خىتاي «  تهشۋىقات ۋاستىلىرى بولسۇن خهلقىمىزدە مىللى» چىقىرىۋاتقان 
 لىقىئىديىسىنى ئهۋزەل بىلىش قارىشىنى كهڭ يىلتىز تارتقۇزغان» پرولېتارىيات 
  . ىمىز تېخى يېقىنقى يىلالرغىچه ئىقتىسادقا قىزىقمايتتىسهۋەپلىك، خهلق

لېكىن بىزدىن قانچه ئهسىر ئاۋال ئىقتىسادنى بىلگهن، بىلىمنى ئىقتىساد 
ئۈچۈن، ئىقتىسادنى خهلق ئۈچۈن، ئىنسانىيهت ئۈچۈن ئىشلىتىشنى 

نى بىزدىن چارەك خانىمئهمهلىلهشتۈرگهن ئهقىللىق غهرپ ئهللىرى، رابىيه قادىر
ئهمما ئۇالر بىزدەك ھهسهت بىلهن ئهمهس، ھۆرمهت .  كېيىن تونىدىئهسىر

 يۈەن پۇل بىلهن، كىچىك بىر كىرخانىدىن ئىش 40ئۇنىڭ . بىلهن تونىدى
باشالپ، بۈگۈنكى مۇلتى مىليونېر بولغىچه ئارىلىقتىكى جهريانىغا، پهقهت بىر 

 بېسىپ نىڭخانىمدەرۋەقه رابىيه قادىر. مۆجىزە سۈپىتىدە ھهيران قېلىشتى
ئۆتكهن نۇرغۇن ئۆتكهللىرى، ئۇنىڭ ئۆزى ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى ئۇيغۇر مىللىتى 
  .ئۈچۈن بىر مۆجىزە تهرىقىسىدە مۇئهييهنلهشتۈرۈلۈشكه تېگىشلىك قىممهتتۇر

نىڭ ئىقتىسادىي ھاياتىنى خانىمكىتاپنىڭ مۇشۇ بۆلۈملىرىگىچه رابىيه قادىر
ىسادىي جهھهتتىن قايسى دەرىجىدە بايان قىلىش بىلهن، ئۇيغۇر مىللىتى ئىقت

بۇ مىللهت خىتاينىڭ ئىقتىسادىي .  جانلىق، ئىسپاتلىق يورىتىلىدۇلىقىيوقىتىلغان
جازاسىغىال ئۇچراپ قالماستىن، ھهتتا خوشنا، قېرىنداش ئهللهردىمۇ جازاغا دۇچ 
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نىڭ ھاياتىدىكى مۇھىم نوقتىالر، دەسلهپ ئىقتىسادىي خانىمرابىيه قادىر
 بىلهن زىياننى -لهنگهنلىكى ئۈچۈن، ئۇ پايدا مهنپهئهت توقۇنۇشى بىلهن بهلگى

بۇ ئۇنىڭ . ناھايىتى ئوچۇق پهرق ئېتىدۇ ۋە ئالدىن مۆلچهرلهپ تهدبىر ئالىدۇ
ئۇنىڭ بۈگۈنكى . يېتىلىشى، ئۇنىڭ كىشىلىك قىممىتىنىڭ پۈتۈپ چىقىشىدۇر

پايدا بىلهن زىياننى ئالدىن، تولۇق «  رەھبهرلىك ساالھىيىتىنىمۇ ئهنه شۇ مىللى
  . ئىقتىدارى بهلگىلىدى» هرق ئىتىش پ

مهنپهئهت بىلهن زىياننىڭ تهمىنى ئهڭ كۆپ تېتىغان،  خانىم رابىيه قادىر
نىمۇ ناھايىتى ياخشى بىلگهنلىكى ئىكهنلىكىھهممىدىن ئهال مهنپهئهتنىڭ قايسى  

ئۈچۈن، ئۇ بۈگۈن بىر مىللهتنىڭ مهنپهئهتى ئۈچۈن ۋەكىل ۋە دەۋاگهر بولۇپ 
  . بهلگىلهندى

تىجارەتچى ئۈچۈن . تىجارەتچى زىيان تارتىش ئۈچۈن تىجارەت قىلمايدۇ
شۇڭا بىز ! قىممهت يارىتىدىغان ئامىل ھهرگىزمۇ مهبلهغ ئهمهس، بهلكى ۋاقىت

 مهنپهئهتىمىزگه پايدىنى زىياندىن ئهال بىلىدىغان، ۋاقىتنى ھهممه مىللى
نى خانىمۇ رابىيه قادىرنهرسىدىن ئهال بىلىدىغان، پهقهتال پايدا كهلتۈرىدىغان ئهش

! ئىنىلىرىم! تېخى ۋاقتى ئهمهس« ئۇ باشقىــــــــالردەك . ۋەكىل قىلىۋالدۇق
بۇ يولدا نۇرغۇن كىشىلهر ! ئالدىراپ كهتمهڭالر، ھهر ئىشنىڭ ۋاقتى كېلىدۇ

دەپ، » ! مېڭىپ ئۆتكهن، بىزدىنمۇ قالىدۇ، پۇرسهت تېخى پىشىپ يېتىلمىدى
! ئۇ ۋاقىتنى ئۆزى بهلگىلهش ماھارىتىگه ئىگه. ايدۇدەۋايىمىزنى تۇرمۇزالپ قويم

بۇ ھهقته ئالدىمىزدىكى ! ئۇ پۇرسهتنى ئۆزى يېتىلدۈرۈش قابىلىيىتىگه ئىگه
  !بۆلۈملهردە بىر قهدەر ئوچۇق مهلۇماتالرنى بايان قىلىشىمىز مۇمكىن

  
35 
    

كۈر، بولۇپال قالماستىن، بهلكى ھهم سۆزى ئۆت» باي بىر ئايال « رابىيه قادىر 
ئۇنى خىتاي ) شۇنىڭ ئۈچۈنمىكىن. (نوپۇزلۇق كىشىلهردىن بولۇپ قالدى
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بۇ خانىم پهقهتال كوممۇنىستىك پارتىيهنىڭ ھىمايىسى ئاستىدا، ھهممه « 
دەپ، ھۆكۈمهتنىڭ ئىناۋىتىنى ئاشۇرۇشقا تىرىشاتتى دىكتور » ۇلىرىغا يهتتى ئارز

رابىيه . رابىيه قادىرنى تونۇشتۇرغان ھهر بىر قېتىمقى تهپسىلى خهۋەرلىرىدە
 ئىزلىرى تونۇشتۇرۇلغان، تىلۋىزور -قادىر مهدھىيلهنگهن، ئۇنىڭ ئىش 

  : ئهپهندى بولساسىدىق ھاجى روزىخهۋەرلىرىنى ئاڭلىغان 
. ئايالالر ئهسلىدە ئىتائهتچان كېلىدۇ، پهقهت رابىيه قادىرال ئۇنداق ئهمهس_ 

شۇنىڭ ئۈچۈنال ئۇ غهلبه قازاندى، شۇنىڭ ئۈچۈنال بۈگۈنكى رابىيه قادىر 
  .  دەيتتى-بواللىدى 

ئۇنىڭ يېڭى . رابىيه قادىر خۇددى مهلىكهدەك شاھانه  ھايات كهچۈرمهكته 
 خىزمهتچى ئورۇنالشتۇرۇلغان -هپهر ئىشچى  ن5قوروسىدا ئائىله ئىچىدىال 

 -ئائىله ئاشپىزى، ئائىله الۋازىمهتلىرىنى سېتىۋالىدىغان، كىر « بولۇپ، ئۇالر 
 ئهپهندىگه مهخسۇس سىدىق ھاجى روزىقاتالرنى دەزمالاليدىغان خادىم، 

قارايدىغان كىشى، رابىيه قادىر بىرەر يىغىنغا، تىلۋىزور سۆھبىتىگه بېرىشتىن 
ئايال، پۈتۈن ئۆي ئىشلىرىغا قارايدىغان » گىرىمچى « ، ئۇنى زىننهتلهيدىغان ئاۋال

  .الردىن ئىبارەت ئىدى» بىر ئۆي خىزمهتچىسى قىز 
شىركهت ئىشلىرىدا بىر ئايال، بىر ئهر _ رابىيه قادىرنىڭ خىزمهت ئورنىدا 

.  نهپهر سېكرىتار ئۇنىڭ پۈتۈن يۈكلىرىنى ئۆز ئۈستىلىرىگه ئاالتتى2بولۇپ، 
بىرى قىلماقچى بولغان ئىشلىرىنى، كۆرۈشمه ۋاقىت جهدۋىلىنى ئورۇنالشتۇرسا، 
يهنه بىرى بىر تهرەپ قىلىنىپ بولغان ئىشالرنى قايتا كۆزدىن كهچۈرۈپ بىر 

  .ياقلىق قىالتتى
يىغىن ۋە تۈرلۈك سورۇنالردا پۈتۈن ئۈرۈمچى بويىچه رابىيه قادىرنىڭ 

. ال يهردە تهنتهنه بىلهن قارشى ئېلىناتتىشهخسىيىتى تونۇلغان بولۇپ، ئۇ ھهممى
 شهرەپ ئۇيغۇر ئاپتونۇم رايونىنىڭ رەئىسى ئابلهت - بۇنداق شان 

  . ئابدۇرىشىتقىمۇ نېسىپ بولمىغان ئىدى
رابىيه قادىرنىڭ ئۆيىگىمۇ كۆپلىگهن مهشهۇر كىشىلهر، تهتقىقاتچىالر، 

ئۆتكۈزۈلۈپ يازغۇچىالر، سهنئهتچىلهر دائىم دېگۈدەك يىغىلىشىپ سۆھبهت 
شائىرالر تېخى نهشىر قىلىنمىغان كىتاپلىرىدىن دىكلىماتسىيه . تۇراتتى
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ئهگهر ئۇ . ھۆكۈمهتنىڭ مۇھىم يىغىنلىرى رابىيه قادىرسىز ئېچىلمايتتى
تۆرت ـ بهش كۈن تىلۋىزور ئېكرانىدا كۆرۈلمىسه، كىشىلهر ئهندىشىلىنهتتى، 

ىستانسىسىنىڭ رېپورتاجلىرىمۇ تىلۋىزور ئ. ئۇنىڭدىن غهم قىلىشاتتى
بىرەر يېڭى تېما ئۈستىدە ئۇنىڭ بىلهن ) سوھبهت مۇخبىرلىرىمۇ ( 

  . سۆھبهتلىشهتتى
سۆيۈملۈك ئۇيغۇر خهلقى رابىيه قادىرغا نىسبهتهن چوڭقۇر مهناغا ئىگه ئىدى، 

  .  مۈلكىدىن مۇھىم، قىممهتلىك ئىدى- ئۇالر ئۇنىڭ بارلىق مال 
ھهممه نهرسىسىدىن ئايرىلىپ، كهمبهغهل بولۇپ ) ئۆز ۋاقتىدا( ئۇ......

قالغان كۈنلهرنىڭ بىرىدە، بىر كاۋاپ دۇكىنىدىن بىر زىخ كاۋاپ يېمهكچى بولغان 
ئۇنىڭ يېنىدا پهقهتال بىر زىخ كاۋاپقا چۇشلۇق پۇلى بار ئىكهن، بىراق . ئىدى

  . ن ئىدىكاۋاپچى بىر زىخنى ئايرىم ساتمايتتى، ئۇ بىر زىخ سېتىشقا ماقۇل بولمىغا
ئۇ باي بولغاندىن كېيىن تاماق يىگىلى بېرىپ پۇل تۆلىمهكچى بولسا، 

  .خوجايىنالر ئۇ تهڭلىگهن پۇلنى قوبۇل قىلىشمايتتى
باي بولغاندىن . ئۇ كهمبهغهل چېغىدا، كهمبهغهلچىلىكتىن جاق تويغان ئىدى

رلىقنى اكلېكىن چوڭ بايلىق ئېغىر جاۋاپ. ال تويۇپ كهتتىتېزكېيىن، بايلىقتىنمۇ 
پۇل . تهلهپ قىلىش بىلهن بىرگه، كىشىنى كۆپلىگهن غهلبىلهرگىمۇ ئېرىشتۈرىدۇ 

نى پهرق ئېتىشىگه ۋاسته ئىكهنلىكىنىڭ نېمه » ئهركىنلىك « كىشىلهرنىڭ 
چۈنكى ئادەم پهقهت توق قورساق بىلهنال ئهركىنلىك . بولىدىغان مۇھىم ئامىلدۇر
  !ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزەلهيدۇ

دۇنياغا -  ساناقسىز مال - ر قانداق بىر كىشى رابىيه قادىردەك سان ئادەتته ھه
 شۆھرەتكه سازاۋەر بولىدىغان بولسا، -ئىگه بولىدىغان بولسا، ئهشۇنداق شان 

بىراق ئۇنداق قىلىشنىڭ . ئهلۋەتته ئۆزىنى بهخىتلىك ھېس قىلىشى كېرەك ئىدى
ئۇ كوچىالردا . التتىئورنىغا رابىيه قادىرنى بىر خاتىرجهمسىزلىك بىئارارم قى
ئۇ ئالىي دەرىجىلىك . نامرات كىشىلهرنى كۆرگهن زامان ئۆزىنى ئهيىپلهيتتى

لىموۇزىن ماشىنىدا ئولتۇرۇپ، سودا سارىيىنىڭ ئالدىغا كهلگهنلىرىدە، ئۇ ئۆز 
» ئۆز خهلقىنى كۆزگه ئىلمايۋاتقاندەك كۆرۈنۈپ قېلىشتىن « كۆڭلىدە 

ئۇالرمۇ ئۇنىڭ بايلىقىدىن ئورتاق بهھرىمهن « دا ئهنسىرەيتتى، ئۇنىڭـچــه بولغانــ
  .ئىدى» بولىنىشى كېرەك 
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ھهر ئاخشىمى تهكىيگه باش قويۇشتىن ئاۋال ئۇ كوچىالردىكى، قىش كۈنلىرىمۇ 
  . ياالڭ ئاياق يۈرىدىغان نامرات بالىالرغا قارايتتى

مهن خهلقىمنى، مىللىتىمنى مۇشۇ ئېغىر « ئۇ ئۆزىگه شۇنداق دەيتتى 
 ئانىالرنىڭ ئۆز پهرزەنتلىرىنى -چىلىقتىن قۇتقۇزالىشىم كېرەك، مهن ئاتا نامرات

مهكتهپكه ئهۋەتهلهيدىغان قىاللىشىم كېرەك، مهن ئۇيغۇرلىرىمنىڭ كهسپى 
  .»!جهھهتتىن يۈكسىلىشىگه ئىمكانىيهت يارىتالىشىم كېرەك

ئۇيغۇرالر ۋە خىتايالر ئۈچۈن كۆپ جهھهتتىن بىر خىل قانۇن ئىجرا 
بىر . ۇ، ئهمما ئىككى مىللهت ئۈچۈن بېرىلدىغان ھهق ھوقۇق ئىككى خىلقىلىنىد

سىنىڭ پهنجىرىسىدىن سىرتقا ئىشخانىكۈنى رابىيه قادىر سودا سارىيىدىكى 
 20قارىۋىدى، بىر ئۇيغۇر تىجارەتچى يهنه بىر خىتاي تىجارەتچىدىن تهخمىنهن 

 چۈشۈرۈپ تۇرۇشىغا الئهمدىئۇ مالالرنى ماشىنىدىن . تاغارچه مالنى سېتىۋالدى
ئۇ . ئىككى نهپهر باجگىر خۇددى قان ئىچهر ئىشىتتهك ھېلىقى ئادەمگه ئېتىلدى

.  يۈەن باج تۆلهشنى تهلهپ قىلىشتى500ئادەمدىن ھهر بىر تاغار مال ئۈچۈن 
 يۈەنگىمۇ 500ھېلىقى تىجارەتچى باجگىرلهرگه چۈشهندۈرۈپ، ھهر بىر تاغار مال 

 بىراق ئۇالر ھېلىقى تىجارەتچىنى باج ئىدارىسىگه .يارىمايدىغانلىقىنى ئېيتتى
بىر ئازدىن كېيىن ھېلىقى ئادەم قايتىپ كىلىپ، رابىيه . بىرگه ئېلىپ كېتىشتى
  . قادىرغا دەرەدىنى ئېيتتى

ئۇ پۇل تۆلهپ سېتىۋالغان مالالرنى، باج ئىدارىسىدىكىلهر ھېچ گهپ يوقال 
  . رىۋەتكهن ئىكهنېھېلىقى خىتايغا قايتۇرۇپ ب

ئۇنداق ئىدارىلهرنىڭ ئۆز ئالدىغا قانۇنلىرى بار بولۇپ، كىمكى پارىنى كۆپ 
 . بېرەلىسه ئۇ باجنى ئاز تۆلهيدۇ

خىتاي تىجارەتچىلىرى ئۈچۈن ھۆكۈمهت ئىجرائاتچىلىرى ئاڭلىق قارايدۇ، 
ئۇيغۇر باج خادىملىرى ھهرگىزمۇ خىتاي . ئۇالرنىڭ ھالىغا كۆيۈنىدۇ
ئۇالر ئۆز كىشىلىرىدىن، ئۇيغۇرلىرىدىن . مايدۇتىجارەتچىلىرىدىن پارا ئاالل

خىتاي باجگىرلىرى خىتايالردىن ئۆلچهم بويىچه رەسمىيهتال . ھهسسىلهپ ئالىدۇ
  . ئېلىشىدۇ

باج خادىملىرى بازارغا كهلگهنلىرىدە، بويۇنلىرىغا خۇددى ئىشىت باغاليدىغان 
سۈرلۈك زەنجىردەك توملۇقتىكى ئالتۇن زەنجىرلهرنى ئېسىپ، ھهيۋەتلىك، 

ئۇالرنى كۆرگهن ھهر بىر ئۇيغۇر تىجارەتچىلىرىنىڭ قورقۇنچىسى . كېلىشىدۇ
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باج ئىدارىسىنىڭ باجگىر خادىملىرى بهزىدە رابىيه قادىرنىڭ سودا 
ئۇالر پارا ئالغۇسى بار كادىرالر . سارىيىدىكىلهرنىڭ كۆزىگىمۇ توپا چاچاتتى
كېيىنكى قېتىم كهلگهنلىرىدە ئادەتته . ھهققىدە بىر نهرسىلهرنى بىلدۈرۈپ قوياتتى

دەپ » قانچـه بېـرىـمهن؟ « ى مالنى بىلىپ تۇرۇپ  يۈەن قىممىتىدىك3000
  :ئهقىللىق تىجارەتچى ئۇستىلىق بىلهن. سورايتتى

 يۈەنگه نهرقى 500شۇنداق قىلىپ، . دەيتتى» ئۆزىڭىز خالىغاننى بېرىڭ « 
  . يۈەنلىك مالنى ئېلىپ كېتىدۇ3000تىنىدۇ ـ دە 

ەپ قىلىۋېتهرمىز لهر قېتىمدا قالغان قىسمىنى باجغا سۇندۇرۇپ بىر تهرېك «
شۇنىڭ بىلهن ئهقىللىق تىجارەتچىنى . دەپ ئىزاھات بېرىدۇ باجگىرمۇ» 

  . باجگىرلهرمۇ ياخشى كۆرۈپ قالىدۇ
رابىيه قادىر قۇرۇلتايدا خهلق ۋەكىلى بولغان چاغلىرىدا تىجارەتچىلهرنىڭ 

ئۇ ھهر بىر تىجارەتچىنىڭ بېشىغا كهلگهن . دەردى، ئهھۋالىنى سۆزلهپ تۇردى
خىتاي باشلىقالر . چىلىقالرنى مىسالى بىلهن تهپسىلى ئاڭلىتىپ تۇراتتىقېيىن

 ھهققىدە لىقىمهزكۇر تهڭسىزلىكلهرنى ئوڭشاش ئۈچۈن دەرھال ياردەم قىلىدىغان
خهلق . لېكىن ئۇالرنىڭ ۋەدىلىرى سۆزلىگهن جايىدىال قاالتتى. ۋەدە بېرەتتى

ه سۈكۈت قىلىشىپ تېنچ قۇرۇلتىيىدىكى باشقا ئۇيغۇر ۋەكىللهر بولسا، ھهممىگ
ئۇالر رابىيه قادىرنىڭمۇ ئهڭ ياخشىسى سۈكۈت قىلىشىنى، . ئولتۇرۇشاتتى

بۇندىن بۇرۇن ئهشۇنداق پىكىر قىلىپ كۆپ سۆزلىگهنلهرنىڭ قولغا ئېلىنىپ، 
تۈرمىلهردە ئۆلتۈرۈلگهنلىگىنى، بۇنداق سۆزلهۋەرسه ئورنىدىن ئۇزۇنغا قالماي 

ئهمما . دە بولىشاتتى» ياخشى تهۋسىيه « ىدا  توغرىسلىقىئايرىلىپ كېتىدىغان
ئايرىم جايالردا، مهخپى ھالدا ئۇالرمۇ رابىيه قادىرنىڭ جۈرئىتىنى 

  .نى ئېيتىشاتتىلىقىقولاليدىغان



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 213 

كېيىنكى يىغىنالردا بولسا رابىيه قادىر يهنه تىجارەتچىلهرنىڭ دەردى 
هن ئهينهن  زەخمهتلىرى بىل- ئهھۋالىنى ئىسىم پامىلىسى، تارتقان زىيان 

ىدىن تۆۋەنگىچه ھهممىسىنىڭ يوقۇرسۆزلىگىنىدە، بارلىق ھۆكۈمهت ئهمهلدارلىرى 
شۇڭا كېيىنچه ئۇالر رابىيه . نى تهكىتلهپ پىكىرمۇ قىلدىئىكهنلىكىگېپى بىر 

لېكىن ئۇ ھهر قېتىمقى يىغىندا . قادىرنىڭ پىكرىنى ياقتۇرمايدىغان بولۇشتى
  :سۆزلىگىنىدەك تهكراراليتتى

ونلىغان ئىنسانالر بىزگه زور ئىشهنچ قىلماقتا، بىزنىڭ ئۇالرغا ياردەم مىلي« 
بىزمۇ بۇ يهردە ئهشۇ خهلقنى بهخىتكه ! قىلىشىمىزنى ئۈمۈت قىلىشماقتا

شۇ مهقسهتنى خهلقىمىزگه . ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن مۇزاكىرە قىلىشماقتىمىز
. شىشى الزىمچۈشهندۈرمهكتىمىزكى، ئۇالر پهقهتال كوممۇنىستىك پارتىيهگه ئهگى

مهن بىر ئۇيغۇرمهن، مهن خهلقىم ئۈچۈن ! لېكىن بىز خهلقنى ئالداپ كهلدۇق
ئېهتىمال بىز ئۇيغۇرالرمۇ خىتايالردەك ئوخشاش ! خىزمهت قىلىشنىال بىلىمهن

. بىر تۈزۈم ئاستىدا، ئوخشاش شارائىت ئاستىدا ياشاۋاتقان بولىشىمىز مۇمكىن
ىمىزدا خهلقىمىزنىڭ ئهھۋالىنى بايان بىراق مهن ھهر قېتىم بىزنىڭ يىغىنلىر

قىلىشقا تىرىشىمهن، لېكىن ئۇالرغا ياردەم قىلىشنىڭ ئورنىدا سىلهر ھهقىقهتنى 
زادى نېمه ئۈچۈن؟ مهن ياخشى ! ئاڭالشنى، قوبۇل قىلىشنى خالىمايسىلهر

، خهلقمۇ سىلهرنىڭ بىلىمهنكى، سىلهرمۇ خهلقنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەردار
»   كېكهشلهرسىياسى «شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بىزنى . نى بىلىدۇىڭالرقئالداۋاتقانلى

! چۈنكى بىز سىياسهتنى كېڭهشمهيمىز، بهلكى سۈكۈتته تۇرىمىز. دەپ ئاتىشىدۇ
  ! .ئهگهر سىلهر مېنى تىڭشىمىساڭالر، مهنمۇ ھهرگىز توختاپ قالمايمهن

  
ى قنلى مهسئۇلچاسىياسىئۇزۇنغىچه رابىيه قادىرنىڭ ش ئۈ ئا ر غا بولغان 

خهلق «  ـ يىلى مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيىغا 1992ئۇ . توسقۇنلۇققا ئۇچرىدى
ھۆكۈمهت ئۇنى نۇرغۇن ئورگانالرغا ئهزا قىلىپ . بولۇپ سايالندى» ۋەكىلى 
شۇنىڭ بىلهن ئۇ خىتاي دۆلىتىنىڭ پرېزىدېنتى جاڭ زېمىن بىلهن ۋە . بېكىتتى

تهلدە ئولتۇرۇپ، مۇھىم باشقا مهركىزى ھۆكۈمهت ئهزالىرى بىلهن بىر ئۈس
. ئىشالر ئۈستىدە مۇنازىرىلهشكهن بىردىن بىر ئايال سىياسهتچى بولۇپ قالدى

ئورۇن ئالمىشىپ ئېچىلىدىغان چوڭ يىغىندا بىر قېتىم ئۈرۈمچى شهھرىدە، بىر 
  .قېتىم بېيجىڭدا بولغان ئىدى
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رلىرى، ھهرقايسى ئۆلكه، ئاپتونوم رايون، ۋىاليهتلهردىن كهلگهن، پارتىيه كادى
رابىيه قادىردەك تىجارەتته نهتىجه ياراتقان ئىقتىسادچىالر، ئىجتىمائىي 

 3000ى ئىناۋەتكه ئىگه بولغان كىشىلهر بولۇپ، تهخمىنهن يوقۇرجهمئىيهتته 
نهپهر ۋەكىل، بېيجىڭغا كېلىپ، تىيهنئهنمېندىكى خهلق قۇرۇلتاي يىغىن زالىغا 

بۇ يىغىننىڭ . ته داۋام قىالتتىبۇ يىغىن رەسمى ئىككى ھهپ. توپالشقان ئىدى
 تارتىش -ئۇالر تاالش . ش ئىدىزىپىسى بهزەن قانۇنالرنى ماقۇلالۋە

 پروگراممىالرنى ئوقۇپ لىقىئهمهلىيهتته پارتىيهنىڭ مۇئاۋىن باش. قىلىشمايتتى
  .ئاڭلىتاتتى

. رابىيه قادىر ھۆكۈمهت بهلگىلهپ بهرگهن تهرجىماننىڭ يېتهكلىشىدە ئىدى
 ئۇيغۇر ۋېكىللهر بىر نهپهر خىتاي ئهمهلدار ئۇنىڭغا جاڭ زېمىننىڭ يىغىن زالىدا

ى بۇ چوڭ كرابىيه قادىرنىڭ يۈرى.  بىلدۈردىىنىك كۆرۈشمهكچى ئىكهنلى بىلهن 
« باشقا ۋەكىللهر ئۇنىڭ . خهۋەردىن ھاياجانلىنىپ، پهۋقۇالددە جىددى سوقاتتى

گىز كۆتۈرۈشۈپ گه ھۆرمهت بىلدۈرۈپ قوللىرىنى ئى» ى مهرتىبىسى يوقۇر
بۇ ئۇ كۆڭلىدە بۇ ئهھۋالنى تهبرىكلهۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن . تهبرىكلىشهتتى

  .  ئۇنى بىئارام قىالتتى     يوشۇرۇن چىگىش بىر سېزىم  ھۆكۈمرانغا نىسبهتهن
. تۇنجى ئۇچرىشىشتا دۆلهت رەئىسى ئۇنىڭدا ئىجابىي تهسىر قالدۇرمىدى

غان كۈلكىسى، ئۇنى يېقىمسىز كۆرسهتكهن ئۇنىڭ چهكچىيىپ تۇرغان كۆزلىرى، يال
رابىيه قادىرنىڭ كۆز ئالدىدىكى بۇ ئادەم، ھهرگىزمۇ بىر دۆلهتنىڭ بېشى . ئىدى

  . بولۇشقا مۇناسىپ ئهمهس ئىدى
خهلق قۇرۇلتىيى زالىدا ش ئۇ ئا ر ئۈچۈن ئايرىم بىر بۆلۈم بار بولۇپ، شۇ 

نى  ئۇيغۇر ۋېكىللىرى باشچىلىقىدىكىبۆلۈمدە ئالى ساھىپخان رابىيه قادىر
بۇ بۆلۈمنىڭ ئىچكى كۆرۈنۈشى، ئۇيغۇر بىناكارلىق ئۇسلۇبى بويىچه . كۈتمهكته 

 چېچهكلهر، مىۋىلىك -تامغا گېلهم ۋە گۈل . ياغاچ ئويما بىلهن نهقىشلهنگهن ئىدى
جاڭ زېمىن . دەرەخ چۈشۈرۈلگهن مهنزىرىلىك بىر پارچه سىزما رەسىم ئېسىلغان 

  : رۇپ ساالم بهرگهندىن كېيىندەرھال ئورنىدىن تۇ
مهرمهھهمهت، قهدەم تهشرىپ ! چىن يۈرەكتىن قارشى ئالىمىز رابىيه _ 

دەرھاللىقتا رابىيه قادىر .  دەپ، ئۇنى قىزغىن قارشى ئالدى- ! قىلىڭ رابىيه
ئۇ . جاڭنىڭ ئۈستىدىن يۈرگۈزگهن نېگاتىپ خىياللىرى ئۈچۈن ئۆزىنى ئهيىپلىدى

 خورام -قىاللمىغان بولسىمۇ ئهتهي شــــات ئۆزىنى ئانچه راھهت ھېس 
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بىر كىشىنىڭ دۆلهتنىڭ رەئىسىدەك ! چىن يۈرەكتىن رەھمهت ئېيتىمهن_ 
دېدى _ ! ى ئۈچۈن ئۆزەمنى شهرەپلىك ھېس قىلماقتىمهنقمېنى قارشى ئالغانلى
پهر كىشى بۇ بۆلۈمدىكىلهرنىڭ ھهممىسى بولۇپ سهككىز نه. ئۇ كهمتهر ھالدا

رابىيه قادىر تهرەپته تهرجىمان ۋە ئۇنى يېتهكلىۋالغان كىشىلهر، جاڭ . ئىدى
. تهرەپته ئوخشاشال ئۈچ ئادەم بولۇپ، ئۇالر ئۇنىڭ خىزمهتداشلىرىدىن ئىدى

باشقىالر بىردەكال ئۇنىڭغا قارىشىپ . جاڭ پۇتىنى ئالماشتۇرۇپ ئولتۇردى
  . رمۇ يوق ئىدىبۇ بۆلمىدە ژورنالىستال. ئولتۇرۇشقان ئىدى

، شۇنىڭ بولۇشى مۇھىما پهقهت رابىيه قادىرال تش قارىغاندا، بۇ ئولتۇرۇ
ى كۆتۈرۈلۈشى يوقۇر ئورنى يهنه ئۇنىڭئۈچۈن ئېهتىمال مۇشۇ سۆھبهتته 

  .بهلكى ئاۋال ئۇنى سىناپ كۆرمهكچى بولغاندۇر! پىالنالنغان بولۇشى مۇمكىن
 ساالمشىلىپ بولغاندىن كېيىن ئۇالر ئۆز ئارا سىپايه سۆزلهرنى ئېيتىشىپ،

  :رەئىس جاڭ سۆز باشلىدى
ش ئۇ ئا ر دا قايسى قانۇننى ناچار كۆردىڭىز؟ ۋەتىنىڭىزدىكى چوڭ مهسىله _ 

قايسى؟ قانداق ناھهقچىلىك، قايسى ئهمهلدارنىڭ قولى بىلهن ئاپتونوم رايوندا 
  .ھۆكۈم سۈرىلىۋاتىدۇ ؟

دى بۇ خىتاي مئه« ىيه قادىر ى دەپ قارىغان رابجاڭنىڭ سۇئاللىرىنى سهمىم
باشلىق ۋەتىنىمىزدىكى مهسىلىلهرنى، قېيىنچىلىقالرنى ئوڭشاشقا بىر تۈزۈم 

 مىنۇتال سۆز ۋاقتى 20ئۇنىڭغا . دەپ ئويلىماقتا ئىدى» ئىزدەيدىغان بولدى 
بۇ قىسقىغىنه ۋاقىتتا ئۈنۈملۈك مهلۇمات بېرىش ئۈچۈن، ئاساسلىق . بېرىلگهن

 ۋاڭ لېچۈەننىڭ لىقىاپتونوم رايوننىڭ مۇئاۋىن باشمۇھىم مهسىلىلهرنى، ئ
ھهمدە ئۇ ھېچقانداق ئهندىشه قىلماستىن باج . قىلمىشلىرىدىن شىكايهت قىلدى

مهسىلىسى، ئهڭ ئېغىر ئىشسىزلىق مهسىلسى، ئۇيغۇرالرغا قارىغاندا، كۆچمهن 
ى، خىتايالرنىڭ ھېچ بىر قىيىنچىلىققا ئۇچرىماستىن ئىش ئورنىغا ئىگه بولۇشلىر

ۇ ئىش ئورنىدىن ئۇيغۇرالر ئوخشاش كهسىپكه، ئوخشاش سهۋىيهگه ئىگه بولسىم
 مهسىلىلهرنى ئوتتۇرىغا يقاتارلىق بىر تۈركۈم جىددى.... ىكتهلهيسىز ئىكهنلى

  :قويغاندىن كېيىن، يهنه ھاياجانلىنىپ، مۇنۇالرنى ئېيتتى
 ئىگىلهش سىز ئۆزىڭىز ئېيتقاندەك ھهممه پۇخراغا بىلىم ئىگىلهش، كهسىپ_ 

لېكىن سىزدىن شۇنى ئۆتۈنىمهنكى، ئوقۇش، بىلىم . ھوقۇقى بېرىلىشى كېرەك
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  :ئۇ يهنه ئىلگىرلهپ، باشقا تېما ئۈستىدە سۆزىنى داۋام قىلدى
ەتىنىمىزنى خاراپالشتۇرىۋەتتى، ئۇالر بىزنىڭ خىتاي كۆچمهنلىرى ۋ_ 

 -ئورمانلىرىمىزنى كىسىپ قۇرۇتۇپ تۈگهتتى، بىزنىڭ دەريالىرىمىزنى، ئېتىــز 
ئېرىقلىرىمىزنى قۇرۇتۇپ تۈگهتتى، سىزدىن ئۆتۈنىمهنكى، كۆچمهنلهر 

ئۆتۈنىمهنكى، ! سىياسىتىڭىزنى يهنه بىر قېتىم كۆزدىن كهچۈرگهن بولسىڭىز
يهنه ! ۆپلىگهن خىتاي كۆچمهنلىرىنى بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگه ئهۋەتمهڭئۇنچىۋاال ك

ئايرىم تهلهپ قىلىمهنكى، نامرات دېهقانلىرىمىزنىڭ دوختۇرخانىالردا ھهقسىز 
  ! داۋالىنىشىغا ئىمكانىيهت بېرىڭ

  . جاڭ رابىيه قادىردىن يهنىمۇ بىلىدىغانلىرىنى سۆزلهشنى تهلهپ قىلدى
ىن ناھايىتى كۆپ مىقتاردا نېپت، تهبىئي سىلهر بىزنىڭ تۇپرىغىمىزد_ 

ئىككىنچى  «مىز ھهققىدە لىقىگازالرنى ئېلىۋاتىسىلهر، بىزنىڭ مۆلچهرلىگۈسىز باي
بىراق بىزنىڭ يېزىلىرىمىزدا، ھهتتا  .دېيىلدۇ»  سهئۇدى ئهرەبىستانى

مهن ھهممىنى ! شهھهرلىرىمىزدىمۇ تۈزۈكرەك سۇ ئىشلىرى سېستىمالشقىنى يوق
 ئۈلگۈرتهلمهيمهن، ھېچ بولمىغاندا مهملىكهت ئىچى ۋە سىرتىدا بىلىم بايان قىلىپ

دېدى رابىيه قادىر جاڭنىڭ _ ! ۋە كهسىپ ئىگىلهش ئۈچۈن پۇرسهت بهرسىڭىز
  .ئاخىرقى تهكلىۋىگه بىنائهن

جاڭ رابىيه قادىرنىڭ بارلىق تهلهپ ۋە شىكايهتلىرىنى ئاڭالپ بولغاندىن 
نى، لىقىهھۋالالردىن خهۋەردار بولىۋاتقانكېيىن، ئۆزىنىڭ تۇنجى قېتىم بۇ ئ

نى، بۇ ئىكهنلىكىرابىيه قادىرنىڭ سۆزلىگهنلىرى تامامهن ئورۇنلۇق ھهم توغرا 
ئۇنىڭ . نى بىلدۈردىلىقى تۇتۇپ ھهل قىلىدىغانيمهسىلىنى ناھايىتى جىددى

سىز بهك چوڭ باي « يېنىدىكى خىزمهتداشلىرىمۇ رابىيه قادىرنى تهبرىكلهيتتى ۋە 
ل ئىكهنسىز، ئهگهر كهمبهغهل پېتى قالغان بولسىڭىز بۇ ئورۇنغا ھهرگىزمۇ نائىل ئايا

  .دېيىشىپ تهنتهنه قىلىشتى» بواللمايتتىگىز 
  : جاڭ يهنه

ى يوقۇرئهگهر كۆڭلىڭىزدە ساقلىنىپ قالغان ھهرقانداق تهلهپلىرىڭىز بولسا، _ 
چىدە ھۆكۈمهتكه مهلۇم قىلسىڭز بولىدۇ، ھهرگىزمۇ سىرىتتا، خهلق ئى

  .دېدى رابىيه قادىرغا ئهسكهرتىپ_  كېرەك لىقىئاشكارىلىنىپ قالماس
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رابىيه قادىر ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن بېيجىڭدا بولغان ۋەقهلهرنى 

  : ئهپهندىسىدىق ھاجى روزىسۆزلهپ بهرگىنىدە 
سېنىڭ مهزكۇر مهسىلىلهرنى يهتكۈزگىنىڭ ئاجايىپ چوڭ ئىش ! يارايسهن_ 
نېمىشكه ئاۋۇنى دېمىدىڭ؟ شۇنى نېمىشكه ! ىراق سهن ماۋۇنى دېمهپسهنب! بوپتۇ

نېمىشكه تېخىمۇ قاتتىقراق ! مۇنۇالرنى نېمشكه ئۇنتۇپ قالدىڭ! ئېيتمىدىڭ
  .  دەيتتى ئاغرىنىپ-سۆزلىمىدىڭ؟ 

 مىنۇتلۇق ۋاقىت ئىچىدە شۇنچىۋاال 20ماڭا بهرگهن ! مهن ھهقلىق_ 
لېكىن . ھهممه مهسىلىنى سۆزلهشكه يهتمهيتتىمهسىلىلهرنى يهتكۈزدۈم، بۇ ۋاقىت 

ئۈمۈت قىلىمهنكى، جاڭ مېنىڭ ئېيتقانلىرىمنى چىن يۈرەكتىن قوبۇل قىلدى، ئۇ 
  . دەيتتى رابىيه قادىر ئۈمۈتلىنىپ_ چوقۇم خهلقىمىزگه ياردەم قىلىدۇ 

ئۇ ! سهن جاڭ بىلهن كۆرۈشۈپال ئۆز چۈشهنچهڭنى يوقىتىپسهن! ئاھ_ 
ئۇالر سېنى جىمىقتۇرۇش ئۈچۈن شۇنداق ! ۇھىم دەپ قارىماسۆزلهرنى ئۇنداق م

سىدىق  دېدى بېشىنى چايقاپ -دەپ قويىدۇ، بۇالرنىڭ ھهممىسى بىر ئويۇن 
  .  ئهپهندىھاجى روزى

  :ئاچچىقلىنىپ كۆزىنى يۇمدى رابىيه قادىر ۋە
قاچانال بولمىسۇن، سهن رەئىس جاڭ بىلهن كۆرۈشۈش پۇرسىتىگه ئىگه _ 

سهن بىلهن شۇ ! ۇنىڭغا ئېيتقان سۆزلىرىڭنى ماڭا ئاڭلىتىپ باقبولغىنىڭىدا ئ
 سىدىق ھاجى روزى.  دېدى ئۇ جىددى ھالدا- چاغدا بۇ توغۇرلۇق سۆزلىشهيلى 

  : ئهپهندى كۈلۈپ كهتتى ۋە
ئۇ ئۆز قارىشىدا چىڭ .  دېدى-! ئۇالر مېنى ھېچقاچان قارشى ئالمايدۇ_ 

 قارشىلىق ئۈچۈن ۋاڭ لېچۈەن رابىيه دېگهندەك بېيجىڭدا بولۇنغان. تۇرغان ئىدى
             !  قويدىكۆرسۈتۈپقادىرغا ئۆزىنى 

  . ) بهتلهردىن257 -248. شۇ ناملىق كىتاپ(  
   

  )قوشۇمچه (
بىزلهردەك ياكى تېخىمۇ بۇرۇنقىالردەك خىتايدىن خانىم رابىيه قادىر 

ن چىقىپ خىتايالر ۋەتىنىمىزدى« ناھايىتى يىراق، بېخهتهر جايالردا تۇرۇپ 
» ! يوقالسۇن خىتايالر! ياشىسۇن ئۇيغۇرالر! ، بۇ ۋەتهن بىزنىڭ!كهتسۇن
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ى مهنسهپكه يوقۇر كهمبهغهل ۋاقتىدىمۇ، باي بولغاندىمۇ، خانىمرابىيه قادىر
چىققاندىمۇ، تۈرمىگه قامىلىپ، بىر نانغا زار بولغاندىمۇ، چهتئهلگه سۈرگۈن 
بولغاندىمۇ، يۈرەك پارىلىرىنى ئۆزى ئازاپالنغان تۈرمىگه قاماپ، روھى ئازاپقا 
دۇچار قىلىنغاندىمۇ، دۈشمهننىڭ ئۆلۈم سۈيقهستىدە ئېغىر يارىالنغاندىمۇ، 

  :ئۇ! هكتهخىتايغا ئهجهللىك زەربه بهردى ۋە زەربه بهرم
ئالالھتىن باشقا ھېچكىم ! مېنى بۇ يولدىن پهقهتال ئالالھ توختىتااليدۇ« 

دېگهن » ! مهن بۇ يولدىن پهقهت ئۆلۈم بىلهن توختايمهن! توسۇپ قااللمايدۇ
ئۇ ئالالھقا شۇ قهدەر ئىشهنگهن بولسا، . سۆزىگه سادىق ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇ

ئۇنىڭغا قارىتا ئىجرا قىلىۋاتقان تۈرلۈك دېمهك خىتاي تارقاتقان ئىغۋاالر، خىتاي 
  . زۇلۇمالر ئۇنى ھهرگىزمۇ بۇ دەۋادىن ۋاز كهچتۈرەلمهيدۇ

بىز نېمىشكه ئۇنىڭغا ئۆز قولىمىز بىلهن، ئۆز تىلىمىز بىلهن زەربه 
بېرىشىمىز كېرەك بولۇپ قالدى؟ بىزدە رابىيه قادىردەك جاسارەت بارمۇ؟ بولۇپ 

تهلهپ قىلىشىمىز » قۇربانلىق « ىن تېخىمۇ ئېغىر باققانمۇ؟ بىز نېمىشكه ئۇنىڭد
كېرەك بولۇپ قالدى؟ ۋەتهن، مىللهت دېگهن كىشى، ئۇيغۇرۇم دېگهن كىشى پهقهتال 
بېشىنى يهپ، خىتاينىڭ قانلىق تۈرمىسىدە ئۆلۈپ كېتىشى كېرەكمىدى؟ ئۇ 
ئۆلگهن بولسا، باتۇرالرچه شېهىت بولغان بولسا، ئۇنىڭ جهسىدى لۇداۋان 

ىكىگه كۆمۈلگهن بولسا، ئۇنىڭ قانچىلىك پايدىسى بولغان بوالتتى؟ بىز شېهىتل
بولىمىز؟ قاچان ئهقلىمىزنى » ئادەم « نېمىشكه ئويالنمايمىز؟ بىز زادى قاچــــــــان 

  . قولىمىزغا ئالىمىز؟ ياكى بىزنىڭ ئهقلىمىز، كاللىمىز تهتۇر ئىشلهمدۇ؟
قهھرىمانى، دۇنيا تېنچلىق تۈرمىدىن ھايات چىقىپ، دۇنيا كىشىلىك ھوقۇق 
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خۇمسى، نامهرت، قانخور خىتاي زوراۋانلىرى سهن خهقنى تۈپ يىلتىزىڭدىن، 
_ خىتاي . تۇخۇمىڭدىن تارتىپ قۇرۇتۇپ يوقىتىش ئىجراسىنى قىلىۋاتقان تۇرسا

نى قالمىغان تۇرسا، بۈگۈن ئاچا نامهرت خۇمسى خىتاي سهنلهرنى ئالداپ، قىلمىغى
للىرىمىزنى ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىدە پاھىشهخانىدا دەپسهندە ى سىڭ-

قىلىۋاتسا، ئۇنىڭ قىلمىشلىرى ئۈچۈن بىر قۇر خهت يازمىغان ئۇيغۇرنىڭ 
ئهجهبا خۇمسى، نامهرت خىتايالر ئهينى ۋاقىتتا ۋەھشى » زىيالىلىرى « ئاتالمىش 

ۈم زىندانىدا، بىر نانغا زار بولۇپ، ئۆز ئۆلۈمىنى تۈرمىدە، دەھشهتلىك ئۆل
نىڭ ئېچىنىشلىق خانىمبۇرنىغا پۇرىتىپ تۇرغان، بىچارە، ناتىۋان رابىيه قادىر

ئېكرانىدا كۆرگهن چېغىڭدا يۈرەكلىرىڭ ئېچىشماي، » يۇ تۇبه « ھالىنى 
ى كۆزلىرىڭدىن ياش تۆكۈلمهي، ئهشۇ ناتىۋان مهزلۇم ئاناڭنى بوزەك قىلغان ۋەھش

خىتايغا باش ئهگكهن، تهسلىم بولغان، « جالالت خىتايغا نهپرەت قىلماي، ئهكسىچه 
» خىتاي دۆلىتىنى دادام، ئاپام دېگهن بۇنداق تهسلىمچى ماڭا باشلىق بواللمايدۇ 

  ! دېدىڭغۇ ھهي نامهرتلهر
نى سهنلهر ئۈچۈن، لىقىسهنلهر تهشكىالتالرغا بىر تىيىن بهرمهيسهن، ئهمما بار

ئهۋالتلىرىڭ ئۈچۈن پىدا قىلىۋەتكهن سۆيۈملۈك رەھبىرىمىز، مىللىتىگه ۋاپاسىز 
دىن ھهتتا ئۇنىڭ تۈرمىدە ئۆلۈپ، خانىمئاشىق ۋاپادار قهھرىمانىمىز رابىيه قادىر

  ! سهنلهرگه جېنىنىمۇ سېلىپ بېرىشىنى تهلهپ قىلىشتىڭغۇ ھهي كالۋاالر
لۇپ كهتكهن، ئهشۇ جاسارەتلىك ئهمما يۈرەك باغرى دەرت، ھهسرەتكه تو

ناتىۋان ئانىنى تهنقىت قىلىشقىچه، قىممهتلىك ۋاقىتلىرىڭنى، قىممهتلىك 
ئانا، سىزگه « چه، ئهلۋەتتــــــــه لىقىزېهنىلىرىڭنى سهرپ قىلىپ ئۇنى غاجى

دېيىشكهن بولساڭ، ۋەتهندە قالغان يهتمىش » يولىڭىزدا پىدا بولىمىز ! ئىشىنىمىز
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ۋاپاسىز « ! ھۆرمهتلىك ئهركىن ئهپهندىنىڭ ئېيتقانلىرى توغرا ئىكهن
  . »!مىللهت

داھى چىقىرىشنى بىلمهيدىغان، ئۆزى يېتىشىپ چىققان داھىنى 
تونۇمايدىغان، ئۆزى بىر تىيىننىڭ كۆزىدىن مىڭ قېتىم ئۆتىدىغان، داھىدىن 

  ! قۇربانلىق قان تهلهپ قىلىدىغان ھهي ناكهسلهر
  .نىڭ دەيدىغىنىم شۇنچىلىك، نوچى بولساڭ مهن ھهر زامان تهييارمې

  
36  

   
ش ئۇ ئا ر مهركىزى ھۆكۈمهت ئىشخانىسىدا رابىيه قادىر ۋاڭ لې چۈەننىڭ 

ۋاڭ خۇددى خىتايالرغا . ناھايىتى سوغۇق مۇئامىلىسىگه ۋە ئهيىپلىشىگه يولۇقتى
  :سۆزلهشنى ئۈگىتىۋاتقاندەك سۆزلىمهكته ئىدى

مهركىزى ) جۇڭگۇ(ڭىز كېرەككى، بىز سىزنى لىقى ئۇنتۇپ قالماسسىز شۇنى_ 
بىراق مهن ئوياليمهنكى، بىز شۇ ئىشتا چوڭ خاتا . ھۆكۈمىتىگه تونۇشتۇردۇق

ئهگهر سىز يهنه داۋاملىق بىزنىڭ ئۈستىمىزدىن شىكايهت قىلىشقا . قىلغان
  !  ئورۇنسىڭىز  چوڭ پېشكهللىككه يولۇقىسىز

ئۇنىڭ ماي تهپچىرەپ تۇرغان قېلىن، . ىدىۋاڭ سۆزىنى شۇنداق باشل
گۆشلۈك يۈزلىرى ئهسكى چاپاننىڭ پېشىدەك پاالقلىشى ۋە ئۇنىڭ يۈزلىرىدىكى 

  .  تۇراتتىكۆرسۈتۈپھهر بىر سىزىقچىالر ئۇنىڭ ۋەھشىلىكىنى ئېنىق 
ڭىزنى ئۇنتۇپ ئىكهنلىكىئۆزىڭىزنىڭ ئاددى بىر تىجارەتچى ئايال _ 
ىزنى قوغداپ قېلىشقا تىرىشتۇق، لېكىن سىز دائىمال بىز س. ڭىز الزىملىقىقالماس

ئهگهر خهلقنىڭ ئىددىيىسى مهركىزى . ھهققىدە سۆزلهيسىز» مىللىتىڭىز « 
ھۆكۈمهتنىڭ ئىددىيىسى بىلهن بىر يهردىن چىقمىسا، پۈتۈن خهلققه قارشى 

جازاسى بېرىش ئۈچۈن تهدبىر قوللىنىشقا » ئىددىيه تۈزىتىش « ئومۇميۈزلۈك 
ئهگهر سىز ئۆز ئۆزىڭىزگه ئىگه بواللمىسىڭز، بهلكى سىزمۇ شۇنداق ! ىزتهييارم

  . ئاڭلىشىمىزچه يولدىشىڭىز ناباپ كىشىلهردىن ئىكهن. مۇئامىلىگه يولۇقىسىز
ى دەرىجىلىك ئهمهلدارالر رابىيه قادىرغا يولدىشى يوقۇرمۇشۇ كۈنگه قهدەر 
.  بولمىغان ئىدى ئهپهندىنىڭ ئۈستىدىن ئۇنداق سۆزلهردەسىدىق ھاجى روزى
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سىز مهن بىلهن سۆزلهشكهندە، شهخىسى ئىشالرنى كۆتۈرۈپ چىقىشقا  _ 
  .دېدى ئۇ تىرىكىپ_ ! ۇ يولدىشىمنىڭ ئۈستىدىنبولۇپم! ھهقلىق ئهمهسسىز

  :ۋاڭ تېخىمۇ مۇناسىۋەتسىز تهرزدە زۇكۇملىشىشقا باشلىدى
سىز ئهشۇ ئادەمنىڭ يۈز . يولدىشىڭىز ئۇزۇن يىلالپ تۈرمىدە بولغان ئىكهن_ 

بىز سىزنى پهقهتال ھىمايىمىز ئاستىغا ! خاتىرىسىدىن نوپۇزغا ئېرىشكهن ئىكهنسىز
سىز ئىستىقبالىڭىزنى ئويالڭ، ئىستىقبالىڭىزغا ئويغۇن !  ئىدۇقئېلىشنى خالىغان
  ! .ئىش كۆرۈڭ

» يولدىشىدىن ئاجرىشىش گۈلى « ۋاڭ بۇ سۆزلىرى بىلهن رابىيه قادىرغا 
ئۇ ۋاڭ نىڭ ئېيتقانلىرىنى خاتا چۈشۈنۈپ قالغان قىياپهتته . تۇتماقچى ئىدى
  :سۇئال قويدى

نى ئۆلتۈرۈپ قويۇپتىمهنمۇ؟ مهن پارا ئېلىپتىمهنمۇ؟ مهن بىر كىم_ 
كوچىالردا سىلهرگه قارشى بىرەر ئىش قىلىپتىمهنمۇ؟ مهندىن قايسى خاتالىق 
سادىر بوپتۇ؟ مهن بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدىكى ھهقىقىي ئهھۋالالرنى دۆلهت رەئىسىگه 

ئهگهر بىز ئۆلكىمىزدە مۇقىملىقنى ئهمهلگه ئاشۇرىمىز دەيدىكهنمىز، . تونۇشتۇردۇم
مهن ! خهلقىمىزنىڭ تۇرمۇش سهۋىيهسىنى ياخشىلىشىمىز كېرەكئالدى بىلهن 

ھۆكۈمهتتىن ئاالھىدە چوڭ بىر نهرسه كۈتمهيمهن،  پهقهتال خهلق مهنپهئهتىنى ۋە 
  .خهلققه قارشى يامانلىق قىلىنماسلىقىنى خااليمهن 

. ۋاڭنىڭ يۈزىدە مهزكۇر تهنه سۆزلهرگه نىسبهتهن ئوچۇق ئىپادە كۆرۈلمهيتتى
  :كىلىپ تۇرۇپ زۇكۇملىشىشنى داۋام ئهتمهكته ئىدى رابىيه قادىرئۇنىڭغا تى

ئهگهر سىز يهنه داۋاملىق بۈروكراتلىق قىلسىڭىز، ھۆكۈمرانلىقىڭىزنى _ 
ناھهق ئىشلهتسىڭىز، ئهگهر سىز يهنه ھهر كۈنى بىگۇناھ ئىنسانالرنى تۈرمىگه 

نى تۈرمىگه سىز پۈتۈن بىر مىللهت! قاماتسىڭىز، خهلقنىڭ غهزىبىگه ئۇچرايسىز
مېنىڭ رەئىس جاڭ غا ئېيتقان قاراشلىرىم بۇ ئۆلكىنى ! قامىتىپ بواللمايسىز
چۈنكى بىز بۇ ئۆلكىدە ئادالهتنى ئهمهلىلهشتۈرسهكال، . قوغداشتىن ئىبارەتتۇر

شۇنداق، سىلهر مېنىڭ باي بولۇشۇم ئۈچۈن . ئاندىن تېنچلىقنى بهرپا قىالاليمىز
لېكىن سىلهر ماڭا بهرگهن شۇ ئىمكانىيهت . ڭالركۆپلىگهن ئىمكانىيهتلهرنى بهردى
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ئاخىرقى . ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ۋاڭ غا تهرجىمان ئۇدۇللۇق يهتكۈزۈپ تۇراتتى
. نىدا ۋاڭنىڭ يۈزلىرى پور كۆتهكتهكال بولۇپ قالغان ئىدىلىقىجۈملىلهرنى ئاڭ

  :رابىيه قادىر تېخىمۇ غهيرەتكه كېلىپ  يهنه داۋام قىلدى
سىزنىڭ ئېيتىشىڭىزچه مهن چوڭ بىر خاتالىق ئۆتكۈزۈپتىمىشمهن، ماڭا _ 

  .چۈشهندۈرۈپ بېرەلهمسىز؟ قايسى خاتالىقنى سادىر قىپتىمهن؟ 
  :ۋاڭ سوغاق قانلىق بىلهن

بىر دەپ تونۇيمهن، ئۆزىڭىزدە چوڭ » خائىن « مهن پهقهتال سىزنى 
  . دېدى- ! نى ھېس قىلدۇرىۋاتىسىزلىقىجاۋاپكارلىقنىڭ بار

»  گهپته يېڭىلگهن مۇشت كۆتىرەر« سىز مۇنازىرىدە يېڭىلدىڭىز، خىتايچىدە _ 
لېكىن مهن سىزنى . سىز ماڭا مۇشت كۆتهردىڭىز. دەيدىغان سۆز بار

  : ھهمدە. دېدى رابىيه قادىر ۋاڭ غا جاۋابهن_ ئاگاھالندۇرۇشۇم كېرەك 
ئهگهر سىز يهنه ئۇيغۇرالرغا شۇنداق ناھهق مۇئامىله قىلسىڭىز، بىلىپ _ 

ۋاڭ قاتتىق .  دېدى تهكىتلهپ_قېلىڭكى قىلمىشىڭىزنىڭ جازاسىغا تارتىلىسىز 
  : بىر نهپهس ئېلىۋېلىپ

دېدى رابىيه قادىرغا _ سىزنىڭ ئىستىقبالىڭىز مۇشۇ يهردە ئاخىرالشتى _ 
  .تهئهددى بىلهن

دېدى رابىيه قادىر دەر _ ! م شهك ـ شۈبهىسىز ئالالھتۇرمېنىڭ ئىستىقبالى_
.  دېدى قول سومكىسىنى سىلكىپ تارتقىنىچه- مهن كهتتىم_ غهزەپ بىلهن ۋە 

لېكىن ۋاڭ ئۇنى توختىتىپ، ئابلهت ئابدۇرىشىت ئۇنىڭ بىلهن كۆرۈشمهكچى 
  . نى بىلدۈرۈپ، ئۆزىنىڭ سېكرىتارلىرىنى قوشۇپ قويدىئىكهنلىكى

  
ت ئابدۇرىشىت بىلهن رابىيه قادىرالرنىڭ ياخشى تونۇشلۇغى رەئىس ئابله

  . كهلدىسىمۇ بار ئىدى- ئارا شهخسى باردى-بولۇپ، ئۇنىڭ ئايالى بىلهن ئۆز 
 دېدى ئۇ -! سىزنى كۆرۈش نېمدىگهن ياخشى ھه! ۋاي كېلىڭ، كېلىڭ_ 

 سىدىق ھاجى روزىھهمدە بالىالرنىڭ، يولدىشى . رابىيه قادىرغا ساالم بېرىپ
ھېلىقى رابىيه قادىرنى باشالپ كىرگهن . هپهندىنىڭ ھال ئهھۋالىنى سورىدىئ

  . ئىككى نهپهر سېكرىتار ئۇالرنىڭ ھهر بىر سۆزلىرىگىچه دىققهت قىلىشماقتا ئىدى
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ئابلهت ئابدۇرىشىت ھهر زامان قارشى تهرەپكه ھۆرمهت بىلدۈرۈش 
هبىئي ئوچۇق چىراي ئۇنىڭ ت. يۈزىسىدىن، ئىككى قولىنى كۆكسىگه قويۇپ تۇراتتى

» تاتلىق ئابلهت « ياكى » ئابلهت ئومـاق « دىن كىشىلهر ئۇنىڭغا ئىكهنلىكىئادەم 
  .دەپ لهقهم قويۇشقان ئىدى

  : ئۇ شهخسى پاراڭالر ئۈستىدە سۆز باشلىدى
سودا سارىيى ئۈچۈن ئالغان قهرزلىرىڭىزنى قايتۇرۇپ بواللىدىڭىزمۇ؟ _ 

  اق كېتىۋاتىدۇ؟ ھازىر تىجارەت ئىشلىرىڭىز قانداقر
ئۇ شۇنداق سۇئالالر بىلهن ئهگىپ كېلىپ، ئاخىرى ھېلىقى يېقىمسىز تېمىغا 

  : كۆچتى
سىز ۋە مهن، بۇ ئىككىمىز ۋەتىنىمىزدىكى مهسىلىلهرنى ھهل قىلىپ _ 

لېكىن سىز بىر قانچه ئۇششاق ئىشالر سهۋەپلىك ئۆزىڭىزگه مهسىله ! بواللمايمىز
. ىڭ بېيجىڭدا سۆزلىگهنلىرىڭىز ئهسلىدە توغراسىزن. ڭىز كېرەكلىقىتېپىۋالماس

ئۇ يهردە خهلقىمىزگه بولغان غهمخورلۇق ھهققىدىكى مهسئۇلىيهتچانلىقالر 
بىراق، خهلقىمىزنىڭ بۇرۇنقى . توغرىسىدا قىلىنغان پىكىرلهر توغرا پىكىر

ى سهۋىيهدىكى تۇرمۇش ئهھۋالىنى يوقۇرتۇرمۇش ئهھۋالى بىلهن ھازىرقى 
  ! ۈشىمىز كېرەكتهسېلىشتۇرۇپ كۆر

  .رابىيه قادىر ئۇنىڭ كۆزىگه چوڭقۇر تىكىلىپ قارىدى
  .  دېدى ئۇ بىر ئاز ئوڭايسىزلىنىپ-نېمىشكه ئۇنداق تىكىلىسىز؟ _ 

مهن ھازىر سىزنىڭ ئۆتمۈشىڭىزنى، بالىلىق چاغلىرىڭىزنى ئۇنتۇپ _ 
لىقى ھې_ سىز ئهسلىيهلهمسىز رەئىس ئهپهندىم ! كهتكهنلىگىڭىزنى ئويالۋاتىمهن

سىز ئۆسۈپ يېتىلگهن، سىز كۆرۈپ چوڭ بولغان يېزىالرنى؟ ئهسلىيهلهمسىز 
بىز قارنىمىز توق، بهخىتلىك ئۆتكهن چاغالرنى؟ ھېلىقى بىز _ ھېلىقى چاغالرنى 

دېدى _  خورام، ھېيت ـ بايرام تهنتهنىسى قىلغان چاغالرنى؟ -بىرلىكته شات 
ۇ ئۇيغۇر رەئىسمۇ رابىيه قادىردەك ب. رابىيه قادىر ئۇنىڭ سۇئالىغا سۇئال بېرىپ

  . ئىلى ۋادىلىرىدىن ئىدى_ ئهشۇ تهڭرى تاغنىڭ شىمالى 
  :  دەپ، سۆزىنى داۋام ئهتتۈردى يهنه-ئۇ چاغالردا _ 

.  بىر بىرىنى ئالدايدىغان نائهھلى قىلىقالرنى كىشىلهر نادىر ئۇچرىتاتتى
 ساختىپهز بولۇپ چۈشهندۈرۈپ بېرەلهمسىز بۈگۈن بۇ خهلق نېمىشكه جېدەلخور،

دېگهن گهپلهرنى »  ياخشى، ھهممه ئىش بهك ياخشى بولۇپ كهتتى« كهتتى؟ سىز  
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گالىستۇغىنى بىر ئاز بوشىتىپ، نهپهسلىنىۋالغاندىن ئابلهت ئابدۇرىشىت 
  : كېيىن

بىز باشقا بىر تېما ئۈستىدە سۆھبهتلىشهيلى، . بولدى، توختاپ قېلىڭ_ 
 ئهمدى.  دېدى ئۆتۈنۈش ئاھاڭىدا-ھازىر قايسى تىجارەت بىلهن بولۇۋاتىسىز 

ۇياق شۇڭا ئ. ئۇنىڭ بىلهن زۇكۇملىشىپ ئولتۇرۇشنىڭ ئهھمىيىتى قالمىغان ئىدى
ئابلهت . بۇياقتىن بىر قانچه كېلىمه پاراڭلىشىپ، بۇ يهردىنمۇ قايتماقچى بولدى

رەئىسنىڭ ئايالى ئۇنى كۆرسه بهكمۇ . ئابدۇرىشىت ئۇنى ئۆيىگه تهكلىپ قىلدى
رابىيه قادىر بۇ تهكلىپنى رەت قىلىشنى قانچه ئارزۇ . خۇرسهن بولۇپ سۆيۈنهتتى

پ، غهمخورلىق قىلىۋاتقىنى ئۈچۈن، قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ كۆيۈنۈ
نى لىقىئارتۇقچه قاتتىقلىق قىلماي، كېيىنكى قېتىم ئۇنىڭ ئۆيىگه بارىدىغان

ئۇ ۋاڭ نىڭ ھېلىقى ئىككى سېكرىتارىغا بۇيرۇق قىلىپ، ئۇنى . بىلدۈردى
ئۆزىمۇ . ھۆكۈمهت بىناسىنىڭ چىقىش ئىشىكىگىچه باشالپ قويۇشنى ئېيتتى

ئېهتىمال بۇ كۈزەتچىلهر رابىيه قادىر بىلهن . ىبىرگه كېلىپ ئۇزۇتۇپ قويد
ئابلهت ئابدۇرىشىتنىڭ ئارىسىدىمۇ، باياتىن ۋاڭ بىلهن بولغاندەك 

  . ئاخىرغا چىقىشنى كۈتۈشكهن ئىدى) مۇناسىۋەتنىڭ(
  

شۇ كۈندىن ئېتىبارەن ۋاڭ لې چۈەن رابىيه قادىرغا پۇرسهت بهرمهسلىك، 
  . ن ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش ئاچتىئۇنىڭ يولىغا توسالغۇ پهيدا قىلىش بىله

رابىيه قادىر پۈتۈن ئوتتۇرا ئاسىيا دۆلهتلىرىدىكى تىجارەت ئىشلىرى بىلهن 
ئۆيىگه قايتىپ كهلگىنىدە يولدىشى . دائىم دېگۈدەك يول ئۈستىدىال بوالتتى

 ئهپهندى بىلهن ھهر ئىككىلىسى بېشىدىن ئۆتكهن ۋەقهلهر سىدىق ھاجى روزى
 ئهپهندى ئۆزىنىڭ ئۈنىۋېرسىتېتتىكى سىدىق ھاجى روزى. ئۈستىدە مۇڭدىشاتتى

ئوقۇتۇش كهسپىنى، يېزىش ۋە مائارىپنى راۋاجالندۇرۇش ئىشلىرىنى ئارزۇ 
ئۇنىڭ ئىلمىي كهسپى ئالدىدا رابىيه قادىر تاپقان مىليونالر، ئۇنىڭ . قىالتتى
ئۇنىڭ ئۆزىگه تهلهپ قويغان ئهڭ مۇھىم .  قىممهتسىز ئىدىلىقىمىليونېر

  .ىپىسى ئۇيغۇر ياشلىرىغا بىلىم بېرىش ۋە ئۇالرنى تهربىيلهش ئىدىۋەز
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 ئهپهندىنى بېيجىڭ ۋە ئۈرۈمچىدىكى سىدىق ھاجى روزىخىتاي ھۆكۈمىتى 
 45ئۇنىڭ . ئوقۇغۇچىالر نامايىشلىرىدىن كېيىنال قورۇما نوقتىغا ئالغان ئىدى

 ئوقۇغۇچىسى ئارىسىدا ئهڭ ئاز دېگهندىمۇ بهش نهپهر مهخپىيهتلىك
ئۇ ھېچقاچان ئۇيغۇر مىللىتىگه ئائىت . ئىدارىسىنىڭ خىزمهتچىلىرى بار ئىدى

ئۇ سۆزلهيدىغان لېكسيهنىڭ ھهربىر سۆزلۈكلىرىمۇ . بىر نهرسه سۆزلىيهلمهيتتى
ئۈنىۋېرسىتېتتا ئۇنىڭغا مهخسۇس بىر . بىر قانچه كادىرنىڭ قولىدىن ئۆتهتتى

، ئۇالر ئۇنىڭغا ۋاقتى ئۆتۈپ خىتاي، بىر قازاق پارتىيه ئهزاسى مهسئۇل بولۇپ
. ئۇ ئۆز لېكسىيهسىدە بۇ ھهقته سۆز قىلمايتتى. كهتكهن ماركىسىزىمنى تاڭاتتى

ھهتتا ئۇنىڭ ئوقۇغۇچىلىرى ئۇنىڭغا قويغان سۇئالالرنىمۇ تهكشۈرۈپ، 
  .بېكىتىدىغانالرغا تاپشۇرىشى كېرەك ئىدى

 ھهققىدە،  ئهپهندى ئۆز ئوقۇغۇچىلىرىغا دېمۇكراتىيهسىدىق ھاجى روزى
ئۇ بىر قېتىم ئىرانلىق . ئۇيغۇرالر تارىخى ھهققىدە ھېچنهرسه سۆزلىيهلمهيتتى

بىر يازغۇچىنىڭ كىتاۋىدىن نهقىل كهلتۈرۈپ، ئايالالر ھوقۇقى توغۇرلۇق لېكىسيه 
ماۋ ئۇلۇغ « ئۇ دەرس ۋاقتىدا . تۈزگىنىدە، ئۇنىڭغا رۇخسهت قىلىنمىغان ئىدى

كېچىلىرى بولسا راھهت . ۇر ئىدىدەپ سۆزلهشكه مهجب» داھى ئىدى 
پىكىر ئهھلى تهپهككۇر « ئـۇ . ئۇخلىيالماي، ئۆزىنى ئۇياقتىن بۇياققا ئاتاتتى
بۇنداق . دەپ غهزەپلىنهتتى»  ! قىلىشتىن مهنئى قىلىنسا، بۇ بىر ئازاپ ئهمهسمـۇ

 ئهپهندى ئۈچۈنال ئهمهس، بهلكى پۈتۈن سىدىق ھاجى روزىئهھۋال يالغۇز 
  .ا يۈرگۈزۇلىۋاتقان بىر زۇلۇم ئىدىئوقۇتقۇچىالرغ

ئۇ بىر كۈنى ناھايىتى غهمكىن، كۆز چاناقلىرى ئولتۇرۇشقان ھالدا ئۆز 
  :مهقسىدىنى رەپىقىسى رابىيه قادىرغا ئېيتتى

 ئوقۇغۇچىلىرىمغا يالغان سۆزلهشنى، ئۇالرنى ئالداشنى ئارتۇق ئهمدىمهن _ 
ورتاقالشماقچى بولغان يۈرىگىمدە ئوقۇغۇچىلىرىم بىلهن ئ! كۆتۈرەلمهيمهن

لېكىن ئۇالرغا سۆزلهش مهنئى . نۇرغۇن نهرسىلهرنى ساقالپ يۈرمهكتىمهن
ئۇالرغا مهشهۇر پهيالسوپالر ھهققىدە مهلۇمات بېرىشىمنىمۇ مهنئى . قىلىنغان
  . قىلىشتى

ئۇ ئاخىرىدا ئۆزىنىڭ خىزمىتىدىن ئىستىپا بېرىدىغانلىقىنى، 
ئۇنىڭ باشقا يولى قالمىغان . ارىنى ئېيتتىئۈنىۋېرسىتېتنى تاشاليدىغانلىق قار

ئۇ شۇنىڭدىن كېيىن . شۇڭا ئۇنىڭ بۇ قارارىنى رابىيه قادىرمۇ توغرا تاپتى. ئىدى
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  «   ئىچىــــــدە  خهلق  مىليون  ئۈچيۈز دىكى بىر مىليارد » دۆلىتى  «   خىتاي

رابىيه قادىر « . رابىيه قادىر ئىدى» ئهڭ باي ئايال « ۋە » ىنچى باي شهخس تيهت
ئۆي « يهنه ئۇنىڭ . نىڭ بىر قىسمىنىال كۆرسىتهتتىلىقىئۇنىڭ باي» سودا سارىيى 

كىتى، ئوزۇقلۇق يېمهك مالالر شىركىتى قاتارلىق شىركهتلىرى، شىر»  مۈلۈك -
قازاقستاندا خۇرۇم زاۋۇتى ۋە ئىككى قهۋەتلىك سودا بىناسى، قىرغىزىستان، 

  . ئۆزبهكىستاندا ئىمپورت ئېكىسپورت فىرمىسى بار ئىدى
نۇرغۇن . ئۇ ئۆز ئالدىغا چوڭ بىر ھهسسىدارلىق شىركىتى قۇرغان ئىدى

لېكىن ئۇ ئۆزىگه مۇھىم . ۇ ئۆزىال قارار بېرەتتىمۇھىم ئىشالردا ئ
 ئهپهندى، چوڭ سىدىق ھاجى روزىئۇالر . مهسلهھهتچىلهرنىمۇ توپلىغان ئىدى

. ار، ئىنىسى مهمهت، ئۆزىنىڭ شوپۇرى رەھمۇتۇلالھ قاتارلىقالر ئىدىھئوغلى قا
دە ئۇ شىركهتنىڭ مالىيه بۆلۈمى. يهنه بىر نهپهر مۇئاۋىن دىرېكتورمۇ بار ئىدى

دىن ئۇچۇر يهتكۈزىدىغان خىزمهتچى » دۇنيا ئىقتىسات ئهھۋالى « ئىككى نهپهر 
رابىيه قادىر كۈنىگه ئهڭ ئاز .  كىشىال باشقۇراتتى10 فېرمىنى 7. توختاتقان ئىدى

  . سائهتلهپ ئىشلهيتتى10
ئۇ تىجارەت سهپىرىدە ش ئۇ ئا ر نىڭ ھهممه ئهھۋاللىرىنى، ئۇيغۇرالرنىڭ 

ئۇ ۋەتهننىڭ ھهر بىر . شاش ئهھۋالىنى ياخشى تونىغان ئىدى ئادەت، يا- ئۆرپ 
ئۇيغۇرالرنىڭ بارلىق مهدەنى . بۇلۇڭ پۇچقاقلىرىغىچه قهدەم باسقان ئىدى

ئۇنىڭ _ ھهتتا ئۇ مۇزارت تېغىدىن . يادىكارلىقلىرىنى زىيارەت قىلغان ئىدى
 قارلىق بوۋىلىرى شىمالغا قاچقاندا بېسىپ ئۆتكهن ئهشۇ ئىگىز، كۆككه تاقاشقان

دەپ » ئۈمۈت دېگىزى « خىتايالر _ تهكلىماكان . چوققىالردىن ئۆتكهن ئىدى
ئۇيغۇرالرغا قىلچه پايدىسى يهتمىگهن تهبىئي . ئاتايدىغان تارىم ئېتهكلىرى

  ..بايلىقلىرىنى كۆزدىن كهچۈرگهن ئىدى
 200.000لوپنۇر ئاتوم سىناق قىلىش رايونىدا ئاتوم زەھىرىدە زەھهرلهنگهن 

 دىن ئارتۇق مېيىپ كىشىلهر، 80%ارتۇق ئۇيغۇر ھهققىدىكى مهلۇماتالر، دىن ئ
پۇتلىرى ئېقىپ كهتكهن -ئېغىز، بۇرنىدىن قان تهپچىرەپ تۇرغان كىشىلهر، قول
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رابىيه قادىر خىتاي خهلق قۇرۇلتىيىدا ئهشۇ ئاتوم زەھىرىدىن 
لېكىن خىتاي . زەھهرلهنگۈچىلهرگه ھهق تۆلهشنى تهلهپ قىلغان ئىدى
ئۇالر ئىنسانىيهت . ىسىياسهتچىلىرىگه نىسبهتهن ئۇنداق پىكىر تامامهن يات ئىد

ھهققىدە چۈشهنچىسى يوق كىشىلهر بولۇپ، خىتاي دۆلىتىدە بۇنداق 
چۈشهنچسىزلىك ھۆكۈمرانلىرىدىمۇ، مهھكۇملىرىدىمۇ ھۆكۈم سۈرگهن بىر پاجىئه 

             . ئىدى
  )بهتلهر . 267 -257شۇ ناملىق كىتاپ (  

  
  )قوشۇمچه ( 

يهنى زالىم، _  ىلغىنىدەك  ئۆزى مۇشۇ بۆلۈمدە بايان قخانىمرابىيه قادىر
خىتاي ھۆكۈمهت  جاللىتى ۋاڭ لې چۈەن بىلهن زۇكۇملىشىپ،  قانخور خىتاي 

دېگهن شۇئارى بىلهن ياشىغان » ! مېنىڭ ئىستىقبالىم ئالالھتۇر« بىناسىدا 
  . ھهقىقىي ئىمانلىق شهخستۇر

ئۇ ئىمانىنى، ۋىجدانىنى ئۆز خهلقىگه تهھدىت ئورنىدا ئىشلىتىپ، ۋاڭ لې 
ۈەنگه خوشامهت قىلىدىغان، ھېيت نامىزىدىن يېنىپ، بىرىنچى بولۇپ ۋاڭ لې چ

سى يوغان ئىمانى يوق مۇناپىق ى خائىن، سهللچۈەننى زىيارەت قىلىدىغان
بىر مهسجىتكه ئىمام ! موللىالردىن ئاسمان بىلهن زىمىندەك پهرقلىنىپ تۇرىدۇ
 كېڭشىدىن سىياسىي بولۇۋېلىشنى، بىرەر مهدرىسكه خهلپهت بولۇۋېلىشنى، خىتا

« ئايلىق مائاشقا ئىگه بولۇۋېلىشنى مهقسهت قىلىپ، ۋاڭ لې چۈەن يۈرگۈزىۋاتقان 
پاجىئهسىنى، توغرا » ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىگه ئۇيغۇر قىزلىرىنى يۆتكهش 

دەپ پهتىۋا چىقىرىشقا ئۇرۇنىۋاتقان، مۇقهددەس قۇرئاندىن، ئۇلۇغۋار 
دىن ئاسمان رىشقان مۇناپىق، خائىن موللىالرھهدىسلهردىن ئهھكام ئىزدەشكه تى

  ! ه ئىگىدۇرقبىلهن زىمىندەك پهرق
ئۇ، ئۆز ئىمانىنى خىتايدىن يۈز مىڭ چاقىرىم يىراق تاغنىڭ ئارقىسىدا 

دەپ » كاپىر « جاكاراليدىغان، ئۆز خهلقىنى ئوخشاشمىغان كۆز قارىشى تۈپهيلى 
كۈچىلىرىگه يولۋاستهك روھىي ۋە جىسمانىي جازاغا تارتىدىغان، ئۆز ئهگهش
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 دۈشمهنلىكنىڭ قانداق نهرسه مىللىئۇ، دىنىي ئايرىمچىلىق بىلهن 
نىي بىلىملهرنى ئۆزلىرىنىڭ خاس مۈلكىدەك ھېس نى بىلمهيدىغان، دىئىكهنلىكى

قىلىشىدىغان، مۇقهددەس قۇرئانى كهرىمنى ئاتا بوۋىسىدىن مىراس قالغان شهخسى 
« مۈلكىدەك ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىشقان، قىلغان ئىشلىرىدىن خاتالىق كۆرۈلسه، 

دەپ، ئۆز خاتالىقلىرىنى ئالالھ بىلهن پهدازاليدىغان، » ئالالھنىڭ سىناقلىرى 
لىق تۆھمىتى بىلهن ئهيىپلهيدىغان، يا » ئىمانسىز « نى تىلغا ئالغانالرنى لىقىخاتا

ئۆزلىرىنى بىلمهيدىغان، يا ئۆزگىلىرىنى بىلمهيدىغان، دۇنيانىڭ ھهممىال يېرىدە 
دىن ئاسمان بىلهن زىمىندەك پهرقلىنىپ » چاال موللىالر « يامراپ كهتكهن 

  ! تۇرىدۇ
شۇ بۆلۈمدە ئېيتقىنىدەك، ئاجايىپ چوڭ باينىڭ ئۆزى مۇخانىم رابىيه قادىر 

لېكىن ئۇ بۇ بايلىقالرنى پهقهتال . ئۇنىڭغا ھېچنهرسه كاملىق قىلمايتتى. بىرى ئىدى
 تۈپهيلى، كهسكىن مىنۇتالردا مىللىتىنى تالالپ، لىقىمىللىتى ئۈچۈن تاپقان

« ۋاڭ لې چۈەننىڭ ئاگاھالندۇرىشىنى رەت قىلىپ، ! دىن ۋاز كهچتىلىقىباي
ئۇ ئهشۇ شۇئارى سهۋەپلىك پۈتۈن . دېدى» ! مېنىڭ ئىستىقبالىم ئالالھتۇر

لېكىن ئۇ كهسكىن پهيتته مىللىتى . دىن ئايرىلىپ قېلىشىنى بىلهتتىلىقىباي
  !نى قۇربان قىلىشقا تهييار تۇردىلىقىئۈچۈن  بار

 ئۇ، ئۆز بايلىقلىرىنى قوغداپ قېلىش ئۈچۈن، خىتاي ئهمهلدارلىرىنىڭ 
دەپ، ئۆز پۇللىرى بىلهن خىتاي كۆچمهنلىرىگه ئۆي _ اخشى كۆرۈنىمهن كۆزىگه ي

ئۈچۈن » قوش تىللىق مائارىپى «  ماكان سېلىپ بېرىۋاتقان، خىتاي دۆلىتىنىڭ -
ئۆز خىراجىتى بىلهن مهكتهپ سالدۇرۇپ تهقدىم قىلىۋاتقان، پۇل ئۈچۈن 

تا ئابرويلۇق، ۋەتهننى، مىللهتنى پۈتۈنلهي كۆڭلىدىن چىقىرىۋېتىۋاتقان، ساخ
ئىچى ۋە تېشى چىرىكلىشىپ كهتكهن بايالردىن ئاسمان بىلهن زىمىندەك 

  !پهرقلىنىپ تۇرىدۇ
ئۇ، ئىقتىساد ياردەم قىلسام خىتاي ھۆكۈمىتى بىلىپ قالسا، يهتمىش 

دەپ، مىللهت دەۋاسىغا ياردەم قىلىشتىن _ پۇشتۇمنى جايالپ قويامدىكىن 
لهر باش كۆتىرىپ قالسا، خىتايدىن ئالىدىغان ئۆزىنى تارتىدىغان، ئهگهر مىللهتچى
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ئۆزى مۇشۇ كىتاۋىدا بايان قىلغىنىدەك، ئارانال تولۇقسىز خانىم رابىيه قادىر 
لىي بىلىملهرنى ئىجتىمائىي لېكىن ئۇ ئهمه. مهكتهپته ئوقۇغانئوتتۇرا 

سىدىق ھاجى جهمئىيهتتىن ئىگىلىگهن بولسا، نهزىرىيىۋى بىلىملهرنى يولدىشى 
ۋە مهنىۋى ئۇستازلىرى زۇنۇن قادىرى، ئابدۇرەھىم ئۆتكۈر،  ئهپهندىدىن روزى

ئۇ، ئايلىق مائاشنىڭ قولى بولۇپ قالغان . تۇرغۇن ئالماسالردىن ئالغان ئىدى
زىيالىالردىن، مىللهتكه پايدىسى تهگمهيدىغان دوكتۇرالردىن، ئالىم بولۇش 
 ئۆز ئۈچۈن، پروفېسسور بولۇش ئۈچۈن ئوتتۇز يىلالرچه ئۆمۈر سهرپ قىلىپ،

ئۆزىگه قۇل بولۇپ قالغان، نام ـ ئابرويغا بهنت بولۇپ، مىللهت ئۈچۈن بىر 
سائهتلىكمۇ باش قاتۇرمايدىغان ئۇنداق ئالىم، دوكتۇر، پروفېسسورالردىن ئاسمان 

  ! بىلهن زىمىندەك پهرقلىنىپ تۇرىدۇ
 دەۋايىمىز بۆسۈش پهللىسىگه يهتكهن پهيتته، ئۆز سىياسىبۈگۈنكى، بۇ 

ئۆز ئىچىمىزدىن پۇختىالپ قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ۋەتهن، مىللهت ئىشىمىزنى 
يولىدا ئىمانى مهۋج ئۇرۇپ تۇرىدىغان دىنىي زاتالرغا، ۋەتهن مىللهت ئۈچۈن 

نى ئاتىيااليدىغان بايلىرىمىزغا، ۋەتهن مىللهت ئۈچۈن لىقىرابىيه قادىردەك بار
 ھاجى روزىالردەك بىلىم ئىقتىدارىنى، نوپۇز ئابرويىنى ئاتاپ قويىدىغان سىدىق
ئهپسۇس ئۇنداق . بىلىم ئهھلىگه، ئالىم، دوكتۇرالرغا بهكمۇ ئېهتىياجلىق ئىدى

بىر ئومۇمى بۇرۇلۇش، ئۆزلىكىدىن قوزغىلىپ ھهرىكهتلىنىش تېخىچه كۆرۈلگىنى 
! دەۋايىمىزنىڭ جان تومۇرى تېخىچه كهسىپلهشكىنى، ئىلمىلهشكىنى يوق! يوق

غا » سايالم « ىن دۇنيانىڭ بۇلۇڭ پۇچقاقلىرىدىن يهنه يېقىنقى بىرەر يىلدىن كېي
  . خالتا كۆتۈرۈپ كېلىشىدۇ كىشىلىرىمىز

دەۋايىمىزنى ھهممىمىز كۆرۈپ تۇرغاندەك، قىتئه خانىم دېمهك، رابىيه قادىر 
كۈن چىقىشتىن كۈن پېتىشقىچه قۇياش نۇرىدەك . ئارىالپ تهشۋىق قىلىۋاتىدۇ

- مهر« بولسا، بهزەنلهر ئارزۇ قىلغاندەك ئۇ تۈرمىدىن چىقمىغان . پارلىتىۋەتتى
  ! قانداقمۇ قىالتتۇق ھه؟» دانىلهرچه خىتاي تۈرمىسىدە قۇربان بولغان بولسا 

. بىزنىڭ ۋەزىپىمىز ئهۋالتنى ئهۋالتقا ئۇالپ ۋەتهن دەۋاسى قىلىش ئهمهس
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نى  غهنىمهت بىلىپ، ئومۇميۈزلۈك » رابىيه قادىر دەۋرى « يىغىپ ئېيتقاندا 
-  ئىقتىمىللىھهرىكهتلىنىش، مىللهت سۈپىتىدە بىرلىك سهپكه ئۇيۇشۇپ، 

ەۋر ئۇنداق بولمايدىكهن، بۇ غهنىمهت د! ىمىز كېرەككۆرسۈتۈشدارىمىزنى 
ئۆتۈپ كېتىپ، يهنه بىز ئاۋالقىدەكال ئهسكى چاپاندەك تاشلىنىپ، خورلىنىپ 

  !.قالىمىز
   

37 
   

 ـ يىلى1995 نىڭ » كونفرانسى  ئايالالر خهلقئارا«  تهشكىللىگهن ب د ت
  .قاتناشتى بولۇپ ۋەكىل قادىر رابىيه يىغىنىغا ـ نۆۋەتلىك 4 چاقىرىلغان بېيجىڭدا

 .ئىدى بولۇشى بىرگه بىلهن ۋەكىللهر غهرپلىك قېتىم نجىتۇ قادىرنىڭ رابىيه بۇ
  خىتاي .ئىدى بار خانىممۇ ھىالري كلىنتون ئارىسىدا ۋەكىللهر غهرپلىك
 ئۇالر .ئىدى قىلغان ھهمرا خىتاينى نهپهر ئۈچ قادىرغا رابىيه بولسا، ھۆكۈمىتى
 گىچهھهرىكهتلىرى -سۆز  بىر ھهر قهدەملىرىگىچه، بىر ھهر قادىرنىڭ رابىيه
 ھۆكۈمهتنىڭ .سۆزلىيهلمهيتتى ئازادە -ئهركىن  ھهرگىزمۇ ئۇ .قىلىشاتتى نازارەت

 ئايال نهپهر ئۈچ بۇ ئۈچۈن، بىلمىگىنى تىلى چهتئهل قادىر رابىيه بىلدۈرۈشىچه
 رابىيه ئايالالر تهرجىمان خىتاي بۇ بىراق .كېرەك قىلىشى تهرجىمانلىق خىتاي

 گۆرۆگه نازارەت بۇ ھهمدە قىلمايتتى هرجىمهت ئهينهن سۆزلىگهنلىرىنى قادىرنىڭ
  .تۇراتتى ئهسلىتىپ ئېلىنغۇچىنى گۆرۆگه بىلهن ئالغۇچىالر

 ـ قوللىرىنى پۇت ئايال تىبهتلىك نهپهر ئۈچ ئالدىدا بىناسىنىڭ كونفرانس
 ۋەتىنىنىڭ ئۆز ئۇالر .ئىدى قىلماقتا نامايىش قارشى زۇلمىغا خىتاي كىشهنلهپ،

 ئۇالرغا دىققىتى ژورنالىستالرنىڭ .ئاڭلىتاتتى رچهباتۇرال مهسىلىلىرىنى
 ئۇيغۇر  تۈركىستانداشهرقى مۇخبىر چهتئهللىك بىرمۇ بولۇپ، مهركهزلهشكهن
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 تهشكىالتلىرى ھهقلىرى ئىنسان سىياسهتچىلهر، كهلگهن دۇنيادىن پۈتۈن
 بىلهن ئهھۋالالر  تۈركىستاندىكىشهرقى .توختالدى ھهققىدە تىبهت خادىملىرى
 بولغان تىبهتكه چهتئهللىكلهرنىڭ بولسىمۇ، شاشئوخ پۈتۈنلهي ئهھۋالى تىبهتنىڭ
 دۇنياغا دەردىنى خهلقىنىڭ ئۇيغۇر . ئېنىق مهنبهلهنگىنى المادىن داالي قىزىقىشى

 بولۇشى ئاۋاز بىر كۈچلۈك تونىتىدىغان دۇنياغا ئۇيغۇرالرنى ئاڭلىتىدىغان،
 :پاتتى خىيالغا بىر شۇنداق قادىر رابىيه  .ئىدى كېرەك
 شۇندىال كېرەك، چىقىشىم چهتئهلگه چوقۇم مهن ئۈچۈن شسۆزله ئهركىن_ 
 .بولىدۇ  كهلتۈرگىلى قولغا قىزىقىشىنى بولغان ۋەتىنىمىزگه ئهھلىنىڭ دۇنيا

 بايان مۇددىئالىرىنى ئۆز ھالدا غۇرۇرالنغان ئايالالر تىبهتلىك ھېلىقى
 .ئىدى قالغان ئاۋازسىز گاس، گاچىالردەك بولسا ئۇيغۇرالر .قىلىشاتتى

  
 قازاقىستان، تاجىكىستان روسىيه، ئېيىدا خىتاي، ئاپرىل  ـ يىلى1996
 ئارا ئۆز دۆلهتلهر مهزكۇر .ئىمزالىدى كېلشىم ئارا  -ئۆز دۆلهتلىرى قىرغىستان
 قورال تۇرۇش، قارشى بۆلگۈنچىلهرگه كۈچهيتىش، مۇداپىئهسىنى چېگرا ئىشىنىش،

 بۇ بىلهن شۇنىڭ .ۇللىدىماق توختامالر قاتارلىق تۇرۇش قارشى ئهتكهسچىلىكىگه
 چېگرا تهشكىللىنىپ، ئهترىتى ساقچى قوراللىق كۈچلۈك دۆلهتلهردە

 قىرغىزىساتانالردا ۋە قازاقىستان بۇرۇن بۇندىن .كۈچلهندۈرۈلدى تهكشۈرۈشىمۇ
 چهكلىمىگه تهشكىالتلىرى ئۇيغۇر كهلگهن قىلىپ پائالىيهت قارشى خىتايغا
 يوقىتىشقا ئىستىقبالىنى تىجارىتىمۇ ئۇيغۇر ئاسىيادىكى ئوتتۇرا .ئۇچرىدى
 لې چۈەن ۋاڭ ئىشلىرىغا تىجارى ئاسيادىكى ئوتتۇرا قادىرنىڭ رابىيه .يۈزلهندى

 ئىشلىرى تىجارەتچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر پۈتۈن .قويدى چهكلىمه تىقىپ قول
 .ئۆستۈرۈلدى گه %50 بىراقال باج، %10 ئاۋالقى .قىيىنالىشتى
 ئۈچۈن خىتايالر .باراتتى قىيىنلىشىپ ىكىرىش ئۇيغۇرالرنىڭ تۈركىيهگه

 ئاي ئۈچ ئىككى، ئاز ئهڭ ئۇيغۇرالر تهستىقاليدۇ، ۋىزا دەرھال ئهلچىخانىسى تۈرك
 بولسىمۇ، بولمىغان ئهزا ئىتتىپاقىغا شاڭخهي تۈركىيه گهرچه .كېرەك كۈتىشى
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 بىر مىنىستىرلىكىدىن ئىشلىرى دۆلهت خىتاي قادىرغا رابىيه  ـ يىلى1996
 ئهمهلدارى تايخى نهپهر ئۈچ كهلگهن ھۆكۈمهتتىن مهركىزى ئۇ يهنى .كهلدى تهكلىپ
 .ئۇچراشتى مېهمانخانىدا ئۈرۈمچىدە بىلهن

 مىليونلىغان ئېرىشكهنلىرىڭىز، ھاياتىڭىزدا كىشىلىك سىز بۇگۇنگىچه_ 
_ باشالپ  سۆز ئهلهمدار خىتاي بىر دېدى  _ !ئارمانلىرىدۇر-ئارزۇ كىشىلهرنىڭ
 سىز چۈنكى كۆتهرمهكچى، تېخىمۇ ئورنىڭىزنى سىزنىڭ ھۆكۈمهت مهركىزى
 رول ئاچقۇچلۇق ساقالشتا مۇقىملىقنى رايوندىكى ئاپتونوم ئۇيغۇر جاڭشىن

 ئارتۇق ھهرگىزمۇ كېرەككى، بولىشىڭىز ئىتائهتچان پهقهتال سىز لېكىن. ئوينايسىز
 سىياسى ئايغىچه ئالته ئايدىن ئۈچ سىزنى بېيجىڭدا !بولمايدۇ سۆزلهشكه
 ئوچۇق قېتىم بىر هيهن ئولتۇرۇپ بىرلىكته بىز .قىلىمىز تهكلىپ ئۈگىنىشكه

 ھۆكۈمهتنىڭ مهركىزى سىز! ئىكهنسىز مىللهتچى بهكال سىز سۆزلىشهيلىكى،
 ئهمهلىيهتته ئېهتىمال !كۆرمهيدىكهنسىز قوبۇل دېگۈدەك دائىم سىياسىتىنى

 ! كهتمهيدىغانسىز ئويالپمۇ ئۇنداق
 زسى گهرچه قارايسىز؟ قانداق پىالنىمىزغا بىزنىڭ _  ئهلهمدار خىتاي بىر يهنه
 بېرىشنى مهكتىۋىگه پارتىيه مهركىزى بولسىڭىزمۇ، بولمىغان ئهزاسى پارتىيه

 ئۇيغۇر شىنجاڭ باشالپال بۈگۈندىن چوڭ، ناھايىتى ئۈمىدىمىز بىزنىڭ خاالمسىز؟
 ئوچۇق گهپنى دېدى_ ! تونۇيمىز سىزنى تىكلهيمىز، سىزنى رايونىدا ئاپتونۇم
 .ئېيتىپ
 :باشلىدى گهپ ھالدا لتۇرغانئو تۇتۇپ تىك قهددىنى خانىم رابىيه

 شۇنى ئۇنداقتا بوالمسىلهر؟ مىنىستىرلىكىدىن ئىشلىرى دۆلهت سىلهر_ 
 شىنجاڭ ئىلگىرى كۆرۈشۈشتىن بىلهن مهن سىلهر كېلىدۇركى، نېمىشكه بىلگىم

 رايوندا بۇ نېمىشكه سۆزلىشىسىلهر؟ بىلهن ھۆكۈمهت رايونلۇق ئۇيغۇر ئاپتونوم
 -كۈچ  پۈتۈن خىتايالر نېمىشكه كېرەك؟ بولۇشى تايخى ھوقۇقدار نوپۇزلۇق، ئهڭ

 ئىگىلىۋالىدۇ؟ قۇدرەتنى
 :دىدى مۇنداق جاۋابهن كېيىن ئىچىۋالغاندىن چاي ئوتالم بىر ئهمهلدار خىتاي
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 كېرەك سۆزلىمهسلىگىڭىز كۆپ سىز ئۆتكىنىمىزدەك، دەپ ىدايوقۇر بىز_ 
 سىز .ئايالكهنسىز هتسىزئىتائ دەرىجىدە قورقۇنچلۇق بهكمۇ سىز پهرىزىمچه! ئىدى
 ئىش بېقىپ ئهھۋالىڭىزغا ئۆز .ئارىلىشىۋالىدىكهنسىز ئىشقا ھهممه

 قايتا سىز ئهگهر .ئىش بىر قايغۇلۇق بهكمۇ ئۈچۈن سىز بۇ .كۆرمهيدىكهنسىز
 .كۆتىرىلىسىز ئورۇنغا رەھبهرلىك رايوندا بۇ جهزمهنكى كۆرسىڭىز ئويلۇنۇپ
ئايال،   بىر سىز قويۇڭكى ئويلۇنۇپ نىمۇشۇ .ئىشىنىدۇ سىزگه ھۆكۈمهت مهركىزى
ئهگهر شۇنداق داۋام ! بواللمايسىز ئوڭشاپ تهقدىرىنى خهلقنىڭ بىر پۈتۈن

  .ئهتسىڭىز پات يېقىندا پۈتۈنلهي يالغۇز قالىسىز  
  : خىتاي ئهمهلدار ئېغىز ئاچتىئۈچىنچىشۇ ئانغىچه سۈكۈتته ئولتۇرغان 

ەيدىغاننىڭمۇ ھهممىسىنى ئوچۇق بىز قىلىدىغاننىڭ ھهممىسىنى قىلدۇق، د_ 
ئۇ بولسىمۇ بىز سىزگه ! بىز يهنه سىزگه بىر قېتىم پۇرسهت بهرمهكچىمىز. دىدۇق

بهرمهكچى بولۇۋاتقان ھوقۇقى غالىبىيهتتۇركى، ئۇنىڭ بىلهن سىز ئۆز خهلقىڭىزنى 
بۇ بىر تهكلىپكى، سىز پهقهتال بىر قېتىم ! بهخىتكه ئېرىشتۈرەلهيسىز

مۇ سىزگه ئايان بولۇشى كېرەككى، بىز بىلهن بىرگه ئىشلهشنى شۇ. ئېرىشهلهيسىز
.  قازاغا يولۇقىدۇ-باال ! خالىمىغان كىشى ناھايىتى چوڭ مهسىلىگه دۇچ كېلىدۇ

ئاخىرىدا سىزگه شۇنىمۇ ئهسكهرتىپ قويماقچىمىزكى، شىنجاڭ جۇڭگۇنىڭ 
  ! .ئايرىلماس بىر قىسمىدۇر

ىر ئورنىدىن تۇردى ۋە ئىشىك ئۇنىڭ سۆزى تۈگه ـ تۈگىمهيال رابىيه قاد
ئۇ ئىشىككه يېقىنالپ كهلگهندە ئارقىسىغا . تهرەپكه قاراپ قهدەم تاشلىدى

  :بۇرۇلۇپ
 - مهن سىلهرنى مهن بىلهن بىرگه خوتهنگه بېرىشقا تهكلىپ قىلىمـــهن _ 
  .دىدى

نېمىشكه بىز سىز بىلهن خوتهنگه بارغۇدەكمىز؟ ئۇ يهردە كۆرگىدەك نېمه _ 
  .دەپ سورىدى ھېلىقى دەسلهپته سۆز باشلىغان خىتاي ئهمهلدار_ بار ئىدى؟ 

ئۇ يهردە  قۇرۇپ كهتكهن چوڭ بىر كۆلنى كۆرىمىز، سۇيى قۇرۇپ بېنهم _ 
يهرگه ئايلىنىپ كهتكهن، خىتاي كۆچمهنلىرى ئۇنىڭ سۈيىنى ئىچىپ قۇرىتىۋەتكهن 

.  بولدىدىدى رابىيه قادىر ۋە دەرھال چىقىپ كهتمهكچى_ ! بىر كۆلنى كۆرىمىز
  بىراق خىتاي ئهمهلدارنىڭ بىرى ئۇنى توختاتتى ۋە 

ئهگهر سىز ئۇيغۇر _  دەپ قوشۇمچه قىلدى -يهنه بىر گهپ قالدى _ 
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ۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق خهلق قۇرۇلتىيى يىغىن زالىغا كېيىنكى كۈنى ئ
زالدا تۈرلۈك خوشنا . يىغىنغا قاتنىشىش ئۈچۈن رابىيه قادىرمۇ كهلگهن ئىدى

ى دەرىجىلىك ئهمهلدارالرمۇ يوقۇردۆلهتلهرنىڭ رەئىسلىرى، ئاپتونوم رايونلۇق 
ونلۇق ئابلهت ئابدۇرىشىت، ۋاڭ لې چۈەن قاتارلىق ئاپتونوم راي. يىغىلغان

ئهمهلدارالر ھېلىقى ئۈچ نهپهر خىتاي بىلهن سۆھبهتلىشىپ قهدەھ كۆتىرىشمهكته 
  .بۇ ئهھۋالدىن رابىيه قادىر قاتتىق تهئهججۈپلهندى. ئىدى
  

خىتاي ھۆكۈمرانلىرى ئۇيغۇر تارىخىنى ياخشى بىلىدىغان، تارىخ بىلهن 
رابىيه . ىدىشۇغۇللىنىدىغان مۇتهخهسىسلهرنى بىر بىرلهپ قولغا ئېلىشقا باشل

نى لىقى ئهپهندىنىڭ بېشىغىمۇ كېلىدىغانسىدىق ھاجى روزىقادىر بۇ ھادىسىنىڭ 
چۈنكى ئۇ تارىخقا تهئهللۇق نۇرغۇنلىغان مۇھىم ماتىرىيالالرنى . سهزمهكته 

شۇڭا ئۇ يولدىشىنىڭ ۋەتهندىن ئايرىلىپ، . توپلىغان ۋە ئارخىپالشتۇرغان
 يىتىپ كهلگهنلىكىنى كوپ قېتىم چهتئهللهرگه چىقىپ كېتىدىغان ۋاقىتنىڭ

 ئهپهندى بولسا، ۋەتهن خهلقىنىڭ ئاڭ سىدىق ھاجى روزىلېكىن . تهكىتلهيتتى
. سهۋىيهسىنىڭ يۈكسىلىشىنى كۆزدە تۇتۇپ، ۋەتهندىن ئايرىلىشنى رەت قىالتتى

 ياشقا كهلگهن بىر ئادەمگه نىسبهتهن، يات تىلدا سۆزلىشىدىغان بىر 52ھهمدە 
ياكى تۈركىيهگه، . اتنى يېڭىدىن باشالش بهكمۇ قىيىن ئىش ئىدىئهلگه كېتىش، ھاي

ئۆزبهكىستان قاتارلىق تۈركى تىللىق دۆلهتلهرگه كېتىشمۇ كۆڭۈل ئارام تاپىدىغان 
 ئهپهندى سىدىق ھاجى روزىشۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە . ئهھۋال ئهمهس ئىدى

  : رابىيه قادىرغا
ئهگهر ۋەتهندىن . ندۇرىۋاتىدۇمېنى دېموكراتىك غهرپ ئهللىرى ھاياجانال_ 

  .دىدى!  ئايرىلىشىم مهجبۇر بولۇپ قالسا چوقۇم ئامېرىكىغا كېتىمهن
خېله ئۇزۇندىن بېرى رابىيه قادىر ئىددىيه جهھهتتىن ھهممىگه تهييارلىق 

يهنى يولدىشى چهتئهلگه چىقىپ كهتسه، ۋەتهن ئىچىدە يۈز . قىلىپ قويغان
ىرنىڭ شهخسهن ئۆز بېشىغا كېلىدىغان ئاقىۋەتلهر بېرىدىغان ئهھۋالالر، رابىيه قاد

 سىدىق ھاجى روزىچۈنكى . ئىش قىلىپ ياخشىلىقتىن دېرەك يوق ئىدى_ 
ئهپهندىنىڭ نامىنى ئاتاپ تۇرۇپ، خىتاي ھۆكۈمىتى ئاالھىدە ئاگاھالندۇرۇش 
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. ساياھهت ئىشلىرى ئۈچۈن رابىيه قادىرغا ئۈچ كىشىنى ھهمراھ قىلىپ قويدى
ۈچ كىشىنىڭ بىرى ئۇيغۇر ئايال، ئىككىسى خىتاي بولۇپ، ئۇالر خىتاي بۇ ئ

دا لىقىئۇالرنىڭ ھهمرا. بىخهتهرلىك ئورگانلىرىنىڭ خىزمهتچىلىرى ئىدى
ئامېرىكىغا . ئامېرىكىغا ۋىزا ئېلىش ئىشلىرىمۇ ئاسانال بىر ياقلىق قىلىندى

سىدىق ھاجى دىشى ئۇچىدىغان ئائرپىالننى ۋە ئۇچۇش ۋاقتىنىال رابىيه قادىر يول
ئۇمۇ خانىمى بىلهن ساياھهت قىلىشنى بهك ئارزۇ .  ئهپهندىگه بىلدۈردىروزى
 يولغا چىقىدىغان سهپهردە دوستلىرى بىلهن كۈتۈپخانىسى تېزشۇڭا بۇ . قىالتتى

  .بىلهن قايتا خوشالشمىدى
ئۇالر ئامېرىكىغا يېتىپ كېلىپ، ئائرپىالندىن ئايرىلىپال رابىيه قادىر 

  :ا ئېيتتىيولدىشىغ
چۈنكى مهن سېنىڭ تۈرمىگه !  مۇشۇ يهردە قېلىشىڭ كېرەكئهمدىسهن _ 

  !.كىرىپ قېلىشىڭنى خالىمايمهن
 ئهپهندىنىڭ پاسپورتىنى سىدىق ھاجى روزىئۇ شۇ گهپلهردىن كېيىنال 

  .ئېلىۋالدى
 پۈتۈنلهي سىدىق ھاجى روزىدېدى _ سهن ھۆكۈمهتنىڭ ئۆزىمۇ؟ ! سهن_ 

  :ز قىياپهتته ۋەتۈگهشكهن بىر ئۈمۈتسى
دىدى سۇئال _ !  ھوقۇق بىلهن ماڭا مۇشۇ ئىشنى قىلدىڭ-قايسى ھهق _ 

  .ياغدۇرۇپ
ھهمرالىرىدىن خالى قالغانلىرىدا . ئۇالر ھهر كېچىسى ئىككى سائهتال ئۇخاليتتى

ۋەتهن مىللهت ئۈچۈن ئامېرىكىدا قانداق پايدىلىق شارائىت بار، نېمه ئىشالرنى 
_  دېموكراتىك دۆلهتته قايسى ئهۋزەللىكلهر بار -قىلىشى كېرەك، ئهركىن 

 سىتراتېگىيهلهر ئۈستىدە باش - ئىشقىلىپ ئۇالر ئۇزۇن يىللىق پىالن 
ئۇالر بىر ئايچه ۋاقىت ئامېرىكىنىڭ نۇرغۇن شهھهرلىرىنى كېزىپ . قاتۇرۇشتى
 سىدىق ھاجى روزىرابىيه قادىرنىڭ ۋەتهنگه قايتىش ھهپتىسىدە . چىقىشتى

.  يارەنلىرى توغرىسىدا كۆپ سۆزلهرنى قىلىشقا باشلىدى- ت ئهپهندى دوس
بولۇپمۇ ۋەتهندىن ئايرىلىش ئالدىدا قهشقهر، خوتهن، غۇلجا تهرەپلهرنى قايتا بىر 
كۆرۈۋالغان بولسا، ئۇ تۇپراقالر بىلهن قېنىپ خوشلىشىۋالغان بولسا نېمه دېگهن 

 قادىر رەت قىالتتى ۋە لېكىن ئۇنىڭ بۇ ھهسرەتلىرىنى رابىيه! ياخشى بوالتتى ھه



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 236 

تى مېنى؟ ئامېرىكىدىكى مۇھاجىر ئۇيغۇرالر مېنىڭ ھهققىمدە تكىم تونۇي_ 
  .نېمىنى بىلهتتى؟

گهر سهن مېنى سۆيسهڭ، مهن بىلهن بىرگه ئامېرىكىدىكى ئىمكانىيهتتىن ئه_ 
دىدى _  ئۈچۈن كۈرەش قىلىسهن لىقىياخشى پايدىلىنىپ، ۋەتىنىمىزنىڭ ئازات

  :  چهكسىز ئۈمۈت ئىلكىدەسىدىق ھاجى روزى. رابىيه قادىر جاۋابهن
هيپىيات بۇ ك. دېدى رەپىقىسىگه تىكىلىپ_ راستىنال ئامېرىكىغا كېلهمسهن؟ _ 

شۇڭا رابىيه قادىر . نى بىلدۈرەتتىلىقىئۇنىڭ ئامېرىكىدا قېلىشقا ماقۇل بولۇۋاتقان
  :ئۇنىڭ مهڭزىنى سىالپ

ۋەتهندە يهنه نۇرغۇنلىغان مۇھىم ماتىرىيالالر قالدى، ئۇ ماتىرىيالالر بىزگه _ 
  .دىدى _ مهن ئۇالرنى ئهكىلىشىم كېرەك . الزىم بولىدۇ

اندىن كېيىن، ئۇ ۋىرگىنىئادىن بىر ئۆي ئىجارىگه رابىيه قادىر يولغا چىقق
بىراق ئۇنىڭ مېڭىسىدە تىل ! ئۇ ئهشۇ ئۆيدە ئېنگلىس تىلى ئۈگهنمهكچى. ئالدى

بىراق ئۇ يازغانلىرىنى ! ئۇ ئهشۇ ئۆيدە يازماقچى! ئۈگهنگىدەك بوشلۇق بارمىدى
  !.قهيهردە نهشىر قىلدۇرىدۇ

قىلغىنىدا ئۇ مۇنۇالرنى دېگهن رابىيه قادىر ئۈرۈمچىدىن ئۇنىڭغا تېلىپۇن 
  :ئىدى

! مهن تىل بىلمهيمهن! مهن بىر تۈرمىدە، بۇ باشقا بىر شهكىلدىكى تۈرمه_ 
مهن ! مېنى يوقالپ كېلىدىغان، مېنى ئىزدەپ كېلىدىغان دوستۇممۇ يوق

  !.دېرىزىدىن سىرىتقا قارايمهن، سۈيۈملۈك ئايالىم بۇ يهردە يوق
نى ئۇ چاغدا ھهرگىزمۇ لىقىرەلمهيدىغانئۇالر بىر بىرىنى توققۇز يىل كۆ

          !. بىلمهيتتى
  ) بهتلهردىن 287- 276شۇ ناملىق كىتاپ ( 

  
  )قوشۇمچه ( 

  بهزەنلهرنىڭ ئورۇنسىز ئهنسىرەشلىرىگه، ياكى خهلقنىڭ قهلبىدە رابىيه 
غا نىسبهتهن شۈبهه پهيدا قىلىش نىيىتىدە، ئهندىشىلىنىش شهكلىدە خانىمقادىر

  :ا تاشالپئهتهي ئوتتۇرىغ
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ئهگهر كۈنلهرنىڭ بىرىدە خىتاي ھۆكۈمىتى رابىيه قادىرغا ئۇيغۇر ئاپتونوم « 
رايونىنىڭ رەئىسلىگىنى بهرسه، ياكى ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنى گۆرۆگه ئېلىۋالسا 

دېگهن غهيرى نورمال پىكىر ۋە ئېغۋالىرىغا رابىيه » ! قانداق بولۇپ كېتهر ھه
  .جاۋاپ بېرىپ كهلگهن ئىدى نىڭ ھاياتى ھهر قهدەمدە خانىمقادىر

 -  دۇنيا، شان -ئۇنىڭغا الزىم بولغىنى ئهمهل، مهنسهپ، ھوقۇق، ئابروي، مال 
. ئۇ خالىغان بولسا ئاللىبۇرۇن ھهممىگه ئېرىشىپ بولغان ! شۆھرەت ئهمهس ئىدى

 سائادىتى، ۋەتىنىنىڭ -بىراق ئۇنىڭ ئېرىشمهكچى بولغىنى مىللىتىنىڭ بهخىت 
 ئۈچۈن ئۇ خىتاي تهقدىم قىلغان لىقى بولغانلىقىڭ بهختىيار، خهلقىنىلىقىئازات

ھهتتا ئۆز مېهنهت تهرىدىن قازانغان، ھاالل مال . بارلىق نوپۇزالردىن يۈز ئۆرىدى
ئۇ . ئۇ ھهر قهدەمدە مىڭالرچه قۇربانلىق بهردى! ـ دۇنياسىدىنمۇ ۋازكهچتى
  .چهكسىز بهدەل تۆلىدى

ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن ھهدىيه ئۆز ئوغلىنىڭ جېنىنى ( * ) بىز بۈگۈن
خاتىرە » قۇربانلىق « قىلىشقا تهسهددۇق ئهيلىگهن، ھهزرىتى ئىبراھىمنىڭ 

بۇندىن بهش مىڭ يىل ئاۋالقى ھهزرىتى ئىبراھىمنىڭ ! كۈنىدە ياشىماقتىمىز
تىن ئىبارەت ئۇلۇغ ئهقىدىسىنى، چهكسىز » قۇربانلىق قىلىش « ئوغلىنى 

نهمۇنىسىنى كۆرسهتكهن » ۇربانلىق قىلىش ق« جاسارىتىنى، ئىنسانىيهتكه 
  !.ئۇلۇغۋار پهزىلىتىنى ئهسلىمهكتىمىز

كۆز ئالدىمىزدا، بىزنىڭ ئارىمىزدا، بىز بىلهن بىر تهقدىرگه باغالنغان، بىز 
بىلهن بىر ھاۋادىن نهپهس ئېلىۋاتقان، ئۆزىمىزنىڭ قېنىمىزدىن، ئۆزىمىزنىڭ 

ى، مهدھىيهلهشكه اليىق، ئۈلگه تىلىمىزدىن شۇنداق بىر ئۇلۇغ خىسلهت ساھىب
تىكلهشكه ساالھىيهتلىك بىر ئۇلۇغ ئانا نامايهن بولسا، بىز نېمىشكه ئۇنى تىلالردا 

  !.داستان قىلمايدىكهنمىز
نهمرۇتنىڭ ئاسمان پهلهك ئوت بارخانىدىن ئىبراھىمنى ساالمهت قۇتقۇزغان 

ازسا، ئىسرائىل نى خىتاينىڭ ئۆلۈم زىندانىدىن قۇتقخانىمئالالھ، رابىيه قادىر
مىللىتىنى پىرئهۋننىڭ زۇلمىدىن ھهزرىتى مۇسا ئارقىلىق قۇتقۇزغان ئالالھ، 
ئۇيغۇر مىللىتىنىمۇ خىتاينىڭ زۇلمىدىن رابىيه قادىر ئارقىلىق قۇتقۇزۇشنى 

  ؟!ئىرادە قىلغان بولسا، ئالالھ ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلغان بوالمدىكهن
. لىق، شۇنداق مۆجىزىلىك بولىدۇئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرىشى شۇنداق سىر

. ھهممىمىزنىڭ ئانىسىغا ئوخشاشال ئاددى ۋە مېهرىبان بىر ئاناخانىم رابىيه قادىر 
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. زار بهرمهيلىئۇنىڭغا مهدەت بېرەيلىكى، ھهرگىزمۇ ئا! بىز ئۇنى قولاليلى
  .ئۇنى يېرىم يولدا يالغۇز تاشلىمايلى

. ئالالھنىڭ نېمىتىگه تۇزكورلۇق قىلغانالر جازاسىنى ھهسسىلهپ تارتقۇسى
نى خانىمرابىيه قادىر! ئالالھنىڭ نېمىتىگه شۈكۈر ئېيتقانالر روناق تاپقۇسى

  !.دىرلهيلىهبۇ نېمهتنى ق. دەۋرىمىزدە ئالالھ بىزگه نېمهت قىلىپ ئهۋەتتى
  )قۇربان ھېيت كۈنلىرى يېزىلغان_ (*

  
38 
   

ـ يىلى قهھرىتان قىشتا قهشقهرنىڭ پهيزىۋات ناھىيىسىدە شۇنداق 1997
يۈزلىگهن مهھهللىلهر، مىڭلىغان ئۆيلهر . قاتتىق يهر تهۋرەش ئاپىتى يۈز بهردى

 ساناقسىز كىشىلهر تام ئاستىدا كۆمۈلۈپ -سان . يهر بىلهن يهكسان بولۇپ كهتتى
 لېكىن مهركىزى ھۆكۈمهت ئاپهتته ئۆلگهن كىشىلهرنىڭ سانىنى ئهينهن .قالدى

خهلقئارا « ھۆكۈمهتنىڭ ئېهتىيات قىلىدىغىنى . ئاخبارات قىلىشنى مهنئى قىلدى
نىڭ نهق مهيدان ئهھۋالىدىن خهۋەردار » ئاپهتكه قارشى ياردەم بېرىش ئورگانلىرى 

اي ئهسكهرلىرى قورشاۋغا شۇڭا ئاپهت رايونىنى خىت.  ئىدىلىقىبولۇپ قالماس
ئهمما خىتاي ھۆكۈمىتى تهرىپىدىنمۇ ئاپهتكه ئۇچرىغانالرغا ياردەم قىلىش . ئالدى

  . توغرىسىدا ھېچقانداق تهدبىر ئېلىنمىدى
مهزكۇر پاجىئهدىن تولۇق خهۋەر تاپقان رابىيه قادىر ھۆكۈمهتنىڭ رۇخسىتىنى 

ن تونۇشلۇق كىشىلهرنى ئۇ ئۆزىگه يېقىندى. ئالغاندىن كېيىن ئۆزى قول تىقتى
بۇ ئهھۋالدىن ۋاقىپالنغان بارلىق تىجارەتچىلهر ياردەمگه قول . ياردەمگه چاقىردى

لېكىن ياردەم ئىنانه . تىكۆرسۈتۈشئۇزىتىشىپ، مهرتلهرچه سېخىلىقلىرىنى 
قىلىشقان كىشىلهر نهق مهيدانغا رابىيه قادىرنىڭ بېرىشىنى، ياردەمنى ھهرگىزمۇ 

شۇنداق قىلغاندا ياردەم .  قويماسلىقنى شهرت قىلىشتىھۆكۈمهتكه تۇتقۇزۇپ
  . ئاللىقانداق قاراڭغۇلۇقتا غايىپ بولماي، ئېهتىياجلىق كىشىلهرگه يېتىپ باراتتى

 كۈن بولغاندا كۆمۈكتىكى جهسهتلهر چىقىرىلىپ، 16ئاپهت يۈز بېرىپ 
هت يهرلىككه دەپىنه قىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئاپهت رايونىغا كىرىشكه رۇخس
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ئهگهر سىلهرنىڭ يۈزۈڭالردا تهبهسسۇم كۆرەلىسهم، ئۆزەمنى بهخىتلىك _ 
ياردەمگه ئېرىشكهن كۆپچىلىك .  دىدى رابىيه قادىر سۆز ئېچىپ-ھېس قىالتتىم 

  :ئارىسىدىن بىر ئايال
ى، مهيداندىكى پۈتۈن خهلق جور  دەپ توۋلىۋىد-! ياشىسۇن ماۋ زىدۇڭ_ 
  .  دەپ ۋارقىراشتى-» ! ياشىسۇن ماۋزىدۇڭ« بولۇپ 
دىدى رابىيه قادىر جاۋابهن  ۋە _ ! ئۇزۇن يىلدۇر ماۋ ئۆلۈپ بولدى_ 

  :ئىزاھات بهردى
سىلهرگه تاپشۇرۇلغان بۇ ياردەملهر ئۈرۈمچىدىكى بىزنىڭ ئۇيغۇر _ 

ن پهقهت ئىككى ماشىنىسىال مېنىڭ بۇنىڭدى! تىجارەتچىلىرىمىزنىڭ ئىئانىسىدۇر
ياردەم بهرگهن بارلىق تىجارەتچىلهرنىڭ ئۈمىدى، سىلهرنىڭ . شهخسى ياردىمىم

! روزا ھېيتنى خوشال ئۆتكۈزۈشۈڭالر، تهن ساغالملىقىڭالر ۋە بېخهتهرلىگىڭالردۇر
 مۇنچه گېزىت - ئاخىرىدا يهنه شۇنىمۇ ئهسلىتىپ قويماقچىمهنكى، سىلهر ئانچه 

ر ۋە ئاخبارات ماتىرىياللىرىنى كۆرۈشۈڭالر، شۇنداقال ۋەتهندە يۈز ئوقۇشۇڭال
 .بېرىۋاتقان ھادىسىلهردىن مهلۇماتلىق بولۇشۇڭالركېرەك

بۇ يهردە گېزىت، _ ئارىدىن بىر ياش يىگىت رابىيه قادىرغا پىچىرالپ، 
ئۇالر يولغا .  دىدى ئهھۋالنى چۈشهندۈرۈپ- ماتىرىيال ئوقۇشقا رۇخسهت يوق 

ن ئاۋال ئاپهتكه ئۇچرىغانالر بىلهن خاتىرە سۈرەتكه چۈشمهكچى بولۇۋىدى چىقىشتى
  .كادىرالر رۇخسهت بهرمىدى

  
قهشقهر شهھهر خهلقى روزا ھېيت كۈنى رابىيه قادىرنىڭ ھېيتگاھ مهسجىدى 

ۋەتىنىمىزدىال ئهمهس بهلكى پۈتۈن . دىن خهۋەردار ئىدىلىقىمهيدانىغا كېلىدىغان
مهسجىد ھېساپلىنىدىغان تارىخى مهسجىد ھېيتگاھ خىتاي بويىچىمۇ ئهڭ چوڭ 

مهيدانىغا ئون مىڭلىغان ئۇيغۇر خهلقى رابىيه قادىرنىڭ شهرەپ ۋە ھۆرمىتى 
ھېيتگاھ مهسجىدى ۋە ئهتراپتىكى بارلىق ئۆگزىلهرگه سان . ئۈچۈن توپالنغان ئىدى
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رابىيه قادىر ھېيتگاھ مهيدانىغا كىرىپ كهلگىنىدە كىشىلهر ئېقىنى 
ئادەتته ساماغا . شلىدىدولقۇنلىنىشقا، ئاستا ـ ئاستا ساماغا دەسسهشكه با

دەسسىگهندە ھېچكىم ئۈنچىقارماستىن پهقهت بهدەن ھهرىكىتى بىلهن ساما ئۇسۇلى 
بىراق ھازىر بولسا كىشىلهر توپىدىن ئاجايىپ سۈرلۈك ۋە رېتىملىق . ئوينىشاتتى

ى كۆتۈرۈش بىلهن يوقۇرئۇالر ساماغا قوللىرىنى . ئاۋاز كۆتىرىلىشكه باشلىدى
رابىيه قادىر ھېيتگاھ مهسجىدىنىڭ قوش . پ زىكىر ئېيتىشاتتىدە» !! ھۇ« بىرگه  

مۇنارلىق پهشتىقى ئۈستىدە كۆرۈلۈشى بىلهن پۈتۈن مهيداندىكى ئۇنى كۆرگهن 
  : خهلق

كىمدۇر بىرى .  دەپ قاتتىق نهرە تارتىشقا باشلىدى-» ! ھۇ ئالالھ! ھۇ! ھۇ« 
االم بىلهن مۇنۇالرنى ئۇ س. رابىيه قادىرغا بىر دانه مىكروپوننى تهقدىم قىلدى

  :ئهيتتى
قهشقهردىكى ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم، روزا ھېيتىڭالرغا مۇبارەك بولسۇن_ 

ئهتراپىڭالرغا ! ھهربىر ئائىلىنى بۇ ئۇلۇغ روزا ھېيت بىلهن تهبرىكلهيمهن
مهن ! سىلهرنى قورشاپ تۇرىۋاتقان مۇنۇ قوراللىق ئهسكهرلهرگه قاراڭالر! قاراڭالر

مهن ھاياتىمدا . نىلىقىدە قانداق بىر ھادىسىنىڭ يۈز بېرىدىغانبىلمىدىم، بۇ يهر
بۇ ھېيتگاھ مهسجىدىنىڭ ئالدىدا بۈگۈنكىدەك قورقۇنچلۇق ئهھۋالنى تۇنجى قېتىم 

لېكىن مۇشۇ قورقۇنچ ئاستىدىمۇ خهلقىمىز بايرام تهنتهنىسى ! كۆرۈۋاتىمهن
ن خهلقىمنى بۈگۈن  ئارمان بىلهن كۈتكه- مهن ئۇزۇندىن بېرى ئارزۇ ! قىلىۋاتىدۇ

مهن مۇشۇ مهيداندا ئۆز خهلقىمنىڭ قېنىنىڭ ! تۇنجى قېتىم مۇشۇ مهيداندا تاپتىم
مهن سامادىن كېيىن، ھهربىرىڭالرنىڭ ! دەريا بولۇپ ئېقىشىنى خالىمايمهن

_ مهن سىلهرگه ! تېنچلىق بىلهن ئۆيۈڭالرغا تارقىلىپ كېتىشىڭالرنى ئۆتىنىمهن
! نكى، مهن شهرەپلىك مهجبۇرىيهتنى ئۈستۈمگه ئالدىمھهر بىرىڭالرغا ۋەدە بېرىمه
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ئۇ سۆزىنى ئاخىرالشتۇرۇپ، تۆۋەنگه چۈشكىنىدە، كىشلهر ئۇنى ھېيتگاھ 
نچه ئۇنىڭ قا. دەرۋازىسىنىڭ پهلهمپىيىدىنال باش ئۈستىدە كۆتۈرىۋېلىشتى

كىشىلهر بىر ئانىنى، مىللهتنىڭ ئانىسىنى . ئۆتۈنۈشلىرىنىمۇ قوبۇل قىلىشمىدى
  ! ئهزىز باشلىرىدا كۆتۈرىشهتتى

دەرۋەقه رابىيه قادىرنىڭ كۈتكىنىدەك، ھېچقانداق ھادىسه يۈز بهرمهستىن 
بۇ چاغالر توپلۇشۇپ ھېيتلىشىش، ھېيت تهنتهنىسى . كىشىلهر تارقىلىشتى
دانىدا ساماغا دەسسهشلهر مهنئى قىلىنغان دەھشهتلىك زامان قىلىش، ھېيتگاھ مهي

  .ئىدى
  

 بولۇپ، ئىككىنچى كۈنى رابىيه قادىر غۇلجا شهھرىگه لىقىئىلى قىرغىنچى
» يهرلىك ۋەزىيهتنى تهكشۈرۈش « ئۇنىڭ نۆۋەتتىكى ۋەزىپىسى . يېتىپ كهلدى

. كهلگهن ئىدىبولۇپ، ئاپتونوم رايونلۇق خهلق قۇرۇلتىيى ۋەكىلى سۈپىتى بىلهن 
. ئۇ غۇلجا ئائرپورتىدىن ئايرىلىپ شهھهرگه تاكسى بىلهن يۈرمهكته ئىدى

كوچىالردا كۆرۈنگىنى پۈتۈنلهي قوراللىق خىتاي ئهسكهرلىرى بولۇپ، بىرمۇ 
 پاكىزە تازىالنغان، ئىسيان ۋە -لېكىن كوچىالر پاك . ئۇيغۇر يوق ئىدى

ارەتچىلىرىنىڭ دۇكانلىرى ئۇيغۇر تىج. باستۇرۇشالردىن قىلچه ئىزنا يوق 
ئۇالر . خىتاي تىجارەت دۇكانلىرى سودىسىنى داۋام قىلىۋاتقان ئىدى. تاقالغان

ئۆيىگه يول ) ؟(ئاۋال ياردەمچى دىرېكتورى رامىله خانىمنىڭ ئاكىسىنىڭ 
  :ساھىپخان ئۇالرنى ئاالقزادىلىك ئىچىدە قارشى ئالدى ۋە. ئېلىشتى
 دىدى -! هسكهرلهر ئېتىپ تاشاليدۇئهگهر سىلهر كوچىغا چىقساڭالر ئ_ 

 ئۈچ كۈن ئۆيدىن چىقماي ۋەزىيهتنى -ئۇنىڭ ئېيتىشىچه ئىككى . ئهنسىز ھالدا
ھهتتا سىرىت بىلهن تېلىفۇن ئاالقىسى قىلىشمۇ . كۈزىتىش كېرەك ئىدى

  . خهتهرلىك، ئهسكهرلهر بارلىق ئاالقىنى كونتىرول ئاستىغا ئالغان ئىكهن
ئاخشاملىرى . ىق بېسىپ كىرىپ ئۆي ئاختۇرىشاتتىئهسكهر، ساقچىالر قورالل

ئهگهر نامايىشقا . دەرۋازىالر ئهنسىز قېقىلىپ، خۇددى ئۇرۇش ھۆكۈم سۈرمهكته
  !. قاتناشقان بىرەرسى بولدىمۇ، ئۇنىڭ ئۆلۈم ھۆكۈمنامىسى پۈتتى دېگهن گهپ

ئۇالر ئۈچ كۈن ئۆيگه يوشۇرۇنۇپ تۇرغاندىن كېيىن سىرتقا چىقىشىپ، يۈز 
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  :ۋەقهنىڭ سهۋەبى مۇنداق ئىكهن
ئۇيغۇرالر ئاز دېگهندە . نىمۇ چهكلىگهن» پى ئىلى مهشرى« خىتاي ھۆكۈمىتى 

 ئارا چوڭ ئۇچرىشىش قىلىپ، بىر يهرگه توپلىشىپ، -ئايدا بىرەر قېتىم ئۆز 
 چاخچاق بىلهن كۆڭۈل ئاچىدىغان -ناخشا ئېيتىشىپ، ئۇسۇل ئوينىشىپ، كۈلكه 

« لېكىن خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرالر توپلىشىدىغان بارلىق سورۇنالرنى . خهلق
دەپ قارار چىقىرىپ، توپلىشىشنى مهنئى » تكه قارشى خهتهرلىك جاي ھۆكۈمه
غۇلجا ياشلىرى خىراجهت ئاجىرىتىپ ياسىغان پۇتبول مهيدانىنىمۇ . قىلغان

  . ھۆكۈمهت چهكلهپ، ھهتتا مهيداننى ئاغدۇرۇپ سۇ قۇيۇۋەتكهن
ئارقا -خىتاي ھۆكۈمرانلىرى ئۇيغۇرالرنىڭ كىشىلىك ئهركىنلىگىنى ئارقىمۇ

دەل . ، ئهشۇنداق بىر قوزغۇلۇپ چىقىشقا مهجبۇر قىلغان ئىدىبوغۇپ
خىتايالر « كۈتۈلگىنىدەك ئىلى ياشلىرى نارازىلىق نامايىشى تهشكىللهپ، 

بىزنى ! بىزنى ئىنساندەك ياشىغىلى قويسۇن! ۋەتىنىمىزدىن چىقىپ كهتسۇن
 دەپ» !!! بىزگه مۇستهقىللىق كېرەك! ھاۋادىنمۇ نهپهس ئېلىشتىن بوغۇشتۇڭ

  . كوچىالردا شۇئار ياڭرىتىشتى
ئهشۇ نامايىشنى باستۇرش ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتى ئىلى رايونىنىڭ 

 خىتاي 500.000ھرىگه، تهخمىنهن  ناھىيه ۋىاليهتلىرىدىن غۇلجا شهھهرقايسى
كوچىالردىكى نامايىشچىالرنى دەسلهپكى قهدەمدە، خىتاي . ئهسكىرى يۆتكهپ كهلگهن

كوچىدا مېڭىپ يۈرگهن ئايالالر بوالمدۇ، . ئوققا تۇتقان قويۇق - ئهسكهرلىرى قارا 
يارىلىنىپ . كىچىك بالىالر بوالمدۇ ھهممىسىال قارغۇالرچه ئوققا تۇتۇلغان

. ياردەمگه ئىڭراۋاتقان نىمجانالرنى خىتاي ئهسكهرلىرى ئىشىتقا تالىتىپ ئۆلتۈرگهن
ۇن، ئومۇمى مهيلى يارىالنغانالر بولسۇن، مهيلى ساق قولغا چۈشكهنلهر بولس

باستۇرۇشتا ھايات تۇتۇلغانالرنى خىتاي ئهسكهرلىرى ۋە ساقچىالر يۈك 
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بىر يېزىدا . كۈن بويى خىتاي ئهسكهرلىرى باستۇرۇش ھهرىكىتى ئېلىپ بارىدۇ
 ياشتا، 15مايىشقا كهتكىنىچه ئۆيىگه قايتىپ كهلمىگهن، چوڭى  ئانىسى نا-ئاتا 

 ياشتا بهش قېرىنداش بالىالر ھويلىسدىن سىرتقا چىقىشماي مۆكۈنۈپ 2كىچىگى 
دەرۋازىنى قاققان خىتاي ئهسكهرلىرىگه ئىشىك ئېچىلىشى . جان ساقلىماقتا ئىدى

ىڭ ھهممىسىنى بىلهن ۋەھشى خىتاي ئهسكهرلىرى ئهشۇ بهش بىر تۇققان بالىالرن
بۇ ھادىسىنى كۆرگۈچى بىر ئايال ھويلىدىكى . ئوققا تۇتۇپ قانلىق باستۇرىدۇ

لېكىن ئۇ ئايال مهزكۇر پاجىئهنى . تونۇرغا مۆكۈپ ھاياتىنى ساقالپ قالىدۇ
  . كىشىلهرگه ئېيتىپ بهرگهندىن كېيىن ئىزسىز يوقىلىپ كېتىدۇ

 باسقىنىچه، بىر كۆۋرۈكنىڭ  ياشلىق بالىسىنى باغرىغا مهھكهم5يهنه بىر ئايال 
  . يېنىدا بالىسى بىلهن بىرگه ئۆلتۈرىلىدۇ

مۇشۇ ۋەقهنى كۆزدىن كهچۈرۈش ئۈچۈن غۇلجىغا كهلگهن، ئۇيغۇر ئاپتونۇم 
ئۆز مىللىتىنى پۈتۈنلهي سېتىۋېتىشقىمۇ _ رايونىنىڭ رەھبهرلىرىدىن بىرى 

ىرىسىنى فىلىمگه تهييار تۇرىدىغان ھامىدىن نىياز، ساقچىالر   نهق مهيدان خات
بولۇپ، جىددى ) ئىنفارك(ئالغان   ھېلىقى ۋىدىيونى كۆرۈپ يۈرەك كېسىلى 

بۇ فىلىمنى (قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئايرپىالن بىلهن ئۈرۈمچىگه ئېلىپ كېتىلىدۇ
ئىلى ئىسيانكارلىرىنى ئهيىپلهش « ئۇ كېيىن ). رابىيه قادىرمۇ كۆرۈپ چىققان

زور نهق مهيدان ئاڭلىتىشىدا يهنه بىر سۆزلهشكه مهجبۇرلىنىپ، تىلۋى» نۇتقى 
  . بولىدۇ) ئىنفارك(قېتىم يۈرەك كېسىلى 

ئىلى مۇشۇ قىرغىنچىلىققا قهدەر ئۆزىنىڭ بىلىم ئهھلىلىرى، شائىر، 
ئهدىپلىرى، دراماتورگلىرى، چاخچاقچىلىرى بىلهن مهشهۇر بولۇپ تونۇلغان 

ۋەتهننى ئازات قىلغان _ بۇ يۇرتتا ئهينى ۋاقىتتىكى ئۈچ ۋىاليهتنى . يۇرت ئىدى
 - بۇ يۇرت خهلقى شۇنداق جانلىق، كۈلكه . ئۇرۇش قهھرىمانلىرى ياشىغان ئىدى

چاخچاقلىرى، مۇڭلۇق ناخشا، لهرزان ئۇسۇللىرى بىلهن، داڭلىق كۈلدۈرگىچىلىرى 
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 ئهپهندىگه سىدىق ھاجى روزىمهزكۇر قانلىق پاجىئه ھهققىدە رابىيه قادىر 
 ئهپهندى سىدىق ھاجى روزى ـ فېۋرال 15 ـ يىلى 1997. مهلۇمات يهتكۈزدى

 خىتاي .ۋاشىنگىتون شهھرىدە خىتايغا قارشى نارازىلىق نامايىشى تهشكىللىدى
 ئهپهندىنىڭ ۋاشىنگىتوندىكى نارازىلىق سىدىق ھاجى روزىمهركىزى ھۆكۈمىتى 

  . نامايىشى تهشكىللىگهن ھهرىكىتىنى قارا تىزىملىككه ئالدى
نى، لىقىخىتاي ھۆكۈمىتى ئىجرا قىلغان مهزكۇر ئىلى قانلىق قىرغىنچى
ئهلۋەتته بېيجىڭ تىيهنئهنمېن مهيدانىدىكى ۋەقهگه سېلىشتۇرۇپ كۆرگهن كىشى 

نىڭ، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا قايسى دەرىجىدە قاتتىق لىقىخىتاي زوراۋان
         !نى بىلىۋاالاليدۇلىقىبولىدىغان

  )بهتلهر .295- 287شۇ ناملىق كىتاپ (  
  
  

  )قوشۇمچه ( 
قايسى شهكىلدە، قانداق ئۇسۇلدا » ۋەتهن دەۋاسىنى غهرپكه ئاڭلىتىش « 

، پاكىستاندا، سهئۇدى ىلىدىن بۇيان تۈركىيهدە ـ ي1949بولۇشى كېرەك ئىدى؟ 
دەپ داڭقى چىقىپ »  مهركىزى سىياسىدەۋانىڭ « دا، ئامېرىكىدا ۋە ئهرەبىستان

بويىچه نېمه ئىشالر » ۋەتهن دەۋاسىنى غهرپكه ئاڭلىتىش « كهتكهن گېرمانىيهدە 
  . بولۇنغان؟ نهتىجىسى قايسىالر ئىدى؟

چۈنكى . ھهتتا ماڭىمۇ سوغاق ئاڭلىنىدۇ. بۇنداق سۇئالالر ھېچكىمگه ياقمايدۇ
دەپ داڭقى » ۋەتهن دەۋاسىنىڭ مهركىزى «  يىل جهريانىدا 10مهن كېيىنكى 

ھهرىكىتىگه ئۆزەمگه » ۋەتهن دەۋاسىنى غهرپكه ئاڭلىتىش « كهتكهن مىيۇنخېندا 
  ! تېگىشلىك شهكىلدە تهر ئاققۇزغان ئهمهسمىدىم؟
تهنقىتلىگهنسىرى ئۆزەم . پ كهلدىممهن كۆپ يىلالر باشقىالرنى تهنقىتله

ئادەم بالىسى ياشتا . تىكهندەك يېقىمسىز كۆرۈنۈشكه، يالغۇز قېلىشقا باشلىدىم
چوڭايغانسىرى كۆڭلى نازۇكلىشىپ، باشقىالرنىڭ ئىللىق بېقىشىغا ئۇمۇنغاق 

مهن باشقىالرنىڭ كۆڭلىنى ئىنتايىن كېچىكىپ . بولۇپ قالىدىغان گهپكهن
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قىاللمايدىغان !  دەپ مىللهتنى ئالدىماڭالر- قىلمىغان ئىشالرنى قىلدۇق  «
سىلهر بۇ ! تۇرماڭالر دەپ ئۆزەڭالرنى، مىللهتنى قايمۇق-ئىشالرنى قىلىمىز

سىلهر ! ئىشنى قىاللمىغاندىن كىيىن قىالاليدىغان ئادەملهرنىڭ يولىنى توسماڭالر
نى مهن » يامان سۆزلهر «  دەپ باشقىالرنى رەنجىتىدىغان - »  !خاتا قىلدىڭالر

  .   تهرك ئېتىمهنئهمدى
سۆزدە سۆزلىمهك ئۈچۈن » پكه ئاڭلىتىش ۋەتهن دەۋاسىنى غهر« ئهسلىدە 

- ئارگهن شۇدې» ! ۋەتهننى ئازات قىلىمىز« . مۇ ئاسان، بىر جۈمله گهپ ئىكهنبهك
رايلىق  يىل شۇنداق چى10ئاخىرقى . دىكهنمۇ چىن يۈرەكتىن ئېتىلىپ چىقىۋېرى

نىڭ » رەئىس « بىرەر : ئويلىنىپ قالىمهن بهزىدە. (*ئۆتۈپ كهتكىنىگه شاھىتمهن
تلهردىكى قېرىنداشالرغا يېنىدا رەسىمىم بولسىمۇ چاپلىنىپ، باشقا دۆله

ھهر قېتىم . ئۇنىڭغىمۇ بهكال كېچىكىپ قاپتىمهن!!! كۆرۈلگهن بولسامچۇ، كاشكى
ۇنىڭ يېنىدىراق تۇرۇپ رەسىمگه كهلگهندە، بىرەر يىغىندا ئخانىم رابىيه قادىر 

چۈنكى مهن . پ قالىدىكهنمهنبىراق خۇرسىنى. شىۋېلىشنىمۇ ئويلىنىمهنچۈ
نىڭ پىدائىلىرىدىن بولۇپ » قمايدىغان ئىش نهتىجىسى چى« غىچه ھازىر

مېنى ھېچكىم تۇنىمىسا، ئۇنىڭ يېنىدا رەسىمگه چۈشىۋالغان بىلهن . يۈرۈپتىمهن
دېيىلسه، پاالنى دەيدىغانغا نام شهرىپىم »  !ماۋۇ كىمكىنه؟« : يىراقتىكىلهر كۆرۈپ

  يىلدىن بېرى باشقىالرغا ئىشىنىپ،13مۇشۇ چهتئهلگه چىققان ... بولمىسا
باشقىالرغا ئهگىشىپ، باشقىالر قىلغان ئىشقا بهدەل تۆلهپ يۈرگىچه، ئهقلىمنى 

 بېقىنىغا قىستۇرۇپ، كىچىك ڭئىشلىتىپ، باشقىالردەك چوڭ تهشكىالتنى
بولۇپ قويغان بولسام كىم » رەئىس « قۇرۇپ » تهشكىالت « بولسىمۇ بىر 
  !.تونۇمايتتى مېنى

. ممۇ ياخشى بولغاندەك كۆرۈنىدۇبىر ئويلىسام مۇشۇنداق يوشۇرۇن قالغىنى
تهشكىالتىدىن » ۋەتهن دەۋاسىنى غهرپكه ئاڭلىتىــش « ! ئاتىلىپ قالغان بولسامچۇ

« بولۇپ قالغان بولسام، بۈگۈنكى كۈندە نۇرغۇنلىغان » رەئىس « بىرنى قۇرۇپ 
نى خانىمئۇ چاغدا رابىيه قادىر... دەك ئىزاغا قالىدىغان گهپ» باشقىالر 

م لىقىاخشى كۆرەلمهسلىگىم، بۈگۈنكىدەك مهدھىيه ئۇقۇيالماسبۈگۈنكىدەك ي



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 246 

سۆزلىمهككه بىر جۈمله سۆز » ۋەتهن دەۋاسىنى غهرپكه ئاڭلىتىش « دېمهك، 
بولغىنى بىلهن، نى نى داڭدار كىشىلهرمۇ قامالشتۇرالمايدىغان، ياخشى 

ايالندۇرۇپ قويىدىغان، ئاجايىپ سىرلىق بىر ئاپهت دوستالرنىمۇ دۈشمهنگه ئ
دوراپ مهيدانغا چىقىۋالغانالر، ئاتىلىپ قالغانالر قايسى كۈننى ... ئىكهن

  . كۆرۈۋاتقاندۇ
   

39  
   

دادىمىز ئامېرىكىدىن قاچان _ ئهقىدە، مۇستافا، خانزۆھرە ۋە كهكهنوسالر 
 - ىرنىـــڭ قۇالق دەپ توال غهلۋە قىلىشىپ، رابىيه قاد_ قايتىپ كېلىدۇ 

 . مېڭىسىنى يهپ بىئارام قىلىشماقتا ئىدى
. دەپ پهپىلهيتتى مېهرىبان ئانا بالىلىرىنى_ يېقىندىال قايتىپ كېلىدۇ _ 

لېكىن شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە، مۇستافا مهكتهپته بولغان كۆڭۈلسىزلىكنى 
قىدە يامان يهنى مهكتهپ مۇدىرى ئۇنىڭغا دادىسى ھهق. ئاپىسىغا ئېيتىپ داتلىدى

 قازا كهلتۈرۈپ -پۈتۈن ئائىلىدىكىلهرگه باال « گهپ قىلغان، ئۇنىڭ دادىسىنى 
 بالىالردىن ئهمدىقارىغاندا . دېگهندەك سۆزلهرنى ئېيتقان » بېرىدىغان بىر ئادەم 

  . ئهمهلىيهتنى يوشۇرۇشقا ئامال يوقتهك
تىدە شۇنداقتىمۇ رابىيه قادىر مۇدىر بىلهن بىر قېتىم سۆزلىشىش نىيى

ئۇنى كۆرگهن بارلىق ئوقۇغۇچىالر چوڭقۇر ھۆرمهت بىلدۈرۈپ . مهكتهپكه باردى
ئۇنى بارلىق ئوقۇغۇچىالر ياخشى تونۇيتتى ۋە ھهر . ئورۇنلىرىدىن تۇرۇشتى

چۈنكى ئۇ ئوقۇغۇچىالرنى بولۇپمۇ نامرات . دائىم ئۇنىڭغا ھۆرمهت بىلدۈرىشهتتى
 يىسادىي جهھهتتىن ۋە مهنىۋىئوقۇغۇچىالرنى ئۆز ھىمايىسىگه ئېلىپ، ئىقت

  .جهھهتتىن ياردەمدە بولۇپ تۇراتتى
مهكتهپ مۇدىرى ئۇنى ئىشخانىسىغا باشالپ، ئالدى بىلهن بىر پىياله چاي 
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مهنمۇ ئۇنىڭ !  ئهپهندىدىن پهخىرلىنىمىزسىدىق ھاجى روزىبىز _ 
هن ھهر بىر ساۋاتلىق ئۇيغۇر ئوقۇشنى، يېزىشنى بىلگ. ئوقۇغۇچىلىرىنىڭ بىرى

. ئهسلىدە ئۇنىڭ ئائىلىسىنى قوغداشنى مهجبۇرىيىتىم دەپ بىلىشى كېرەك ئىدى
ئۇنىڭغا دېگهنلىرىم توغرا . مهنمۇ مۇستافاغا دېگهنلىرىم ئۈستىدە كۆپ ئويالندىم

 قۇالق بولۇش، ئۇنى - لېكىن بىز ھۆكۈمهتتىن مۇستافاغا كۆز . ئهمهس ئىدى
ئۇنىڭ دادىسى ! قىدە شۇنداق بۇيرۇق تاپشۇرۇپ ئالدۇقنازارەت قىلىش ھهق

مهن بۇ .  بۆلگۈنچىلهر بىلهن بىرلىشىپ ھهرىكهت قىلىپتۇدەكمىللىچهتئهلدە 
ئهمما ھۆكۈمهت ئاالھىدە كادىر ئهۋەتىپ، مهكتهپته . ھهقته ئۈگىنىش قىلدۇرمىدىم

ئوقۇتۇش ئىشلىرىمىزنىمۇ دۆلهت .  ئاشكارە ئېالن قىلدۇردى- ئوچۇق 
هتهرلىك ئىدارىسىدىن كهلگهن بىر نهپهر خىزمهتچى تهپتىش قىلىپ بىخ

  .تۇرىۋاتىدۇ
 ئارقا ئهقىدە، خانزۆھرە ۋە كهكهنوسالرنىڭ -شۇندىن ئېتىبارەن ئارقىمۇ 

بۇ ھالدا خاتىرجهم بولۇش . مهكتهپلىرىگىمۇ ھۆكۈمهتتىن شۇنداق بۇيرۇق كېلىپتۇ
بۇ . ى چهتئهلگه يولالشقا تۇتۇندىشۇڭا رابىيه قادىر كهنجى بالىلىرىن. قىيىن ئىدى

بولمىسا بۇ ئاخىرقى سهپهر .  كېرەكلىقىپىالن ھېچكىمنىڭ گۇمانىنى قوزغىماس
ئۇالرنىڭ پاسپورتلىرى پۈتۈپ سهپهرگه ئاز قالغاندا، . توسقۇنلىققا ئۇچرايدۇ

  . بالىالر مهكتهپكه بېرىشنىمۇ توختاتتى
يۇلىۋاتقان بولسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭغا بالىالردىن ئايرىلىش ئىنتايىن ئېغىر تۇ

  : ھهمدە. ئامېرىكىغا ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن بارىدىغانلىقىغا ئىشهنچىسى كامىل ئىدى
سىلهر ۋەتهنگه الزىم، ئۆز خهلقىڭالر ئۈچۈن ! بىز يهنه ۋەتهنگه قايتىمىز_ 

 -بىزنىڭ بۈگۈن بۇ يهردە تۆكۈلىۋاتقان كۆز ! تىرىشىپ ئۈگىنىشىڭالر كېرەك
 ياشالر بىكارغا -بۇ كۆز !  قىممىتىڭالردۇر- ىلهرنىڭ قهدرى ياشلىرىمىزمۇ س

. دەيتتى رابىيه قادىر بالىالرغا تهسهللى بېرىپ ئايرىلىش ئالدىدا_ ! ئاقمىسۇن
 زارىلىرىگه قاراپ -سهككىز ياشلىق كهكهنوس ئاكا ۋە ھهدىلىرىنىڭ يىغا 
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سىلهر ھازىر باشقا بىر قىتئهگه كېتىش ئۈچۈن ! جېنىم كۆز نۇرۇم_ 
شۇ ئارىدا بىر ئامېرىكىلىق ئائرپىالن كۈتكۈچىسى قىز . دىدى_ ئۇچقىلىۋاتىسىلهر 

ئۇنىڭ قولىدىن يېتىلهپ، بالىالرنى پاسپورت تهكشۈرۈش پونكىتىغا رەتكه 
بالىالرنى تېخىمۇ قېنىپ كۆرۈۋېلىش ئۈچۈن . تىتۇرغۇزۇشقا ئېلىپ كهت

مېهرىبان ئانا بويىنىنى سۇزۇپ، پۇتىنىڭ ئۇچىدا دەسسهپ تىك بوالتتى ۋە 
  :ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ

بىز ! بىز غهلبه قىلىدىغان ۋاقىت پات يېقىندا يېتىپ كېلىدۇ! بالىلىرىم_ 
  :ۇرغان چوڭ ئوغلى قاخارئۇنىڭ يېنىدا ت. دەپ ۋارقىرايتتى_ ! غهلبه قىلىمىز

_ ! توغۇرلۇق سۆزلهيتتىـــڭ» غهلبه « ئاپا، بىز كىچىك چاغلىرىمىزدىمۇ _ 
قاخار، ئابلېكىملهر بىلهن بىرگه بېيجىڭ _ ئۇالر . دىدى ئاپىسىدىن پهخىرلىنىپ

_ ئائرپورتىدىكى چۈشكۈن قىلغان مېهمانخانىغا قايتىپ، بالىالرنىڭ ئامېرىكىغا 
 ئهپهندىنىڭ يېنىغا قاراپ ئۇچقانلىقىنى سىدىق ھاجى روزى_ دادىسىنىڭ يېنىغا

 سىدىق ھاجى روزىلېكىن . رابىيه قادىر   تېلىفۇن ئارقىلىق خهۋەر قىلدى
كېيىن ئۇ . ئهپهندى خوشاللىقتىنمۇ ياكى خاپىلىقتىنمۇ ئىشقىلىپ ۋارقىرايتتى

  : قاخشىغىلى تۇردى
. ىز بومبىدەك تېگىسهنسهن دائىم تۇيۇقس! سهن قانداق بىر ئايال رابىيه_ 

  .سهن پۈتۈن بىر ئائىلىنى پارچالپ نېمه قىلماقچىسهن
  :رابىيه قادىر ئۇنىڭغا تهسهللى بېرىپ يىنىك ئاۋازدا جاۋاپ قايتۇردى

ئۇالر .  يالغۇز قالمايسهن، بالىالر ھاۋادا ساڭا قاراپ ئۇچىۋاتىدۇئهمدىسهن _ 
 يېقىندا مهنمۇ قېشىڭغا .بۇندىن كېيىن نازارەت ئاستىدا ياشاشتىن قۇتۇلىدۇ

  ! يېتىپ بارىمهن
 ھهققىدە بۇرۇنراق ماڭا خهۋەر لىقىنېمىشكه بالىالرنىڭ يولغا چىقىدىغان_ 

  .دىدى ئۇ بىر ئاز نارازى بولغاندەك_ قىلمىدىڭ؟ 
ئهگهر مهن ساڭا بۇندىن ئاۋال كىچىككىنه بىرەر خهۋەر يهتكۈزۈپ قويغان _ 

دىدى رابىيه قادىر _ ! گۈ كۆرەلمهيتتىڭبولسام، ئېهتىمال سهن بالىالرنى مهڭ
  . ئهھۋالنى چۈشهندۈرۈپ

ئۇالر ئۈرۈمچىگه قايتىپ كهلگهندىن كېيىن چوڭ ئوغلى قاخار ئاقسۇدىن 
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ئارىدىن بىر قانچه ھهپته ئۆتۈپ، بىر كۈنى سهككىز نهپهر خىتاي ساقچىسى 
هلۇم سىغا باستۇرۇپ كىرىشتى ۋە نامئىشخانىرابىيه قادىرنىڭ شىركهتتىكى 

لېكىن ئۇ . نى بىلدۈرۈشىتىلىقىبىرىلىرىنىڭ رابىيه قادىرنى ئۆلتۈرۈشكه ئورۇنغان
بىراق . نى تهسهۋۋۇرمۇ قىاللمايتتىلىقىئۆزىنى كىملهرنىڭ ئۆلتۈرمهكچى بولغان

ئۇنى قوغداپ ئۆيىگه ئاپىرىپ قويۇش ئۈچۈن ھېلىقى ساقچىالر بىرگه ئېلىپ 
ز نهپهر ساقچى خىتاي ئۇنى مۇھاپىزەت ئۆيگه قايتقاندىن كېيىن سهككى. كېتىشتى
ئۈچ . نى بىلدۈرۈشتىلىقىنى، ئۇنىڭ ئىشىكتىن سىرىتقا چىقماسلىقىقىلىدىغان

 ئهمدىنى، لىقىكۈندىن كېيىن ھېلىقى سۈيقهست قىلىدىغان كىشىلهرنىڭ يوقالغان
نى بىلدۈرۈشۈپ، قاراۋۇللۇقتىكى سهككىز نهپهر ئىكهنلىكىۋەزىيهتنىڭ جايىدا 

كېيىن مهلۇم بولۇشىچه ئهشۇ ئۈچ كۈن ئىچىدە . سى قايتىپ كېتىشتىخىتاي ساقچى
دىن تهكشۈرۈش » خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى ئورگانلىرى « ئۈرۈمچى شهھرىگه 
ئۇالر بىلهن رابىيه قادىرنى يولۇقتۇرماسلىق ئۈچۈن . ئۆمىگى كهلگهن ئىكهن

  .شۇنداق نهيرەڭلهر ئوينالغان ئىكهن
  

 مهسلىههت كېڭىشىگه يىغىنغا سىياسىدىكى مهركىزى رابىيه قادىر يهنه بېيجىڭ
ئاۋالقىدەكال يهتمىشكه يېقىن ۋەكىل يىغىلغان بولۇپ، ئۇيغۇر . چاقىرىلدى

ۋەكىللهر ئۈنچىقماستىن، ھهتتا ئىنكاس قىلىشقا قارشى ھالدا ئولتۇرۇشقان 
  :ىئهسنادا رابىيه قادىر مهركىزى ھۆكۈمهتكه بولغان نارازىلىق پىكرىنى بايان قىلد

سىلهرنىڭ قولۇڭالر ۋە ۋاڭ لې چۈەننىڭ قولى بىزنىڭ خهلقىمىزنىڭ قېنى _ 
غۇلجىدا يۈزبهرگهن ۋەقه سىلهر ھازىرغىچه ئاتاپ كېلىۋاتقاندەك  ! بىلهن بويالغان

بهلكى ! ئۇ يهردە تېرور ھهرىكىتى يوق. ئهمهس» قوزغۇالڭ، ئىسيان « 
ئۇالر . چ ھهرىكهت ئىدىكىشىلهرنىڭ كوچىالردا يۈرۈش قىلغىنى پۈتۈنلهي تېن

. قولۇمدا ئون ئالته تۈرلۈك تىزىملىك بار. ئهركىنلىك تهلهپ قىلىشقان ئىدى
بۇنىڭ ھهممىسىدە تهرتىپ ۋە ئىنتىزام ساقالش كۈچلىرى ئهمهلىلهشتۈرگهن 

  . زوراۋانلىق قىلمىشلىرى كۆرسىتىلگهن 
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ه قادىرنى ى دەرىجىلىك ئهمهلدار رابىييوقۇرمهركىزى ھۆكۈمهتتىكى بىر قانچه 
ئۇالر خهلق بىلهن ھۆكۈمهتنىڭ ئارىسىنى مۇرەسسهلهشتۈرۈش ۋە . كۈتمهكته ئىدى

خهلقنى ھۆكۈمهتكه يېقىندىن ماسالشتۇرۇش ۋەزىپىسىگه تهيىنلهنگهن كىشىلهر 
ئىسمائىل ئهمهت بولسا، شىنجاڭ ۋەكىللىرىنىڭ ئهقلىنى ئىشلىتىشى . ئىدى

ا، كىشى ھاياتلىقتا بهزەن ئىشالرغا ئۇنىڭچه بولغاند. كېرەكلىگىنى تاپىلىماقتا
نىسبهتهن كۆز يۇمۇشى كېرەك، ھهر قانداق ئىنسان ئۇيقۇغا ئېهتىياجلىق، سىزمۇ 

  .گاھالندۇرۇپئادەيتتى _ !.ئۆمۈر بويى ئويغاق تۇرالمايسىز
ئىشارىتىگه رابىيه قادىر كهسكىن قىلىپ مۇنداق » ئهقىللىق بولۇش « ئۇنىڭ 
  :جاۋاپ بهردى

ئهگهر مهن ئويغاقال بولىدىكهنمهن، . ۇخلىسام ئۇخالۋېرىمهنئهگهر مهن ئ_ 
كۈندۈز ئويغاق تۇرۇشنىمۇ - مهن كېچه! كۆزۈمدىن ھېچنهرسه قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

مېنىڭ كۆزلىرىم ! لېكىن ئۆرە تۇرۇپمۇ ئۇخلىمايمهن. خاالپ كهتمهيمهن
  .شۇنچىلىك ئۆتكۈركى، مهن كېچىلهردىمۇ شۇنداق ئېنىق كۆرەلهيمهن 

ئۇنىڭ .** ئىل ئهمهت پهقهتال ئۆزىنى ۋە ئائىلىسىنى چىقىش قىالتتىئىسما
چۈنكى ئۇ ئۆزى ئهڭ چوڭ بهخىت ـ . باشقىالرنى كۆرگىدەك كۆزىمۇ يوق ئىدى

ئۇنىڭ ئوي خىيالىچه ھهر قانداق بىر ئۇيغۇر ئهگهر . سائادەت ئىچىدە ياشايتتى
  .تىئازراقال ھهپىلهشسه، ئۇنىڭغا ئوخشاش باياشاتلىققا ئېرىشهت

 1997ۋەكىللهر شىنجاڭ توغۇرلۇق پىكىر تهكلىپلهردە بولۇۋاتقان مهزگىلــدە، 
 ـ مارت كۈنى بېيجىڭ شهھرىدە نۇرغۇنلىغان كوچا ئاپتوۋۇزلىرى 8ـ يىلى 

بۇ خهۋەر دەل ۋاقتىدىال ۋەكىللهرگه يېتىپ . پارتىلىتىلىپ ھاۋاغا ئۇچۇرۇلدى
  .كهلدى

ن مهزكۇر ھادىسىلهر خىتاي بېرىۋاتقا خىتاي ھۆكۈمىتىگه قارشى يۈز 
ھۆكۈمىتى دۇنياغا ئېالن قىلىۋاتقاندەك، قانداقتۇر بىن الدىن تېرور ھهرىكىتى 

. ھهرىكىتى بىلهن ھېچقانداق باغلىنىشى يوق» رادىكال ئىسالمچىلىق « بىلهن ياكى 
بهلكى خىتاي ھاكىميىتىنىڭ خهلققه سېلىۋاتقان ئېغىر زۇلۇملىرىغا ۋە خىتاي 

  . ا قارىتا قىساس ئېلىش ۋە غهزەپ ـ نهپرەتنى ئىپادىلهشتۇردۆلهت تېرورىغ
 مهسلىههتچىلهر كېڭىشى يىغىنىدىن كېيىنال مهملىكهتلىك سىياسىمهركىزى 

 . خهلق قۇرۇلتىيى چاقىرىلدى
مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيىدا سۆزگه چىقىدىغان ھهر قانداق بىر قۇرۇلتاي 
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 -ئهشۇ چوڭ قۇرۇلتاي يىغىن زالىدا سهھنىگه چىقىپ نۇتۇق سۆزلهش، بهش 
تېكىست رابىيه قادىر تاپشۇرغان . ئالته نهپهر ۋەكىل ئارىسىدىكى رىقابهت ئىدى

  : نازاكهتلىك، يېقىملىق سۆزلهر بىلهن پهدازالنغان بولۇپ
 باياشات ياشايدۇ، پارتىيهنىڭ ھىمايىسى –شىنجاڭ خهلقى نېمىدىگهن باي « 

ئاستىدا ئۇيغۇر خهلقىنىڭ باي بولۇشى ۋە بهخىتكه ئېرىشىشى، نېفىتلىك ۋە 
، تۆمۈر يولالرنىڭ قۇرۇلۇشى، ئىلگىرى ئۇيغۇرالرنىڭ بىلىمسىزلىگى
» خىتايالرنىڭ ئۇيغۇرالرغا ئوقۇشنى، يېزىشنى ئۈگىتىپ قويغانلىقىغا تهشهككۈر 

  .دېگهندەك مهدھىيهلهر  يېزىلغان ئىدى
ئۇ . ئۇ ئهشۇ تېكىستنى تاپشۇرۇپ قويۇپ، قاتتىق بىئارام بولۇپ كهتتى

يىغىن باشلىنىدىغانغا بىر كۈن قالغاندا تهرجىمان بىلهن مهخپى ئۇچرىشىپ، 
سىزگه _ ىمهكچى بولغان ئهسلىدىكى توغرا تېكىستنى كۆرسهتتى ۋە ئۇنىڭغا سۆزل

ھېچ قانداق مهسىله كهلمهيدۇ، ئىشقىلىپ مهن نېمىنى سۆزلىسهم شۇنى ئهينهن 
  . دىدى ئۇ، تهرجىماننى خاتىرجهملهندۈرۈپ_ تهرجىمه قىلىپ بهرسىڭزال بولىدۇ 

قۇرۇلتىيى بۇ رابىيه قادىرنىڭ بېيجىڭدا چاقىرىلغان مهملىكهتلىك خهلق 
ئۇ بۈگۈن كېچىچه ياخشى . يىغىنىدا تۇنجى قېتىم سۆزگه چىقىشى ئىدى

ئۇنىڭ يۈرىگى سوقۇپ، بۇغۇزىغا قاپلىشىپ قالىدىغاندەك، . ئۇخلىيالمىدى
  .تېخىمۇ بىئارام بوالتتى

چوڭ سهھنىدىكى نۇتۇق شىرەسىگه كهلگهن رابىيه قادىرنىڭ ئارقا تهرىپىدە، 
ئۇنىڭ . ڭىشىنىڭ ئهزالىرى ئولتۇرۇشقان ئىدى مهسلىههت كېسىياسىسهھنىدە 
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ختىتىشقا ۋە ياكى يىغىندا نۇتۇق سۆزلهۋاتقان كىشىنى ھېچكىم سۆزدىن تو
بۇ پۇرسهت . ئۇنى تۇتۇپ، يىغىن زالىدىن ئېلىپ كېتىشكه رۇخسهت قىلىنمايتتى

ئۇ پوپكىسىدىكى ئهسلى سۆزلىمهكچى . رابىيه قادىرغا جاسارەت بهرمهكته ئىدى
تهرجىمان . بولغان تېكىستنى ئېلىپ، يېنىدا ئولتۇرغان ئۇيغۇر تهرجىمانغا بهردى

ا باشالپال، تهرەددۇت ئىچىدە بىر قېتىم توختاپ ى ئاۋاز بىلهن ئوقۇشقيوقۇر
  _قېلىپ، يهنه ئوقۇشنى داۋام قىلدى

بىز كىم؟ بىز كىملهر ئىدۇق؟ خىتايالرنىڭ ۋەتىنىمىزنى ئىگهللىۋېلىشى « 
بىزنىڭ گۇناھىمىزمىدى؟ بىز شۇ تاپتا ئىنتايىن ئېغىر، قىيىن ئهھۋالدا ھايات 

  .»! كهچۈرمهكتىمىز
 ئوقۇشقا تىرىشتىكى، ئاخىرىغا ئېلىپ تېزشۇنچىلىك تهرجىمان بۇ سۆزلهرنى 

رابىيه قادىر . ئۇ ماڭلىيىدىكى تهرنى سۈرتهتتى. چىقمايال يۈتىۋەتكىلى تاسال قالدى
ئۇ خىتايچىنى راۋان . تېكىستتىكى بهزەن مۇھىم نوقتىالرنى شهرھىلهيتتى

.   ئۈچۈن بهكمۇ ئىزتىراپلىناتتىلىقىلېكىن ئوقۇيالمىغان سۆزلىيهلىسىمۇ،
_ شۇنداقتىمۇ ئۇ مۇھىم ئۈچ تۈرلۈك تېمىنى تالالپ ئوتتۇرىغا قويدى 

 سىياسىنامراتلىشىپ كېتىۋاتقان دېهقانالر، كهسىپىلىشىش، بىلىم ئىگىلهش ۋە 
  . مهھبۇسالرغا قارىتا ھۆكۈمهتنىڭ مۇئامىلىسى

نىڭ ئالتىدەن بىرىنى » خىتاي تۇپرىغى « قۇرۇلتاي ۋەكىللىرىنىڭ ھېچبىرى 
 مىليون كۇۋادرات كىلومېتىرلىق چوڭ بىر تۇپراق 1،6ىلىدىغان، تهشكىل ق

تهرجىمان رابىيه قادىرنىڭ . بولغان ۋەتىنىمىز ھهققىدە ھېچنىمىنى بىلىشمهيتتى
  . يېنىدا خۇددى سۇغا چۈشكهن مۈشۈكتهك شۈمشىيىپ تۇراتتى

  :ئۇ ئۆزىال نۇتۇقنى داۋام قىلدى
پ قىلىشىغا رۇخسهت سىلهر دېهقانالرنىڭ باشقا بىر ئىشنى تالال_ 

مهسىلهن سانائهت، تېخنىك، ئىشلهپچىقىرىش ئىشلىرىنى ئۇالرغا . قىلمايسىلهر
ئهگهر دېهقانچىلىق تېرىلغۇ يهرلىرىدە دۆلهتلىك قۇرۇلۇش قىلىنسا، . بهرمهيسىلهر

 يۈەنچىلىك تۆلهم 500ھۆكۈمهت دېهقانالرنىڭ زىيانلىرى ئۈچۈن ئهڭ ئاز 
دە ئۇالرنى ئۆز يهرلىرىگه قۇرۇلغان سانائهت، ھهم. بېرىشكىمۇ تهييار ئهمهس
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ئۇ نېمىنى . ئۇ ئارقا ئارقىدىن تۈرلۈك باج ۋە تۆلهملهر ئۈستىدە توختالدى
بهلكى ئهقلىگه كهلگهننى، . سۆزلىشى كېرەكلىگى ئۈستىدە ئانچه ئويالپمۇ كهتمىدى

ئۇ . داق سۆزلهۋەردى دەپ قارىغانلىرىنى شۇن-ئۆزى ئوتتۇرىغا قويۇش زۆرۈر
ئىمكان بار قىسقا ۋاقىت ئىچىدە، نۇرغۇنلىغان قىيىنچىلىقالرنى بايان 

  :قىلىۋېلىشنى مۇھىم دەپ قارايتتى
نېمىشكه ھۆكۈمهت ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىدىن خوتهن، قهشقهر ۋە ئىلى _ 

تهرەپلهرگه ئهيدىز كېسهللىگىنى تارقىتىدۇ؟ ئۇيغۇرالر بۇ ئاپهتتىن 
ھۆكۈمهت بۇنىڭ بىلهن قايسى ! ىنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى بىلمهيدۇيۇقۇملىنىش

ئادەم ئېتىش خۇددى بىرەر )  مهسىله بىلهن سىياسى( مهقسهتكه يهتمهكچى؟ 
  .....قۇشقاچنى ئاتقاندەكال كۈندىلىك ئادەتكه ئايلىنىپ كهتتى 

ئۇ ئاخىرقى جۈملىلهرنى دىققهت بىلهن، ھاياجىنىنى بېسىۋېلىپ مۇنداق 
  :دىبايان قىل

مهن قهتئى جهزىم قىلىمهنكى، رەئىس ۋە مۇشۇ زالدا ئولتۇرغان ۋەكىللهر _ 
ئۆز ئۆزىگه خوجا . شىنجاڭنىڭ ھهقىقىي ئهھۋالىدىن توغرا خهۋەردار بواللمىغان

ئهگهر . بولۇش ھوقۇقى بىزنىڭ ئاپتونوم رايونىمىزدا ئهمهلى ئىجرا قىلىنمىغان
رايوندىكى خهلقمۇ ئارزۇ قىلغان ئىجرا قىلىنسا ئىدى مهركهزمۇ ۋە ئاپتونوم 

  ! ھهممىمىزگه تېنچلىق كېرەك. مۇقىملىق رۇياپقا چىققان بوالتتى
بهلكى . ئۇ قولغا ئېلىنىشتىن، ھۆكۈمهتنىڭ تۇتۇپ كېتىشىدىن قورقمايتتى

جهمى ئون . مهقسهتتىكى سۆزلىرىنى تولۇق يهتكۈزەلمهسلىگىدىن ئهنسىرەيتتى
ۋەكىللهر . لته مىنۇتتا ئوتتۇرىغا قويۇپ بولدىئالته تۈرلۈك مهسىلىنى يىگىرمه ئا

  . ئۇزاق چاۋاك چېلىشتى-ئۇنى ئالقىشالپ، شۇنداق كۈچلۈك ۋە ئۇزاقتىن 
ئادەتته دۆلهت رەئىسى ۋە مهسلىههتچىلهر كېڭىشى ئهزالىرى يىغىن تۈگىشى 

. لېكىن بۈگۈن ئۇنداق قىلىشمىدى. بىلهنال زالنى تاشالپ چىقىپ كېتىشهتتى
نىڭ نۇتقى تۈگىشى بىلهن جاڭ زېمىن باش مىنىستىرىنى رابىيه قادىر

دۆلهت رەئىسى رابىيه قادىرنى . ئهگهشتۈرۈپ ئۇدۇل ئۇنىڭ يېنىغا كهلدى
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سىز دائىم ! سىز ھهقىقهتهن ئادەتتىن تاشقىرى بهك ياخشى سۆزلىدىڭىز_ 
بۈگۈن سىز تهقدىم قىلغان مهسىلىلهر ! لىشىڭىز كېرەكمۇشۇنداق سۆز

بىز شىنجاڭنىڭ ھهقىقىي ئهھۋالىنى قايتا . دىققىتىمىزنى ئاالھىدە قوزغىدى
  ! تهكشۈرۈپ ئۇبدان ھهل قىلىمىز

  : باش مىنىستىر لى فېڭمۇ ئۇنى تهبرىكلىگهچ
لېكىن بۇنداق مهسىلىلهر ئۈستىدە بىز بىلهن ! بهك ياخشى سۆزلىدىڭىز_ 
  .  دىدى-زلىشىشىڭىز كېرەك سۆ

بۇ مۇھىم كىشىلهرنىڭ رابىيه قادىر بىلهن ئاالھىدە كۆرۈشكهنلىگىنى كۆرگهن 
قۇرۇلتاي ۋەكىللىرىمۇ ئۇنىڭ بىلهن خاتىرە سۈرەتكه چۈشۈش ئۈچۈن بىر 

 - خىتاي دۆلىتىنىڭ بۇلۇڭ . بىرىدىن قىزغىنىشىپ بهشلهشمهكته ئىدى
لىرىنىڭ شىنجاڭنىڭ ئهھۋالىغا بولغان بۇلۇڭلىرىدىن كهلگهن بۇ ۋەكىللهر ئۆز

  . ھېسداشلىقلىرىنى كۆرسىتهتتى
ى يوقۇررابىيه قادىرنىڭ پىكرى ئېغىر بېسىم قىلغان بولسا كېرەك 

شۇنىڭ . بولۇشتى» سۆھبهتلهشمهكچى « دەرىجىلىك ئهمهلدارالر ئۇنىڭ بىلهن 
نىڭ ئۇ. شۇنداقال باشقىالردىن توساپ قېلىشتى. بىلهن ئۇنى ئېلىپ كېتىشتى

بىلهن سۆھبهتلىشىش ئۈچۈن، پهرۋانىدەك ئهگىپ يۈرگهن، ژۇرنالىستالر بىلهنمۇ 
ئۇ بايان قىلغان مهسىلىلهردىن پهقهت ئىككىال نوقتا مۇزاكىرە . يولۇقتۇرۇلمىدى

  : قىلىندى
بىلىم ۋە كهسپ _ دېهقانالردىن باجنى يېنىكلىتىش، يهنه بىرى _ بىرى 
  . ۈستىدە قالدىقالغان تهلهپلهر ئۈستهل ئ. ئۈگىتىش

مهركىزى سىياسى مهسلىههتچىلهر كېڭىشىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى خۇددى 
دېڭىزدا كېمىنى يېتهكلهپ كېتىۋاتقان كاپىتاندەك رابىيه قادىرنى يېتهكلىۋالغان 

ئۇ ئۆزىنى توشۇيدىغان خاس ماشىنىسى بىلهن رابىيه قادىرنى مېهمانخانىغا . ئىدى
 ئىدارە قىلىدىغان غالىپ توققۇز شهخسنىڭ ئۇ خىتاي دۆلىتىنى. ئاپىرىپ قويدى

 مىليارد خهلقنىڭ ئۈستىدىن قارار چىقىرىدىغان كىشىلهر 1،3بىرى بولۇپ، بۇالر 
  :شۇڭا ئۇ. ئۇ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنى بىر قېتىم كۆزدىن كهچۈرگهن ئىدى. ئىدى

بۇ . سىز بۈگۈن بىزگه ئاڭالتقان مهسىلىلهر بىزنى بهك تهسىرلهندۈردى_ 
بىز سىلهرگه ئادەم . هندۈرۈشلىرىڭىز بىزنىڭ خىزمىتىمىزگه ياردەم بهرگۈسىچۈش



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 255 

. ئۇ ھۆكۈمهت بهرگهن ۋەدىلهرنىڭ يولغا قويۇلۇشىغا ئانچه ئىشهنچ قىاللمايتتى
  :شۇڭا

مهن . شىشىمىزمهن ئوياليمهنكى، بۇ بىزنىڭ ئاخىرقى ئۇچرى_ 
سېزىۋاتىمهنكى، يېقىندا مهن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىغا قايتىپ بارغىنىمدا ئۇ 

 دىدى كۆڭلىدىكى - يهردە مېنى چوڭ دىشۋارچىلىق كۈتۈپ تۇرغان بولىدۇ 
  .شۈبهىنى ئېيتىپ

  :خىتاي ئهمهلدار كۈلدى ۋە تهكىتلهپ مۇنداق دىدى
شۇنداق بولۇشى كېرەك؟ بۇيهر نېمىشكه . ھهرگىز ئۇنداق بولمايدۇ! ياق، ياق_ 
 مهسلىههت كېڭىشى، ئهشۇنداق مهسىلىلهرنى مۇزاكىرە قىلىدىغان سىياسىدېگهن 
بىزنىڭ قانۇنىمىزدا مۇشۇ يهردە سۆزلهنگهن ! سىز توغرا قىلدىڭىز. جاي

ئهگهر مهن بىر ئۇيغۇر بولغان .  ئوچۇق بهلگىلهنگهنئىكهنلىكىئهھۋالالرنىڭ يوللۇق 
ئهگهر بىرلىرى ! ئهندىشىلهنمهڭ. شۇنداق سۆزلىگهن بوالتتىمبولسام، ئهلۋەتته 

ھهممىمىزال ئويالپ _ بىزلهر . سىزنى بىئارام قىلماقچى بولسا، مهن ئارىلىشىمهن
  !  قېلىشىڭىز ئېهتىمال بولغىنىدەك ئۇنداق يامان كىشىلهردىن ئهمهسمىز

يلىق، ئهمما لېكىن ئۇ بۇنداق چىرا. رابىيه قادىر ئۇنىڭغا رەھمىتىنى بىلدۈردى
ھهر قېتىم ئهشۇنداق . كۆپ ئۇچراپ تۇرىدىغان قۇرۇق گهپلهرگىمۇ كۆنۈك ئىدى

  . بىراق ئهمهلىيهت، نهتىجه باشقىچه بوالتتى. ۋەدىلهر ئاڭلىنىپ تۇراتتى
بهلكىم بۇ سۆزىدە تۇرىدىغان، ئهخالقلىق، نومۇسلۇق ئادەم بولۇشى « 
 ھوقۇقنى ئىگهللىمىگهن ى ئۆرلهش ئۈچۈناليوقۇربهلكىم ئۇ پهقهت ! مۇمكىن
ئۇ .  پال پهيدا بولغان ئىدى-  دېگهن خىيالمۇ ئۇنىڭ مېڭىسىدە غىل -» بىرىدۇر

 ئهپهندىگه سىدىق ھاجى روزىمېهمانخانىدىكى ھوجرىغا كىرىپال تۇنجى بولۇپ 
  :تېلىفۇن قىلدى

مهن بىلهن بىرگه تهنتهنه ! مهن بۈگۈن بىر چوڭ غهلبىگه ئېرىشتىم_ 
مهن بولسام ئوتقا ! سهن قاياقالردىدۇر تاغنىڭ ئۈستىدە! قىلىشىڭ كېرەك

  .سهكرىدىم
سهن يېنىمغا ساالمهت ! ڭ كېرەك ئىدىلىقىسهن ئۇنداق قىلماس! ياق_ 

سهن باشقۇرغىلى بولمايدىغان، ئىتائهتسىز بىر ئىنسان . كېلىشىڭ الزىم ئىدى
ىدى د_ !  سېنى قايتا كۆرۈشتىن ئۈمۈتنى ئۈزسهم بولغىدەكئهمدىمهن ! سهن
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ئۆتۈنۈپ قاالي، _  مېنىڭ بىرال ئارزۇيۇم بار ئهمدى! مهن توغرا قىلدىم_ 
  !.سهن مهن بىلهن بۇ غهلبىنى بىرگه تهبرىكله

  :رچىغىنى پۇشۇرۇپ قويدى ئهپهندى ئۇنىڭ پۇسىدىق ھاجى روزى
ئهلۋەتته ! سهن پهقهتال بىر قېتىم غهزىپىڭنى، ئاچچىغىڭنى چىقىرىۋالدىڭ_ 

لېكىن ئهپسۇس ئىش ! سهن ياخشى، گۈزەل ئارزۇلىرىڭنى تهقدىم قىلغانسهن
سهن مهركىزى . ھېچنىمه ئۆزگهرمهيدۇ! ئۇنداق، سهن ئارزۇ قىلغاندەك بولمايدۇ

ڭ ئۈچۈن ساڭا دەرھال لىقىىڭ ئهزاسى بولغان مهسلىههتچىلهر كېڭىشىنسىياسى
نى لىقىلېكىن ئۇالر كېيىن سېنىڭ قىلغانلىرىڭنىڭ ئۇالرغا ياقمىغان. قول سالمايدۇ

  . قويىدۇكۆرسۈتۈپساڭا 
  :ئۇ يهنه تهكرارلىدى

! خهلقىمىز ئۈچۈن بىر چارە تاپامدۇ ياكى يوق! ئۇالر نېمه قىلسا بهرىبىر_ 
مهن بىلهن بىرگه بۇ ! ئۆتۈنىمهن! قسىدىمگه يهتتىملېكىن مهن بۈگۈن بىر قېتىم مه

  !. غهلبىنى تهبرىكله
ئهكسىچه ئۇنى .  ئهپهندى ئارتۇقچه تاكالالشمىدىسىدىق ھاجى روزى ئهمدى

  . نى ئېيتتىلىقىنهقهدەر سېغىنغان
ئهگهر ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدىكى ھهقىقىي ئهھۋالنى ئهشۇ ئۈچ مىڭ نهپهر 

 كۆكسى كهڭ پهقهت بىرال ئادەمگه -نى كۆرىدىغان، قارنى ۋەكىل ئىچىدىكى ھهقىقهت
بولسىمۇ ئاڭلىتالىغان بولسا، شۇنىڭ ئۆزىال رابىيه قادىر ئۈچۈن ياخشى بىر 

  . نهتىجه بولغان بوالتتى
رابىيه قادىر بېيجىڭدىن قايتىپ كېلىپ ئۈچ ئايدىن كېيىن ئۇنىڭ بارلىق 

. ، ۋەزىپىلىرى بىكار قىلىندى ئۈنۋانلىرى-  ۋە ئىدارى ئورۇنلىرى، نام سىياسى
. نى ماقۇللىدىلىقىماي ئايلىرىدا ھۆكۈمهت ئۇنىڭ ۋەزىپىدىن ئېلىپ تاشالنغان

بۇ ئهھۋالالر رابىيه قادىر ئۈچۈن ھهيران . ئىيۇلدا رەسمىي ئىجرا قىلىندى
  . ئۇ ئاللىبۇرۇن ھېساپلىشىپ قويغان ئىدى. قاالرلىق ئهمهس

ىرلىك سهپ ھهيئىتى رابىيه قادىر  بسىياسىئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق 
 قانۇننى -ئهشۇ چىقىرىلىدىغان يېڭى قارار . ھهققىدە بىر قارار چىقارتماقچى
  . يېقىندا خهلققه ئېالن قىلماقچى
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لدار بولۇپ، ئۇ يىغىندا ه بىر خىتاي ئهملىقىىك سهپنىڭ باش بىرلسىياسى
ىر قارىۋالغاندىن نهزىرىدە ب» غهلبه تهنتهنىسى « رابىيه قادىرغا يالت قىلىپ 

  :كېيىن
 نىزامىغا ئاساسهن سىز، ئاپتونوم -كوممۇنىست پارتىيهنىڭ قانۇن _ 

رايونلۇق خهلق قۇرۇلتىيى، شۇنىڭدەك مهملىكهتلىك خهلق قۇرۇلتىيى دائىمى 
ھهيئهت ئهزالىق ئورنىڭىزدىن ۋە ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق تىجارەتچىلهر 

 دەپ، –! ڭىزدىن مهھرۇم قىلىندىڭىزبىرلهشمىسى مۇئاۋىن رەئىسلىك ۋەزىپى
جاكارلىدى ۋە رابىيه قادىر بۇندىن بۇرۇن ھېچ ئاڭالپمۇ باقمىغان نۇرغۇن ئىدارە 

نى لىقىۋە تۈرلۈك رەھبهرلىك ئورۇنلىرىدىكى ۋەزىپىلىرىدىنمۇ بىكار قىلىنغان
_ ! سىز بۈگۈندىن ئېتىبارەن ئاددى بىر پۇخرا بولۇپ قالدىڭىز_ بىلدۈرۈپ 
  . پىدىن ئېلىپ تاشالش ئېالنىنى ئاخىرالشتۇردىدەپ، ۋەزى

نېمىشكه مېنى ئاددى پۇخراغا ئايالندۇرۇپ قويىسىلهر؟ سىلهر مېنىڭدىن بۇ _ 
ئۇنداقكهن مېنى تايىنلىق ئامېرىكىغىا ! ئاددى پۇخرالىقنىمۇ بىكار قىالاليسىلهرغۇ

  .دېدى ئۇ سۆز ئاخىرىدا تهكلىپ بېرىپ_ ئهۋەتىۋېتىڭالر 
هزكۇر ۋەزىپىدىن ئېلىپ تاشالش قارارىغا قايىل بولمىسىڭىز، ئهگهر سىز م_ 

 دىدى  خىتاي ئهمهلدار - ى سوتقا ئهرز قىلسىڭىز بولىدۇ يوقۇرھهرقانداق ۋاقىتتا 
  .سۆزىنى تامامالپ

  
ئهكسىچه ئۇ . بۇ ھادىسىلهر رابىيه قادىرغا ھېچقانداق ئېغىر تۇيۇلمىدى

ال ئىنسانىي ئهمدىلكى ئۇ ئۆزىنى به. ئۆزىنى يېنىكلهپ قالغاندەك ھېس قىالتتى
قىممىتىگه، ئىنسانىي ئورنىغا قايتا ئېرىشكهندەك، ئۆز ئورنىنى قايتا تاپقاندەك 

ئاۋال ئۇ ئۆز ئىختىيارى بىلهن خهلققه ياردەمدە بولغانلىرىدا، . مهمنۇنىيهتته ئىدى
. گوياكى ھۆكۈمهتمۇ بۇ ئىشتا بىرگه بولۇۋاتقاندەك راھهتسىزلىك ھېس قىالتتى

 ئورۇنالردا بۇندىن ئارتۇق ئىمكانىيهت - نوپۇزمۇ مۇشۇ ئىدارە ىياسىس
كى مهسىله ۋاڭ لې چۈەننىڭ ئۇنىڭ بارلىق ئىشلىرىغا، ئهمدى. بېرەلمىگهن ئىدى

  . مهلۇم ئىدىلىقىتىجارەتلىرىگىمۇ قاتتىق توسقۇنلۇق قىلىدىغان
ئۇ . ىندىرابىيه قادىرنىڭ بارلىق تىجارى شىركهتلىرى بىردىنال مۇھاسىرە قىل

. بىر خىتاي تىجارەتچى بىلهن پاختا سودىسى ئۈستىدە توختام تۈزگهن ئىدى
ئۇنىڭ تىجارى شىرىگى ئون بهش كۈن ئىچىدە خىتايغا تاجىكىستاندىن پاختىنى 
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رابىيه قادىر ئۈرۈمچىدىن ئالمۇتىغا، ئاندىن تاجىكىستانغا ئۇچۇش ئۈچۈن 
  . ئائرپورتقا كىرىۋىدى   بېخهتهرلىك ئىدارىسى ئۇنىڭ پاسپورتىنى تارتىۋالدى

ھهر دائىم كوممۇنىست پارتىيهنىڭ رابىيه قادىرنىڭ يولدىشىنىڭ « 
قانۇنلىرىغا قارشى بولۇشى، ئۇنىڭ ئهركىن ئاسىيا رادىيوسىدا ئىشلىگىنى، ئۇنىڭ 

 مۇئامىلىسىگه قارشى مۇنازىرە سىياسىخىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرالرغا تۇتقان 
لىشى، ئۇنىڭدىن سىرت مهركىزى ھۆكۈمهتنىڭ بۇيرۇغى، رابىيه قادىرنىڭ - قى

ىشىغا رۇخسهت يوق ۋە ئۇنى دەرھال نازارەت ئاستىدا تۇتۇپ چهتئهلگه چىق
ئۇنىڭ . قاتارلىق سهۋەپلهردىن ئۇنىڭ پاسپورتى تارتىۋېلىنغان ئىدى» تۇرۇش

سىدىق ھاجى بىرال شهرت . ئادۇكاتىمۇ بۇ قارارغا قارشى ھېچنىمه قىاللمىدى
  ! ەك ئهپهندى ۋە ئۇالرنىڭ ئامېرىكىدىكى بالىلىرى قايتىپ كېلىشى كېرروزى

 ئهپهندىگه سىدىق ھاجى روزىئۇ ئۆيىگه قايتىپ كېلىپ تېلىفۇن ئارقىلىق 
  :بولغان ئىشالرنى يهتكۈزىۋىدى

_ مهن ساڭا ئاۋال كۆپ قېتىم ئېيتمىغانمىدىم !  تۈگهشتۇقئهمدىبىز ! ئاھ_ 
 سىدىق ھاجى روزىدىدى ! دەپ_ خىتايالر قانۇن تونىمايدۇ، ئهخالق تونىمايدۇ 

  . نىپئهپهندى ھهسرەتلى
دىدى رابىيه قادىر تهكرارالپ، لېكىن بۇ ئۈمۈتسىزلىنىشنىڭ _ شۇنداق _ 

مهن ئۈمۈت قىلىمهنكى، مهن باشقا بىر ئىمكان !  كېرەكلىقىسهۋەبى بولماس
  !. تېپىپ سېنىڭ يېنىڭغا چوقۇم بارىمهن

ئهگهر خىتايالر سېنى قولغا ئالسا، قاماپ قويسا، مېنىڭ ھاياتىمنىڭ   _ 
دىدى _ ! سهنسىز ھاياتنىڭ قىممىتى، مهناسى قالمايدۇ! بولىدۇئاخىرقى كۈنى 
  . بوغۇق ئاۋازدا

  
ئهگهر ئۇ خىتاي تىجارەتچىگه پاختىنى توختامالشقان ۋاقىتتا تاپشۇرمىسا، 

) ئايال ( شۇڭا ئۇ . توختامدىكى پۈتۈن ئىقتىسادىي قىممهتنى تۆلىشى كېرەك ئىدى
ىن ئۇنىڭ تاجىكىستاندىكى شىرىگى لېك. ئادۇكاتىنى تاجىكىستانغا يولغا سالدى

ئۇ . ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئهرز قىلدى) ئايال ( خىتاي تىجارەتچى . پاختىنى بهرمىدى
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ئۇنىڭ تىجارىتى ياخشى . ئۇ تىجارەت ئىشلىرىنى يهنه داۋامالشتۇردى

ئۇ يهنه خهلقنى ئىقتىسادىي جهھهتتىن ھىمايه قىلىشنى داۋام . كېتىۋاتاتتى
ئۇنىڭ دوستلىرى ئۇنى ياخشى كۆرىدىغان خهلق ئۇنىڭ بىلهن . ئهتتۇرمهكته ئىدى
شىتنىڭ خانىمىمۇ سودىسىنى رابىيه ھهتتا ئابلهت ئابدۇرى. سودا قىلىشاتتى

  . قادىرنىڭ دۇكىنىدىن قىالتتى
رابىيه قادىر ساقچى ئىدارىسىنىڭ رۇخسىتىسىز، بىر يۇرتتىن يهنه بىر يۇرتقا 

شۇنىڭدەك ئۇ قهيهردىال بولمىسۇن، ئۇنىڭ يېنىدا، ئارقىسىدا قارا . كېتهلمهيتتى
ھهتتا ئۇ تهكلىپ . كىيىملىك پايالقچىالر خۇددى سايىدەك ئهگىشىپ يۈرەتتى

قىلىنغان زىياپهت ـ ئولتۇرۇشالردىمۇ ئۇنىڭ قارشىسىدىكى شىرەدە ھېلىقى 
           . پايالقچىالر پهيدا بولۇشاتتى

  )بهتلهر. 311-299شۇ ناملىق كىتاپ ( 

  
  )قوشۇمچه ( 

، »مىللهتچىلىك« ، ۋەتهن سىرتىدا »ۋەتهنپهرۋەرلىك «  ۋەتهن سىرتىدا 
ئىشقىلىپ » ؟ « ، ۋەتهن سىرتىدا »الۋى قهھرىمانلىق ئىنقى« ۋەتهن سىرتىدا 

ۋەتهن سىرتىدا ھهممىال ئادەم مهزكۇر نامالرنى پىشانىسىگه مۆھۈر بىلهن 
ئۆگزىگه « بىزدە ئهشۇنداقالرغا قارىتـــــا . باستۇرىۋېلىشقا تاسال قالىدۇ 

بىلهن دېگهن ئىخچام، ئهمما چوڭقۇر تهئهددى » چىقىۋالسام ئىشىتتىن قورقمايمهن 
  .تولغان باھاالرنى بهرگهن تهمسىللهر ئاز ئهمهس

« بىز ۋەتهندىكى چاغلىرىمىزدا، ۋەتهن سىرتىدىكى ھهرقانداق ئۇيغۇرنــى        
چهتئهلگه چىققاندىن كېيىنمۇ، . كىشى دەپ قارايتتۇق» ۋەتهننى ئازات قىلغۇچى 

ئىرنى لېت شېبھهتتا بىرەر كۇ. ئۇزۇن يىلغىچه تازا بايقاپ بواللمىدۇق
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!.. چۈنكى بىز ۋەتهندە ياشاپ تۇرۇپمۇ ۋەتهنگه بهك ئېهتىياجلىق ئىدۇق
ېنىمىزدىن سۆيۈپ ھۆرلۈكتىن مهھرۇم بولغاچقىمىكىن ئۆزىمىز ۋەتهننى جان ج

سانىمىز بهك ئاز . گه بهك مۇھتاج ئىدۇق»  ۋەتهننى سۆيىدىغان كىشى« تۇرۇپمۇ 
  ... بولغاچقىمىكىن

 بىزنى ئهللهيلىمهڭالر ئهمدى ! يىلدۇر ئويغۇنۇپ كهتتۇق بىز ئۇزۇن 
« توقۇپ، » نهزمــــه « ئوقـــۇپ، » قهسىـــدە « ئوقۇپ، » شېئىر « ! جاناپالر
. ئارتىپ، ئىشقىلىپ يولىمىزنى توسىيالمايسىلهر» تۆھمهت « پ، چاپال» بۆھتان 

كىم ئىكهنلىكىنى بهش قولدەك _ نىڭ » كىم « . بىزنى ئالداپ بواللمايسىلهر
  . بىلىپ كهتتۇق

خهق  ئۇيغۇر  . ته» غهرپ « بىز ياشاۋاتقان  يوق ئهمهس  ئاجايىپالرمۇ  ھهتتا 
 بىر تهخسه لهغمهننى يهپ، خىجىل شۇنداق تۇرۇپمۇ. گه بهك ئامراق» لهغمهن « 

»  ۋەتهن سۆيهر« دەيدىغان، ئاجايىپ » ۋەتهن ئۈچۈن لهغمهن يىدىم « بولماي 
بىر ئاز ئوچۇقراق دىسهم ھېسسىياتى قوزغۇلۇپ _ شۇنىڭدەك . لىرىمىزمۇ باركهن

يېزىپ قويغان بىر ئادەم، يازغان مىسراسىغا »  شېئىر« قېلىپ، بىر قانچه مىسرا 
ئۆزىگه قويغان  ھهتتا  ۋە  ھهتتا .... ماۋزۇمۇ قويىۋالىدىكهن دەپ » تىدا ۋەتهن ئو« 
دەپ چۈشهنچه بېرىپمۇ » ۋەتهن ئىشقىدا « سىنىمۇ، تهپتارتماي » فامىله « 

  . قويىدىكهن
« بىرلىرىمۇ،  قامدىغان  ياخسى  ئۆز ھاياتىنى  يىلچه  يىگىرمه  غهرىپته  ھهتتا 

قىالردىن شبا. بولۇپ ئاتىلىدىكهن»  قىلغان يىگىرمه يىل ۋەتهن ئۈچۈن خىزمهت
غهرىپته ئىناۋەتلىكراق بىرەر » كالال ئىشلىتىپ « ياخشىراق كۈن كۆرۈش ئۈچۈن، 

» ۋەتهن، مىللهت ئۈچۈن ئوقۇغان « الرمۇ، » سىتۇدېنت « كهسىپنى ئوقۇغان 
  !بوالرمىش

ن ئۆگزىگه چىقىۋالسا، ئىشتتى« نېمه دېگهن كــۆپ بـــــــۇ !  ۋاي ۋاي
سىلهر ! ھهي نوچى ئهرباپالر: مېنىڭ جاۋابىم! ( الر» قورقمايدىغان 

ۋەتهنپهرۋەرلىك دەۋاسى قىلىشتىن ئاۋال، يۇرتۇڭالردىكى ساقچى ئىدارىسىدىن 
تېخى نومۇس . كهلگهن تېلىفۇنغا، تىترىمهي تۇرۇپ جاۋاپ بېرىپ بېقىڭالرچۇ

  ).لهپ قىلىسىلهردىن تېخىمۇ چوڭ ئىشالرنى تهخانىمقىلىشماي، رابىيه قادىر
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  :باركهن» كۈرەش پهلسهپىسى « بهزەن ئهربابالرنىڭ مۇنداقمۇ 
يهنى بۈگۈنۈم قانداق ئۆتىدۇ، ئهتهم قانداق بولىدۇ، .  ـ ئاۋال ئۆزىنى ئويالش1

تهندە ماغدۇرۇم بار ... كېلهر يىلىم، ئون يىلدىن كېيىنىم، قېرىغاندىكى تۇرمۇشۇم
گه ئاتاپ قويسام، » ۋەتهن « منى لىقىچاغدا، كېيىنلىكىمنى ئويالنماي، بار

 قهدەمدە -1كۈچۈمدىن قالغاندا كوچىدا تاشلىنىپ قالسام، كىم باقار؟ شۇڭا 
  .ئۆزەمنى ئويلىشىم كېرەك

ئۈچۈن » ۋەتهن « يهنى مهن .  ـ ئائىلىسىنى، بالىلىرىنى ئويالش2
 چوڭ بالىلىرىم. ئىشلهۋەرسهم ئائىله ئىشلىرىم، ئايالىمنىڭ ھالى قانداق بوالر

 بالىلىرىمنى ۋە ئۇالرنىڭ - قهدەمدە ئائىله- 2شۇڭا . بولسا قانداق قىالر
  .كهلگۈسىنى ئويلىشىم كېرەك

  . ئۈچۈن» ۋەتهن «  بولۇپ - 3 
؟ مهزكۇر پهلسهپىنى سهن » كۈرەش پهلسهپىسى « بۇ زادى قانداق شهكىلدىكى 

 سالسا، سهن بىرى دەپ» ئاتاغلىق « بىراق . بىلهن مهن ئېيتسامغۇ كارى چاغلىق
دەپ يۈرسه، سهن » كىم « دەپ، ئهگىشىپ يۈرگهن بىر » رەھبهر « بىلهن مهن 

دەپ، خـۇددى » ئوياليدىغىنى بار « ياكى ئۇنىڭمۇ ! قانداق تۇيغۇدا بوالرسهن
گهپ قىلسام، « نى بىلىپ تۇرۇپمۇ، ئىكهنلىكى» پاشىۋاز، خۇمسى « ئېرىنىـــــڭ 

ئازابىدا » كۈندەشلىك « ، سۈكۈتته ئهمما دەپ» قۇۋۇرغامنى سۇندۇرۇپ قويىدۇ 
بۇ تۇيغۇ ... ئۆرتىنىپ ياشايدىغان، بىچارە مهزلۇم خوتۇندەك كۈن ئۆتكۈزەمسهن

 سېزىم، ئىنسانىي قىممهتكه مىللى ئاڭ، سىياسىمهسىلىسىال ئهمهس بهلكى 
قىممىتىنى تولۇق ھېس قىاللمىغانكهن، ئۇنى   ئىنسانىي  كىشى ئۆزىنىڭ . باغلىق

  .ىمۇ، دۈشمىنىمۇ خوراليدۇ » دوست« 
گه كهلسهك، ئۇنداق بىر » كۈرەش پهلسهپىسى «  ھېلىقى ئاتالمىش ئهمدى

كۈرەش « نامهرتلهرچه، ئۇچىغا چىققان شهخسىيهتچىلىك تۈيغۇســـى ھهرگىزمۇ 
ئۇنداق ئادەم بىلهن . يولى» جان باقتىلىق « ئۇ . بواللمايدۇ» پهلسهپىسى 

ى ئۈچۈن خىزمهت قىلىۋاتقان ئىسمايىل بېيجىڭدىكى خىتاي ھاكىمىيىت
ئهمهتلهرنىڭ پهرقى قهيهردە؟ ئۇمۇ ئالدى بىلهن ئۆزىنى، ئاندىن خوتۇن ـ 

ئارىدىكى پهرق _ . بالىلىرىنى ئويالپ، شۇ نىشاننى بويالپ خىزمهت قىلىۋاتىدۇ
بىرى سىمنىڭ ئۇ . ئىككى دۆلهت ئارىسىدىكى تىكهنلىك سىم. چېگرا_ بىرال نهرسه 
. لېكىن ھهر ئىككىسىنىڭ ھاياتقا بولغان باھاسى ئوخشاش. ىرى بۇ يېقىدايېقىدا، ب
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غا نېمه كهملىك قىالتتى؟ سۇاللىسى پادىشاھالردەك خانىم   رابىيه قادىر
 ئاتاق، مهنسهپ، –ەك نـام سۇاللىسىگه مىراس قالغۇد.  دۇنيا- ياشىيااليدىغان مال

ئۇمۇ قولىدىن كېلىشىچه، قولدىن كهلگهننى قىلىپ ياشاۋەرگهن بولسا، كىم . ئابروي
ئۇنىڭدىن نارازى بوالتتى؟ نارازى بولۇشقا كىمنىڭ ھهققى بار ئىدى؟ ئۇ تاپقان 

قا ئاجرىتىپ قويسا، مال ـ » زاكات « نى بىر يىللىق % 2.5دۇنياسىنىڭ 
، ياردەم ئىشلىرىغا »خهيرى ـ ساخاۋەت « ر يىللىق بى% 10دۇنياسىنىڭ  

سالدۇرۇپ، يىتىم ـ يېسىرالرنىڭ » دارۇل يېتىم « ئاجرىتىپ قويغان بولسا، ياكى 
بېشىنى سىلىغان بولسا، مهسجىد، مهدرىس سالدۇرۇپ، دىندارالرنىڭ كۆڭلىنى 

ۇ؟ ئۇنى ئالغان بولسا، ئۇ نامراتلىشىپ قاالتتىمۇ؟ ئۇنى كىشىلهر يامان كۆرەتتىم
ئهشۇ قىلمىشلىرى ئۈچۈن خىتاي ھاكىمىيىتى بهربات قىالتتىمۇ؟ ئۇنىڭ يولى 

  .توسۇلۇپ قاالتتىمۇ؟
» قهسىدە « شهكلىدە » نهسىههت « الرنىڭ ئۇنىڭغا ئاتاپ » شائىر « بهزەن   
نومۇس . بېرىشكه ئىنتىلىشلىرىچۇ؟»   دەرس سىياسى« ئۇنىڭغا .  ئوقۇشلىرىچۇ

 «  ن ئالدىد ئولتۇرۇشۇپ، ئۆزلىرىنىـــڭ  خىياللىــرىنــــــىقىلىشماي بهزەن ئېكرا
بىر خانىم رابىيه قادىر  .( شهكلىدە ئېالن قىلىشلىرىچۇ»   قاراش سىياسى

« بىلـــهن » مۇستهقىللىــــق « يهنى . كىشىدىن سىياسى ساۋات سوراپتۇدەك
  .  )ئارىدىكى پهرقنى سوراپتۇدەك_ ھهققىدە » كىشىلىك ھوقۇق 

 ئۇزۇن يىلالرغـىـــــچـــه           ئهمدىتارىخ ئىسپاتلىغـــــان ھهقىقهت شۇكى      _    
بۇ تاج باشقىالرغىمۇ . دىن ئاشمايدۇخانىمتاجى رابىيه قادىر» ۋەتهنپهرۋەرلىك « 

كىمكى بۇ تاجغا ئىچى قوتورلۇق قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا قول ئۇزىتىدىكهن، . ياراشمايدۇ
  .ڭ بېشىغا قالپاق بولۇپ كېيىلىدۇچوقۇمكى بۇ تاج ئۇنى

  
40  

   
رابىيه قادىر ئۆزىنىڭ خۇسۇسى دىشۋارچىلىقلىرىغا قارىماستىن، ئۇيغۇر 

ئۇنىڭ مهكتىۋىنىڭ . خهلقىغه ياردەم قىلىشنى ھهممىدىن مۇھىم دەپ بىلهتتى
ئهسلىههلىرىنى تولۇقالش ۋە پېقىر ئوقۇغۇچىالرغا ياردەم قىلىش ئىشلىرى 
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ئۇيغۇر ئاياللىرىنىڭ ھۆكۈمهت ئىچىدە ھېچقانداق ھهسسىسى بولمىغاچقا، ئۆز 
ئۇيغۇر جهمئىيىتىدە . كۈچىگه تايىنىپ ئالغا باسماقتىن باشقا ئامالى يوق ئىدى

لېكىن رابىيه . شۇنداق بىر ئهنئهنه باركى، ئهرلهر ئائىله ئۈچۈن تاپاۋەت قىلىدۇ
ىسا، شۇ پايدا تاپال قايسى بىرى ياخشى قادىرنىڭ كۆز قارىشىچه، ئائىلىدىكى

 . تاپاۋەت قىلىشى كېرەك
- ئۆز« رابىيه قادىر شۇنىڭغا ئىشىنهتتىكى، پهقهت ئانىالرنىڭ ئۈستىدىـــــــن 

كۆپۈنچه ئانىالر نامرات، ھهم مهكتهپ يۈزى . ئېلىپ بېرىش كېرەك» گهرتىش 
بالىالر ئهشۇ » لغان كهلگۈسىمىزنىڭ ئىز باسارلىرى بو« لېكىن بىزنىڭ . كۆرمىگهن

  . ساۋاتىسىز ئانىالرنىڭ قولىدا 
بىر . ئۇيغۇر ئاياللىرى ھهممىدىن بهكرەك ئۆزلىرىگه ئىشىنىشلىرى الزىم

كۈنى رابىيه قادىر ئىشخانىسىدا ئهرلىرىدىن ئاجرىشىپ كهتكهن ئۇچ نهپهر ياش 
ى ئۇالرنىڭ شىكايهتلىرىچه، ئۇالرنىڭ بهخت. چوكان بىلهن سۆھبهتلىشىپ قالدى

خۇددى ئهرلىرىنىڭ قولىغا بهنت قىلىۋېتىلگهندەك، ئۇالر ئۆز ھاياتىنىڭ 
  . ئاخىرالشقانلىقىغا جهزىم قىلىشاتتى

 سهۋىيهلىك، ئۇقۇمۇشلۇق ئايالالر مهۋجۇت ۋەزىيهت ئۈستىدە -بىلىم 
دەتاالش قىلىشسىمۇ، لېكىن قانداق ئۆزگهرتىش توغرىسىدا ئېنىق بىر قاراشقا 

ا دەل ئايالالرنىڭ ۋە ئانىالرنىڭ ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىكى شۇڭ .ئىگه ئهمهس ئىدى
شۇ سهۋەپىتىن رابىيه قادىر . رولىنى تونىتىدىغان ۋاقىت يېتىپ كهلگهن ئىدى

ھهسسىدارلىق شىركىتى « ئايالالرغا ئىقتىسادىي جهھهتتىن مهدەت بېرىش ئۈچۈن 
  .قۇرۇپ بېرىشكه كىرىشتى» 

ر ئۆز كۈچلىرىنى جارى قىلدۇرۇشلىرى رابىيه قادىرنىڭ ياردىمى بىلهن ئايالال
يهنى ئۇالرنى ھهر دائىم دېگۈدەك رابىيه قادىرنىڭ ئىدارە قىلىشى . كېرەك

نىڭ ئۆز ئالدىغا پۇت تىرەپ » رابىيه قادىر جهمئىيىتى « ئورۇنسىز بولۇپ، بۇ 
ئۇ، ئهۋالتلىرىنىڭ بىلىم ئىگىلىشىنى . تۇرۇشى تهلهپ قىلىنغان بىر قهدەم ئىدى

ىدىغان، ئۇنىڭ بىلهن بىرگه ئۇيغۇر جهمئىيىتىنى ئۆزگهرتىپ قۇرۇشنى ئارزۇ قىل
ئۇ بهلكىم يۈزلهرچه مېهماننىڭ . خااليدىغان ئايالالرنى سۆھبهتكه چاقىردى

بىراق چۈشكه يېقىن ئۆزىنىڭ سودا سارىيىدىكى رېستۇرانىدا . كېلىشىنى كۈتهتتى
  . مىڭدىن ئارتۇق ئايالنىڭ توپالشقىنىنى كۆردى
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نىڭ كۆپۈنچىسى باش ياغلىقلىرىغا ئورىۋېلىشقان پۇللىرىنى رابىيه ئايالالر
نى ئۇ لىقىئۇالرنىڭ نېمه مهقسهتته پۇل تاپشۇرىدىغان. قادىرغا تهقدىم قىلماقچى

ئېهتىمال مۇشۇ پۇلالر بىلهن رابىيه قادىرنىڭ دەرھال بىر . ئۆزىمۇ بىلمهيتتى
سلىدە ئۇنىڭ پىالنى بۇ ئه. نى ئويالشقاندۇرئىكهنلىكىنهرسه قۇرۇپ چىقماقچى 

قۇرۇش ئۈچۈن » ھهسسىدارلىق شىركىتى « قېتىمقى يىغىلىشتا ئۇالر ئۈچۈن بىر 
  .تهشكىللىنىش توغرىسىدا سۆزلىشىش ئىدى

ئهمما ئۇ . ئۇ ئالدىن ـ ئاال نېمه دېيىش ھهققىدە تهييارلىقمۇ قىلمىغان ئىدى
را ئۈچ سائهت ئۆز ئارزۇسى ئۈستىدە كىشىلهرگه يۈزمۇ ـ يۈز تۇرۇپ، توپتوغ

  .نۇتۇق سۆزلىدى
باشقا ! بىز بۈگۈن بۇيهرگه يىغىلغان مىڭ ئانىالر، ئونمىڭ ئانىالرنى، ياق_ 

 . دىدى ئۇ چاقىرىق قىلىپ-! يۈزمىڭ ئانىالرنى يېتهكلىشىمىز كېرەك
تىن ئارتۇغى، ئۇيغۇر جهمئىيىتىنىڭ %  60سورۇندىكى مهۋجۇت ئايالالرنىڭ 

پ، كۆپۈنچىسى ئاكادېمىكالر، سودىگهر ى قاتلىمىغا مهنسۇپ بولۇيوقۇر
ئۇالرنىڭ ھاياجانلىرىنى قوزغاش ئۈچۈن، ئۇ . مۈلۈكدارالرنىڭ ئاياللىرى ئىدى

  :گهپ ئارىالپ مۇنۇالرنى قوشۇمچه قىلدى
. مهن بولسام ئارانال يهتتىنچى سىنىپقىچه مهكتهپ كۆرگهن بىر ئايالمهن_ 

ى بىلىم يوقۇرئاجايىپ لېكىن مهن سىلهرنىڭ ئاراڭالردا جانلىق ھاياتتا 
سىلهر مېنىڭ ! ئهسلىدە سىلهر مېنى يېتىشتۈردىڭالر. ئىگىلىدىم

مېنىڭ چوڭ سىياسهتچى بولۇشۇممۇ سىلهرنىڭ تۈرتكهڭالر ! ئوقۇتقۇچىلىرىم
مهن شۇنداق ئېيتىمهنكى، بۈگۈن بىزنى مۇشۇ ! نى ئهسلىتىمهنلىقىئاستىدا بولغان

  ! ىن كهلگهن روھى ئوزۇقتۇرجايغا توپلىغان ئارزۇلىرىممۇ دەل سىلهرد
  :ھاياجانلىق ئالقىش ساداالر ئىلكىدە ئۇ سۆزىنى داۋام ئهتتۈرمهكته

! سىلهرنىڭ كۆزلىرىڭالر ئۇزۇن زامانالپ قارا پهردە بىلهن چۈمكهلگهن_ 
ئاران دېگهندە بۇ يهردە ! نهتىجىدە سىلهر ئۆزەڭالرنى قاراڭغۇلۇقتىن ئىزدىدىڭالر

، كۆزۇڭالرنى توسۇپ تۇرغان قارا چۈمپهردىنى ئۆتۈنۈپ قااليكى. تېپىشتۇق
  !. ئهتراپقا قاراڭالر! ئېلىۋېتىڭالر

ھېلىال ئۇ يىغلىسا، ئايالالرمۇ . مىڭالرچه ئۈمۈت ئۇچقۇنلىرى چاقناپ تۇراتتى
ئۇ ئاخىرى . ئۇ كۈلسه، ئايالالرمۇ تهڭ كۈلىدىغاندەك ئىدى. تهڭ يىغاليدىغاندەك

  :مهقسهتنى ئوتتۇرىغا تاشلىدى
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  هردىن كىم مهن بىلهن بىرلىكته بوالاليدۇ؟ سىل_ 
كېيىن . دەسلهپ ئون نهپهر ئايال، كېيىن يىگىرمه نهپهر ئايال قول كۆتهردى

ھېلىقى باش ياغلىقلىرىدا . بىراقال مىڭلىغان ئايالنىڭ ھهممىسىال قول كۆتۈرۈشتى
 ئۇالرچه بۇ. پۇل كۆتۈرىۋېلىشقان ئايالالر قاتار تىزىلىشىپ رەتته تۇرىشاتتى
ئۇ، بۇ پۇلالرنى . پۇلالرنى رابىيه قادىر دەرھال قوبۇل قىلىشى كېرەك ئىدى

مۇنداقال تاپشۇرۇپ قويۇلسا، ئۇلۇغ مهقسهت ئۈچۈن يېتهرلىك ئهمهسلىگىنى 
  : چۈشهندۈردى

ئهۋالتلىرىڭالرنىڭ ! سىلهر مۇشۇ ھاياجانلىرىڭالر بىلهن ھهرىكهت قىلىڭالر_ 
بىلهن ئون ھهسسه، ھهتتا يۈز ھهسسه ئىستىقبالى ئۈچۈن قوشقان تۆھپهڭالر 

  !  ىشىڭالر ۋە ئهشۇ پايدا بىلهن جهمئىيهتنى ئۆزگهرتىشىڭالر كېرەكپايداتېپ
ئاۋال بىر ھهيئهت . ئۇ ئايالالر ئارىسىدىن يىگىرمه نهپهرنى تاللىدى

تهشكىللهپ، ئهگهر ئۇالر ئومۇمى پىالننى تۈزۈپ چىقسا، ئاندىن ئهزاالرنىڭ 
  .ىش كېرەك ئىدىنى قوبۇل قىللىقىمهب

تهشكىللهنگهن ھهيئهت، ئهزا بولغان بارلىق ئايالالرنى سودا كهسپىدە 
ئهگهر . ھهربىرى ئۆز ھالىغا قاراپ پاي سېلىشى كېرەك. يېتىلدۈرۈشنى پىالنلىدى

 كهمچىل بولسا، رابىيه قادىر ئۆز مۈلكىدىن قوشۇپ لىقىبهزەنلىرىنىڭ مهب
ئۇالر . ىر گۇرۇپ بولۇپ تىجارەت باشلىدىھهر ئون ياكى يىگىرمه ئايال ب. قوياتتى

تىجارەت ئىشلىرىدا تهجرىبىگه ئېرىشكهندىن كېيىن، ئۇالرنى ئىچكىرى خىتاي 
  .ئۆلكىلىرىگه ئوتتۇرا ئاسىياغا يوللىماقچى

مۇشۇ ئىرادە بىلهن ئۇالر جايالردىكى بارلىق چوڭ، كىچىك ناھىيهلهردە 
. ئاچماقچى» كلىكلهر سودا بازىرى يېمه« مهكتهپ قۇرماقچى ۋە بارلىق شهھهرلهردە 

 -پىالندا سهنئهتكارالرمۇ بولۇپ، ئۇالر پۈتۈن ۋەتهن بويىچه ئۇيغۇر مهدەنىيهت 
ھهر قايسى . سهنئىتىنى راۋاجالندۇرۇشى ۋە خهلققه تهقدىم قىلىشى كېرەك ئىدى

ھهتتا ئايالالر ۋە . ياساشمۇ پىالنالنغان» ماركا « يۇرتتكى مىۋە سورتلىرى بويىچه 
الىالر ئهتكهسچىلىگىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان، بىر ئىنتىزام قوشۇنى قۇرۇپ ب

  . چىقىشنىمۇ پىالندا تهرتىپلىگهن ئىدى
نى، ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمهتنىڭ » مىڭ ئانىالر  ھهرىكىتى « ئۇالر مهزكۇر 

ئېچىلىش مۇراسىمىدا ئهزاالرنىڭ . تهستىقىدىن ئۆتكۈزۈپ قۇرۇپ چىققان ئىدى
پهخرى مېهمانالر ئارىسىدا  ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ . ۇ كۆپهيدىسانى يهنىم
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نى قوللىغانلىق يۈزىسىدىن، ئېچىلىش لېنتىسىنى » مىڭ ئانىالر ھهرىكىتى « 
 ساھهدىكىلهر، باج خادىملىرى سىياسى. ھۆكۈمهت خادىملىرى كهسكهن ئىدى

رادىئو ـ تىلۋىزور مۇخبىرلىرى زىيارەت قىلىشتى، ژورنالىستالر . قاتناشقان ئىدى
هتنىڭ بىر ياخشى ھادىسه ئىشقىلىپ بۇ ھهرىك. سۆھبهت ئۆتكۈزۈشتى

شۇنىڭ ئۈچۈنال . نى خىتاي ھۆكۈمهت خادىملىرىمۇ ئۇبدان بىلىشهتتىئىكهنلىكى
رابىيه قادىرنى ھهيران قالدۇرغىنى، بۇ ئېچىلىش مۇراسىمى نه رادىيودا 

ئۇ شۇ كۈنى كهچتىال . ئاڭلىتىلمىدى، نه تىلۋىزور خهۋەرلىرىدە كۆرسىتىلمىدى
» مىڭ ئانىالر ھهرىكىتى « ىستقا تېلىفۇن قىلىپ تونۇشلۇق بولغان بىر ژورنال

نىڭ ئېچىلىش مۇراسىمىنىڭ نېمىشكه خهۋەرلهردە بېرىلمىگهنلىكى توغرىسىدا 
نى بىلدۈردى ۋە دەرھالال يېتىپ لىقىئۇ يۈزتۇرانه سۆزلىشىدىغان. سۈرۈشتۈردى

  . كهلدى
بىخهتهرلىك ئىدارىسىدىن كهلگهن ئۇختۇرۇشتا، بۇ جهمئىيهت ھهققىدە 

ئۇيغۇر > _ مىڭ ئانىالر ھهرىكىتــى< « چۈنكى .  كېرەكلىقىخبارات قىلىنماسئا
  !. دېمهكتۇر» ئاپتونوم رايونىنى خىتايدىن ئايرىۋېلىش ھهرىكىتى 

نى ھۆكۈمهتنىڭ خۇددى ئۆلۈمنى يوشۇرغاندەك » مىڭ ئانىالر ھهرىكىتى « 
 تاراپ ېزت توغۇرلۇق خهۋەر خهلق ئىچىگه ئۇچقۇندەك لىقىيوشۇرماقچى بولغان

. نهتىجىدە بۇ ھهرىكهتكه نىسبهتهن خهلقنىڭ دىققىتى تېخىمۇ كۈچهيدى. كهتتى
ئۇيغۇر ئاياللىرىال ئهمهس، بهلكى ئۆزبهك، تاتار، قازاق، قىرغىز ئاياللىرىمۇ 

پهقهت ئۆزلىرىنى يىراق تۇتقانالر خىتاي ئاياللىرى . سهپهرۋەرلىككه كېلىشتى
للهت ئاياللىرىنىڭ بۇالرغا قېتىلىپ، ھۆكۈمهت باشقا ئازسانلىق مى. بولدى

  .تېخىمۇ كېڭىيىپ كېتىشنى ئهلۋەتته ياقتۇرمايتتى
شۇ نىيهتته . جهمئىيهتكه ئۈلگه بولماقچى ئىدى» مىڭ ئانىالر ھهرىكىتى « 

 - سهھىيه . ئۇالر ۋەتهننىڭ بارلىق چوڭ شهھهرلىرىدە شۆبه قۇرۇشقا باشلىدى
. ر مهسلهھهتچىلىگى قۇرۇپ چىقىشتىساغلىق مهسلهھهتچىلىگى، ئىجتىمائى ئىشال

 ماكانسىز ئايالالرغا، ياشانغان ئايالالرغا ئىگه بولۇپ، ئۇالرنى -ئۆي 
بۇ ئۇيغۇر جهمئىيىتىدىمۇ، ياكى خىتاي جهمئىيىتىدىمۇ بۇندىن . شهرەپلهندۈردى
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كېيىنكى بىر قېتىملىق يىغىلىشتا، رابىيه قادىرنىڭ مۇنۇ نۇتقى تارازىغا 
  :ئولتۇرغان بولسا كېرەك

ھهممىمىز ناھهقچىلىق ئۈستىدىن _ نىالر يىغلىسا، ئهگهر بىز ئهگهر بارلىق ئا_
ئهگهر بىز ! يىغلىساق، كۆز يېشىمىز بىلهن ئهشۇ ناھهقچىلىق غهرق بولغۇسى

ئهگهر بىز يىتىمالرغا، ! بىرلىكته كۈلسهك، كۆكتىكى قارا تۇمانالر تارقاپ كهتكۈسى
 جهمئىيهت بىزنى ھىمايه خانىۋەيرانالرغا ياردەم قىلىشقا قادىر بواللىساق خهلقئارا

  !  قىلغۇسى
مهزكۇر يىغىلىشتىن ئۈچ ئاي كېيىن، يهنى بۇ جهمئىيهت قۇرۇلۇپ ئۈچ ئايدىن 
بۇ . كېيىن ئىنتىزام تهكشۈرۈش ئىدارىسى ئۇالرنىڭ ئىشخانىسىنى پېچهتلىدى

بىر زەربه بىلهن » مىڭ ئانىالر ھهرىكىتى « _ گۈزەل رۇيا، بۇ شىرىن چۈش 
  . ۋەيران قىلىندى

قىزىل ھۆججهت _ خىتاي مهركىزى ھۆكۈمىتىدىن چۈشۈرۈلگهن بۇيرۇق 
دۆلهتنىڭ « بولۇپ، ئۇ بىرىنچى دەرىجىلىك بىخهتهرلىككه قارىتىلغــــــــان، 

بۇنداق قىزىل ھۆججهت، ئۇرۇش پهيتىدە، . دېمهك ئىدى» مۇقىملىقىغا خهۋپلىك 
  بۇ_ رقۇنچىسى قو ھۆكۈمهتنىڭ  . ئىدى چۈشۈرىلىشى كېرەك   ھالهتته يجىددى

  . نىڭ خهلقئارالىق نوپۇزغا ئىگه بولۇپ كېتىشى ئىدى» مىڭ ئانىالر ھهرىكىتى « 
ئاخىرقى ئايرىلىش سۆھبىتىدە، ئايالالر رابىيه » مىڭ ئانىالر ھهرىكىتى « 

. دېگهن شهرەپلىك تاجنى تهقدىم قىلىشتى» ! ئانىالرنىڭ ئانىسى« قادىرغا 
  :نداق سادا ياڭراتتىئارىدىن بىر ئوقۇتقۇچى خانىم مۇ

_ بۇ جهمئىيهت ! بۈگۈن ئۇيغۇر ئاياللىرى ئۈچۈن ئۇنۇتۇلماس بىر كۈندۇر_ 
  !  بۇ جهمئىيهت مهڭگۈ مهۋجۇتتۇر! يوقالمايدۇ» مىڭ ئانىالر ھهرىكىتى « بۇ 

  . ئارا ۋىداالشتى- ئهشۇ ئاخىرقى ياڭراق سادا بىلهن ئۇالر ئۆز 
  

ئۇالرنى . دەك ھېس قىلىشاتتى ئهسىرلهر-ئۇيغۇرالر ئۆزلىرىنى تۇتقۇن 
ئهگهر . ئۆزلىرىگه تهئهللۇق بولغان ئۆيلىرىمۇ قىستاۋاتقاندەك بىلىنمهكته ئىدى
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ىدىكى نىقاپلىرىنى شۇنداق بىر زامان كهلگهن ئىدىكى، ھۆكۈمرانالر يۈزلىر
  .مهكتهكۆرسۈتۈش ئاشكارە - بهشىرىلىرىنى ئوچۇق - ئېچىۋېتىپ، ئۆز ئهپتى 

شىنجاڭ خىتاينىڭ ئايرىلماس بىر قىسمى بولغانىكهن، بۇ تۇپراققىمۇ « 
» ! ئىچكىرى خىتاي ئۆلكىلىرىدىن كۆپلهپ كۆچمهن خىتايالرنىڭ كېلىشى كېرەك

  . ى ھۆكۈمهتيوقۇردەپ جاكارلىدى 
ئۇ ۋەتهندە يۈز .  ئارتۇق تاقهت قىاللمىغان ئىدىئهمدىقادىر رابىيه 

  .بېرىۋاتقان زۇلۇمالرنى بىر بىرلهپ خاتىرلهيتتى ۋە ئامېرىكىغا يولالپ تۇراتتى
سۆيۈملۈك ! ئۇ ھهممىنى ئۇنۇتتى. ئۇ مۇشۇ ۋەزىپه بىلهن بهنت بولدى

  ! تقان ئىدىئۇ ئۆزىنىمۇ ئۇنۇ!  جىگهر پهرزەنتلىرىنى ئۇنۇتتى- يولدىشىنى، جان 
ئۇ تهكلىپ قىلىنغان ھهرقانداق بىر سورۇندا، ئولتۇرۇشالردا، زىياپهتلهردە 
كىشىلهر ئۇنىڭدىن ئهڭ ئاز بولغاندا بىر قانچه جۈمله بولسىمۇ سۆزلهپ بېرىشنى 

بىر قېتىم توي مهرىكىسىدە ئۇ مىكروپۇننى قولىغا ئېلىپ مۇنۇالرنى . ئۆتۈنهتتى
  :سۆزلىدى

تىنىمنىڭ تۇپرىقى ئۈستىدە تۇرىۋاتقان بولساممۇ، لېكىن گهرچه مهن ئانا ۋە_ 
سۆيۈملۈك ! مېنىڭ سۆيۈملۈك خهلقىم! ئۇنى ھېس قىاللمايۋاتىمهن

سىلهر مېنىڭ كۆز ئالدىمدا تۇرىۋاتقان بولساڭالرمۇ، بىراق مهن ! ۋەتهنداشلىرىم
مهن سىلهرنىڭ بهخىت تېپىشىڭالر ئۈچۈن نېمىنى ! سىلهرنى سېغىنماقتىمهن

ئېهتىمال، يهر ! ه قىلىشنى، قانداق مهسلهھهت بېرىشنى بىلهلمىدىمتهۋسىي
يۈزىدە ئهركىنلىكنىڭ تهمىنى تېتىشقا، ئهركىنلىكتىن بهھرىمهن بولۇشقا 

 مۇڭلۇق - بۈگۈن مهن بۇ تويدا گۈزەل ! ئۇيغۇرالرنىڭ ھهققى بولمىسا كېرەك
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ئۇنىڭ نۇتقىغا ئالقىش ياڭرىتىۋاتقان توي مېهمانلىرى ئارىسىدىن بىر يىگىت 
  : قهددىنى تىكلهپ مۇنداق دىدى

دىسىڭىز، »  !ئورنىڭدىن دەس تۇر« ئهگهر سىز ! سىز بىزنىڭ ئۈمىدىمىز_ 
           !   مهن ھهر زامان تهييار

  ) بهتلهر 318 -311شۇ ناملىق كىتاپ، ( 

  
  )قوشۇمچه ( 

ئۇنىڭ ۋۇجۇدىغا ئالالھ شۇنداق تىنجىماس، تىنىمتاپماس، غالىپ بىر روھنى 
ئۇنىڭ ئۆسمۈرلۈك، ياشلىق ھاياتى ئهشۇ غالىپ روھنى . ئاتا قىلغان ئىكهن

ئۇ ئۇيغۇر جهمئىيىتىگه ئهركىن . چېنىقتۇرىدىغان سىناق مهيدانى بولغان ئىكهن
كسىچه باش كېتىدىغان، قورقۇنچلۇق قهدەم بىلهن، داغدام يول بىلهن ئهمهس، ئه
، »قاراڭغۇ بازارچىلىق « ئۇنىڭ يولى ! يول بىلهن، خهتهرلىك نام بىلهن كىرگهن

  .»كاپىتالىزىم يولىغا ماڭغان  قاراڭغۇ بازارچى « ئۇنىڭ نامى 
« كېيىنكى   نى بېسىپ،  »قاراڭغۇ ۋە قارا جهمئىيهت «  ئۇ، ئهشۇ دەھشهتلىك 

 ساناقسىز ئۆلۈم قايناملىرىغا ئۆزىنى -ه كىرگىچه، سان دەۋرىگ» ئهركىن بازار 
 - ئۇ تۇتقۇن قىلىنسىمۇ، مۇسادىرە قىلىنسىمۇ، تاپقان . ئاتقان ئىدى

  . ئۇ يىقىلمىدى!  تهكرار ئايرىلسىمۇ، يېڭىلمىدى- تهرگهنلىرىدىن تهكرار 
دەپ ئاتىغان، ئهمما تىگى يوق ھاڭدەك » ئهركىن بازار « خىتاي ھۆكۈمرانلىرى 

ئۇنىڭ باسقان . رقۇنچلۇق دەۋرگه، ئۇ يهنه غالىپ قهدەم بىلهن كىردىقو
 ئۇنىڭ ئهمدىقهدەملىرىنى بىر بىرلهپ، كۆرۈپ چىققان خىتاي ھۆكۈمرانلىرى، 

 «  ئۇنى ئۆزلىرىگه ئۇنىڭغا يولنى چوڭ ئېچىپ بېرىپ،  كۆرە،  يولىنى توسقاندىن 
بىلهن » نوپۇز «  روھىنى ئۇنىڭ غالىپ. قىلىۋېلىشنى پىالنلىدى» مال ۋە ماالي 

ئۇنىڭ تىنجىماس ۋە تىنىمتاپماس روھىنى، مهنسهپ . بهنت قىلماقچى بولۇشتى
  !. قىلىۋالماقچى بولۇشتى» قۇل « بىلهن 
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بىراق، ئۇنى ئهشۇنداق غالىپ روھ بىلهن ياراتقان ئالالھنىڭ ئىرادىسى 
تالردىن ئۇنىڭ ۋۇجۇدىغا نهقىشلهنگهن روھ، ئىنقىالۋى ئهجدا. باشقىچه ئىدى

بىچارە خىتايالر ئۇنىڭ ئىسيانكار روھىنى . ئىدى» ئىسيان « ئۇدۇم بولۇپ كهلگهن 
  !. قۇل قىاللمىدى

ى پهللىسىگىچه ئۆرلهپ يوقۇرئۇ خىتاي بهرمهكچى بولغان مهنسهپنىڭ ئهڭ 
ئۇ يهنه ئون يىل كۈتسىمۇ، ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچه كۈتسىمۇ، بېرىلمهكچى . باردى

ئۇ ئۆزىنى ئالداپ، ۋاقىتنى . ئىدى» كهسمهس پىچاق « ال بولغان مهنسهپ، يهنى
ى يوقۇرئۇ خىتاي ئۆستۈرۈپ ئېلىپ بارغان . بېهۇدە زايا قىلىۋېتىشنى خالىمىدى

ئىپارخان _ ئۇ غالىپ، يېڭىلمهس ! ئورۇندا، خىتاينىڭ يۈرىكىگه خهنجهر ئۇردى
  .! ئىدى

رىنىڭ كۆزىگه دېدى ئۇ، خىتاي ئىمپىراتورلى» ! ۋەتىنىمدىن چىقىپ كهت« 
  . مىقتهك قادىلىپ

 دۇنياسىنى، سۆيگۈ -نى، مال لىقىئۇ بىر جۈمله سۆزى ئۈچۈن، بار
ئۇنىڭ ئىسيانكار !  ئهۋالتلىرىنى، ھاياتىنى پىدا ئهيلىدى-شهپقىتىنى، ئائىله 

روھى ئالدىدا يهر بىلهن يهكسان بولغان، جهڭگاھتا مهغلۇپ بولۇپ شىكهسته يىگهن 
  !. ئاق بايراق چىقىرىشقا مهجبۇر بولدىخىتاي ھۆكۈمرانلىرى، 

يهنى خىتاي ھۆكۈمرانلىرى ئۇنىڭ ئهڭ ئاددى بىر كىشىلىك پۇخرا بولۇپ 
ئۇنىڭ ئۆز خهلقى ئۈچۈن خىزمهت قىلىشىغا، ئۆز . تۇرىشىدىنمۇ ھهزەر ئهيلىدى

ئۇنىڭ ئۆز تۇپرىغىدا ئهركىن . خهلقى ئۈچۈن سۆزلىشىگه قارشى جازا ئېالن قىلدى
! ىغا، ئۆز ۋەتىنىنىڭ ھاۋاسىدىن نهپهس ئېلىشىغا چهك قويدىقهدەم تاشلىش

ئۇنىڭ ئانا ۋەتىنىدە، ئاخىرقى پائالىيىتىدىكى ئاخىرقى نۇتقى مۇنۇالر بولۇپ 
  : قالدى

گهرچه مهن ئانا ۋەتىنىمنىڭ تۇپرىقى ئۈستىدە تۇرىۋاتقان بولساممۇ، لېكىن _ 
سۆيۈملۈك ! مېنىڭ سۆيۈملۈك خهلقىم!. ئۇنى ھېس قىاللمايۋاتىمهن

سىلهر مېنىڭ كۆز ئالدىمدا تۇرىۋاتقان بولساڭالرمۇ، بىراق مهن ! ۋەتهنداشلىرىم
مهن سىلهرنىڭ بهخىت تېپىشىڭالر ئۈچۈن نېمىنى ! سىلهرنى سېغىنماقتىمهن

ئېهتىمال، يهر ! تهۋسىيه قىلىشنى، قانداق مهسلهھهت بېرىشنى بىلهلمىدىم
ىنلىكتىن بهھرىمهن بولۇشقا يۈزىدە ئهركىنلىكنىڭ تهمىنى تېتىشقا، ئهرك

 - بۈگۈن مهن بۇ توي مهرىكىسىدە، گۈزەل ! ئۇيغۇرالرنىڭ ھهققى بولمىسا كېرەك
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  زىنداندىكى غالىپ روھ
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 ھوقۇق ۋە ئىنسان مىللى ئهپهندى ۋەتىنىمىزدىكى سىدىق ھاجى روزى
ھهقلىرى ئهھۋالى ھهققىدە ۋاشىنگىتوندا گۇۋالىقتىن ئۆتۈشكه تهكلىپ قىلىنغان 
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 ئهپهندىدىن، پات سىدىق ھاجى روزىرابىيه قادىر بىر ئاخشىمى يولدىشى 
ئارىدا ئامېرىكا كونگىرىسىدىن بىر ھهيئهتنىڭ ئۈرۈمچىگه كېلىدىغانلىق خهۋىرىنى 

له خانىم بىلهن بىرلىكته، مهزكۇر ئۇ دەرھال ياردەمچىسى رامى. ئالدى
دا ئۆلتۈررۈلگهن، ئىز لىقىماتىرىيالالرنىڭ ئهسلى نۇسخىسىنى ۋە ئىلى قىرغىنچى

دېرەكسىز يوقىتىلغان كىشىلهرنىڭ تىزىملىكىنى قايتا كۆرۈپ تهييارالشقا _ 
  .كىرىشتى

 ـ ئاۋغۇست ئامېرىكا كونگىرىسىنىڭ بىر ئهزاسى رابىيه قادىر 6 ـ يىلى 1999
ئۇ، . نى بىلدۈردىئىكهنلىكىهن ئامېرىكىلىق ۋەكىللهرنىڭ كۆرۈشمهكچى بىل

ماتىرىيالالرنى قول سومكىسىغا سېلىپ، ياردەمچىسى رامىله خانىمنى، ئوغلى 
ئالىمنى، تهرجىمان ۋە رەسىمچىسىنى ئېلىپ، ئامېرىكىلىق ۋەكىللهر بىلهن كهچ 

ئهسلىدە ئۇالر .  دە، مېهمانخانىدا ئۇچرىشىش ئۈچۈن يولغا چىقتى17سائهت 
بىراق ئىزىغا . رابىيه قادىرنىڭ ئاۋدى ماركىلىق ماشىنىسى بىلهن ماڭماقچى ئىدى
  .پايالقچى چۈشكهنلىگىنى ھېس قىلىپ، تاكسىغا ئولتۇرۇشقان ئىدى
كۈتىلمىگهندە . تهخمىنهن مېهمانخانىغا ئىككى يۈز مېتىرچه قالغان ئىدى

  !.ئۇالرغا قاراپ كهلمهكتهئۇالرنىڭ قارشىسىدىن بىر چوڭ ماشىنا ئۇدۇل 
ئېهتىمال ئۇالر مېنىڭ ھاياتىمنى بىر قېتىملىق ماشىنا ۋەقهسى بىلهن « 

دەپ ئويلىدى ئۇ بارلىق ئارمانلىرىنىڭ » ! پۈتتۈرسه كېرەك
  .ئاخىرلىشىۋاتقانلىقىغا ئۆكۈنۈپ

تاكسى شوپۈرى چاقماق تىزلىگىدە ئىنكاس قايتۇرۇپ، ماشىنىنى سولدىن ئوڭغا 
ىقى يوغان ماشىنا تاكسىنىڭ ئارقىسىدىن كېلىۋاتقان يهنه بىر كىچىك ھېل. بۇرىدى

. كىچىك ماشىنىنىڭ ئالدى پۈتۈنلهي پاچاقلىنىپ كهتتى. ماشىنىغا قاتتىق ئۇرۇلدى
_ كىمدۇر بىرى . يانچىلغان ماشىنىدىن بىر جانسىز قول سىرتقا ساڭگىالپ تۇراتتى
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دەپ، جان قايغۇسىدا _ !  بۇ تهرەپكه كېلىدىكهن، مېڭىسىگه ئوق يهيدۇكىمكى_ 
  .قالغان كىشىلهرگه تهھدىت سېلىشاتتى

دېگهن ۋەھىمه رابىيه قادىرنىڭ خىيالىغا » بۇالر بىزنى ئۆلتۈرىدىكهن « 
شۇڭا ئۇ چهبدەسلىك بىلهن ھېلىقى پاچاقالنغان ماشىنىنىڭ ئارقىسىغا . كىرىۋالدى

ئۇ . بولىۋىدى، نېرىياقتا دەل ئۇنى كۈتۈپ تۇرغانالرغا يولۇقتىئۆتۈپ، قاچماقچى 
  : ۋاقىرىدى

  بۇ يهردە ئۇيغۇرالر بارمۇ؟ ! مهن رابىيه قادىر_ 
يولنىڭ ئېچىلىشىنى كۈتۈپ، ماشىنىالردا ئولتۇرۇشقان، بىر قانچه ئۇيغۇر 

ئهتراپنى . رابىيه قادىرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالپ ماشىنىلىرىدىن چۈشكهن ئىدى
  .اپ تۇرغان قوراللىق كىشىلهر ئۇالرنىمۇ تۇتقۇن قىلىشتىقورش

شۇ ئهسنادا ھېلىقى . ئۇ ئهتراپقا جىددىيچىلىك ئىلكىدە قارايتتى
  : قوراللىقالردىن ئۆزىنى قاچۇرۇپ، قېچىپ كېتىۋاتقان بىر يىگىتنى كۆردىدە

دەپ _ مېنى تۇتقۇن قىلدى ! مهن رابىيه قادىر، كىشىلهرگه ئېيتىپ قويۇڭ_ 
  .ىدىۋاقىر

مېنى تۇتقۇن « ئۇ . ئۇ ئىز دېرەكسىز يوقۇلۇپ كېتىشنى خالىمايتتى
ئۇنى قوراللىق كىشىلهر ! دەپ ۋارقىرايتتى» ! مېنى تۇتقۇن قىلماقچى! قىلماقچى

ھهر . قامالالپ پۈكلىدى ۋە ئۇنىڭ ئاغزىنى مۇرۇپ تۇنجۇقتۇرۇشقا تىرىشاتتى
سۆرەپ ئاپىرىپ ماشىنىغا تهرەپتىن ئۇنىڭغا سوزۇلۇپ كېلىۋاتقان قولالر ئۇنى 

  : رامىله خانىم. سولىدى
 دەپ - !مېنى ئېلىپ كىتىڭالر! رابىيه قادىرنىڭ ئورنىغا مېنى ئۇرۇڭالر_ 

لېكىن . كېيىن ئۇ بىر تهمبهل ساقچىنى تۇتۇپال يهر چىشلهتتى. يالۋۇرەتتى
ساقچىالر ھهر تهرەپتىن رامىله خانىمغا ھۇجۇم قىلىپ، ئاخىرى ئۇنى 

  .ھالسىراتتى
نى » تۇتقۇنالر « ئۈچ نهپهر _ ىقالرنىلابىيه قادىر، رامىله ۋە ئالىم قاتارر
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قاتناش ھادىسىسىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سهۋەپچى بولغان كىشىنى « 
لېكىن ئۇ . ئىشخانىسىدا رابىيه قادىرنى جاۋاپكارلىققا تارتتى» تهكشۈرۈش 

دەل شۇ ئهسنادا بىر ئهبلهخ سوپۇن . سوراقچىالرنى مهسخىرە قىلىپ كۈلهتتى
قاچىالنغان كىچىككىنه يالتىراق خالتىنى ئۇنىڭ كۆزىگه پاراشۇگىدەك ئاق نهرسه 

  : يېقىن تهڭلهپ
چۈنكى سىز زەھهرلىك ! بىز سىزنى مۇشۇنىڭ ئۈچۈن تۇتقۇن قىلدۇق_ 

  :رامىله خانىم جاۋابهن. دىدى_ چېكىملىك ئهتكهسچىلىگى بىلهن شۇغۇلالندىڭىز 
سوراقچى . دىدى_ ! سىلهرگه سىرتتىكى ھېچقانداق بىر كىشى ئىشهنمهيدۈ_ 

ئۇنى گهپكه ئارىالشماسلىققا بۇيرىدى ۋە قول سومكىلىرىدىكى نهرسىلهرنى تامامهن 
ئاندىن ئالىم بىلهن رامىله خانىمنى ياندىكى ئىشخانىغا ئېلىپ . چىقىرىشنى ئېيتتى

  .ئۇالرنى ئۈچ كۈندىن كېيىن قويۇۋەتتى. چىقىشتى
لغۇز تۇتۇپ رابىيه قادىر ئهشۇ قاتناش باشقارمىسى ساقچىخانىسىدا يا

 دە، -بىر خىتاي ئايال ئۇ قامىلىپ تۇرىۋاتقان ئىشخانىغا كىردى. قېلىنماقتا ئىدى
ئۇ قۇتۇلۇش . تۇيۇقسىزدىنال ئۇنىڭ ئاغزىنى بىرتال قول ياغلىق بىلهن ئهتتى

بىراق ھۇشسىزالندۇرغۇچى دورىنىڭ كۈچىگه  تهڭ . ئۈچۈن تىپىرلىدى
  .تى ھۇشىنى يوقاتتېزئۇ شۇنچىلىك . كېلهلمىدى

 قوللىرى ھهريان -ئۇ ھۇشسىز، ماغدۇرسىز، بېشى سىڭايان پۈكۈلگهن، پۇت 
ئۇالر ھېلىقى گېزىتتىن ئېلىنغان . تاشالنغان ھالهتته ئورۇندۇقتا ئولتۇراتتى

ماتىرىيالالرنى ۋە بهزەن ئىسىم تىزىملىكلىرى چۈشۈرۈلگهن ۋاراقچىالرنى تۈرمهل 
ئاندىن . ، نهق مهيدان تهييارالشتىقىلىپ، ئۇنىڭ ئىچ كۆينىگىنىڭ ئىچىگه تىقىپ

رابىيه قادىرنىڭ « بۇ كۆرۈنۈش دەل . بۇ ھالهتنى ۋىدىيو فىلىمىگه ئېلىشتى
نى لىقى» دۆلهت مهخپىيهتلىگىنى چهتئهللىكلهرگه يوشۇرۇن يهتكۈزمهكچى بولغان 

ئېهتىمال بۇ كۆرۈنۈش تىلۋىزور ئاخباراتلىرىدا كۆرسىتىلگهن . بىلدۈرەتتى
  ..!.بولۇشى مۇمكىن

ئۇ بىر ئاز . نى ئۆزىمۇ ئېنىق بىلمهيتتىلىقىئۇ قانچه ئۇزۇن ھۇشسىزالنغان
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. ئۇالر رابىيه قادىرغا بۇيرۇق قىلىپ، بىر ھۆججهتكه ئىمزا قۇيۇشنى ئېيتتى
ئاستا تولۇق - يادى ئاستا -ئۇنىڭ ئېس . نى بىلدۈردىلىقىنغانئۇنىڭ قولغا ئېلى

ئهسلىگه كهلمهكته ۋە ئۇ، ئۇيقىدىن يېڭى ئويغىنىۋاتقاندەك، پۇت، قوللىرىنى 
 دىدى، –! مهن ھېچقانداق خاتالىق ئۆتكۈزمىدىم_ قىمىرلىتىۋالغاندىن كېيىن 

  .نى بىلدۈرۈپئىكهنلىكىئۆزىنىڭ گۇناسىز 
  : تۇرۇپكۆرسۈتۈپىغى بىلهن گېزىت، ماتىرىيالالرنى بىر نهپهر ساقچى بارم

بۇ دۆلهتنىڭ مهخپىيهتلىگى بولماي نېمه؟ بۇالر سىزنىڭ يىېنىڭىزدا _ 
  .دىدى ئىقرار قىلىشقا مهجبۇرالپ_ ئىكهنغۇ؟ 

دىدى رابىيه قادىر قارشىلىق _ ياق، بۇ قانۇنغا خىالپ ئىش ئهمهس، _ 
لىنغان پۈتۈنلهي نورمال نهرسىلهر، بۇالر گېزىتلهردىن كىسىۋې_  ۋە كۆرسۈتۈپ

مهن پهقهت خهلقىمنىڭ بېشىدىكى قېيىنچىلىقالرنى كۆرسهتمهكچىدىم، 
دىدى ئۇ ئۆزىنىڭ قانۇنسىز ئىش قىلمىغانلىقىنى _ چهتئهللهرگه ئاڭالتماقچىدىم، 

  . دىدى تهكرار رەت قىلىپ_ مهن ئىمزا قويمايمهن _ تهكىتلهپ ھهمدە 
  .دىدى ساقچىالرنىڭ بىرى كهسكىن ھالدا_ ! يوقبوپتۇ، بۇنىڭ ھېچ پهرقى _ 
  

تهخمىنهن ئوتتۇزغا يېقىن ساقچى . كهچ كىرىپ قاش قارايغان مهزگىل ئىدى
ئۇ . ماشىنىسىنىڭ قورشاۋىدا رابىيه قادىرنى تۈرمىگه ياالپ ئېلىپ مېڭىشتى

 كهينىدە ئىككى ماشىنىدا تولۇق قورالالنغان -ئولتۇرغان ماشىنىنىڭ ئالدى 
ساقچى . ر قوراللىرىنى بهتلىشىپ، بۇيرۇق كۈتكهن ھالدا يۈرمهكتهئهسكهرله

 زىلىگه - ئهتراپنى زىل . ماشىنىلىرى سىگناللىرىنى دەھشهتلىك ھۇيقىرىتىپ
دەپ، ئۆزىنىڭ » ئۇالر بۈگۈن ھاياتىمغا خاتىمه بېرىدىغان بولدى « سالماقتا، 

  :  ۋەئاخىرقى مىنۇتلىرىدا نهپهس ئېلىۋاتقانلىقىغا جهزىم قىالتتى
ئۆز ۋاقتىدا سىدىق ! مهن بۇالر ئۈچۈن نېمه دېگهن چوڭ دۈشمهن ھه؟_ 

ئۆزىنىڭ تۈرمه ھاياتىدا بولۇپ ئۆتكهنلىرىنى ئېيتىپ بهرگهنلىرىگه قارىغاندا، 
 دەيتتى ئۇ، -!مېنىڭ بېشىمدىن ئۆتۈۋاتقىنى تېخىمۇ دەھشهتلىك ئهمهسمۇ

ىمۇ قاتتىق تۇرۇشقا، لېكىن ئۇ دۈشمهنگه قارشى تېخ. چىرماش خىيال ئىلكىدە
  . تېخىمۇ دادىل كۈرەش قىلىشقا ئىرادە باغاليتتى



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 276 

بۇ ! نى، نى يىگىتلهرنىڭ قېنىنى ئىچكهن قۇشخانا! ئاھ! لىيۇ داۋان تۈرمىسى
  .تۈرمىدە ئادەم يا ئۆلتۈرۈلىدۇ، ياكى ساراڭ بولىدۇ

ئۇنىڭ ئالدىدا ئىگىز كهتكهن قارا تۆمۈر ! ئۇ ساقچى ماشىنىسىدىن چۈشمهكته
 دەرۋازا دەھشهتلىك، يېقىمسىز .رۋازا، دەرۋازىنىڭ ئىككى يېقىدا قاراۋۇلدە

ئۇ بىر قهدەم ئالغا بېسىۋىدى، . داراڭالپ، ئۇنى قوينىغا ئېلىش ئۈچۈن ئېچىلماقتا
ئۇ . قاراۋۇلدىكى ئهسكهر ئاللىقانداق چۈشىنىكسىز بىر نېمىلهرنى دەپ توۋلىدى

  _ئارقا تهرەپتىن بۇيرۇق كهلدى. چۆچىگهن ھالدا قهدىمىنى ئارقىغا يۆتكىدى
ئۇ يهنه بىر قهدەم ئالغا تاشلىۋىدى، ھېلىقى قاراۋۇل خىتاي ئهسكهر يهنه ! ئالغا

_ رابىيه قادىر . ئۇنىڭ ئاۋازى بهكمۇ يىرگىنىشلىك ئىدى. قاتتىق ۋارقىرىدى
 دىدى -مېنىڭ بۇ يهرگه كىرىشىم بىركىمگه ئويغۇن كۆرۈلمىدىمۇ قانداق؟ 

تۈرمىگه _ ساقچى ئۇنىڭغا چۈشهندۈرۈپ . ىغا سوئال قويۇپئارقىسىدىكى ساقچ
مهھبۇسالرنىڭ بىرەر ھهرىكهت قىلىشى ئۈچۈن ياكى (» باۋداۋ « كىرىدىغان كىشى 

 چىقىش ئۈچۈن قاراۋۇلدىكى ئهسكهرگه ياكى ساقچىالرغا -بىرەر ئىشىكتىن كىرىپ 
! ش كېرەكدەپ توۋال) ئۆزىنى مهلۇم قىلىش ئۈچۈن ئېيتىلىدىغان خىتايچه سۆز 

  .دىدى-
ئۇ ئاز دېگهندە ئوتتۇز . لېكىن رابىيه قادىر ئۇنى دېيىشتىن باش تارتتى

قاراۋۇلدىكى خىتاي ئهسكىرى ئۇنىڭغا . مىنۇتچه دەرۋازا ئالدىدا تۇرۇپ قالدى
ى ئاۋازدا يوقۇرقورالىنى تهڭلهپ ھهيۋە قىالتتى ۋە قۇالقنى يېرىۋېتىدىغاندەك 

 قاراۋۇل ئهسكهرلهرمۇ تهھدىتلىك ۋارقىراپ، سېپىل ئۈستىدىكى. ۋارقىرايتتى
ى تۆۋەندىكى قاراۋۇل خىتاي يوقۇرئىشقىلىپ . هتتىكۆرسۈتۈشھهيۋىلىرىنى 

. ئۇ كۈلۈشكه باشلىدى. ئهسكهرلىرى ئۇنى تۈرمه دەرۋازىسىدىن كىرگۈزمهيتتى
  : دىن غهزەپلهنگهن ساقچىالرلىقىئۇنىڭ بويۇنتاۋ

  .دەپ ئاچچىقاليتتى_ ۋاتامسىز؟ نېمىگه كۈلىسىز؟ مۇشۇ ھالدىمۇ كۈلى_ 
سىلهر مېنى ئىچكىرى كىرىشكه بۇيرۇۋاتىسىلهر، لىكىن قاراۋۇل كىرىشكه _ 

ساقچى ئهمهلدارى . دېدى ئۇ مهسخىرە قىلىپ_ رۇخسهت قىلمايۋاتىدۇ 
قاراۋۇلدىكى ئهسكهرگه قايناپ، ئۇنىڭ تۈرمىگه كىرىشىگه رۇخسهت قىلىشى 

» باۋداۋ «  ئهسكهر رەت قىلىپ، ئۇنىڭ بىراق، خىتاي. كېرەكلىگىنى ئېيتتى
  :نى ئېيتتى ھهمدەلىقىدېمىسه بولمايدىغان

نىمۇ قهيت لىقىدېمىسه، ئۇنى ئېتىپ تاشاليدىغان»  باۋداۋ « ئۇ ئهگهر _ 
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  . دېدى ئۇ قاتتىق رەت قىلىپ_ ! ياق، مهن دېمهيمهن_ 
  .ئهڭ تۆۋەن ئاۋازدا مهن ئاڭلىيالىغۇدەك ئاۋازدا دېسىڭىزمۇ بولىدۇ_ 
ئهگهر سىز مېنى تۈرمىگه ئهكىرەلمىسىڭىز ئۆيۈمگه . مهن ئۇنى دېيهلمهيمهن_ 

  .قايتۇرۇپ ئاپىرىپ قويۇڭ
  : دەر غهزەپكه كهلدى ۋە قاراۋۇلغا بۇيرۇق چۈشۈردىلىقىشۇندىال ساقچى باش

  !دەرۋازىنى دەرھال ئاچ_ 
 ماڭمايال يهنه بىر قاراۋۇللۇققا –دەرۋازىدىن كىرىپ، بىر قانچه قهدەم ماڭا 

  : ئۇنىڭدىن ئۆتۈنمهكتهلىقىساقچى باش. كېلىپ توسۇلدى
  ! دېيىشىڭىز كېرەك» باۋداۋ  « ئهمدىسىز _ 
  . ياق، مهن دېمهيمهن_ 
  . دېيىشىڭز كېرەك» باۋداۋ « سىز بهرىبىر تۈرمىگه كىرىپ بولدىڭىز، _ 
  !ياق، مهن ھېچقاچان دېمهيمهن_ 

  :قاراۋۇل چىشلىرىنى غۇچۇرلىتىپ
  :لىقىساقچى باش. دېدى_ بىز ئۇنى قاتتىق جازااليمىز _ 
  .پدېدى كهسكىن بويرۇق بېرى_ ! زۇۋانىڭنى يىغ، يولنى بوشات_ 

ئۇنىڭ ئالدىدا قهد كۆتۈرۈپ تۇرغان، قارا بېتون تامالرمۇ بهت بهشىرە 
ئۇنىڭ . ئۇ يهنه بىر ئىشىكتىن ئۆتۈپ ئىچكىرىلهپ كىردى. كۆرۈنهتتى

. مهھبۇسالرنى ھاقارەتلهيتتى) تۈرمه قاراۋۇلى ( ئارقىسىدىن كېلىۋاتقان گۇندىپاي 
  . كېچهكلىرىنى بىر قۇر ئاختۇرۇپ چىقتى- ئۇنىڭ كىيىم 

 ئۇنىڭ لىقىئۇنى قولغا ئېلىپ تۈرمىگه يۆتكهش مۇناسىۋىتى بىلهن ساقچى باش
بۇ .  كۆرپه، ئهدىيال، بىر ئاز يېمهكلىكلهرنى ئهكهلتۈرگهن ئىدى-ئۆيىدىن يوتقان 

دىن خهۋەردار بولسىمۇ، لىقىھالدا ئۇنىڭ بالىلىرى ئاپىسىنىڭ تۈرمىگه قامالغان
 -ئۇ ئالدىدا يهردە تۇرغان نهرسه .  نامهلۇمئىكهنلىكىلېكىن قايسى تۈرمىدە 
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دەپ بۇيرۇق قىلدى بىر ئايال ساقچى ئۇنىڭغا، _ ! نهرسه كېرەكلىرىڭنى ئال_ 
  . تهكهببۇرانه غادىيىپ تۇرۇپ

دېدى ئۇ بۇيرۇقنى رەت _ مهن بۇ نهرسىلهرنى كۆتىرەلمهيمهن ! ياق_ 
  .قىلىپ
  .دى ئايال گۇندىپاي تهھدىت سېلىپ دې-ئۇنداقتا سېنى تاياق يۇمشىتىدۇ _ 

مېنى خالىغانچه قاتتىق ئۇرااليسىلهر، مهن ئۈچۈن ھهممىسى بهرىبىر، _ 
  . دېدى ئۇ مهغرۇر قىياپهتته_ ! پهقهت غۇرۇرۇمنى سۇندۇرمايمهن

 - دەل شۇ ئارىدا ئۇنىڭ ئالدىغا يې ئىسىملىك بىر ئايال گۇندىپاي ئالدىراپ 
ىن كالپۇكلىرىنى بۆسۈپ، ھىڭگىيىپ چىقىپ ئۇنىڭ قېل. تېنهپ يۈگۈرۈپ كهلدى

تۇرغان سارغىيىپ كهتكهن ئۇدۇل چىشلىرى، بهئهينى تورقا چاشقاننى 
  : يې شالىسىنى چېچىپ ھۆركىرىدى. ئهسلىتهتتى

  !. نهرسىلىرىڭنى ئال_ 
  .مهن كۆتىرەلمهيمهن! ياق_ 
  !نهرسىلىرىڭنى ئال_ 

مما چاڭىلداق ئاۋازى يې شۇنداق قاتتىق ۋارقىرىدىكى، ئۇنىڭ يېقىمسىز ئه
لىكىن ئۇ يې نىڭ . كىشىنىڭ قۇالق پهردىلىرىنى يىرتىۋېتىدىغاندەك تىترىتهتتى

  .بۇيرۇقلىرىغا پىسهنت قىلمىدى
  . دېدى يې تهكرار–! مهن ساڭا يهنه بىر قېتىم ئېيتىمهن، نهرسىلىرىڭنى ئال_ 

ىق يې غهزەپلىنىپ ئۇنى قاتت. ئۇ جاۋاپمۇ قىلمىدى، قىمىرالپمۇ قويمىدى
ئىككىسى بىر .  ئۇنى تۇتىۋالدىلىقىتهستهكلىمهكچى بولىۋىدى، ساقچى باش

  .نېمىلهرنى دېيىشكهندىن كېيىن، بىر ئۇيغۇر مهھبۇس ئايالنى ئېلىپ كېلىشتى
مهھبۇس ئايال ئۇنى . مهھبۇس ئايالغا ئۇنىڭ نهرسىلىرىنى كۆتهرتمهكچى ئىدى

ى مۇشۇنداق كۆڭۈلسىز چۈنكى ئۇن.  دە، كۆزىگه ياش ئالدى-كۆرۈپال تونىدى 
  .ئورۇندا خورلۇق ئىلكىدە كۆرمهكته ئىدى

ئۇ ئىڭىشىپ نهرسىلىرنىڭ مهلۇم قىسمىنى ئۆزى ئېلىۋىدى، ئايال 
  : گۇندىپاينىڭ غهزەپتىن ئۆپكىسى ئۆرلىدى ۋە

مهھبۇس ئۇيغۇر ئايال . دەپ نهرە تارتتى_ ! قارا، بۇ نېمه دېگهن كۈچلۈك_ 
  :تىپئۇنىڭ قولىدىكى نهرسىلهرنى تار
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_ ئۆتۈنۈپ قاالي، بۇالرنى ماڭا بېرىڭ ! ياق، رابىيه خانىم، سىز كۆتهرمهڭ_ 
  .دېدى يالۋۇرۇپ

ئۇالر يهنه بىر ئىشىكتىن كىرمهكچى بولغاندا، بىر قاراۋۇل خوجايىندەك 
  :غادىيىپ تۇرۇپ ھۇجۇمغا ئۆتتى

  !. دە» باۋداۋ « _ 
  .مهن ئۇنداق دېمهيمهن! ياق_ 

  :دەرھال يېتىپ كېلىپ بىلهن يې لىقىساقچى باش
  .دېدى قاراۋۇلغا بۇيرۇق قىلىپ_ ئۇنى كىرگىلى قوي _ 
  

رابىيه قادىرنىڭ تۈرمىگه قامالغانلىق خهۋىرى پۈتۈن تۈرمه ئىچىگه خۇددى 
ئۇنى سولىغان كامىر ئونبهش كۇۋادىرات مېتىرچه .  تارقاپ كهتتىتېزئۇچقاندەك 
ىڭ ئۈچۈن ئاالھىدە يىغىشتۇرغان قارىغاندا بۇ كامىرنى ئۇن. ھېچكىم يوق. كېلهتتى
. بولمىسا ئادەتته ئاز دېگهندىمۇ يىگىرمه نهپهر مهھبۇس سولىنىشى كېرەك. گهپ

  !.كۆرۈنۈپ تۇرغىنى شۇكى، ئۇ پهۋقۇلئاددە مهھبۇس
خاال جاي ئۆينىڭ بۇلۇڭىدىكى بىر كامار بولۇپ، ئۇنىڭ يېنىدا نىجاسهتلهرنى 

كامىرنىڭ يهنه . دىن سۇ قۇيۇالتتىئېقىتىش ئۈچۈن كىچىككىنه پىالستىك تۇربى
بىر تهرىپىدە يهردىن ئازراقال كۆتهرمه قىلىپ، يېتىپ قوپۇش ئۈچۈن ياسالغان 

  . بېتون سۇپا
.  ئىشىكنىڭ ئالدىدا ئاچقۇچالرنىڭ شاراقلىغان تىۋىشى ئاڭالندى–سىرىتتا 

 ئارقىدىنال ئىشىك ئېچىلىپ، بىر نهپهر ئۇيغۇر، بىر نهپهر خىتاي ئايال مهھبۇس
  .كىرىپ كېلىشتى

رابىيه قادىر ئهديالنى ئېچىپ، بىساتلىرىنى تهييارلىدى ۋە ئۆزىنى تاشالپ 
ئۇنىڭ يېنىدىال جاي تۇتقان مهھبۇس ئۇيغۇر ئايال ئۇزۇندىن ئۇزۇن . ئۇزاندى

خىتاي . ۋاتىلداپ، ئۆز بېشىدىن ئۆتكهن بېمهنه كهچۈرمىشلىرىنى سۆزلهيتتى
رابىيه قادىر ئۇنىڭ تېتىقسىز . لهيتتىمهھبۇس ئۇنىڭ سۆزلىگهنلىرىنى خاتىر

كهچمىشلىرىنى ئاڭالشتىن بىزار بولۇپ، ئۈزىنى تام تهرەپكه ئۆرۈپ يېتىپ 
  .تىرەن ئۇيقۇغا كهتتى

 پهريات ساداسى رابىيه قادىرنى ئۇيقىدىن - ئهتىگهن سهھهر، قاتتىق ناله 
مايال كىيىم ئاچ- شۇڭا كۆزىنى ئاچا. ئۇ بهكال ئهندىكىپ كهتكهن ئىدى. ئويغىتىۋەتتى
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دەپ ھولۇقۇپ سورايتتى _ بۇ نېمه پاراڭ، نېمه ئىش بولدى؟ ! ۋاي_ 
  .كامىرداشلىرىدىن

دېدى ئۇيغۇر مهھبۇس _ نېمه بوالتتى، ئۇالر مهھبۇسالرنى ئۇرىۋاتىدۇ _ 
  .ئاغزىنى پۈرۈشتۈرۈپ

  نېمىشكه ئۇرىدۇ؟_ 
، بويسۇنمىغان ھهر قانداق ئادەم تاياق نېمىشكه ئۇراتتى، ئىتائهت قىلمىغان_ 
  .يهيدۇ

دېگهن؟ ئۇ تېخىمۇ » ئىتائهت قىلماسلىق « ئىتائهت؟ نېمه دېگهن گهپ _ 
  .ئىچكىرلهپ سورايتتى كامىرداشلىرىدىن

دېدى خىتاي _ بۇ يهردە ئهللىك سهككىز ماددىلىق تۈرمه نىزامى بار _ 
ان بىر دەپتهرنى ئۇنىڭغا مهھبۇس چۈشهندۈرۈپ ھهمدە ئۇيغۇرچه تهرجىمه قىلىنغ

  :ئۇزارتتى
  .بۇنى ياد ئېلىشىڭ كېرەك_ 

  .رابىيه قادىر دەپتهرنىڭ بىرىنچى بېتىنى ئېچىپ ئۇقۇشقا باشلىدى
منى تونۇيمهن، جىنايىتىمنى ئىقرار لىقىمهن بىر مهھبۇس، مهن خاتا« 

يهتتىكى ئهڭ رەزىل ئىقىلىمهن، مېنىڭ قىلمىشىم يىرگىنىشلىكتۇر، مهن جهمى
ماڭا ... مېنىڭ يهر يۈزىگه دەسسهشكىمۇ ھهققىم يوق،. لهرگه مهنسۇپكىشى

مهن خۇدانىڭ نامىنى ھهرگىزمۇ تىلغا . بۇيرۇلغان ھهممه ئىشنى قىلىمهن
ئهگهر ئۇخلىماقچى بولسام، ... مهن ئىبادەت قىلمايمهن. ئالمايمهن، ياد ئهتمهيمهن

جىنايىتىنى، بېشىمنى پۈركىۋالمايمهن، ئهگهر مهن باشقا مهھبۇسالرنىڭ 
ھهر كۈنى بىر قېتىم . ىغا پاش قىلىمهنيوقۇرنى بايقىغان ھامان، دەرھال لىقىخاتا

مۇشۇ ئهللىك سهككىز ماددىلىق نىزامنى تۈرمه خادىملىرى ئالدىدا يادقا سۆزلهپ 
  »....بىرىمهن

ئهگهر ھهر قانداق بىر كىشى مۇشۇ ئهللىك سهككىز ماددىلىق تۈرمه نىزامىنى 
ئهگهر بۇنى . ۇ چاغدا ئۇنىڭدا ئادىمىلىكتىن ئهسهر قالمايتتىقوبۇل قىلسا، ئ

تۈرمىگه كىرىپ بىرىنچى ھهپتىدە يادالپ بواللمىسا، نورمىسىدىن مهھرۇم 
  .بولىدىغان گهپ تېخى

شى بىلهن بىرگه كامىرغا كىرىپ ىخىتاي ئايال گۇندىپاي يې بىر خىزمهتد



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 281 

 دە، – چاچراپ تۇرۇشتى رابىيه قادىرنىڭ كامىرداشلىرى ئورۇنلىرىدىن. كهلدى
لېكىن . دەپ چاس بېرىشتى» باۋداۋ « ھهر ئىككىسى بىر ئېغىزدىن سۆزلىگهندەكال 

  . رابىيه قادىر ئورنىدىن قىمىرالپمۇ قويماستىن ئولتۇرىۋەردى
  .دەپ ۋاالقلىدى بۇيرۇق چۈشۈرۈپ بىر گۇندىپاي ئايال_ ! ئورنىڭدىن تۇر_ 

ىر ئۇنى پىسهنتىگىمۇ ئېلىپ دېدى رابىيه قاد_ سهن كىم بولىسهن _ 
  :قويمىغان ھالدا ۋە

دەپ بۇيرۇق چۈشۈرىسهن؟ ئورنۇمدىن _ نېمىشكه ئورنىڭدىن تۇر  _ 
دېدى ئۇ _ تۇرىمهنمۇ، ياكى ئولتۇرىمهنمۇ، بۇ مېنىڭ ئىختىيارىمدىكى ئىش 

  .گۇندىپاينىڭ دەككىسىنى بېرىپ
دېدى يې _ ! نمهن سېنىڭ بويۇنتاۋ، ئىسيانكار ئاغزىڭنى جىمىقتۇرااليمه_ 

  .دوزاق يېغىپ تۇرغان تهرىنى تۈرتۈپ
ئهگهر سهن خالىساڭ مېنى جىمىقتۇرۇشقا . مهن ئورنۇمدىن تۇرمايمهن_ 

  . تىرىشىپ باق
دېدى يې قاتتىق _ ! قانداق قىلىدىكهنمهن قېنى كۆرىسهن! توختاپ تۇر_ 

 غهزەپلىنىپ ۋە كامىرنىڭ تۆمۈر ئىشىگىنى ھهيۋەت بىلهن تاقاپ خىزمهتدىشى
  . بىلهن بىرگه چىقىپ كهتتى

بىر ئازدىن كېيىن ياشتا چوڭراق بىر ئايال گۇندىپاي ئىككى نهپهر ئهر 
  :گۇندىپاينى باشالپ كهلدى ۋە تهلىم بېرىشكه باشلىدى

سهن بىز بىلهن ھهمكارلىشىشىڭ كېرەك، بىزنىڭ ! رابىيه قادىر_ 
سهن بۈگۈندىن . خىزمهتداشلىرىمىزغا كاشىال تېپىپ بېرىشىڭگه يول قويۇلمايدۇ

  !. جىنايهتچىسهن_ ئېتىبارەن مهھبۇس 
 دەپ مۇئامىله قىلىشىڭ مهن -سېنىڭ ماڭا قارىتا مهھبۇس، ياكى جىنايهتچى_ 

سهن مېنى . مهن ئۆزەمنى ھهرگىزمۇ ئۇنداق دەپ قارىمايمهن. ئۈچۈن پهرقسىز
ىڭنى لېكىن مهن سېنىڭ بۇيرۇقلىر! ئۇرامسهن ياكى ئۆلتۈرىۋېتهمسهن ماڭا بهرىبىر

» ئۇرماقچى بولساڭ مانا مهن تهييار « ھهمــــدە . دېدى ئۇ_ قوبۇل قىلمايمهن 
  . دېگهندەك بوينىنى بىر ئاز سوزدى

  :گۇندىپاي چوڭقۇر نهپهس ئېلىۋالغاندىن كېيىن
سهن ئاڭلىمىدىڭمۇ؟ بىزنىڭ باشقا جىنايهتچىلهرنى قانداق تاياققا _ 
دېدى _ ياتلىرىنى ئاڭلىمىدىڭمۇ  پهر-مىزنى؟ ئۇالرنىڭ ناله لىقىباسىدىغان
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  :رابىيه قادىر ئۇنىڭغا تىكىلىپ تۇرۇپ
سهنلهر ! تاياققا بېسىلغانالر ۋارقىراپ ناله قىالمدۇ، ناله قىلمامدۇ بهرىبىر_ 

دېدى _  سهن بىلهن گهپلهشكىلى مهيلىم يوق ئهمدى! قىلىدىغىنىڭنى قىلىشىسهن
  . ە بىلهنزەرد

لېكىن ئۇ ھېچنىمىنى ئاڭلىماسقا . گۇندىپاي ئاغىزىنى بۇزۇپ تىللىدى
  .سېلىۋالدى

بىز سېنى ئۆز مهيلىڭگه ! جاۋاپ بهر! مهن ساڭا گهپ قىلىۋاتىمهن_ 
بىراق ئۇ نهتىجىگه . دېدى گۇندىپاي غهزەپتىن تىترەپ_ ! قويۇۋەتمهيمىز

ولۇۋاتقىنىدا رابىيه قادىر ئېرىشهلمىگىنى ئۈچۈن كامىردىن چىقىپ كهتمهكچى ب
  :ئۇنى توختىتىپ مۇنۇالرنى دېدى

بۇ يهردە مهن ! شۇنى بىلىشىڭ كېرەككى، بۇ يهر ساڭا مۇناسىپ جاي_  
  !.مهن قۇتۇلۇپ چىقىپ كېتىمهن. ئهمهس، ئهكسىچه سهن مهڭگۈ قالىسهن

مهن سېنى شۇنداق بىر دەھشهتلىك جايغا يۆتكهيمهنكى، بهدەنلىرىڭدىن _ 
دېدى گۇندىپاي خۇددى _ ! ئاجراپ، چىشلىرىڭ تۆكۈلۈپ چۈشىدۇتېرىلىرىڭ 

ھهمدە . بىرى بىلهن كىكىردەك سىقىشىپ نهپىسى بۇغۇلغان كىشىدەك خىرىلداپ
  :ئاخىرقى تهھدىت ئورنىدا قوشۇمچه قىلدى

  ! بۈگۈن ساڭا يهيدىغان ھېچنىمه بىرىلمهيدۇ_ 
ىققان دېدى رابىيه قادىر جهڭ مهيدانىدىن غالىپ چ_ ! رەھمهت_ 

          . چهۋەندازدەك مهغرۇر ھالدا
  )بهتلهر .329-318شۇ ناملىق كىتاپ  ( 

  
  )قوشۇمچه ( 

مهرگهن ئۈچۈن ئوۋ، چهۋەنداز ئۈچۈن ماھارەت مهيدانى، سىياسهتچى ئۈچۈن 
ئهمما ئىنقىالپچى ئۈچۈن . بولۇشى كېرەك... پۇرسهت، سهنئهتكار ئۈچۈن خهلق

  نېمه بولۇشى كېرەك؟
پچى ئۈچۈن پهقهت بىرال نهرسىنىڭ مهۋجۇت بولۇشى ھهقىقى ئىنقىال

  !يېتهرلىكتۇر
  ۋىجدانمۇ؟ _ 
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  .ياق_ 
  ئىمانمۇ؟_ 
  ياق،_ 
  ئىنساپمۇ؟_ 
  ياق،_ 
ئىرادە؟ شارائىت؟ ئىمكانىيهت؟ قوللىغۇچى؟ ئهگهشكۈچى؟ ياردەمچى؟ كۈچ _ 

   قۇدرەت؟ -
  !  ياق_ 
چۈن دۈشمهندىن بىراۋنىڭ ھهقىقى ئىنقىالپچى بولىشى ئۈ. پهقهتال دۈشمهن_ 

ھهقىقى ! ئىبارەت بىرال نهرسىنىڭ مهۋجۇت بولۇشى يېتهرلىك شهرتتۇر
ئىنقىالپچى قهيهردە بولۇشىدىن قهتئىنهزەر، دۈشمهن مهۋجۇتال بولىدىكهن، ئۇ 

ئۇ ئۆزى تاللىغان نىشانغا پهقهت زەربه ! ۋاسته، شارائىت، پۇرسهت تاللىمايدۇ
  !بېرىدۇ خاالس

شمهن قولىدا ئۆلتۈرۈلىشى، تۈرلۈك جازاغا مهھكۇم ھهقىقى ئىنقىالپچىنىڭ دۈ
  .دىن دېرەك بهرمهيدۇلىقىبولۇشى ئىنقىالپچىنىڭ مهغلۇپ بولغان

ھهقىقى ئىنقىالپچى زىنداندىمۇ، دار ئالدىدىمۇ، قېلىچ ئاستىدىمۇ غالىپ 
  !كىشىدۇر

» دۈشمهنلىك « دۈشمىنىگه بولغان _ ئىنقىالپچىنىڭ مهغلۇپ بولۇشى 
  ! شقىنىدۇرتۇيغۇسىنىڭ سۇسال

لىقنىڭ كۆنۈپ قالغان ئادەتتىن، ئۈگىنىۋالغان كهسىپتىن، » ئىنقىالپچى« 
. دۇر» بـهدەل « _ ھهۋەسلىنىدىغان مهنسهپتىن پهرىقلىنىدىغان تهرىپــــــــــى 

كۈنۈپ قالغان ئادەت ئۈچۈن تالالشقا توغرا كهلسه، كىشى بهدەل تۆلىمهيال دەرھال 
كۆرۈلمىگهندە بهدەل بېرىش تۇرماق ئهكسىچه كهسىپتىن پايدا . ۋاز كېچىدۇ
  .ئۆزگهرتىلىدۇ

ئاتاققا ھهۋەس قىلىدىغان بىرى بىلهن ئىنقىالپچىنىڭ _  مهنسهپكه ئهمدى 
 ئىلغاقىلىش تولىمۇ قىيىن بولغان يوشۇرۇن، نازۇك بىر نىئوتتۇرسىدىكى پهرق

چى تونىغا ئىنقىالپ« بىرى ئىنقىالپچى، يهنــــه بىــــــــــرى . مۇناسىۋەتتۇر
  .دۇر» ئورىنىۋالغان ساختىپهز 

ھهقىقى ئىنقىالپچى دۈشمهنگه قارشى كۈرەش قىلىشتا ھېچقانداق ۋاسته 
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ئۆز مهقسىدىگه يېتىش ئۈچۈن » ئىنقىالپ تونىغا ئورىنىۋالغان ساختىپهز « 
شۇملۇق قىلىشتىن، . هرقانداق ۋاستىنى ئىشقا سالىدۇقولىدىن كهلگهن ھ

سۈيقهست قىلىشتىن، سۈيئىستىمال قىلىشتىن، سۇخهنچىلىك قىلىشتىن باش 
ئۆتهۋاتقاندەك » بهدەل « ئۇنىڭ قىلمىشلىرى كىشىلهرنىڭ كۆزىگه . تارتمايدۇ
  .كۆرۈنىدۇ

ى نىڭ ئىنقىالۋخانىمبىز، ئىنقىالۋى قهھرىمان رەھبىرىمىز رابىيه قادىر
ھاياتىنى ئۆلچهم قىلىپ قارايدىغان بولساق، ۋەتهن سىرتىدىكى ساختىپهزلهر 
بىلهن، پىداكار ئىنقىالپچىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى نازۇك پهرقنى ئوچۇق كۆرۈۋېلىش 

  !ئىمكانىيىتىگه ئىگه بوالاليمىز
  

42  
   

رابىيه قادىر بىلهن كامىرداش خىتاي مهھبۇس كامىرنىڭ بوسۇغىسىدا تىك 
بوسۇغىنىڭ سىرتىدا ئىككى بىلىكىنى . دەپ چاس بهردى» داۋ باۋ« تۇرۇپ 

جهينهكلهپ قوشتۇرۇپ، ھاكاۋۇرانه تۇرغان ئايال گۇندىپاي يې دىمىغىدىن 
  : چىقىرىپ

دېدى ۋە كامىرداش خىتاينىڭ ئارقىسىدىن سىرتقا مېڭىۋاتقان رابىيه » ھىم « 
  :قادىرغا
  . دېيىش كېرەك» باۋداۋ « _ يهنه شۇ كونا پاراڭ . دېدى ۋارقىراپ_ ! توختا_ 
  ماۋۇ مهھبۇس سىرتقا چىقىدىغاندا نېمه دېدى؟ _ 

  : ئۇنىڭ سۇئال شهكلىدىكى بۇيرۇقىغا رابىيه قادىرمۇ سۇئال قايتۇرۇپ
قۇالقلىرىڭغا پاختا تىقىۋالدىڭمۇ؟ بۇ سۆزنى ساڭا تهرجىمه قىلىپ بېرىشىم _ 

  .دېدى مهغرۇر قىياپهتته_ كېرەكمىدى؟ 
  :ېچىشقا باشلىدى يې شايلىسىنى چ

سهن ھهرقانچه قاۋۇل بولساڭمۇ، ھهتتا شىر، يولۋاسالردەك كۈچلۈك بولۇپ _ 
كهتسهڭمۇ، سهن يهنىال مېنىڭ قولۇمدا ، مېنىڭ قهپىزىمنىڭ ئىچىدە، سهن مېنىڭ 

 كۆزۈڭدە -سهن بىلىپ قېلىشىڭ كېرەككى، قامچامنى باش ! قامچامنىڭ ئاستىدا
  !.سىرتقا چىق! سىناق قىلىپ كۆرىمهن! ئوينىتىمهن
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خىتاي كامىردېشى ئۇنىڭ ئالدىدىن . رابىيه قادىر كارىدورغا چىقتى
ئهسكهردەك قوللىرىنى ئىككى ياققا سالغىنىچه مارشقا دەسسهپ، ئۇ ياقتىن بۇياققا 

ئۇمۇ كامىردېشىنىڭ ئارقىسىدىن ئۇزۇن كارىدورنى بويالپ مېڭىشقا . ئۆتهتتى
ئۇنىڭ ئاغزى بېسىقماي . شىپ كهلمهكتهيې ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئهگى. باشلىدى

  :ۋاتىلدايتتى
ئۇنتۇپ . پات يېقىندا كۆرىسهن تېخى، ساڭا نېمىلهر قۇچاق ئاچىدىغانلىقىنى_ 
بىز ! بىز بۇ يهردە نۇرغۇنلىغان ئىسيانكار ئهركهكلهرنى مۇم قىلىۋەتتۇق! قالما

  !. ھهممىنى قىاللىغان كىشىلهرمىز
ئىشخانىنىڭ ئالدىغا كهلگىنىدە، يې خىتاي ئۇالر شۇنداق مارشقا دەسسهپ بىر 
ھهمدە ئۇنى كامىرغا قايتىپ كېتىشكه ئهمىر . مهھبۇسقا توختاش بۇيرۇغىنى بهردى

  . قىلدى
دېگىنىچه خىتاي مهھبۇس مارشقا دەسسهپ ئارقىغا _ باشلىق ! خوپ_ 
  . بۇرۇلدى

 هنئىشخانىدا ئهرلهر ۋە ئايالالردىن بولۇپ، بېخهتهرلىك ئىدارىسىدىن كهلگ
ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئۇيغۇرالرمۇ بار . كته ئىدىئالته نهپهر خادىم ئۇنى كۈتۈشمه

ال قهدەم بېسىۋاتاتتى،  شۇنداق جىددى ۋە ئهمدىئۇ ئىشخانىغا كىرگىلى . ئىدى
  :مهجبۇرى ھالدا

» باۋداۋ « ئۇالرنىڭ ھهممىسىال ئۇنىڭ . دېدى ئارىدىن بىرى_ ! توختا_ 
  .دېيىشىنى كۈتىشهتتى

ئۇ بىر قهدەم . دېدى ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن يهنه بىرى_ ! ڭغا قايتئارقا_ 
ئارقىغا چېكىنىپ، ئىككى بىلىكىنى جهينهكلهپ قوشتۇرغان ھالدا، دىمىغىنى 

  . ئۈستۈن تۇتۇپ تۇردى
  !. قولۇڭنى تۆۋەن چۈشۈر_ 

بۇ ھهيۋەتلىك، قاتتىق ۋارقىراش بۇيرۇغى ئۇنىڭ قۇالقلىرىنى 
قورقۇنچتىن ئهمهس، بۇيرۇققا . نى تۆۋەن چۈشۈردىئۇ قوللىرى. زىڭىلدىتىۋەتتى

 ئۆزىگه ھۆرمهت ۋە ئۆز ھۆرمىتىنى قوغداش -بهلكى ئۆز. بويسۇنۇپمۇ ئهمهس
» بىز غهلبه قىلدۇق «  بىرىگه -ئۇالر بىر . يۈزىسىدىن شۇنداق قىلدى

ئىشهنچىسى بىلهن قارىشىۋالغاندىن كېيىن، بىر ئهركىشى ئۇنىڭغا ئاتىدارچىلىق 
اندەك، سىلىق ئاۋازدا، خۇددى ياۋا ئاتنى كۆندۈرمهكچى بولۇۋاتقان قىلىۋاتق
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ئۇالر ئاخىرى ئۇنى باش . دېدى پهپىلهپ_ ! دېگىن» باۋداۋ «  سهن ئهمدى_  
  . ئهگدۈرگهنلىكلىرىدىن مهمنۇن ئىدى

  :پۈتۈنلهي تهمكىن ۋە مهغرۇر ھالدا جاۋاپ بهردى رابىيه قادىر
ە يۈدۈپ، كۆتۈرۈپ بۇ يهرگه ئهكهلسهڭمۇ، مهن سهن ئۆزەڭ مېنى ئۆشنهڭد_ 

بۇ ئىشخانىدا مهن . پۈتۈن كۈن مۇشۇنداق ئۆرە تۇرااليمهن. بۇ سۆزنى دېمهيمهن
-سهنلهر ئهكى. مهن بۇ يهرگه ئۆزلىگىمدىن كېلىپ قالمىدىم! يالغۇز گۇناھسىز

» باۋداۋ « بۇ يهردىكى ھهممهڭ دۆت، كالۋاالرمۇ؟ نېمىشكه دائىم مېنىڭ ! لىشتىڭ
  !. دېيىشىمنى تهلهپ قىلىشىسهن

قوللىرىنى گهجگىسىگه _  ئۇالرنىڭ قاپ ئوتتۇرىدا ئولتۇرغان بىر خىتاي 
ولتۇرغىنىدىن قارىغاندا ئگېرەلهشتۈرۈپ، ئورۇندۇققا بىر ئاز تاشالنغان ھالدا 

  :بهلكىم ئۇ ئاساسى مهسئۇل بولسا كېرەك، ئۇنىڭغا رۇخسهت قىلىپ
  .دېدى_ ! كىر_ 

  : پاي يې ئۇنى تىلالپ تۇرۇپ تۈزەتمهكچى بولدى ئايال گۇندى
  !. ئۆزەڭنى رۇسالپ تۇر! ھهي لهنىتى_ 

  :يې نىڭ سۆزىگه تهئهددى بىلهن جاۋاپ قايتۇردى ئۇ
سهن جهزمهن ئۆزەڭنىڭ ! نېمىشكه پۈتۈن كۈن توختىماي قاۋايسهن_ 

داق شۇنىڭ ئۈچۈن ماڭا مۇن. لېكىن مهن يهنىال ئادەم. ئادىمىلىكىڭنى يوقىتىپسهن
قېنى سهندىكى باشقا ئايالالرغا بولغان ھۆرمهت؟ ئايال كىشى ! قىلىشقا ھهققىڭ يوق

سهن ۋارقىراشلىرىڭ بىلهن مېنى ! نى سهن بىلمهيسهنئىكهنلىكىبولۇشنىڭ نېمه 
مهن سېنى شۇنداق ئۇزۇن ۋارقىرىتااليمهنكى، . ھهرگىزمۇ بىلىپ يېتهلمهيسهن

  !. ۋارقىراپ گېلىڭ يىرتىلىپ كېتىدۇ
  ىقى ئوتتۇرىدا ئولتۇرغان باش مهسۇل گۇندىپاي يې نى تېنچالندۇرۇپ ھېل
  :دېدى ۋە_ بهس ! بولدى_ 
كېيىن ئۇ يې غا . دەپ بۇيرۇق قىلىدى_ ئۇنىڭغا ئورۇندۇق ئهكىلىپ بهر _ 

  :كهسكىن بۇيرۇق بېرىپ
ڭىز لىقىسىز قايتىپ چىقسىڭىز بولىدۇ ھهمدە بۇ يهردە ئۇنداق ۋارقىرىماس_ 
  .دېدى_ كېرەك 

  :بىر ئازدىن كېيىن باش مهسئۇل سۆزگه كىرىشتى
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قانداق تۇرىۋاتىسهن؟ ياخشى ئۇخلىدىڭمۇ؟ تهبىئىكى، سهن ۋە مهن ! رابىيه_ 
بىز سېنى . سهن بىزنى ياخشى تونۇيسهن. ئىككىلىمىز ياخشى ھهمكارلىشااليمىز_ 

. مىزبىز پهقهتال بۇيرۇقنى ئىجرا قىلى. قولغا ئالمىدۇق ۋە بۇ يهرگه ئهكهلمىدۇق
سهن يهنه ئاۋالقىدەكال داۋامالشتۇرساڭ، باشقا مهھبۇسالرنىمۇ باشقۇرالماي 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا قاتىلالرمۇ، زەھهرلىك چېكىملىك ئهتكهسچىلىرىمۇ . قالىمىز
بىز قهتئى ئىشىنىمىزكى، سهن ياخشى بىر . ۋە تۈرلۈك ئهيىپلىك جىنايهتچىلهر بار

ئهلۋەتتىكى، بىز سېنىڭ . ىشالرنى قىلغانسهن ھازىرغىچه نۇرغۇن ياخشى ئ. ئايال
ئارزۇ قىلىمىزكى، تهكشۈرۈش . تۈرمىگه كىرىپ قالغىنىڭىدىن مهمنۇن ئهمهسمىز

شۇمۇ ئېنىقكى، بۇ . جهريانىدا سېنىڭ گۇناھسىز بولۇپ ئىسپاتلىنىشىڭ كېرەك
 -بۇ يهردە نۇرغۇن قىيىن . يهردىكى گۇندىپايالرنىڭ ساڭا قىلغانلىرىنى ھار ئالما

 مهھبۇسالرنى سىياسىلېكىن ئۇالرمۇ ھهقلىقكى، . تاق، زۇلۇمالر مهۋجۇتقىس
  . ئهشۇنداق قاتتىق قوللۇق بىلهنال باشقۇرۇپ تۇرااليدۇ

ئۇنىڭ سۆزلىرىنىڭ ئاخىرى ئۈزۈلمهيتتى ۋە ئۇنىڭ . ئۇ شۇنداق سۆزلهيتتى
 رابىيه قادىر ئۇنى تىڭشاپ. تۈگىمهس پارىڭى كىشىنىڭ قۇالقلىرىنى زىڭىلدىتاتتى
ئۇنىڭ سۆزلىرى يهنه داۋام . ئولتۇرۇپ ئۇخالپ قالغىلى تاسال قالغان ئىدى

 :ئهتمهكته
ئهگهر كىمدۇر بىرى سېنى تىللىسا، ياكى ئۇرسا، سېنىڭ ئىززىتىڭ، سېنىڭ _ 

. سهن چوقۇم بىزگه ئېيتىشىڭ كېرەك. كىشىلىك ھوقۇقۇڭ زېدىلهنگهن بولىدۇ
. دوختۇرخانىغا ئاپىرىشى الزىمئهگهر سهن ساقسىز بولۇپ قالساڭ، ئۇالر سېنى 

ساڭا پاكىز . ئهكسىچه بولغاندا، بۇالرنىڭ ئۈستىدىن شىكايهت قىالاليسهن
بولمىغان، ياكى مهينهترەك تاماق بهرسه، بۇ چۈشىنىشلىك، تۈرمىمىز ئانچه 

شۇنىڭ ئۈچۈنال . بۇ يهردە نۇرغۇن يېتهرسىزلىكلهر مهۋجۇت. پاكىزمۇ ئهمهس
_ بىز ساڭا . ندا ساڭا ئاالھىدە ھۆرمهت كۆرسىتىۋاتىمىزباشقا مهھبۇسالرغا قارىغا

لېكىن سهن بۇ يهرگه كهلگىلى . پهقهت ئۈچ ئادەم ئۈچۈنال چوڭ بىر كامىرنى بهردۇق
سهن .  كۈندۈز ئۆتمهيتۇرۇپال سهن نۇرغۇن ماجرا چىقاردىڭ- تېخى بىر كېچه 

ىدە شۇنى بىلىشىڭ كېرەككى، ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان جىنايهتچىمۇ تۈرم
ئۆتۈنۈپ . دېگهن سۆزنى ئېيتىشىقا مهجبۇر» باۋداۋ « قاراۋۇلالرغا، گۇندىپايالرغا 

  !.قاالي، بىز بىلهن ھهمكارالشقىن
رابىيه قادىرمۇ قارشى تهرەپنىڭ سۆز ئويۇنلىرىغا ماسلىشىپ، ئىپادە 
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دەيمهن دەپ » باۋداۋ « بىراق . بولىدۇ، مهن سىلهر بىلهن ھهمكارلىشاي_ 
. چۈنكى مهن بۇ سۆزنى تۈنۈگۈندىن باشالپ يامان كۆرمهكتىمهن. تالمايمهنئېي

مهن . مېنى چۈشىنىشىڭنى ئۆتۈنىمهنكى، مهن بۇ سۆز بىلهن چاخچاقلىشالمايمهن
 دەپ ھېس -چۈنكى مهن ئۆزەمنى بىر مهھبۇس. بۇنى قوبۇل قىاللمايمهن

قامچىلىرى بىلهن سهن گۇندىپايلىرىڭغا ئېيت، ئۇالر مېنى ھېچقاچان . قىلمايمهن
مهن بىلهن مهشغۇل بولىدىغان كىشى مېنىمۇ ئوخشاش ئورۇندا . باشقۇرالمايدۇ

ئهكسىچه بولغاندا بىز . كۆرۈشى، ئۆزىمۇ ئادەمدەك بولۇشى كېرەك
  .چۈشىنىشهلمهيمىز، ھهمكارلىشالمايمىز

ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدىن بىلىنىپ تۇراتتىكى، رابىيه قادىرنىڭ ئېيتقانلىرى 
 ئۇنى سۆزدىن توختىتىپ لىقىئۇالرنىڭ ياقتۇرماس. ه ياقمىغان ئىدىھېچ بىرىگ
  :قااللمىدى

يهنه . سهن ئېيتىۋاتىسهنكى، سهنلهر پهقهتال بۇيرۇقنى ئىجرا قىلىشىسهنكهن_ 
بولىدۇ، . ئېيتىۋاتىسهنكى، مېنىڭ گۇناھسىز بولۇپ چىقىشىمنى ئارزۇ قىلىسهنكهن

كىز ماددىلىق تۈرمه مهن سىلهرنىڭ ئهللىك سهك. مهن ھهمكارلىشاي
مهن بۇ نىزامالرنى . مېنى ئارامىمدا قويۇڭالر. نىزاملىرىڭالرنى ئوقۇپ كۆردۈم

بۇ يهردىكى گۇندىپايالرنىڭ . ھهركۈنى يادقا ئوقۇپ بېرىشنى خالىمايمهن
مهن سىلهرنىڭ چۈشىنىشىڭالر . بىرىنىڭمۇ قىلىقلىرىنى قوبۇل كۆرمهيمهن
تۈنۈگۈن كېچه تاڭ ئاتقۇچىلىك، . نبىلهنمۇ ھېساپلىشىپ گهپ قىلىۋاتىمه

ئادەملىرىڭالر .  پهرياتلىرىنى ئاڭالپ چىقتىم-ئىسكهنجىگه ئېلىنغانالرنىڭ ناله 
  . ئادەم ئۇرۇشتىن توختىشى كېرەك

  :باش مهسئۇل ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭالپ بهكال ھه يران قالغان قىياپهتته
 دېدى ۋە رابىيه _ئادەم ئۇرامدىكهن؟ راستىنال؟ ياق، بۇ مۇمكىن ئهمهس _ 

  : داۋام قىلدىكۆرسۈتۈپقادىرنىڭ سۆزلىرىدىن مهمنۇن بولغاندەك ئىپادە 
سهن باي، پۇلۇڭ كۆپ، . مېنىڭ سۆزلىرىمنى قوبۇل قىلىپ ياخشى قىلدىڭ_ 

  . ئۆزەڭ خالىغانچه تاماق سېتىۋالساڭ بولىدۇ
. دېيىشنى تهلهپ قىلمىدى» باۋداۋ « شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭدىن ھېچكىم 

. نىڭغا ھهپتىدە بىر قېتىم تۈرمه ھويلىسىدا ھاۋالىنىشقا رۇخسهت قىلىندىئۇ
بىراق باشقا مهھبۇسالرنىڭ ئۇنىڭ بىلهن ساالملىشىشى، ئۇنىڭغا يېقىنراق 
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دىكى تامدا كىچىك بىر دېرىزە، بىر دانه ئاددى سوراقخانىنىڭ ئوڭ تهرىپى
مۇشۇ . سوراقخانا شۇنچىلىك ئاددى. سوراق شىرەسى ۋە بىر ئورۇندۇق

.  كۈندۈزدىن بېرى سوراق قىلىنماقتا- سوراقخانىدا رابىيه قادىر ئۇدا ئۈچ كېچه 
ئىككى نهپهر ئۇيغۇر سوراقچى، ئىككى نهپهر خىتاي . ئۇخالشقا رۇخسهت يوق

تۆرت نهپهر سوراقچى بىر گۇرۇپ، ھهر قېتىملىق سوراق ئالته _ سوراقچى 
ھهر ئالته سائهتته بىر گۇرۇپ سوراقچىالر ئالمىشىپ، . سائهت داۋاملىشىدۇ

كىمدۇر بىرى ئۇنى ! ئۇ مۈگدەپ قالىدۇ. كېچىنى كۈندۈزگه ئۇالپ سوراق قىلىشىدۇ
  !. يهنه سۇئال، يهنه سوراق! دىخمىرالپ ئويغىتىدۇ 

بالىسى ئهشۇنداق كۈن تۇتۇپ ئۇخلىتىلمىسا، ياكى ئۇخالشقا ئهگهر ئادەم 
. ئىمكان بېرىلمىسه، ئۇ چاغدا ئۇ جهزمهنكى يېرىم ئۇيقىدا سۆزلهۋېرىدىغان گهپ

 ئارا بىرلىشىپ، تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن بولمىغان - رىئاللىق بىلهن چۈش ئۆز 
. ايرىلىدۇبىردىنال چۈش بىلهن رىئاللىق يهنه ئ. بىر ھالهت ھۆكۈم سۈرىدۇ

ماداردىن . ئادەمنىڭ مېڭىسى ئاللىبۇرۇن ئۇخالپ بولىدۇ، لېكىن گهۋدە سوراقتا
شۇ .  تۇمان ئىچىدە جاۋاپ بېرىدۇ-كهتكهن، پۈكۈلگهن جىسىم سوراقالرغا گۈگۈم 

تهرىقىدە ئۇيقۇ بېرىلمهي ئون بهش، يىگىرمه كۈنلهپ سوراق قىلىنغان مهھبۇس 
مۇشۇ ئۇسۇل بىلهن . ىگه ئىقرار بولىدۇنېمىنى سورىسا جاۋاپ بېرىدۇ، ھهمم

سوراق قىلىنىپ دىلو تۇرغۇزۇلغان نۇرغۇن بىگۇناھ كىشىلهر ئۆلۈمگه مهھكۇم 
  . بولىدۇ

ى ئاۋاز بىلهن ۋارقىراپ، بىردە تۆۋەن ئاۋازدا يوقۇرسوراقچىنىڭ بىردە 
سۆزلىشىدىكى ئاۋاز دولقۇنلىرى، ئۇخالپ قېلىۋاتقان مېڭىنى ئهللهيلهپ، ئهگهر 

  :ئهگهر. ئازال سىلىق سۆزلىسىال، كىشى ئۇنىڭغا ئۈزلۈكسىز ماسلىشىدۇبىر 
دەپ سۇئال قويســـــا        _ سهن بىر كىمنى ئۆلتۈرىۋەتتىڭ، شۇنداقمۇ؟ _ 

_  
دە،  ھهئه، _  دېگهن جاۋاپ مېڭىدە ئورۇن ئالىـــدۇ - ق بولغان بولسا كېرەك ا شۇند

 سوراقالر، ئۇيقۇلۇقتا - ۇئال س.  دەپ ئىقرار قىلىدۇ-مهن ئادەم ئۆلتۈرگهن 
كېيىن سوراق ئاخىرلىشىپ، دىلو . بېرىلگهن جاۋاپالر لىنتىگه ئېلىنىدۇ

ئۇ سوراق جهريانىدا . گه قايتا ئاڭلىتىلىدۇ» جىنايهتچى « تۇرغۇزىلىدىغاندا 



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 290 

! سهن دۆلهتنىڭ مهخپىيهتلىگىنى چهتئهلگه يولالپ بهردىڭ! رابىيه قادىر_ 
  ... بۆلگۈنچى ئۇنسۇر، شۇنداقمۇ؟مىللىسېنىڭ يولدىشىڭ .. شۇنداقمۇ؟

  . مهن بۇ سۇئالالرغا جاۋاپ بهرمىدىم، ماڭا ھېچكىم بۇنداق سۇئال قويمىدى_ 
  !ىڭ جاۋابىڭلىنتىدىكى سېن_ 

....  

....  
  جىنايهتچىنى . تۇرغۇزىدۇ دىلو  قوللىنىپ  ئۇسۇل  ئهشۇنداق   سوراقچىالر

. ئۇالر مۇكاپات ئالىدۇ. ى ئۈچۈن ئۇالرغا بايرام بولىدۇ» ئىقرار قىلدۇرغانلىق « 
  !ئۇنىڭ بهدىلىگه بىر ئىنسان ھاياتىدىن ئايرىلىدۇ

 سائهت توققۇزدا رابىيه قادىرنى ھهر ئهتىگىنى. سوراق شۇنداق داۋامالشماقتا
سوراقخانىغا ئېلىپ چىقىدۇ، ئاخشىمى سائهت سهككىزلهردە كامىرغا قايتۇرۇپ 

سوراقخانىنىڭ بىرىدە ئىگىز . سوراقخانىالر بىر بىرىدىن قورقۇنۇچلۇق. ئهكىرىدۇ
 قوللىرى كىشهن - ئورۇندۇق بولۇپ، ئۇرۇندۇقنىڭ يۆلهنچۈگىگه، ئادەمنىڭ پۇت 

  !تامالردا قېتىپ كهتكهن قان داغلىرى.  باغلىنىدۇبىلهن مهھكهم
 - رابىيه قادىرنىڭ ئالدىدىكى قاتار تىزىلغان سوراق شىرەسىدە بهزىدە ئـۈچ 

ياندىكى بىر .  ئونغىچه سوراقچى ئولتۇرىشىدۇ-تۆرت نهپهر، بهزىدە سهككىز 
 شىرەگه يالتىراپ تۇرغان قىيناش ئهسۋاپلىرى تىزىلغان، تۈرلۈك توك ئۆتكۈزۈش

  !ئهسۋاپلىرى
  : سوراقچى يهنه باشلىدى

رابىيه قادىر، سېنى بۇ يهرگه كىم قاماپ قويدى؟ سهن ئۆز قولۇڭ بىلهن _ 
. سهن قابىلىيهتلىك، سهن ئهقىللىق، سهن جهسۇر، قورقۇمسىز! ئۆزەڭگه قىلدىڭ

 سىياسىنېمىشكه ! لېكىن سهن ئۆز تىجارىتىڭنى قىلىۋېرىشىڭ كېرەك ئىدى
بىز قارار بېرىشىڭنى . نېمىشكه بالىلىرىڭنى ئويلىمىدىڭ؟! ڭئىشالرغا ئارىالشتى

  !.  ئاندىن بۇ يهردىن دەرھال كېتىسهن! كۈتىمىز
ئۇ . رابىيه قادىر ئۆزى ماڭىدىغان يولنى ئاللىبۇرۇن تالالپ بولغان ئىدى

ئۇ گهپنىڭ دەل نىگىزىنى ئېيتتى ۋە . قارارىنى ئاللىبۇرۇن بېرىپ بولغان ئىدى
  : داۋام ئهتتى جاۋاپالر-سۇئال
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بۇ يهردە مهن ئۈچۈن بىر ! سهنلهر ۋاقىتلىرىڭنى نېمىشكه زايه قىلىشىسهن_ 
بهلكى يىگىرمه مىليوندىن ئارتۇق بىر مىللهت ئۈچۈن، . ئىش بولۇۋاتقىنى يوق

مهن بۇ يهرگه ئۆزەم ئۈچۈن كىرىپ ! پۈتۈن بىر خهلق ئۈچۈن بولۇۋاتىدۇ
  !.قالمىدىم

هن كىتاپالرنى بهك كۆپ ئوقۇپ كهتسهڭ س! سهن نهقهدەر خىيالپهرەست_ 
سېنىڭ ئىشىڭ پۈتتى، ! سهن ھازىرنىڭ ئۆزىدىال تۈگهشتىڭ! ئهپسۇس! كېرەك

سهن شۇنى بىلىپ قالكى، بۇ تۈرمىدە ساڭا ئوخشاش نۇرغۇنلىغان نادان، تهلۋىلهر 
بىز ئۇالرنىڭ سۆڭهكلىرىنى مۇشۇ ! چىرىپ كېتىشتى، سېسىپ كىېتىشتى

  !.ۇشۇ شىرەنىڭ ئاستىغا كۆمۈۋەتتۇقئىشىكنىڭ ئارقىسىغا، م
  :سوراق يهنه ئهۋجىگه كۆتىرىلدى

 بۆلگۈنچىلهردىن قانداق ۋەزىپىلهرنى مىللى_ چهتئهلدىكى ئىسيانچى ! ئېيته
تاپشۇرۇۋالدىڭ؟ چهتئهلدىكى قاچقۇن ئۇنسۇرالرنىڭ ئىچىدىكى ئورنۇڭ قانداق؟ 

دىكى قايسى » ىستان  تۈركشهرقى« يولدىشىڭنىڭ چهتئهلدىكى ۋەزىپىسى نېمــــه؟ 
گۇرۇپ، قايسى تهشكىالتالر سهنلهر بىلهن بىرگه ھهرىكهت قىلىدۇ؟ ئۇالرنىڭ 
سانى قانچىلىك؟ سهن قولغا چۈشكهن ۋاقىتتا يېنىڭدىكى ماتىرىيالالرنى قايسى 
رەۋىشته، قهيهردىن توپلىغان ئىدىڭ؟ مهقسىدىڭ نېمه ئىدى؟ چهتئهلدىكى ئهكسىل 

تلىرىغا پۇللىرىڭدىن قانچىلىك ئىشلىتىشكه يول ئىنقىالپچى ئۇيغۇر تهشكىال
  . قويدۇڭ؟ سهن ئۆزەڭ قايسى تهشكىالتنى قۇرۇپ چىقتىڭ؟

  : ئۇ، سوئالالرغا تهرتىپ بىلهن جاۋاپ بېرەتتى
مهن قانۇنغا خىالپ ئىش . ياق، مهن ھېچقانداق تهشكىالت قۇرمىدىم_ 
  .ىدۇ سىدىق چهتئهلدە رادىيودا خىزمهت قىل–يولدىشىم . قىلمىدىم

  . ئۇنداقتا سهن كىم؟_ 
ئۆز تىجارىتىنى قىلىپ، تېنچ كېتىۋاتقان بىر ! مهن رابىيه قادىر بولىمهن_ 
ن سهن باياتىن مېنىڭ مهقسىدىمنى، غايهمنى بىلمهكچى بولۇپ سوراق قىلغا. ئايال
  ! .سۇئاللىرىرىڭغا تولۇق جاۋاپ بهرمهكچىمهن! ئىدىڭ

دىكى يىغىن » ى يىغىن زالى خهلق ۋەكىللىر« ئۇ، سوراقچىغا بهئهينى 
  .ى كهيپىياتتا سۆزلىمهكته ئىدىيوقۇرقاتناشچىلىرىغا  سۆزلىگهندەك 

  
سوراق داۋاملىشىۋاتقان كۈنلهردە ئۇنىڭ ئۆيلىرى ئاختۇرۇلۇپ، ھهربىر 
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  .بۇ ئادەم كىم؟ ئاۋۇ ئارقىدىكى كىم؟_ 
بۇ گېزىتلهرنى نېمىشكه پوچتا بىلهن يوللىماقچى _ بىردە پهدە يۆتكىلهتتى

  .بولغانتىڭ؟
  : ئۇ، ھهربىر سۇئالغا سهگهكلىك بىلهن جاۋاپ بېرەتتى

بۇ گېزىتلهردە ئېالن قىلىنغىنى پۈتۈنلهي راست، توغرا نهرسىلهر _ 
شۇڭا يولدىشىمنىمۇ ۋەتىنىمىزدە نېمىلهرنىڭ . نى ھهممىمىز بىلىمىزئىكهنلىكى

بۇ گېزىتلهرنى ھهربىر . بولۇپ ئۆتكهنلىگىنىى بىلسۇن دېگهن مهقسهتته ئىدىم
بۇ . چهتئهللىك كوچىدىن سېتىپ ئاالاليدۇ ۋە چهتئهلگه ئېلىپ كېتهلهيدۇ

  !قانداقالرچه دۆلهتنىڭ مهخپىيهتلىگى بولسۇن؟
  :جاۋاپلىرىنى توغرا تاپمىغان سوراقچى يهنه سۆز يورغىلىتاتتىئۇنىڭ 

بۇ دۆلهت مهخپىيهتلىگىنى چهتئهلگه نېمىشكه يوللىماقچى ئىدىڭ؟ ئۇالر _ 
  . قايسى ۋاسته بىلهن سېنىڭ بۇ يهردە تهشكىالت قۇرۇشۇڭنى ئۈگهتتى؟

ماقچى مېنىڭ ئامېرىكا بىلهن ئاالقهم يوق، مهن پهقهتال ئهمهلىيهتنى تونۇشتۇر_ 
  .ئىدىم

خىتاي سوراقچى ئۇنىڭدىن بىرال نهرسىنى تهكرار سوراۋەرگهنلىگى ئۈچۈن، 
سوراق بهزەن كۈنلىرى سهككىز سائهتلهپ، . كىيىن ئۇيغۇر سوراقچىنى ئهۋەتىشتى

ئۇالر ئىقرار قىلدۇرۇش . بهزەن كۈنلىرى ئون تۆرت سائهتلهپ داۋام قىالتتى
لالنسا، رابىيه قادىرمۇ تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن سوراقتا قانداق بىر تاكتىكىنى قو
بىر نهپهر ئۇيغۇر سوراقچى خۇدىنى . ئۈچۈن شۇنداق ئۇسۇلنى ئىشلىتهتتى

يوقاتقان ھالدا ئۇنىڭ كىكىرتىگىدىن بوغماقچى بولغىنىدا، باشقىالر سوراقچىنىڭ 
ئۇنىڭ گۈرەن تومۇرلىرى ئېتىلىپ . قولىنى كهينىگه قايرىپ تۇتىۋېلىشتى

مهن سېنڭ _ ئۇ غهزەپ بىلهن تىترەپ . پۈپ كهتكهن ئىدىكېتىدىغاندەك كۆ
 دەپ ۋارقىرايتتى، قاتتىق -! بىرلهپ سۇغۇرۇپ تاشاليمهن- تىرناقلىرىڭنى بىر
  .تهھدىد سېلىپ

كهچقۇرۇن رابىيه قادىر سوراقتىن قايتىپ سوالقخانىغا كىرگهندە بولسا، 
 -، ھاقارەتلـهپ گۇندىپايالرنىڭ ئاجىز، ئامالسىز مهھبۇسالرنى ئۇرۇپ، قىيناپ

تىلالپ، خورلىغانلىرىنى، مهھبۇسالرنىڭ تاياق زەربىدىن داتالپ ئىڭراشلىرىنى 
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 ساناقسىز خورلۇق، ئىسكهنجه، -كىشىنىڭ ئىشهنگۈسى كهلمىگۈدەك سان 
مهھبۇسالرنى بىئارام قىلىدىغان، ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى پاراكهندە قىلىدىغان ئىزىش 

  .ئۇسۇللىرى مهۋجۇت
ەن مهھبۇسالر داق سىمۇت يهردىمۇ ئۇزۇنۇپ يېتىشتىن مهھرۇم، بهز

ئهگهر ئۇالر قىيسىيىپ يېتىشقا . ئولتۇرغان پېتى ئۇخالشقا مهجبۇرلىنىدۇ
  .تهمشهلدىمۇ بولدى، گۇندىپايالرنىڭ تاياقلىرىغا بهنت بولىدۇ

دەپ، قاتتىق ۋارقىرىغىنىنى » قۇتقۇزۇڭالر « رابىيه قادىر بىر ئايالنىڭ 
  . قالدىئاڭالپ 
  !. ئۈستۈڭالردىن ئهرز قىلىمهن! مهن ژۇرنالىست_ 

» ! مانا ئهرز قىله! ياخشى« ئۇ ۋارقىرىغانسىرى ئايال گۇندىپاي ھوزۇرلىنىپ، 
  .دەپ تېخىمۇ قاتتىق ئۇراتتى

يهنه بىر تۇڭگان ئايال مهھبۇس ئهدەپلهنمهكته، ئۇ قاتتىق ئىسكهنجىگه چىداپ 
ئۇنىڭ . ىلگهن تۆمۈر پارچىسىنى يېۋالغان ئىكهنبواللماي، ئايىغىنىڭ چهمىگه بېكىت

قىلمىشىنى بارلىق مهھبۇسالرغا ئىبرەت قلىش ئۈچۈن كارىدورغا بارلىق 
تۇڭگان . مهھبۇسالرنى چىقىرىپ، ئىككى قاسناققا قاتار رەتلىك تۇرغۇزوشتى

ئايالنىڭ ئاغزىدىن چىش پاستىسىنى مهجبۇرى ماڭدۇرۇپ، كىيىن ئۇنىڭ بېشىنى 
، تاغاردىن سامان تۆككهن پهدىدە، كىندىكىدىن قاتتىق قورۇپ تۆۋەن قىلىپ
گۇندىپاي يې . ئۇ قانچه داتلىسا، گۇندىپاي شۇنچىلىك ھوزۇرلىناتتى. سىلكىيتتى

  .مۇشتۇم بىلهن تېخىمۇ قاتتىق ئۇراتتى
مهھبۇسالر بۇ ھالغا تاقهت قىلىشالماي يۈزلىرىنى ئۆرىۋېلىشسا، باشلىرىنى 

سهنلهرمۇ بۇنى كۆرىشىسهن ! بېشىڭنى كۆتىرىش_ ىپاي تۆۋەن سېلىۋېلىشسا، گۇد
  .  دەپ بۇيرۇق بېرەتتى-

  : پۈتۈن كۈن  ھېلىقى تۇنگان ئايال كامىر، كامىرنىڭ ئالدىغا ئىرغىنىپ كېلىپ
 - دەپ  ئۆز _ مهن خاتالىق ئۆتكهزدىم، مهن قىلمىشىمغا پۇشمان قىلدىم _ 

نىڭ پۇتلىرىدا ئىشكهل، ئۇ. ئۇ ئىككى مۈك ئىدى. ئۆزىدىن شىكايهت قىالتتى
ئۈچ بۇلۇڭلۇق تۆمۈر چاتقۇ بىلهن ! قوللىرىدا كىشهن، بوينىدا تۆمۈر ھالقا

ئۇ . پۇتلىرىدىكى ئىشكهل، قوللىرىدىكى كىشهن بوينىدىكى ھالقىغا چېتىلغان
بهئهينى نامازدا رۇكۇدىكى كىشىدەك مۈكلىنىپ، پۇتلىرىنى مىڭ تهسلىكته 
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  ! نادامهت! ئاھ
سوراقچىالرنىڭ بىرى پۇرسهت تاپسىال . يه قادىر يهنه سوراقخانىدارابى
يهنه بىرى بولسا، ئۆزىنى . ، ئۇنىڭغا قاتتىق قوللۇق قىلىدۇكۆرسۈتۈپئۆزىنى 

. ، ئۆزىگه رام قىلىدۇكۆرسۈتۈپمۇاليىم، سىلىق، چۈشىنىشلىك ئادەم قىياپىتىدە 
اقچىالرنىڭ بۇ سوراقچىالرنىڭ ئويۇنلىرى، ھهر ئىككىال خىلدىكى سور

  :تهكراراليدىغىنى مۇنداق
 تىزىملىگىنى ئېيتمىساڭ، شىركىتىڭنى -ئهگهر سهن كىشىلهرنىڭ ئىسىم _ 

. بىز ناھايىتى ئۇزۇنغىچه ساڭا دوستانه مۇئامىله قىلدۇق! ۋەيران قىلىۋېتىمىز
بىراق سهن . سهن ھازىر جىنايهتچىلىك چېگرىسىدىن بىر قهدەم ئۆتۈپ كهتتىڭ

  .ڭ، ئىپادە بىلدۈرمىدىڭھېچنىمه ئېتمىدى
 قانداق قىلىمهن، بىلمىگهن ئهمدىمهن بىلىدىغىنىمنى سهنلهرگه ئېتتىمغۇ، _ 

دەيتتى ئۇ ئاۋازىنى _ نهرسىنىڭ نېمىسىنى سهنلهرگه ئېيتىپ بېرەلهيتتىم 
  .كۆتىرىپ

  :سواقچىالرنىڭ بىرى ئۇنى كۆزگه ئىلمىغان ھالدا شۇالرنى ئېيتتى
 قىينىمىغان بولساق، مېنى ھهرگىزمۇ بىز سېنى ھازىرغىچه ئۇرۇپ،_ 

ئهگهر سهن خهلقئارادا تونۇلۇپ كهتمىگهن . ئۇرمايدۇ دەپ خام خىيال قىلمىغىن
شۇنى ئۇنتۇپ . بولساڭ، ئاللىبۇرۇن پاقالچهكلىرىڭنى چېقىۋەتكهن بوالتتۇق

قالمىغىنكى، بۇ تۈرمىنىڭ دەرۋازىسىدىن كىرگهن ھهر قانداق ئادەم ئۆزىنىڭ 
بىز جىنايهتچىلهرنى قانداق سوراق !  ئايرىلغان بولىدۇئىنسانلىىغىدىن

  !. قويىمىزكۆرسۈتۈپقىلىدىغانلىقىمىزنى ئهته ساڭا 
  :يهنه بىرى مۇنۇالرنى قوشۇمچه قىلدى

بۇ بىزنىڭ ! بىز ساڭا سوراقتا ئۇزۇنغىچه يۇمشاق مۇئامىله قىلدۇق_ 
 ھازىردىن دىئهم. جىنايهتچىلهرگه قىلغان تۇنجى قېتىملىق ياخشى مۇئامىلىمىز

  . باشالپ بۇنداق سوراق تۈگىدى
ئۇ، ھهر بىر ئېغىز سۆزلىگىنىدە قوللىرىنى رابىيه قادىرنىڭ كۆزىگه شىلتىپ، 

  .ئۇنىڭ كۆزلىرىگه بارماقلىرىنى تىقىۋېتىدىغاندەك، ئهسهبىلىك قىالتتى
. كېيىنكى كۈنى رابىيه قادىرنى مۇشۇ ئۇزۇن كارىدوردىن ئېلىپ مېڭىشتى

رىلغاندىكى، تهخمىنهن يىگىرمه كۇۋادرات مىتىر كېلىدىغان بىر دوقمۇشتىن قاي



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 295 

بۇ پهرياتمۇ ئۇ تامدىن . دەيتتى رابىيه قادىر پىچىرالپ» ! خۇدا! ئاھ« 
ئۇنىڭ پۇتلىرى ئۆزىگه . ئاڭلىنىپ، بۇ تامدىن ئهكسى سادا قايتۇراتتى

قورقۇنچتىنمۇ ياكى ئهشۇ . ئۇ ئولتۇرغان ئورۇندۇق تىترىمهكته. بويسۇنمايتتى
بېتون تىترىگهندەك _ شقىلىپ يهر  پهرياتنىڭ ئاۋازىدىنمۇ ئى- دەھشهتلىك ناله 

  . بۇ ھال سائهتلهرچه داۋام ئهتتى. بىلىنهتتى
  :ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرغان ئۇيغۇر سوراقچى زۇۋان سۈرمهكته

  . قانداق، ئاڭلىدىڭمۇ؟ بۇ دېگهن بىز ھهر كۈنى ئاڭالپ تۇرىدىغان مۇزىكا
  .كۈلىشهتتىئۇيغۇر سوراقچىنىڭ ئېيتقانلىرىدىن ھوزۇرالنغان باشقا خىتايالر 

يهنه بىر سوراقچى . ئېيتىلىۋاتقان ھهر بىر سۆزنى ئايال كاتىپ يازاتتى
  :داپرۇس قىلىشقا باشلىدى

ئاڭلىدىڭمۇ؟ ھهر قانداق ساغالم، كۈچلۈك ئادەممۇ بۇ يهردە ئىككى پۈك 
سهن كىم ئىدىڭ زادى؟ قاراپ باقه يۈزۈڭگه، تاياقنىڭ تېۋىشىنى . بولىدۇ

يۈزلىرىڭ ساماندەك ! تىرىپ كېتهمدۇ كىشىئاڭلىغانغىمۇ شۇنچىلىك تا
  !. سارغىيىپ، قهغهزدەك تاتىرىپ كېتىپتىغۇ

. ئۇ ئۆزىنى يىنىك پاختىدەك ھېس قىالتتى. ئۇ، پۈتۈن كۈچىنى يوقاتقان ئىدى
مهھبۇسالرغا . ئۇ بۇرۇنقى رابىيه ئهمهس، بۇرۇنقى رابىيه ئۇنى تاشلىۋەتكهندەك

قانداق ئۇسۇل بىلهن ئۇالرنى . ماللىماقتاقىلىنغان ئىسكهنجه ئۇنىڭ يۈرىگىنى قا
  . قىينىغاندۇر ھه؟

سوراقچى بېشىنى ئاستا كۆتۈرۈپ رابىيه قادىرغا تىكىلىۋىدى، ئۇ بىر ئاز 
  .ئارقىغا داجىدى

بىر ئازدىن كېيىن ئۇالر ئىسكهنجىگه ئېلىنغان ئىككى نهپهر ئادەمنى كارىدورغا 
تهخمىنهن يىگىرمه، يىگىرمه بهش ئۇالر . ئېلىپ چىقىپ رابىيه قادىرغا كۆرسهتتى
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پۈتۈنلهي ئىششىپ، ئېتىلىپ . يهنه بىرىنىڭ يۈزلىرىنى كۆرگىلى بولمايتتى
 -ئۇنىڭ جاۋغايلىرىدىن ئۇيۇل . يۈزلىرىدىن قان تهپچىرەيتتى. كېتىدىغاندەك

  . ئۇيۇل قان قۇيۇالتتى
شۇ ئهسنادا سوراقچىنىڭ . ھهر بىرىنى ئىككى گۇندىپاي قولتۇقتىن يۆلىۋالغان

  :ۈزىسىدىن مۇنداق دېدىبىرى خورالش ي
كۆردۈڭمۇ؟ سېنىڭ قهھرىمانلىرىڭ قانداق كۆرۈنىۋاتىدۇ؟ !  رابىيه قادىر_ 

ئۇالر ئهسلىدە سېنىڭ مىللىتىڭنى، خهلقىڭنى ئازات ! قارا بۇ قهھرىمانلىرىڭغا
  !. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھاياتىنى قۇتقۇزۇپ باقسۇنچۇئهمدى. قىلماقچى بولۇشقان

لغا ئالغاندىن كېيىن، ھېلىقى يۈزلىرى كۆكىرىپ سوراقچى ئۇنىڭ نامىنى تى
  .يهنه بىرى بولسا ھالسىز ئىدى. ئىششىپ كهتكهن يىگىت بېشىنى كۆتهردى

_ ! سىز بۇ يهرگه نېمىشكه كهلدىڭىز؟ جېنىم ئانـا! ساالم ھۆرمهتلىك ئانا_ 
  .دېدى ۋە ئاستا ئىككى قولىنى ئىگىز كۆتىرىپ

ئۇ . دەپال ماغدۇرىدىن كهتتى_ لدۇق بىز بۇ يهرگه سىلهر ئۈچۈن كىرىپ قا_ 
بىر گۇندىپاي ئۇنىڭ گهجگىسىدىن تۇتۇپ، بېشىنى ئۈستۈن . پۈكۈلگهن ئىدى

  :سوراقچىنىڭ بىرى چاال ئۆلۈك يىگىتكه. قىلدى
دېدى _ بۈگۈن ئۈچۈن يېتهرلىك خاپىلىق تارتتىڭ، ئهته يهنه كۆرىشىمىز 

  .زەھهرخهندىلىك بىلهن
ى قىلدى ۋە رابىيه يوقۇرن تۇتۇپ بېشىنى يهنه بىر يىگىتنىڭ گهجگىسىدى

قادىرغا كۆرسهتكهندىن كىيىن، ئۇالرنى خۇددى ئهسكى چاپاننى سۆرىگهندەك 
      . كاردوردا سۆرەپ ئېلىپ كېتىشتى

   ) بهتلهردىن 340-330شۇ ناملىق كىتاپ ( 
  

  )قوشۇمچه ( 
ابىيه ر_ ھۆرمهتلىك مهنىۋىي ئانىمىز، ئىنقىالۋىي رەھبىرىمىز قهھرىمان ئانا 

بهشىرىسىنى -بۇ كىتاۋى ئارقىلىق خىتاي خۇنخورلىرىنىڭ ئهپتى خانىم قادىر 
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مهن بۇ .  پهرياتلىرىنى پۈتۈن دۇنياغا ئاڭالتتى- ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ دات 
چۈنكى مۇشۇ باپالرنى ئوقۇغان كىشى . مهزمۇندا ئارتۇق سۆزلهشنى خالىمىدىم

باغرىنىڭ -رمه ھاياتىنى ياشاپ كۆرگهن بولسا، شۇ تاپتا يۈرەكئهگهر ۋەتهندە تۈ
  . ئېنىقلىقى پارە بولۇپ كېتىۋاتقان- پارە 

ئۇ، بۇ كىتاۋى ئارقىلىق قانلىق لىيۇداۋان تۈرمىسىدە شېهىت قىلىنغان 
ئوبۇلقاسىم يۈسۈپنىڭ، ئابدۇلېهىمىت تالىپنىڭ، ئېدرىسخان ئۆمهرنىڭ، خېلىل 

نىڭ، مهمتىمىن سېيىتنىڭ، ھهسهنجان ) ئىلهام(ت ئالتۇننىڭ، ئىمىنجان مىجى
ئىبراھىمنىڭ، يهنه نۇرغۇنلىغان قهھرىمان يىگىتلهرنىڭ روھلىرىنى 

  ! شاتالندۇرغۇسى
  ! بىز سىزنىڭ ئهتراپىڭىزدا پهرۋانىدەك جان پىدادۇرمىز! ھۆرمهتلىك ئانا

  
43  

   
غلۇپ ۋە كۈچ بۇ كۈن، رابىيه قادىرنىڭ تۈرمىگه قامالغاندىن بۇيانقى ئۆزىنى مه

ھهتتا ئۇنىڭ  سوراقچىالرنىڭ .  قۇدرەتسىز ھېس قىلىۋاتقان تۇنجى كۈنى ئىدى-
ئۇنى بۇ ھالهتكه كهلتۈرۈپ . سۇئاللىرىغا جاۋاپ بهرگۈدەكمۇ مادارى قالمىغان ئىدى

قويۇۋاتقىنى، ئۇنىڭ ھېلىقى ئىككى نهپهر يىگىتكه قولىدىن ياردەم كهلمىگهنلىكىگه 
 ئۇ ھېلىقى يىگىتلهرگه تىگىۋاتقان تاياقالرغا ئۆزىنى .ئۆكۈنۈشى بولسا كېرەك

تۇتۇپ بېرەلمىگىنى، ئۇالرغا قالقان بولۇپ، ئۇالرنى قاتتىق ئىسكهنجىدىن 
ئۇ ۋۇجۇدىدا ئۇالرنىڭ .  ئۈچۈن ئۆزىنى گۇناھكار ھېس قىالتتىلىقىقوغدىيالمىغان

 . ئىچ ئاغرىقىدىن باشقا ھېچنهرسه قالمىغاندەك سېزەتتى
تلهرنىڭ دەرتلىك ئىڭراشلىرى ھهپته بويى ئۇنىڭ قۇالق ھېلىقى يىگى

ئۇ . ئۇ كېچىلىرى قارا بېسىپ تۈزۈك ئۇخلىيالمايتتى. تۈيىدىن كهتمهيتتى
  !. ئۇ ئاچلىق ئېالن قىلغان ئىدى. تاماقتىنمۇ، ئۇسسۇزلۇقتىنمۇ قالدى

ئۇ تىزىنى مهيدىسىگه . ئۈچ كۈنگىچه ئۇنى سوراقخانىغا ئېلىپ چىقىشتى
سوراقچىالر .  نوقتىغا تىكىلگىنىچه قىمىرلىماي، پۈكۈلۈپ ئولتۇراتتىتىرەپ، بىر

 دەپ يالۋۇرسىمۇ، -تىللىسىمۇ، كۈلدۈرگه سۆزلىسىمۇ، غىدىقلىسىمۇ، سۆزلىگىن
ھهتتا سوراقچىالر ئۇنىڭ كۆزىگه قوللىرىنى . ئۇنىڭ ئۈچۈن بهرىبىر ئىدى
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رمىگه قامالغان كىشىلهر ئۇ ئهينى ۋاقىتتا، قۇرۇلتاي ۋەكىلى چاغلىرىدا، تۈ
بىر يىگىتنىڭ سهبدېشىنى پاش قىلىپ _ . توغرىسىدا كۆپ نهرسىلهرنى ئاڭلىغان

قويماسلىق ئۈچۈن تىلىنى چىشلهپ ئۈزىۋەتكهنلىكى، سوراقچىالرنىڭ ئۇ 
 كقاتارلىق دەھشهتلى... يىگىتنىڭ ئۈچهيلىرىنى سۇغۇرۇپ تاشلىغانلىقى

  . دار بولغان ئىدىئهھۋالالردىن شۇ چاغالردا ئېنىق خهۋەر
لېكىن ئادەمنىڭ بىر ھادىسىنى ئاڭلىغانلىقى بىلهن، ئۆز كۆزى بىلهن كۆرۈشى، 
  . ئۆزى ياشىشى بىر بىرىدىن تولۇق پهرقلىنىپ تۇرىدىغان ئىككى تۈرلۈك ئهھۋال

دەپ زۇۋان سۈرەلمهيدىغان تىلسىز، قايغۇ ـ ئازاپلىق تۇيغۇ ئۇنىڭ ! دات
گۇندىپايالر ئۇنىڭ ئهھۋالىغا دىققهت . ئىدىۋۇجۇدىغا زەھهردەك قۇيۇلماقتا 

  .ئۇ بارغانسىرى يۆلىمىسه ئورنىدىن تۇرالمايدىغان ھالغا كهلدى. قىلمايتتى
ئۇ ئاچلىق ئېالن قىلىپ يهتتىنچى كۈنى يىگىرمىدىن ئارتۇق ئۇيغۇر، خىتاي 

ئۇنىڭ . بولۇپ، بىخهتهرلىك ئىدارىسىنىڭ خادىملىرى كامىرغا كىرىپ كېلىشتى
ئۇ ئىككى قولىنى ئىككى ياققا . پهر كامىردېشى ئۇنى يۆلهپ ئولتۇرغۇزدىئىككى نه

ئارىدىن بىر ئۇيغۇر . تاشالپ، ماغدۇرسىز قوللىرىغا تاينىپ، ئۆزى ئولتۇردى
  :خادىم سۆز ئاچتى

سىز يهتته كۈندىن بۇيان ھېچنىمه يېمىدىڭىز، لېكىن شۇنداق ياخشى _ 
سىز ئون ! تىق بهرداشلىق بېرىپسىزمهن ئوياليمهنكى، سىز قات. كۆرۈنىسىز يهنه

ئهگهر سىز تۈرمىدىن ! سىز نۇرغۇن قىيىنچىلىقالرنى يهڭگهن. بىر بالىنىڭ ئانىسى
بهلكىم سىز ئهمهلگه ئاشۇرماقچى . چىقسىڭىز يهنه نۇرغۇن پۇل تېپىشىڭىز كېرەك

بهلكىم بالىلىرىڭىزنىڭ تويىنى بىرگه ! بولغان يهنه نۇرغۇن ئارزۇلىرىڭىز باردۇر
بهلكىم سۆيۈملۈك يولدىشىڭىز بىلهن، دوستلىرىڭىز بىلهن ! نىغىڭىز باردۇرئوي

ئويالپ بېقىڭا، سىز ئۆز ئوزىڭىزنى ھاالك ! يهنه ئۇچرىشىشنى ئارزۇاليدىغانسىز
قىلىۋەتسىڭىز، سىزنىڭ ئهخالقىڭىزغا ئويغۇن كېلهمدۇ؟ ئارىمىزدا ئىككى نهپهر 

سىز بۇنداق ئۆلۈپ كهتسىڭىز . ۇئۇالر سىزگه گىلىكوزنى  ماڭدۇرىد. دوختۇر بار
  !.بولمايدۇ
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ئۇ ھېلىقى ئادەمگه ئۇنچىقماستىن تىكىلهتتى ۋە ئاغزىغا كهلگهننى دېيىشىپ، 
ئىككى مۈرىسىدە . پىخىلدىشىپ كۈلۈشىۋاتقان باشقا خادىمالرغا قارىتىپ تۈكۈردى

ى ئهمهلدارلىق مهنسهپ بهلگىسى تاقالغان بىر خىتاي قول ئاستىدىكىلهرگه يوقۇر
  :ھېلىقى ئۇيغۇر يهنه سۆزلهيتتى. ېنچ تۇرۇش بۇيرۇغى چۈشۈردىت

بىزدە . بولمىسا ئۆزىڭىزنى قىينىغان بولىسىز! رابىيه قادىر، تاماق يهڭ
  .مهجبۇرى تاماق يىگۈزۈش ئهسۋاپلىرىمۇ بار

ئۇالر مهجبۇرى تاماق يىدۈرۈش ئهسۋاپلىرىنى ئىشلىتىش ئۈچۈن ئۇنىڭ 
  : ئاغىزىنى ئاچتۇرالماي ئاخىرى

بولدى، بىز خاتالىقلىرىمىزنى تۈزىتهيلى، شهرتلىرىڭىزنى ئوتتۇرىغا قويۇڭ _ 
  . دېدى_ 

 - بهلكىم، بىر ئاز بولسىمۇ ئۆزگهرتىشكه كۈچۈم يېتىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس
  . دەيتتى ئۇ ئۈمۈتلىنىپ

ئۇ لهۋلىرىنى بىر ئاز نهملىۋالغاندىن كېيىن بوغۇق ئاۋازدا شهرتلىرىنى 
  :ساناشقا باشلىدى

  .  مېنىڭ خىتاي كامىردېشىم بۇ كامىردىن يوقالسۇن.1
مهن ھهر كۈنى كارىدوردا تهخمىنهن ئون بهش ياكى يىگىرمه ياشالردىكى بىر . 2

قىزنىڭ ئىسكهنجىگه ئۇچراپ ناله قىلغان ئاۋازىنى ئاڭاليمهن، بۈگۈندىن باشالپ 
  .ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلىش، ئۇنى ئازاپالش توختىتىلسۇن

استىڭالردىكىلهر قاتتىق ئۇرۇپ، قىينىغان ھېلىقى ئىككى سىلهرنىڭ قول ئ. 3
ئۇالر ئالدى بىلهن دوختۇرخانىغا ئهۋەتىلىشى . نهپهر يىگىت بىلهن سۆزلىشىمهن

ھهم شۇنىمۇ بىلىشىم كېرەككى، سهنلهر ئۇالرنى قانداق ئهسۋاپالر بىلهن . كېرەك
  .قىيناشتىڭ

  .مېنى سوراق قىلىشتىن توختىشىڭ كېرەك. 4
منى بىلهمدۇ؟ شۇڭا لىقىبالىلىرىم مېنىڭ مۇشۇ تۈرمىدە تۇرىۋاتقانمېنىڭ . 5

بالىلىرىم بىر ئىككى بهت خهت يېزىپ، خېتىدە مېنىڭ لىيۇ داۋان تۈرمىسىدە 
  . منى بىلگهنلىكلىرىنى ئهسكهرتسۇنئىكهنلىكى

ئۇ يهنه بىر ئاز . ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنى ئىككى خادىم خاتىرلىدى
  :شۇمچه قىلدىئويلىنىۋالغاندىن كېيىن قو

»  بىر پىياله سۇيۇق ئاش« _ كۈندۈز–مۇشۇ كارىدوردىكى بىر كامىردا كېچه _ 
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ئهشۇ ئايالنى مېنىڭ يېنىمغا يۆتكهپ .  پهريات قىلىدىغان بىر ئايال بار-دەپ ناله 
ئۇ ئايالنىڭ تهلىۋى ئۈچۈن بىر قانچه قاپ تهييار چۆپ، سېرىق ماي . بېرىسىلهر
ا مېنى تهكشۈرۈش ئۈچۈن بىر تهكشۈرۈش ئۆمىكى ئۇنىڭدىن باشق. بېرىسىلهر

  .يهنه مهن ئادۇكاتىم بىلهن سۆزلىشىمهن. تهشكىللىنىشىنى تهلهپ قىلىمهن
  :ئۇنىڭ سۆزلىرىنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىغان ھېلىقى ئۇيغۇر

بولىدۇ، سىزنىڭ شهرتلىرىڭىز قوبۇل قىالرلىق ئىكهن، بىز بۇ توغۇرلۇق _ 
  .دېدى_ ئويلىشىپ كۆرەيلى 

ئۇالر ئۇنىڭ . ىم سائهتتىن كېيىن ئۇنى بىر سوراقخانىغا ئېلىپ چىقىشتىيېر
سۇيۇق « يهنى ھېلىــــقى  . تهلهپلىرىنىڭ بىر قىسمىنى قوبۇل قىلىشقان ئىدى

خېله . ئامىنهنى ئۇنىڭغا ھهمراھ قىلدىغان بولدى_ دەپ ناله قىلىدىغان ئايال » ئاش 
ى ھېلىقى خىتاي مهھبۇسنى باشقا ئۇنىڭ كامىرىدىك. كۆپ تهييار چۆپمۇ بېرىلدى
ئۇنىڭ تهلىۋى بويىچه بالىلىرىدىن بىر پارچه . بىر كامىرغا يۆتكىۋېتىشتى
  .مهكتۇپمۇ يېتىپ كهلدى

لېكىن سېنى . بىز سېنى ئىزدىمىگهن يهر قالمىدى! سۆيۈملۈك ئاپا« 
 سىدىق ھاجى روزى. بىز قايغۇردۇق، ئۈمىدسىزلهنگهن ئىدۇق. تاپالمىغان ئىدۇق

سهن بىزنىڭ . مىز سهندىن ئهندىشه قىلىپ ئهقلىدىن ئادىشىپ قاالي دېدىئاكى
خهلقىمىزنىڭ _ شۇنداقال سېنى سۆيىدىغان، سهن پهخىرلىنىدىغان . ئانىمىز
بىز ئىشىنىمىزكى، سهن يهنه داۋاملىق جهسۇر، كۈچلۈك ئىكهنلىكىڭنى ! ئانىسى

هتلىگىڭنى ۋە بىزنىڭ سهندىن كۈتىدىغىنىمىز شۇكى، ساالم! كۆرسىتهلهيسهن
  .»! ئۆزەڭنى ئاسرىغىن

خهتنى روشهنگۈل يازغان بولۇپ، باشقىالر ئۆزلىرىنىڭ ئىسىملىرىنى 
  :ئۇ خهتنى ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن بىر خىتاي مۇنداق دېدى. يېزىشقان ئىدى

سىز بىزنىڭ نهقهدەر ئادىل ئىكهنلىكىمىزنى كۆرۈپ تۇرۇپسىز، سىزنى _ 
بالىلىرىڭىز . هستىن بۇ خهتنى سىزگه يهتكۈزدۈقدۈشمهن كۆرمهستىن، يامان كۆرم
  .ھازىر تۈرمه دەرۋازىسىنىڭ ئالدىدا

تۈرمه دەرۋازىسى . ئۇنى يۆلهپ بىر دەرىزىنىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىشتى
لېكىن ئۇالر بهك يىراقتا بولغىنى ئۈچۈن، . ئېچىلىپ، ئۇنىڭ بالىلىرى كۆرۈندى

 ئۇ قولىنى ئاران تهسلىكته .ئۇ بالىلىرىنىڭ يۈزىنى ئوچۇق پهرق ئېتهلمىدى
بالىالرمۇ قول كۆتۈرۈشۈپ ساالم . كۆتۈرۈپ، بالىلىرىغا ساالم بهردى
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. هر گۇندىپاي ئامىنهنى ئۇنىڭ كامىرىغا ئېلىپ كىرىشتىشۇ ئاخشىمى ئىككى نهپ
  :ئۇالرنىڭ بىرى كۈلۈمسىرىگهن ھالدا سورىدى

  .سهن بۇ ئېغىر كېسهلگه قارىياالمسهن؟_ 
  .ھه، قارايمهن_ 

سېنىڭ . بۇ ئايالنىڭ ئاشقازان راك كېسىلى بار، ئۇزۇن ياشىيالمايدۇ_ 
بۇندىن بۇرۇن ئادەم بىز . شهرتىڭنى ئورۇنالش ئۈچۈنال يۆتكهپ كىردۇق

  .ئۇرمىغان، بۇندىن كېيىنمۇ ئۇرمايمىز
  .ئۇالر چىقىپ كېتىشتى

لېكىن ئۇ ئهڭ ئاز بولسىمۇ . ئۇنىڭ تهلهپلىرىنىڭ ھهممىسىنى ئورۇنلىمىدى
  .نهتىجه چىقاردى

ئامىنه دېهقان ئايال بولۇپ، تهخمىنهن ئهللىك ياشالردا، بهش بالىنىڭ 
راتكى، بالىلىرىنىڭ تويىنى قىلغۇدەك ئۇ شۇنچىلىك نام. ئانىسى، ئىلىدىن

ئۇنىڭ كهنتىدىكى نۇرغۇن تۇڭگانالر زەھهرلىك . ئىمكانغىمۇ ئىگه ئهمهس
ال ھهر بىر تېزشۇنچىلىك . چېكىملىك سېتىش بىلهن باي بولۇپ كېتىشكهن

ئامىنهنىڭ ئۈچ ئوغلى .  ئۈچ كىشى چېكهرمهن بولۇپ كهتكهن- ئائىلىدىن ئىككى 
. م چېكىملىك ساتقۇچى جىنايىتى بىلهن قولغا ئېلىنغانھه. شۇالرنىڭ قاتارىدىن

لېكىن ھهر ئاخشىمى ئۇنىڭ تۇڭگان خوشنىسىنىڭ ھويلىسىدا ساقچىالر 
ئامىنه ھهر ئاخشىمى ئۆگزىگه چىقىپ، ئالالھقا ناله قىلىپ . ئولتۇرۇش قىلىشىدۇ
  :ھۆ تارتىپ يىغاليدۇ

  .»! ۇرۇپ بهرئهگهر سهن ئادىل بولساڭ ئوغۇللۇرۇمنى قايت! ئهي خۇدا« 
نى لىقى كۈنگه خهتىرى چوڭىيىۋاتقان-ئۆزلىرى ئۈچۈن ئامىنهنىڭ كۈندىن 

لېكىن . بايقىغان تۇڭگانالر ئۇنىڭغا پۇل بېرىپ جىمىقتۇرۇش تهكلىۋىنى قويۇشىدۇ
ئهمما شۇ ئاخشىمىال . ئۇ پۇلنى ئېلىشنىڭ ئورنىغا ئۇالرنى پاش قىلماقچى بولىدۇ

 قامالغان مهھبۇس ئهسلىدە ئۈچ ئاي ئىچىدە دىلوسى تۈرمىگه. ئامىنه قولغا ئېلىنىدۇ
بىراق ئامىنه ئىككى يېرىم يىلدىن بۇيان . تۇرغۇزۇلۇپ، سوتقا تاپشۇرلۇشى كېرەك

  :كۈن بويى ئۇنىڭ نالىسى ئاڭلىنىپ تۇراتتى. سوراقسىز تۈرمىدە ياتماقتا-سۇئال



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 302 

غمهن نېمىشكه له. ھاياتىمدا بىر قېتىم لهغمهن يهپ باققان بولغىمىتىم« 
  .»! يىيىشتىن مهھرۇم بولدۇم

ئۇ كامىردىكى . ئامىنه قۇرۇپ كهتكهن ئىسكىلىتقىال ئوخشاپ قالغان ئىدى
ئۇ ھاجىتىگه ئۆزى . ھاجهتخانىغا تۆت پۇتلۇق بولۇپ ئۆمىلهپ باراتتى

گۇندىپايالر ھېلىقى تهييار . رابىيه قادىر ئۇنىڭغا ياردەملىشهتتى. ئولتۇرالمايتتى
  . لهن ئۇدۇللۇق ئهكىرىپ بېرەتتىچۆپنى قايناقسۇ بى

ئامىنه بولسا قايناقسۇدا دەملهپ ئىسسىتقان تهييار چۆپنى مهززە قىلىپ 
  :چايناپ تۇرۇپ

 دەپ - ! خۇدا مۇرادىمغا يهتكۈزدى!  ئۆلۈپ كهتسهم جېنىمغا رازىئهمدى_ 
بىر ھهپتىدىن كېيىن ئامىنه ئۆز ھاجىتىگه ئۆزى بارااليدىغان . شۈكرى ئېيتاتتى

  . ئۇنىڭ يۈزلىرىمۇ رەڭ تۈزۈپ قالغان ئىدى.بولدى
  

رابىيه قادىر سوراقخانىدا ئامىنه توغۇرلۇق سۆزلهپ، سوراقچىالرغا ئارام 
  :بهرمهيتتى

نى لىقىسهنلهرنىڭ قانۇنلىرىڭدا نېمىلهرنىڭ بار. مهن سوتقا ئهرىز قىلىمهن_ 
  . مهن ياخشى بىلىمهن

قى كۈنىنى ئۆز ئۆيىدە ئېغىر كېسهلگه گىرىپتار بولغان مهھبۇسنىڭ ئاخىر
ئهشۇنداق ئهھۋال ئاستىدا مهھبۇسنىڭ . ئۆتكۈزۈشكه رۇخسهت قىلىنىدۇ

  :شۇڭا ئۇ كېسىپ ئېيتتى. جىنايىتىنى پۇل بىلهن ھهل قىلىشقىمۇ رۇخسهت
مهن ئامىنهنىڭ قويۇپ بېرىلىشى ئۈچۈن سىلهرگه بىر چهك يېزىپ بېرەي، _ 

  !.ئۇنى قىينىماڭالر
لېكىن ئامىنه . ئامىنهنى ئېلىپ ماڭماقچى بولۇشتىشۇنىڭدىن ئۈچ كۈن كېيىن 

ئۇالر مىڭ تهسلىكته ئۇنى ئاجرىتىپ . رابىيه قادىرغا مهھكهم ئېسىلىۋالغان ئىدى
ئۇ . بىر قانچه سائهتتىن كېيىن ئۇ يهنه قايتىپ كهلدى. ئېلىپ چىقىپ كهتتى

  .بهئهينى ھهيكهلگىال ئوخشاپ قالغان ئىدى
مېنىڭ قايسى ! اماق جازاسى ھۆكۈم قىلىشتىئۇالر ماڭا توققۇز يىللىق ق_ 

دەپ يىغاليتتى ئۇ _ مهن نېمه خاتالىق قىلغان؟ ! گۇناھىم ئۈچۈن شۇنداق قىلىدۇ؟
ئۈچ كۈندىن كېيىن ئۇنى قايتا سىرتقا ئېلىپ ماڭماقچى بولغاندا ئۇ . ناله قىلىپ

ۇندىپاي شۇ ئهسنادا بىر ئۇيغۇر ئايال گ. يهنه رابىيه قادىرغا مهھكهم ئېسىلىۋالدى
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بۇ (  ئۆيۈڭگه قايتىسهن، چۈنكى سېنىڭ جازايىڭنى بىر شىركهتئهمدىسهن _ 
ئهگهر خالىساڭ رابىيه . پۇل تۆلهپ سېتىۋالدى) رابىيه قادىرنىڭ شىركىتى ئىدى 
  .دەپ چاخچاقمۇ قىلدى_ قادىرنىڭ يېنىدا قالساڭمۇ بولىدۇ 

ئۇ رابىيه . ېرەكلىرىنى يىغىشتۇرماقتا ك-ئامىنه شۇنچىلىك ئالدىراش نهرسه 
  . قادىر بىلهن خوشلىشىشنىمۇ ئۇنتۇپ قالغىلى تاسال قالغان ئىدى

  
ئۇ ھېچقانداق . رابىيه قادىر دىققىتىنى يىغىشقا، ئۆزىنى ئاسراشقا تىرىشاتتى

خاتالىق ئۆتكۈزمىگهنلىكى ئۈچۈن، ئاخىرقى سوراقالر تۈگىگهندىن كېيىن 
  . ىپ، تۈرمىدىن قويۇپ بېرىلىدىغانلىقىغا ئىشىنهتتى ئىسپاتلىنلىقىگۇناھسىز

  : تۈرمىگه قامىلىپ قىرىق بهشىنچى كۈنى ئىدى، سوراقچى چاخچاق قىلىپ
بۈگۈن بىزنىڭ سهن بىلهن خوشلىشىدىغان كۈنىمىز، سېنىڭ دەرىجهڭنى _ 

ئاندىن تېخىمۇ قاقاخالپ كۈلۈپ . دېدى رابىيه قادىرغا_ ى قىلىۋەتتۇق يوقۇربهك 
  :قىلدىداۋام 

چۈنكى سهن . ئويلىشىمىزچه سهن ھهقىقهتهن بهخىتلىك ئايالكهنسهن_ 
بىز سېنى . بىز سېنى ئۇرمىدۇق. قىزغىن ۋە يۇمشاقلىق بىلهن سوراق قىلىندىڭ

بۇ ھهقته ئۆز قولۇڭ . بىز ساڭا تهھدىت سالمىدۇق. ھېچنىمىگه مهجبۇرلىمىدۇق
  . بىلهن يازما ئىپادە بىلدۈرىسهن

  : يېزىشقا باشلىدىئۇ قهلهمنى ئېلىپ
ماڭا . سوراقچىالر مېنى ئۇرمىدى، لېكىن روھى جهھهتتىن قاتتىق قىينىدى« 

روھى بېسىم قىلىش يۈزىسىدىن، ئۇالر ئىككى ياش بالىنى قاتتىق قىيناپ 
  .» ئۆلتۈرىۋەتتى 

دېگهن سۆز ئۈستىدە » ئىككى ياش بالىنى ئۆلتۈرىۋەتتى « ئۇنىڭ يازمىسىدىكى 
  :ۆتىرىشتىسوراقچىالر غهۋغا ك

  .ھهر ئىككىلىسى ھايات. ياق، بىز ئۇالرنى ئۆلتۈرىۋەتمىدۇق_  
  :سوراقچىالرنىڭ بىرى دولىسىنى چىقىرىپ ۋارقىرىدى

مهيلى قانداقال بولمىسۇن . نېمه دەپ يازساڭ يېزىۋەر بىز ئۈچۈن بهرىبىر_ 
بىزنىڭ ھهر بىر سۆزلىرىمىزنى . بىز سېنى ئۇرمىغانلىقىمىزغا ئۆزەڭ گۇۋاچى

چۈنكى قاتتىق قول، ئېغىر سوراقالر ! لىگىنىڭىدە بىزنى سېغىنىسهن تېخىئهس
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 شۇنىڭدىن كېيىن ئۇنى ئون كۇۋادىرات مېتىرچه كىچىك يالغۇز كىشىلىك 
كارۋاتتا كىرلىشىپ كهتكهن . كامىردا بىر كىشىلىك تۆمۈر كارۋات. كامىرغا يۆتكىدى
 چۇقۇرچاق بولۇپ، خاال -ارۋاتنىڭ يېنىدا بىر كىچىك ئازگال ك. كونا بىر يوتقان

 چىقىرىندىالر تۆرت كۈنگىچه ئهشۇ - تهرەت . جاي ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ
چۇقۇرچاقتا تۇرۇپ، كېيىن گۇندىپايالر سۇ تۇربىسى ئارقىلىق سۇ ماڭدۇرۇپ 

ردا بۇ كامى. كامىر ئهڭ ئېغىر دەرىجىدە سېسىمچىلىق پۇراپ كېتىدۇ. تازىاليدۇ
  . تۇتقىدەك ياكى يۆتكىگىدەك ھېچنىمه يوق. مىدىرالتقۇدەك ھېچ نهرسه يوق

. ى بۇلۇڭدا ئۇنى كۈزىتىپ تۇرىدىغان ۋىدىيو كامېرا باريوقۇرتورۇسىغا يېقىن 
تۆمۈر ئىشىكته تاماق قاچىسى پاتقۇدەك بىر كاما بولۇپ، تاماق بېرىلىدىغان 

ۇ ئىشىك تهرەپكه پهقهت كىمدۇر بىرى ئ. ۋاقىتتىن باشقا چاغالردا تاقاقلىق تۇرىدۇ
ئۇنىڭ ھهتتا تاماق بهرگۈچىنىڭ يۈزىنىمۇ كۆرۈشىگه . تاماق ئۇزاتقاندىال بارااليدۇ

  . رۇخسهت يوق
 سىقماق ئاش، چۈشلۈك تاماق يهنه يومدان ۋە -ئهتىگىنى ناشتىلىققا يومدان 

  . ئاخشىمى يهنه يومدان. ئهخلهتتىن بهتتهر كۆكتات قايناتمىسى
بهش مىنۇت ئىچىدە يهپ بولۇشى _ نى بهلگىلهنگهن » تاماق « رىلگهن ئۇ بې
« ئۇ كۆپۈنچه . ئاندىن تاماق قاچىسىنى ھېلىقى كاماردىن قايتۇرۇپ بېرىدۇ. كېرەك
  . نى يهپ، قاچىسىنى ئۇزىتىپ بېرىپال سهپرا قىلىپ ياندۇرىدۇ» تاماق 

شۇنچىلىك . هيدۇھهتتا ھاشارەت، ئۆمۈچۈكمۇ كىرم_ كامىرغا ھېچ بىر جانلىق 
  .يۆلهنگۈدەك بىر نهرسىمۇ يوق. يالغۇزچىلىق

 ئاستا يېڭى -كېيىن ئاستا . ئۇ بىرىنچى كۈنى كېچىچه كىرپىك قاقمىدى
ئۇنىڭغا ئاساسهن ئۇيغۇر گۇندىپاي ئايالالر . مۇھىتقىمۇ كۆنۈپ قالغاندەك قىالتتى

سماننى ئۇنى ھهر ئون بهش كۈندە بىر قېتىم تۈرمه ھويلىسىغا ئا. قارايدۇ
لېكىن . بهزىدە يېرىم سائهتچه رۇخسهت قىلىنىدۇ. كۆرسهتكىلى ئېلىپ چىقىدۇ

_ يېرىم سائهت ۋاقىت . ۋاقىت دېگهن ئۇچقاندەك ئۆتۈپ كېتىدىغان نهرسه ئىكهن
ئهگهر خىتاي گۇندىپايالر ھاۋاالندۇرىدىغان بولسا، .  ئۆتىدۇتېزئىككى مىنۇتتهكال 

ئۇ . ش مىنۇت ياكى ئون مىنۇت ۋاقىت بېرىدۇبه_ قىرىق بهش كۈندە بىرال قېتىم 
تۈرمه .  ئۆتۈپ كېتىدۇتېزچاغدىكى ۋاقىت بىر قېتىم نهپهس ئالغاندەكال 

ئارانال ئون بهش مېتىرچه ئۇزۇنلۇقتا، يهتته . ھويلىسىمۇ ئانچه كهڭرى ئهمهس
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هك بىر سۆرەتت.  يۈز كېلىپ قالىدۇ-بهزىدە ئۇ باشقا مهھبۇسالرغا يۈزمۇ 
پۇتىدىكى ئىشكهلگه بىر قولى چهپراس قىلىپ . ئون سهككىز ياشالردا! گۈزەل قىز

ئۇالرنىڭ بىر . چېتىلغان، ئۇ قىز ھويلىنىڭ ئۇ تهرىپىدە قىيپاشالپ يۈرەتتى
 مهھبۇس بولۇپ، ئۇ سىياسىئۇ قىز . بىرىگه يېقىن كېلىشى مهنئى قىلىنغان

  . شۇنداق جازاالندۇرۇلماقتا ئىدى
ئىشكهل سېلىنغان قىزنى كۆرگهندىن كېيىن ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدا بىر ئۇ ئهشۇ 

بۇ ناخشا ئۇنىڭ ھېس . شېئىر، بىر مۇڭلۇق ناخشا لهرزىگه كېلىشكه باشلىدى
تهسهۋۋۇرلىرىدىن ئهمهس، بهلكى بىر ئانىنىڭ كۆز ئالدىدا قىزىغا قىلىنىۋاتقان 

نهرسىگه مادارى ئازاپ ئوقۇبهتتىن كېلىۋاتقان ۋە جانلىق ئىنسان تۇرۇپمۇ، ھېچ 
  . يهتمهيدىغان ئاجىز بىر دۇنيادىن كېلىۋاتقان مۇڭلۇق لېرىكا ئىدى

 تىنسىز سائهتلهپ -كهتسىز، ئۈن ھهرئىنسان ئهشۇنداق يالغۇزلۇقتا 
ئولتۇرغىنىدا ئۇنىڭ ھهر بىر ئارزۇلىرى، ھهربىر ئۈمۈتلىرى توزۇپ كېتىدىغان 

  .  ئالدىدا پهيدا بولىدىكهنكىشىنىڭ ھاياتىدىكى ئىشالر سۈرەتتهك كۆز. گهپكهن
ئۇنىڭ بېشىدىن ئۆتكهن بارلىق ھاياتى شۇ تاپتا فىلىمدەك كۆز ئالدىدىن بىر 

ئۇنىڭ يۇرتى، ئۇنىڭ بالىلىرى، ئۇنىڭ سۆيۈملۈك يولدىشى، . بىرلهپ ئۆتمهكته
  .ئۇنىڭ دوستلىرى يىگىرمه تۆرت سائهتلهپ ئۇنىڭ بېشىدا ئهگىپ تۇرىدۇ

ئۇ .  ئالتاينىڭ كۆك ئاسمىنىنى سېغىناتتىئۇ كىچىك چاغلىرىدا كۆرگهن
ئۇ تىجارەت ئارقىلىق . ئۇيغۇر مۇزىكىلىرىنى، مۇڭلۇق ناخشىالرنى سېغىناتتى

  . ئۆزىنى مهشهۇر قىلغان كوچىسىنى سېغىناتتى
ئۇ ئۆز ـ ئۆزىنى يوقىتىش بىلهن، سهبىر قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنى ساقالپ 

تۈرمه ھويلىسىدىكى . قىلىپ يهتتىنى ھېس لىقىقېلىشنىڭ ئارىسىدا تۇرىۋاتقان
ئۇالرنىڭ ھېچ بىرى ئۆز مهيلىچه . مهھبۇسالر بهئهينى ماشىنا ئادەمگه ئوخشايتتى

ئهگهر كىمدۇر بىرى، يهنه بىرلىرىگه قارىشىپ قالغان بولسا، ياكى . مىدىرلىيالمايتتى
نىڭ ئۆز مهيلىچه تۇرغان يېرىدىن يۆتكىلىپ قالغان بولسا، قاراۋۇل ۋە گۇندىپايالر

دەھشهتلىك ۋارقىراشلىرى ئۇالرنىڭ زوراۋانلىقلىرى كىشىنى تېخىمۇ قورقۇنچقا 
  .ساالتتى

تاماق يېيىش، خاالغا ئولتۇرۇش، . ئۇ كامىردىمۇ ئۆز مهيلىچه قىمىرلىيالمايتتى
يېتىش، ئولتۇرۇش، قوپۇش، ھهممىسى كۈزۈتۈش ئاپپاراتىدىن كهلگهن بۇيرۇق 
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  ! .بېشىڭنى پۈركىمه، دەرھال ئېچىۋەت! ھهي
، بوي ئۇنىڭ ئىتائهت قىلىشى ئۆزىنى تاپشۇرۇپ. ئۇ ئىتائهت قىالتتى

  .سۇنغانلىقتىن ئهمهس، بهلكى داۋاملىق ماجرالىشىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئىدى
ئۇ . چهكسىز ۋاقىت ئىدى! يالغۇزلۇقتىكى ھهر بىر دەقىقه گۇياكى مهڭگۈلۈك

ھېچ بولمىغاندا كۈندە بىر قېتىم بولسىمۇ، ئۆز مهيلىچه مىدىرلىۋېلىشنى ئارزۇ 
كۈندىن ـ كۈنگه، ھهپتىدىن ـ . شى كېرەكلېكىن ئۇ قىمىرلىماستىن ئولتۇرى. قىالتتى

  . ھهپتىگه، ئايدىن ـ ئايغا شۇنداق ئولتۇرۇش كېرەك
ئهللىك . ھهر تۆرت ھهپتىدە بىر قېتىم مهھبۇسالرنى ئوپچه يۇيۇندۇرىدۇ
ئۇالر . نهپهر ئايالنىڭ يېرىم سائهت ئىچىدە يۇيۇنۇپ بولۇشى شهرت

 تۇرغان يۆل كىيىمنى يهنه سۇ تامچىالپ. كىيىملىرىنىمۇ بىرگه يۇيىۋېلىشىدۇ
  . كېيىش كېرەك

  
شۇ . ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهڭ گۈزەل ۋاقىت تۈرمه ھويلىسىغا چىقىدىغان كۈن ئىدى

بىر ئاز . ئۇ ئۈمۈتلىنهتتى. كۈنى يېتىپ كهلگهندە ئۇنىڭ كۆڭلى يورۇپ كېتهتتى
ئۇ ئهشۇ ! دەپ جېنى تاقىلدايتتى_ ! بولسىمۇ بۇرۇنراق سىرتقا ئېلىپ چىقسا ھه

يهنه ئون كۈن _  يوشۇرۇن ساناپ، تامغا بىلىنهر بىلىنمهس سىزىاليتتى كۈننى
_ قالدى، يهنه توققۇز كۈن قالدى، يهنه سهككىز كۈن قالدى، ئۇالر مېنى سىرتقا 

  . ئاسماننى كۆرسهتكىلى ئېلىپ چىقىدۇ
ا مېنى سىرتقا ئېلىپ چىقسا ئۇ بىرەر ئاياق تېۋىشىنى ئاڭالپ قالىدىغان بولس

- ېئۇنىڭ يۈرەكلىرى كۆكرەك قهپىسىنى بۆسۈۋ. ۈتلىنهتتىدەپ ئۈمكېرەك
بىراق ھېلىقى ئاياق تېۋىشى بىردىنال جىمىقىپ . تىدىغاندەك دۈپۈلدەپ كېتهتتى

  . تىمتاس بوالتتى
ئۇ تۈرمىگه قامالغان دەسلهپكى ئايدا ئۆز ئائىلىسىنى، ئۆز پهرزەنتلىرىنى 

لغان دەسلهپكى ئايدا بولسا،  يالغۇز كىشىلىك كامىرغا قامائهمدى. سېغىنغان ئىدى
ھهتتا سۇئال سوراش . يېقىن ئهتراپىدا بىرەر ئادەمنىڭ بولۇشىنى ئىزدىنهتتى
  !. ئۈچۈن سوراقچىالرنىڭ كېلىپ قېلىشىنىمۇ ئۈمۈت قىالتتى
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  :دەل شۇنداق كۈنلهرنىڭ بىرىدە
دەپ ساالم بهرگىنىچه كىرىپ كېلىشتى _ بىزنى بهك سېغىنغانسهن؟ _ 

  :ر يهنه ئاۋالقىدەك تهكلىپ بىلهن كېلىشكهن ئىدىئۇال. سوراقچىالر
  !  ئىشالرغا ئارىالشمايسهنسىياسىسهن باي پېتىم قېلىۋېرىسهن، لېكىن _ 
دېدى ئۇ يهنه _  سىلهرنىڭ ئاۋازىڭالرنى ئاڭالش نېمه دېگهن كۆڭۈللۈك _ 

  :بىراق ئۇالر ئۇنىڭ سۆزىگه پهچىمه بهردى. ئاۋالقىدەك ئىسيانكار قىياپهتته
لېكىن سهن . دەتته بىز بۇ يهرگه سېنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن كېلىمىزئا_ 

سېنى ئۆزگهرتىشنى مهقسهت . داۋاملىق بىز بىلهن قارشىلىشىشتا چىڭ تۇرىسهن
قىلمىساق، ھېچقاچان ئوخشاش كادىرالر تهكرار سوراق قىلغىلى كهلمىگهن 

  .بوالتتۇق
خىرقى سوراقتىن ئا. ئاخىرقى سوراق شۇنداق بىر قانچه جۈمله بىلهن تۈگىدى

 ئىسپاتالنسا قويۇپ بىرىلىدۇ ياكى دىلو لىقىكېيىن مهھبۇس ياكى گۇناھسىز
         .  تۇرغۇزۇلۇپ سوتقا تاپشۇرىلىدۇ

  )بهتلهر . 350- 340شۇ ناملىق كىتاپ (  
 

  )قوشۇمچه (
ئۇ . تۈرمه شۇنداق سۈرلۈك، قورقۇنچلۇق، يېقىمسىز، نهپرەتلىك بىر جاي

ئۇ . اقتىن ئۆتكۈزىدىغان، مۇرەسسهسىز ئىمتىهان ئورنىمهھبۇسنى سىن_ ئادەمنى 
  .بهزەنلهرنى تاۋالپ يېتىلدۈرسه، بهزەنلهرنى ئىزىپ يىمىرىدىغان جاي

تۈرمىدىكى ھهر بىر دەقىقه بىر ئۆمۈرگه تهڭ بهخىتسىزلىكنى ھېس 
  .قىلدۇرىدۇ

تۈرمىگه گۇناھسىز كىرىپ قالغان نۇرغۇن كىشىلهر، روھى سىقىلىشقا 
ئۆزىنىمۇ، بىخارامان يۈرگهن باشقا _ رەلمهي خاتالىق ئۆتكۈزىدۇ چىداشلىق بې

  .سىرداشلىرىنىمۇ تۈگىمهس باالغا گىرىپتار قىلىدۇ
تۈرمه بهزەن كىشىلهرگه نىسبهتهن سهزگۈرلۈكىنى ئاشۇرىدىغان ئهقلى 

  .تاكاممۇللىشىش ئورنى
يهنى ! تۈرمه دۇنيانىڭ دوزىخى_ لېكىن بىر جۈمله سۆز بىلهن ئېيتقاندا 

  .جهھهننهم ئازابىنىڭ ھاياتقا بىر خىل تهتبىقلىنىشى
دۇنيادا ئىسسىقلىق « تۈرمىدە قهھرىتان سوغاقتا توڭالپ كهتكهن ئادەم 
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چېكىدىن ئاشقان خورلۇق، ھاقارەت، جىسمانى ئازاپ، تهن جازاسى، تهھدىت، 
 -جان . روھى ئازاپتا ئادەم بالىسى كۈندە مىڭ ئۆلۈپ، ئامالسىز مىڭ تىرىلىدۇ

  !. ھاياتلىق يهنه ھهممىدىن تاتلىق
بارلىق . ىدۇرئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنغان كىشىنىڭ ئىڭراشلىرى جان قايغۇس

ئاچلىق، ئۇسۇزلۇققا، تۈرلۈك تهن جازاسىغا، تىلغا ئالغۇسىز خورلۇق، _ ئازاپقا 
  . دەپ ئىڭرايدۇ» پهقهتال ھايات قالسام « ھاقارەتكه چىداپ، 

ئىنسان ئۈچۈن بېرىلىدىغان جازانىڭ ئهڭ دەھشهتلىكى، ئهڭ قورقۇنچلۇق 
  .بولغىنى يالغۇزلۇق جازاسىدۇر

  :مهسىلهن
چۈنكى ئادەم ئۆزىنىڭ . سى ئىنسانغا بېرىلگهن روھى جازادۇرئۆلۈم جازا

ئۆلۈمىنى ئالدىن بىلگىنىدە، پهقهت ئۆزىنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن ئۆلتۈرۈلمهكچى 
بۇ جازا تهنگه ئهمهس، بهلكى ئالدى بىلهن .  روھى جازادىن ئىبارەتتۇرلىقىبولغان

هھكۇم بولىدىغان، ئهمما بىراق ئىقرار قىلسا ئۆلۈمگه م. روھقا بېرىلگهن جازادۇر
جىنايى پاكىتنى ئۆزىدىن باشقا بىر كىم بىلمهيدىغان، گۇمان بىلهن تۇتۇپ 
ئۇ . تۇرۇلغان مهھبۇسنى ئىقرار قىلدۇرۇشنىڭ بىرال چارىسى يالغۇز قاماشتۇر

تاتلىق جېنىدىن بىزار بولۇپ، ئۆزىدىن باشقا _ ئهشۇ يالغۇزلۇق ئىلكىدە جاندىن 
  . نايى پاكىتالرنى ئاشكارىاليدۇ ۋە ئىقرار قىلىدۇھېچكىم بىلمهيدىغان جى

بىزنىڭ قهھرىمانىمىز رابىيه قادىر تۈرمىدىكى بارلىق ئازاپالرغا بهرداشلىق 
. ئۇ خىتاينىڭ ئهپتى بهشىرىسىنى ئاشكارىلىدى. بېرىپ، ئۆز مهقسىدىگه يهتتى

ىله جىنايهتچىلهرگه كىشىلىك ھوھۇق بويىچه ئادىل ۋە ئىنسانىي مۇئام« خىتاي 
جىنايهتچىلهرنى ئۆزگهرتىش توغرىسىدا « دەپ دۇنياغا ئېالن قىلغــان » قىلىمىز 

. نى بۇ كىتاۋى ئارقىلىق پاش قىلىۋەتتىئىكهنلىكىنىڭ ساختا » ئاق تاشلىق كىتاپ 
ئۇ خىتاينىڭ تۈرمىدىكى ئازاپ، ئىسكهنجىلىرى توغرىسىدا دۇنيا ئادالهت سوتىدا 

تىدىن جىنايى دىلو تۇرغۇزۇشقا تۈرتكه گۇۋالىقتىن ئۆتۈپ، خىتاينىڭ ئۈس
  !.بولماقتا ۋە جانلىق گۇۋاچى بولماقتا
ئۇنىڭغا ! مىزلىقىئۇ بىزنىڭ چهكسىز باي! رابىيه قادىر بىزنىڭ پهخرىمىز
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تۈرمىدىكى رەھىمسىز گۇندىپايالردەك مۇئامىله قىلماستىن، ئهكسىچه ئېهتىرام 
  !ىشىمىز الزىمبىلدۈرىشىمىز ۋە ئۇنى كۆز ـ قارچۇغىمىزدەك ئاسر

   
44 

   
مهن بۇ ئۆلۈم _  ئۆزى بىلهن سۆزلىشهتتى -ئۇ ئاستا پىچىرالپ ئۆز 

مهن بېشىمغا كېلىۋاتقان ! دىن ھايات چىقىشىم كېرەك-قهلئهسى
! مهن يالغۇز ئهمهس. لىق بېرىشنى ئۆگىنىشىم الزىم -دىشۋارچىلىقالرغا بهرداش
  !  ئالالھ مهن بىلهن بىرگىدۇر
  _هم قارارغا كهلگهن ھالدائۇ تېخىمۇ مۇستهھك

پهقهتال !  مهڭگۈدۇرلىقىسهن بىلهن ئىككىمىزنىڭ دوست! ئالالھ_ ئهي ئىگهم _  
ئاندىن ئۇ، ئالالھقا سېغىنىپ، ئالالھقا .  دەيتتى چىن ئىخالس بىلهن- ! ئىككىمىز

ئۇ، ئۆزىنىڭ پۈتۈن ئارزۇ ـ ئارمانلىرىنى ئالالھقا . يۈزلىنىپ خىتاپ قىالتتى
ئۇنىڭ قهلبىدە، ئۇنىڭ مىسكىن روھى ئالىمىدە غۇۋا . م تىلهيتتىئېيتىپ ياردە

ئۇ، ئهشۇ نۇرنىڭ . يورۇقلۇق، گۈگۈم بىر سىما نامايهن بوالتتى_ بىر نۇر 
  .ياردىمىدە جاسارىتىنى، كېلهچهككه بولغان ئۈمىدىنى تاكاممۇالشتۇراتتى

هن ئۇ، كهچقۇرۇنلۇغى بهدەن ئهزالىرىنى، تهن ساغالملىقىنى دىققهت بىل
نى بىلمهكچى لىقىئۇ، گۇيا ئۆزىنىڭ بۇ دۇنيادا بار ـ يوق. كۈزىتىپ چىقاتتى

بولۇۋاتقاندەك، گوياكى بۇالرنىڭ ھهممىسى بىر كېچىلىك چۈش بولۇپ قېلىشىنى 
ئۇ، ئاستا ئاستا باش ـ ئاخىرى . ئۈمۈت قىلىۋاتقاندەك يۈزلىرىنى مورۇپ باقاتتى

 بىر ئايال ئوقۇتقۇچىغا قاتتىق ئاۋازدا يوق بىر خىيالى دۇنياغا كىرىپ قاالتتى ۋە
  :سۇئال قويۇپ سورايتتى

  نېمه دېمهك ؟ 317) ئېلىنغان( ـ 1985  قانچه؟ 10)قوشۇلغان  + ( 10_ 
  مېنىڭ قانچه باالم بار؟ يولدىشىم كىم؟  

  .ئۇ ئۆزى بهرگهن سۇئالالرغا ئۆزى جاۋاپ تېپىپ ئارامىغا كېلهتتى
ىك بهدەن چېنىقتۇرۇش مهشىقلىرىنىمۇ ئۇ ۋاقىت ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن قهرەلل

ئۇ قوللىرىنى ئېچىپ يۇمۇپ، قول مۇسكۇللىرىنى . ئادەت قىلىۋالدى
. قهرەللىك ئولتۇرۇپ ـ قوپۇپ تىز گىمناستىكىسى قىالتتى. ھهرىكهتلهندۈرەتتى

ئهشۇنداق چاغالردا ئۇنى كۈزىتىپ تۇرىدىغان ئاپارات دەرھال زۇۋانغا كېلىپ 
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  .ېمىشكه ئۇنداق قىلىسهن؟ھهي، ن_ 
لېكىن ۋاقىتمۇ چۈشكه . ئۇ، تهن ھهرىكىتىنى توختىتىشقا مهجبۇر بوالتتى

چۈشلۈك تاماقتىن كېيىن ئۇ ياد بىلگهن قۇران سۈرىلىرىنى . يېقىنالپ قاالتتى
  :كېيىن ئالالھقا تېۋىنىپ، مۇناجات ئوقۇيتتى. پهس ئاۋازدا ئوقۇشقا باشاليتتى

بۇ مۇناجاتنى . »! ئالالھ ماڭا ياردەم قىلىدۇ. ەم قىلىدۇماڭا يارد! ئالالھ« _  
  :ئۈچ مىڭ قېتىم تهكرارلىغاندىن كېيىن يهنه ئۈچ مىڭ قېتىم مۇنۇ دۇئانى ئوقۇيتتى

ئاخىرقى تىلهك . »ئالالھ مېنى توغرا يولغا باشاليدۇ، توغرا يولغا باشاليدۇ « 
ىقىمهن، مهن بۇ يهردىن مهن بۇ يهردىن ھايات چ« : دۇئاسىدا يهنه ئۈچ مىڭ قېتىم

  .دەپ ئالالھقا يالۋۇراتتى» ھايات چىقىمهن 
ئۇ ھهر كۈنى ئون ئۈچ سائهتلهپ تۈرلۈك گىمناستىك ۋە دۇئا ـ تىلهكلهر 
. بىلهن ھهم تهن ساغالملىقىنى ئاسرايتتى ھهم روھى جۇشقۇنلىقىنى ئاشۇراتتى

. ۇرۇپ قاالتتىئۇنى كۈزىتىش ئاپاراتىدا ئاندا ـ ساندا ياخشى كىشىلهرمۇ ئولت
  :بۇنداق چاغالردا

 دېگهن ئاۋاز كهلگۈچه، ئۇ كامىر ئىچىدە - يېتهر، توختاپ قال ئهمدىبولدى، _ 
سالپ - كامىرنىڭ تۆمۈر كارۋات جىپ. پهم بىلهن بىر قانچه قهدەم مېڭىۋاالتتى

ولۇپ، ئۇيغۇرچه، خىتايچه، قويۇلغان تېمىغا پۈتۈنلهي خهت يېزىۋېتلىگهن ب
ئۇالر « ،  » !ئالدىبۇ كامىر مېنىڭ جېنىمنى « لىقانداق يېزىقالردا يهنه ئال رۇسچه،

ھېچ بىر ئىنسان بۇ جهھهننهمگه كىرىپ « ، » !ماڭا ئۆلۈم جازاسى ھۆكۈم قىلىشتى
دېگهن جۈملىلهر -» سهن بارمۇ؟ ! خۇدا« ، » ! ئۇالر پاشىست« ، » ! قالمىسۇن

  . بېسىلغانھهتتا ئارىالپ قانلىق بارماق ئىزىمۇ. كۆپ ئۇچرايدۇ
 تۇيغۇلىرى، سېزىمى يالغۇز كىشىلىك كامىردا تېخىمۇ -ئۇنىڭ ھېس 

ھهتتا سىرىتتا بىرەر ئاياق تېۋىشى ئاڭالنسا، كىم . كۈچلىنىپ كېتىۋاتاتتى
ئاپاراتتىن ئاڭلىنىدىغان ئاۋازالرنىڭمۇ خوش . نىمۇ بىلىۋاالتتىلىقىكېلىۋاتقان

  .نىمۇ سېزىپ تۇراتتىقىلىخهۋەر ياكى شۇم خهۋەرگه بىشارەت بولىدىغان
  )  بهتلهردىن 353 -351شۇ ناملىق كىتاپ (

ئايال گۇندىپايالر ئۇنىڭ ئالدىغا بىر . سهھهر سائهت تۆرت ئهتراپى ئىدى
بىر تهخسىدە تۈرلۈك كۆكتات ۋە پاخالن گۆشى بىلهن . پهتنۇسنى قويدى
مهكلىكنىڭ تۈرمىدە بۇنداق يې. يهنه بىرىدە توخۇ قورۇمىسى. تهييارالنغان قورۇما
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يهنه بىر پهس . دېدى_ ئاله يېۋالغىن ! نېمىشكه يېمهيسهن؟ ئۇنداق قىلما_ 
  :ورىدىجىمجىتلىقتىن كېيىن س

  . سېنىڭ يهنه قانداق ئارزۇلىرىڭ بار؟_ 
بۇ تاماقالر ئۇنىڭغا ! شۇ چاغدىال ئۇنىڭغا مهلۇم بولدىكى، ئۇنى بۈگۈن ئاتماقچى

  .بېرىلگهن ئۆلۈم ئالدىدىكى جالالت زىياپىتى
. نى سوراشتىئىكهنلىكىئايال گۇندىپايالر ئۇنىڭدىن قايسى كىيىمىنى كهيمهكچى 

ۇرۇپ كېيىدىغان كهڭ ئېتهكلىك ئۇزۇن ئاق يوپكىسىنى، ئۇ ئۇچىسىغا دائىم ياقت
سۈلۆيسۇن قامىدىن جىيهك تۇتۇلغان قايرىما ياقىلىق ئۇزۇن ئاق خۇرۇم 

نى، پۇتىغا ) پاپاق ( پهلتوسىنى، بېشىغا ئۆزى بهك ياخشى كۆرىدىغان ئاق تۇماق
ئۇ چاچلىرىنى . ئىگىز پاشنىلىق ئاق بوتىيىنى كېيىدىغانلىقىنى تهلهپ قىلدى

ئاخىرقى كۈنۈمدە _ نى ئېيتتى ۋە لىقىيۇيۇپ ـ تاراپ ئۇزۇن قويۇۋەتكۈسى بار
  . دېدى- ئۆزەمنى زىننهتلىگۈم بار 

ئۇنىڭ ئارزۇسى بويىچه تهلهپ قىلغان كىيىملىرىنى ئۆيىدىن دەرھال ئېلىپ 
  :ئۇ يهنه تولۇپ تاشقان ئۈمۈت بىلهن. كېلىشتى

دەپ _  رۇخسهت قىلساڭالر ئاخىرقى قېتىم بالىلىرىمنى بىر كۆرۈۋېلىشمغا_ 
  .ئۆتۈندى
ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىدىغان مهھبۇسنىڭ ئائىله كىشىلىرىنى ! ياق_ 

  . ئۇنىڭ تهلىۋى  رەت قىلىندى_ ! كۆرۈۋېلىشىغا رۇخسهت يوق
شۇنىڭ بىلهن ئۇ تولۇق كۆرسىتىدىغان چوڭ ئهينهككه قاراپ، ئۆزىنى 

  . رۈلدىئۇنىڭ بۇ ئارزۇسى ماقۇل كۆ. كۆرۈۋېلىشنى ئۆتۈندى
ئۇ ئهينهكتىكى . بىر گۈزەل قامهتنى كۆردى_ ئۇ يوغان تام ئهينهكته ئۆزىنى 

سۈرىتىنى كۆرگهندىن كېيىن ئۇزۇن زاماندىن بۇيان ئۇنىڭ تهپهككۇرى توختاپ 
ئۇنى تهسۋىرلىگۈسىز بىر جىمجىتلىق ئۆز قوينىغا ئالغان . قالغاندەك بىلىندى

نچىلىك ئاستا ۋە ھهممه نهرسه بىر ئۇنىڭ ئهتراپىدىكى ھهممه نهرسه شۇ. ئىدى
ئايال گۇندىپايالر، كامىر، . بىرىگه ئارىلىشىپ، گېرەلىشىپ كهتكهندەك كۆرۈنهتتى

چىراق يورۇقى، ئۇ ئۆزى دەسسهپ تۇرىۋاتقان يهر يۈزى پهقهت ئۇنىڭ ھهقلىق 
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ئۇ ئۆزىگه يېقىنالپ كېلىۋاتقان ئۆلۈم بىلهن، قارشىسىدا ئۆزىگه تىكىلىپ 
  .تۇرغان ئهينهكتىكى سۈرىتى ئارىسىدىكى جىمىغۇرلۇق ئىلكىدە ياپ ـ يالغۇز ئىدى

ن نۇرغۇنلىغان دىن خهۋەر تاپقالىقىئۇنىڭ ئۆلۈم قوينىغا ھهيدىلىۋاتقان
ھهتتا ئۇنىڭغا قاتتىق . مهھبۇسالر ئۆز كامىرلىرىدا نارازىلىقلىرىنى بىلدۈرۈشهتتى

قوللۇق قىلغان ئۇيغۇر ئايال گۇندىپايالرنىڭ كۆزلىرىدىن ماتهم ياشلىرى يوشۇرۇن 
  . تامچىاليتتى

  :ئۇنىڭ قوللىرىغا كىشهن، پۇتلىرىغا ئىشكهل سېلىۋاتقان ئايال گۇندىپاي
  .دېدى_ ھهرقانداق ئارزۇلىرىڭىزنى ئادا قىلىماقچىمىز سىزنىڭ _ 

 -ئۇنىڭ بالىلىرى بىلهن كۆرىشىۋېلىشىغا رۇخسهت قىلمىغاندىكىــن پۇت 
. قوللىرى كىشهنلهنگهن ھالىتىنى يهنه بىر قېتىم ئهينهكته كۆرۈۋېلىشنى ئۆتۈندى

ۇندىپاينى شۇ ئارىدا كامىرغا بىر ئۇيغۇر ساقچى ئايال كىرىپ كهلدى ـ دە، خىتاي گ
ئۇ سىرتقا چىقىپ كېتىشىگه قول . نى ئېيتتىلىقىبىرىنىڭ چاقىرىۋاتقان

سومكىسىدىن رەسىم ئاپاراتىنى چىقىرىپ، ئۇنى بىر قانچه پارچه رەسىمگه 
نى ئىكهنلىكىھهمدە ئۇنىڭغا ئېيتىدىغان ئاخىرقى سۆزىنىڭ نېمىلهر . ئېلىۋالدى
 بۇ دۇنيادا ئهمدىئۇنىڭ لېكىن ئۇ شۇنداق بىر ھالهتته ئىدىكى، . سورىدى

  . قىلىدىغان باشقا ئىشى قالمىغان ئىدى
  :دېدى ئۇ ھهسرەتلىنىپ ۋە داۋام قىلدى_  ! مهن نېمه دېگهن گۈزەل ھه_ 
 - ئۆز خهلقىگه تهئهللۇق بولغان بىر كىشى ئالتۇن زەنجىرلهر بىلهن زىبۇ _ 

قهت ھهقىقىي په!  قوللىرى كىشهنلهنمهكته-زىننهتكه ئورالماستىن، ئهكسىچه پۇت 
ئهركىن، ھهقىقىي ئازات بولۇشقا تېگىشلىك بىر ئىنسان مۇشۇنداق كىشهنگه بهنت 

  !.مهن ئۆلمهيمهن! مېنىڭ ئىشىمنى ئالالھ ئاسان قىلىدۇ! قىلىنماقتا
ئۇ روھى ! ئۆلۈم ئۇنىڭغا يېقىنال يهردە ئىدى! ئۇ ئۆلۈم ئالدىدا تۇرماقتا ئىدى

ى، ئون بىر بالىسىنى كۆز ئالدىغا ئۇ سۆيۈملۈك يولدىشىن! ئالىمىدە ئىدى
ئۇنىڭ ھهربىر بالىسى، بولۇپمۇ كهكهنوس ئۇنىڭ ئالدىدا بويۇن قىسىپ . توپلىدى
  . چۈنكى ئۇ بالىنىڭ كىچىگى ئىدى! تۇراتتى

  .داداڭالر مهنسىز قانداق ياشىيااليدۇ؟! بالىلىرىم_ 
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  : گۇندىپاي ئۇنىڭغا پهچىمه بېرىپ. ئۇ بالىلىرىدىن سورىماقتا ئىدى
  .دېدى_ ! ۋاقىت توشتى_ 

تۈرمه كارىدورىدا ئۇنى ئوتتۇز نهپهر قوراللىق ساقچى ياالپ ئېلىپ 
 كهينىدە يهنه ئون نهپهر قاراۋۇل ئهسكهر مارشقا -ئۇنىڭ ئالدى . كېتىۋاتىدۇ

ئىشكهلنىڭ قانچىلىك ئېغىر بولىشىغا قارىماستىن، ئۇ . دەسسهپ ماڭماقتا
ئۇنىڭ ! ئۇ شۇ تاپتا ئۆلۈشكه تهييار ئىدى. ىپۇتلىرىنى سۆرەپ ئالغا ئىلگىرلهيتت

ئۇ قهھرىمانالرچه ئۆلۈشكه تهييار ! ۋۇجۇدىدا قورقۇنچتىن ھېچقانداق ئهسهر يوق
  :ئۆز ـ ئۆزىگه خىتاپ قىالتتى. ئۇ ئۆز ـ ئۆزىگه جاسارەت بېرەتتى! ئىدى

سهن شۇنداق بىلىشىڭ كېرەككى، ئهگهر سهن مۇشۇنداق شهرەپلىك ! رابىيه_ 
تهييار تۇرىدىكهنسهن، ساڭا ئهگىشىپ يهنه مىڭالرچه قهھرىمانالر ئۆلۈشكه 
تېخىمۇ . قىلىپ تىكلهيدۇ» ئازاتلىقنىڭ سىمۋولى « خهلق سېنى ! چىققۇسى

  ! سېنىڭ ئۆلۈمۈڭ ھهرگىزمۇ مهناسىز ئۆلۈم ئهمهس. كۈچلۈك قهھرىمانالر چىقىدۇ
ئۇ ھاياتىنىڭ .  خىيالالر ئىلكىدە ئۆزىنى تېنچالندۇراتتى-ئۇ ئهشۇنداق ھېس 

  : ئهڭ ئاخىرقى سائهتلىرىدىن ھوزۇرالنماقتا ئىدى
مهن دائىم ۋەتىنىمىزنى خىتاي ئىشغالىيهتچىلىرىدىن ئازات قىلىشنى _ 
لېكىن مهن خهلقىمگه كۈرەش . بىراق مهن ئۇ غايىگه ئۇلىشالمىدىم. ئويلىدىم

   . بهردىم كۆرسۈتۈپقىلىشنىڭ يولىنى، ئۆزىنى پىدا قىلىشنىڭ ئۈلگىسىنى 
تۈرمه ھويلىسىدا تهخمىنهن . تۈرمىنىڭ ئىككىنچى دەرۋازىسى ئېچىلدى

قاراۋۇلالر . ئۇ قاپ ئوتتۇرىدا تۈردى. ئهللىكتهك ساقچى ئۈچ رەت تىزىلغان
ئېهتىمال ئۇنى تاپشۇرۇپ . چۈشىنىكسىز بىر نهرسىلهرنى دەپ چاس بېرىشتى

رىلىۋىدى، كۆك شۇ ئارىدا ئۇنىڭ ئىسمى چاقى. بېرىش مۇراسىمى بولۇۋاتقاندۇر
كىيىملىك خادىمالر ئۇنىڭ ئارقا تهرىپىگه تىزىلىشىپ، قوللىرىنى چېكىلىرىگه 

ئۇ ئهشۇ زۇلمهت ئىچىدە ئۆزىنى ئاق لىباسلىق . قويۇشۇپ ساالم بېرىشتى
  . پهرىشتىدەك ھېس قىلماقتا ئىدى

ئۇنى تاپشۇرۇۋالغان جهڭ كىيىمى كېيىشكهن خىتاي ئهسكهرلىرى ئۇنى ياالپ، 
  : دەرۋازىدىن ئۆتۈپ سىرىتقا ئېلىپ چىقىشتى ۋە خىتايچهئۈچىنچى

  .دەپ مهلۇمات بهردى_ جاۋاپكار رابىيه قادىر كهلتۈرۈلدى _ 
قاتارىسىغا توختىتىلغان يۈزدىن ئارتۇق ماشىنىدىن نۇرغۇنلىغان ئهمهلدار، 

ئارىدا ئىككى ماشىنا قوراللىق ئهسكهرمۇ . خادىمالر چۈشۈپ كهلمهكته ئىدى
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ئۇنى بىر ماشىنىغا ئولتۇرغۇزۇش ئۈچۈن ئېلىپ مېڭىۋىدى، ئىككى نهپهر 
ئۇ ساقچىالرنىڭ . ئۇيغۇر ساقچى ئهسكىرى ئىنتىزام بىلهن ئۇنىڭغا ساالم بهردى

ئۇالرنىڭ كۆزلىرى قايغۇ يېشى بىلهن تولغان . ئالدىسالىمىنى باش ئىگىپ ئىلك 
«  ئىشلىگىنى ئۈچۈن،  ھۆكۈمىتىگه  ئۇيغۇر ساقچىالرنى خىتاي   بۇ   خهلق  .ئىدى

لېكىن ئهشۇ ساقچىالرنىڭ يۈرەكلىرىمۇ ئوخشاشال . دەپ تىلالشماقتا » ! خائىنالر
  . دەپ سوقىدىغانلىقى بىلىنىپ تۇراتتى» ! ئازاتلىق« 

بۈگۈن . يۈرگۈزگهن ئىدى» ھهربى ھالهت « ۈرۈمچى شهھرىدە ھۆكۈمهت ئ
سهۋەپ كوچىالر ئېغىر . دۆلهت خادىملىرىمۇ خىزمهتكه بېرىشتىن مهنئى قىلىنغان

قورالالنغان ئهسكهرلهر بىلهن قورشالغان، ھهمدە ھاۋادا تىك ئۇچارالرنىڭ 
  .ھهيۋىلىرى خهلقنى ئويغىتىپ، كۆزىنى ئېچىپ قوياتتى

بۈگۈن رابىيه قادىرغا ئۆلۈم جازاسى ھۆكۈم « سىغا ئۈرۈمچى ئاھالى
سىرتقا چىقىش . خهۋىرى پۇر كهتكهن ئىدى»  ىنغانلىق ۋە دەرھال ئاتىدىغانلىققىل

  . ساناقسىز كىشىلهر كوچىالرغا تۆكۈلگهن ئىدى-چهكلهنگىنىگه قارىماستىن سان 
  

ۇقىدا ئۇ ماشىنىنىڭ ئارقا ئورۇند. ئۇ ئۆلۈم ئالدىغا ياالپ كېتىلىۋاتىدۇ
قارا . پهۋقۇلئاددە ۋەزىپىلىك كىشىلهر ئۇنىڭغا ياندىشىپ ئولتۇرماقتا. ئولتۇراتتى

بهش . ئهينهكلىك ماشىنىدىكى رابىيه قادىرنى سىرتتىكى ئادەملهر كۆرەلمهيتتى
پۈتۈن . دانه ساقچى ماشىنىسى ھۇيقىرىتىپ، كوچىالرنى زىلزىلىگه سالماقتا

كهرلهر قول تۇتۇشۇپ، زەنجىرسىمان كوچىنىڭ ئىككى قاسنىغىنى بويالپ ئهس
رابىيه « ئهسكهر توساقلىرىنىڭ ئارقىسىدىكى كىشىلهر . توسما پهيدا قىلغان ئىدى

  .دەپ ۋارقىرىشاتتى» ! رابىيه قادىرنى ئاتمىسۇن! قادىر
  

ئهسكهرلهر . سوت يىغىن زالىنىڭ ئالدىغا مىڭلىغان كىشىلهر توپالشقان ئىدى
» ! ئاپا! ئاپا« شۇنچه كۆپ كىشىلهر ئارىسىدىن . ىئۇنى يهنه ساقچىالرغا تاپشۇرد
بىراق . ئۇالر قاخار بىلهن روشهنگۈللهر ئىدى. دېگهن ئاۋاز ئۇنىڭغا ئاڭلىناتتى

سوتخانىنىڭ ئىشىگى . ئۇنىڭغا بالىلىرىغا بۇرۇلۇپ قارىغىدەك ۋاقىت بېرىلمىدى
  .  تاقىۋېتىلدىتېزشۇنچه 
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بىر دوختۇر . ېلىقىپ تۇراتتىسوتخانىدا نۇرغۇنلىغان دوختۇرالر كۆزگه چ
  : ئۇنىڭ قان بېسىمىنى ئۆلچىگهن ئىدى، ئۇ دوختۇردىن سورىدى

  . مېنى ئۆلتۈرگهندىن كېيىن ئىچكى ئهزالىرىمنى ساتماقچىمۇ سىلهر؟_ 
لېكىن دوختۇرغا ئۇنىڭ بىلهن گهپلهشمهسلىك توغرىسىدا بۇيرۇق 

  . چۈشۈرۈلگهچكه، ئۇنىڭ سۇئالى جاۋاپسىز قالدى
ئۈچ يۈز كىشىلىكتىن ئارتۇق قاتناشقۇچى سىغىدىغان، چوڭ زال سوتخانا 

دىلو تۇرغۇزۇپ (  ئۈچۈن تهپتىشلىقىئاچقان» يېپىق سوت « لېكىن . ئىدى
، سوتچىالر، ئادۇكات ۋە ساقچىالردىن باشقا سىرتتىن ھېچكىم )ئهيىپلىگۈچى 

  .قاتناشتۇرۇلمىغان ئىدى
تهپتىش ۋە ئادۇكات . ئۇنى جاۋاپكار تۇرىدىغان جايغا ئېلىپ كېلىشتى

  . ماتىرىيالالرنى ۋاراقلىشىپ بهلگه سېلىشماقتا 
  قاتنىشىدىغان يهنه باشقا كىشىلهر كېلهمدۇ؟ _ 

  :ئۇ دەرھال گهپكه ئارىالشتى.  سورىدى سوتچىالردىن بىرى
  .كۆرمىدىڭىزمۇ زالنىڭ ئىچىدە بوش يهرنىڭ يوقلۇغىنى؟_ 

  : ئورۇندۇقالرنى كۆرسهتتى ۋەئۇ بارمىقى بىلهن ئىشارەت قىلىپ، ئادەمسىز 
ھهممه ئورۇن ئىگهللىنىپ بولغان، باشقا يىغىن قاتناشچىلىرى قهيهردە _ 

  . ئولتۇرىدۇ؟
  . ھوشىنىڭ جايىدا ئهمهسلىگىنى ئېيتتى-تهپتىش ئۇنىڭ ئهقلى 
  :ئۇ يهنه داۋام قىلدى

ئۇالر ! پهرىشتىلهر ئۇچۇپ كېلىپ بۇ يهردىن ئورۇن ئېلىشماقتا_ 
  !. ىكى قارارىڭالرنى ئاڭلىماقچىسىلهرنىڭ سوتت

  . تهپتىشمۇ قايتا بىر نهرسه دېمىدىئهمدى
ئىسپات - جىنايى دېلىل. بىر ئۇيغۇر سوتچى ئهيىپنامىنى ئوقۇشقا باشلىدى

ماتىرىيالى سۈپىتىدە ئۇ تۇتقۇن قىلىنغان كۈنى ھېلىقى قاتناش ساقچىخانىسىدا 
 -  باشقا خهت ئۇنى ھۇشسىزالندۇرۇپ، ھېلىقى گېزىت قىيىندىلىرى ۋە

تهييارلىغان ۋىدىيو » جىنايى نهق مهيدان « چهكلهرنى ئۇنىڭ قوينىغا سېلىپ 
ئۇ چاچلىرى سالۋاراپ قالغان، ئاغزى يېرىم ئېچىلغان، . فىلىمىنى كۆرسهتتى

 ماكانسىز كوچىدا قالغان سهرگهرداننىڭ -شۇنچىلىك بهرباتكى، ئۇ بهئهينى ئۆي 
  .ئىسپات ئىدىمانا بۇ كۆرۈنۈش جىنايى . ئۆزىال 
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دېدى سوتچى ئۇنىڭ جىنايى _ سىز ئۆزىڭىزنى ئاقلىشىڭىزغا رۇخسهت  _ 
  . بولغاندىن كېيىنكۆرسۈتۈپدىلوسىنى تولۇق 

  : ئۇ كهسكىن جاۋاپ بهردى
ماڭا ئاللىبۇرۇن . مېنىڭ ئۆزەمنى ئاقلىشىمنىڭ ھېچقانداق مهناسى يوق_ 

  . ھۆكۈم چىقىرىلىپ بولغان
 بولغان ھالهتتىمۇ سىز ئۆزىڭىزنى ئاقالشقا ئهگهر ئهمهلىيهت شۇنداق_ 

  .دېدى سوتچى بۇيرۇق تهلهپپۇزىدا_ ! تىرىشىشىڭىز كېرەك
ئۇ ئۆزىنى تۇتىۋالغان ھالدا پۈتۈن زېهنىنى مهركهزلهشتۈرۈپ سۆزلهشكه 

  :باشلىدى
ئىنسان ھهقلىرى . مۈلكۈمنى بىر يانغا تاشلىدىم-منى، ماللىقىپۈتۈن باي_ 

م كۆرۈۋاتقان كۈننى ئاخىرغىچه چىداپ كۆرمهكچى خهلقى! دەپسهندىچىلىگى
نهتىجىدە ئۆزەمنىمۇ . ئهسلىدە خهلقىمنى قوغدىماقچى ئىدىم. بولدۇم

. قوغدىيالمايدىغان، ئۆزەمگىمۇ ياردەم قىاللمايدىغان ھالغا چۈشۈپ قالدىم
ئىشىنىمهنكى، مهن توغرا، ھهققانى ياشىدىم، ئادىل ئىش قىلدىم، خاتالىق سادىر 

  !.قىلمىدىم
  : بىرلهپ ئوتتۇرىغا قويۇپ چىقتى- ئۇ قىلغان يوللۇق ھهرىكهتلىرىنى بىر

يىتىم، پېقىر بالىالرنى . نى ساقالشقا ياردەملهشتىملىقىمهن ۋەتهننىڭ مۇقىم_ 
چهتئهلدىكى تىجارىتىم ئارقىلىق . ئىقتىسادىي جهھهتتىن ھىمايه قىلدىم، قوغدىدىم
خىتاي ماللىرىنى . گه كىرگۈزدۈممۇھىم، كېرەكلىك بولغان نهرسىلهرنى ۋەتهن

  .چهتئهلگه چىقىرىپ، شىنجاڭنىڭ ئىقتىسادىنى راۋاجالندۇردۇشقا بىرئۆلۈشقاتتىم
. مهن قۇرۇلتاي ۋەكىلى بولغان چاغلىرىمدا ئاددى خهلقنىڭ غېمىنى قىلدىم

خهلققه كېرەكلىك بولغان مۇھىم ئىشالردا خهلقنىڭ تۇرمۇشىنى ياخشىالش ئۈچۈن 
ئهسلىدە ھۆكۈمهت . مهت ئارىسىدا ۋاستىلىك رول ئوينىدىمخهلق بىلهن ھۆكۈ

بۇ ! بۈگۈن مهن سوتقا تارتىلماقتىمهن. مهندىن مىننهتدار بولۇشى كېرەك ئىدى
  .ۋەتىنىمىز تارىخىدا يۈز بهرگهن بىر مۇھىم ۋەقه

ئهگهر سىلهر خاتالىق ئۆتكۈزمهيلى دېسهڭالر بۇندىن كېيىنمۇ خاتالىق سادىر 
بىزنىڭ نېمه ! ر ماڭا ئادىل ھۆكۈم چىقىرىشىڭالرنى ئۆتۈنىمهنقىلمايمىز دېسهڭال

ئۈچۈن بۈگۈن سوتخانىدا تۇرىۋاتقىنىمىزنى سىرىتتكى بارلىق كىشىلهرنىڭ 
  . بىلىشىگه ۋە ئاڭلىشىغا رۇخسهت قىلىنىشى كېرەك ئىدى



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 317 

مهن شۇنىڭغا قهتئى ! مهن سىلهردىن ئادىل ھۆكۈم قىلىشىڭالرنى كۈتىمهن
  !. ن مېنى قويۇپ بېرىسىلهرئىشىنىمهنكى، بۈگۈ

.  تاالش قىلىشتى-ئۇنىڭ سۆزلىرى ئۈستىدە تهپتىش بىلهن ئادۇكات دە 
  : كېيىن سوتچى ئالدىن بېكىتىپ بولۇنغان ھۆكۈمنى ئېالن قىلدى

 لىقىرابىيه قادىر دۆلهتنىڭ مهخپىيهتلىكىگه خىيانهت قىلغان، ئۇنىڭ خاتا« 
ن ئۇنىڭغا ئېغىر جازا ھۆكۈم شۇ سهۋەپتى. كهچۈرۈم قىلىنغۇسىز ئېغىردۇر

بىراق، دۆلىتىمىزنىڭ قانۇنى ئادىل قانۇن بولغاچقا، بىز . قىلىنىشى كېرەك ئىدى
  ».ئۇنىڭغا يېنىك جازا بهرمهكچىمىز

شۇ قهدەر ھهيۋەت بىلهن ئېچىلغان سوت، ئاران ئون بهش مىنۇتال داۋام 
  :قىلىپ، باش سوتچى ھۆكۈمنى ئېالن قىلدى

گه خىيانهت قىلغان جىنايىتى ئۈچۈن، مۇددەتلىك دۆلهت مهخپىيهتلىكى« 
  »... سهككىز يىللىق قاماق جازاسى

  !.ئۇنىڭ يۈرىگى بىردەملىك سوقۇشتىن توختىغان ئىدى
ئۇ بهئهينى ئۇيقۇلۇقتا كېتىۋاتقان كىشىدەك ئهلهڭلهپ مېڭىپ ساقچىالرنىڭ 

ن ئۇ ماشىنىغا ئولتۇرىۋېتىپ، قاخار بىله. قورشاۋىدا سوتخانىدىن چىقتى
كىشىلهر ئۇنىڭ . ئۇالر كىشىلهر توپىنىڭ ئالدىدا ئىدى. روشهنگۈلنى كۆردى
رابىيه خانىم، ئۆزىڭىزنى  «  بهزەنلهر .  توۋلىشاتتى ئىسمىنى چاقىرىشىپ

  . دەپ ۋارقىرايتتى» ! ئاسراڭ
 قوزغىلىپال شوپۇر تۇيۇقسىز قاتتىق ئهمدىئۇنى ئېلىپ ماڭغان ماشىنا 

گهر قىزى روشهنگۈل ئۆزىنى ماشىنىنىڭ ئۈستىگه  جى-ئۇنىڭ جان . تۇرمۇزلىدى
ساقچىالر . ئۇ قىزىنى قىسقىال بولسىمۇ ئهڭ يېقىندىن كۆرۈۋالدى. ئاتقان ئىكهن

  . روشهنگۈلنى دەرھال تارتىشتۇرۇپ ماشىنىدىن ئايرىدى
ساقچىالر چوڭ بىر غهلبىگه ئېرىشكهندەك كىشىلهر توپىنى بۆلۈپ يول 

  .لهتتىتېزئىتىنى شوپۇر ماشىنىنىڭ سۈر. ئاچاتتى
ئۇ قوللىرىدا كىشهن، پۇتلىرىدا ئىشكهل، ماشىنىنىڭ ئارقا ئورۇندۇغىدا 

  .ئۇ يورۇق دۇنياغا تهلمۈرەتتى! سىرتقا قاراپ ئولتۇراتتى
  ) كىتاپنىڭ باش قىسمىدىن  _ بهتلهرگىچه 15-9شۇ ناملىق كىتاپ   (    

  
  )قوشۇمچه (
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پۈتۈن ئالهمنى ئۆز ئىچىگه لېكىن بۇ سۆز . بىر كهلىمه سۆز_ پىداكارلىق 
ئىنسانىيهت كىمدە كىم بولمىسۇن، ھامان . سىغدۇرااليدىغان كهڭلىككه ئىگىدۇر

  .نىڭ زىياپهت دەستۇرخانىدىكى مېهمانالردۇرلىقىبىرلىرىنىڭ پىداكار
- ئۇيغۇرالرنى دۇنياغا تونۇتى«  بولمىغان بولسا،خانىم پىداكار رابىيه قادىر 

 ئارا قاتراپ، ئۆزىمىزنىمۇ، -ن بۇ دۆلهتكه ئۆز دەپ، ئۇ دۆلهتتى» ۋاتىمىز 
  .نىمۇ بېهۇدە ئاۋارە قىلىپ يۈرگهن بوالتتۇق-ئۆزگىلهر

نهيرەڭ، -بىرلىرى سهل ئالغا كهتكىدەك بولسا، مىڭلىرىمىز مىڭ تۈرلۈك ھىله
 پهندىيات دېگۈزۈپ، بۇ - ئىغۋاالرنى توقۇپ، ھېلىقى ئالغا كهتكهننى دات - پىتنه 

  .دۈرىۋېتهتتۇقمىللهتتىن سهسكهن
 مىكىرلهر، تۇزاق، قىلتاقالر كار - غا ئۇنداق ھىله خانىمئهمما رابىيه قادىر

ھازىرمۇ . چۈنكى ئۇ، ئاجايىپ چهكسىز پىداكارلىق قىلىۋەتكهن ئىكهن. قىلمىدى
  . پهرزەنتلىرىنى پىدا قىلىپ قويدى

- الرابىيه قادىرخانىم پىداكارلىق قىلىشتا نه ئۆزىنى، نه بالىلىرىنى، نه م
ئۇ پىداكارلىق سىنىقىغا دۇچ كهلگهندە، ئۆزىنى . دۇنياسىنى نهزەردە تۇتمىدى

ھهممه نهرسىسىدىن ئايرىلىپ قاراڭغۇ زىندانغا چۈشۈپ . ئالالھقا تاپشۇردى
  . قالغاندىمۇ ئالالھتىن ئايرىلمىدى

. ئۆزىگه ئىشىنىدۇ. ئۇ ئۆزىنى بىر مىللهتنىڭ غالىبىيىتى دەپ ئهقىدە قىلىدۇ
مىللىتىنىڭ غهلبىسىگه ئىشهنگىنى ئۈچۈن . ڭ غهلبىسىگه ئىشىنىدۇمىللىتىنى

 ئهمدىيهنه ئۇنىڭ يولىنى توسماقچى بولغانالر ! نى پىدا قىلىپ قويدىلىقىبار
  ! دىققهت قىلسۇن

  !چۈنكى پۈتۈن مىللهت ۋە دۇنيا ئهھلى ئۇنى تونۇپ يهتتى
  
  
  

45  
   

جانغا سالىدىغان  ماماتلىق ئارىسىدا كىشىنى ھايا-رابىيه قادىر ھايات 
ئۇ . تىن كېيىن، يهنه لىيۇداۋان تۈرمىسىگه قايتۇرۇپ كېلىندى» سوت « ئاتالمىش 

نىڭ يۈزىدىكى ھاياجان لىقىتۈرمىگه كېلىپ دەسلهپ كۆرگىنى، تۈرمه باش
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. نى بىلدۈردىلىقىدەپ، شات_ !  ساالمهت قايتىپ كهپتۇ-رابىيه قادىر ساق _ 
بۇ خهۋەرنى ئاڭلىغان مهھبۇسالر تاماق يهيدىغان تونىكا قاچىلىرىنى تاراڭلىتىشىپ 

 - وتخانىدىكى مهنزىرىلهر بىر شۇ تاپتا ئۇنىڭ كۆز ئالدىدىن س. تهنتهنه قىلىشاتتى
  :ئۆزىگه مۇنۇ مىسراالرنى پىچىراليتتى-ئۇ ئۆز. بىرلهپ ئۆتمهكته

  
 گۇناھسىز بۈگۈن ئۇ سوت ئالدىدا،
  .جاراڭالتتى زالنى ئۇنىڭ سادالىرى

  ،»كىمنىڭ دۈشمىنىمهن؟ ئېيتقىنا« دەيتتى ئۇ 
  تارازىسى؟) ئادالهت(كىملهرنىڭ قولىدا ھهق

  
  ئۇنىڭ قولىدا،دۈشمهننىڭ كىشهنلىرى 

 .ئىشكهللهر جاراڭاليدۇ پۇتلىرىدا
   ئۈمىتلهر،-تولماقتا يۈرىكىگه ئارزۇ 

  .غالىبىيهتنىڭ ئانىسىدۇر ئۇ ھهر ئارماندا
  

خىتايالرنىڭ ئۇنى ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلدۇرۇش ئۈچۈن _ بۇ ئهھۋالالر 
- جىنايىتىنى ئىسپاتلىشى، ئۇنىڭ سوتقا تارتىلىشى، باياتىنقى بۇيرۇق

رغا قارىتا ئۇنىڭدىكى ھېس ـ تۇيغۇالر، ئۇنىڭ ھاياجانلىرى، ئىجرائاتال
ئۈمىتسىزلىك ھهمدە ئۇنىڭ روھى ئالىمىدىكى توساتتىن ئهسلىگه قايتقان 
خاتىرجهملىك، ئىشقىلىپ بۇالرنىڭ ھهممىسى تاسادىپى، كۈتۈلمىگهن ئهھۋالالر 

ولغان بىراق، مهزكۇر ھادىسىلهرنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭ بېشىغا كهلمهكچى ب. ئىدى
به ىركۈچ سهرپ قىلىشقا ئالدىن بىر تهجقىيىنچىلىقالرغا بهرداشلىق بېرىشكه، 

ئۇنىڭغا بېرىلگهن جازا سهككىز يىللىق قاماق ! ئۇ ھايات قالدى. بولۇپ قالدى
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ئۇ ئۆزىگه چىقىرىلغان . ئۇنى يهنه ئاۋالقى يالغۇز كىشىلىك كامىرغا قامىدى
ى سوتقا يوقۇرىپ، ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ھۆكۈمگه نارازىلىق ئهرزىنى يېز

ى سوتتىن جاۋاپ كهلگىچه بىر يېرىم ئايدىن ئىككى ئايغىچه كۈتۈش يوقۇر. تۇتتى
شۇ تاپتا . ئۇ كوپ قېتىم گۇندىپايالردىن بالىلىرىنىڭ ئهھۋالىنى سورىدى. كېرەك

  .لمهيتتىنىمۇ بىئىكهنلىكىنى، قانداق ئهھۋالدا ئىكهنلىكىئۇ بالىلىرىنىڭ قهيهردە 
_ ــا ا بىر ئايال مهھبۇس ئۇنىڭـــــغبىر كۈنى ئۇ خاالجايغا كېتىۋاتقىنىد

ئۇنىڭ .  پىچىرالشتىيئۇالر جىددى.  دېدى پىچىرالپ- ئوغلىڭىز مۇشۇ تۈرمىدە 
ئهمگهك بىلهن « ئوغلى ئابلېكىم ئىككى يىللىق، كاتىۋى قهھرىمان ئۈچ يىللىــــــــــق 

  .  قىلىنغان ئىكهنجازاسىغا ھۆكۈم» تهربىيلهش 
سوتتىن . يابىرغىچه يالغۇز كىشىلىك كامىرغا قامالدىئۇ مارت ئېيىدىن نو

ى سوتتىن ئۇنىڭ ئهرزىگه يوقۇرلىكىن . كېيىنكى ئۈچ ئاي شۇنداق ئاستا ئۆتتى
شۇنداق بولسىمۇ ئۇ سهككىز يىللىق قاماق جازاسىنى . تېخىچىال جاۋاپ كهلمىدى

  .غا ئىشهنچ باغلىدىتۈگىتىپ، تۈرمىدىن ھايات چىقىشى
ئۇالر مېنى ئۇزۇن يىلالپ مۇشۇ ! مهن چوقۇم يېڭىپ چىقىمهن! سهككىز يىل

خهلقىم مېنى ئۇنتۇپ كهتكىچه . يالغۇز كىشىلىك كامىرغا بهنت قىلىشى مۇمكىن
  !!!.ئاھ ! مۇشۇ يالغۇز كىشىلىك كامىردا

  :ئۇ بىردە ئۈمىتسىزلىنهتتى ۋە تېخىمۇ ئهندىشلىنهتتى
كىم بىلىدۇ قاچاندۇر .  ئۇسۇلىدۇركۆرسۈتۈش ھۆكۈم سىرتقا ئېهتىمال بۇ_ 

يۈرەك كېسىلى « بىر كۈنلىرى مېنى زەھهرلهپ ئۇجۇقتۇرىۋېتىپ، خهلقئاراغــــــــا 
بهلكىم ئوڭۇشلۇق بىر . دەپ بىلدۈرۈشى تۇرغان گهپ» بىلهن ئۆلۈپ كهتتى 
  ! پهيت كۈتىۋاتقاندۇر

نى ئىكهنلىكىنلىرىنىڭ باشقىچه ئارىدىن ئۇزۇن ئۆتمهيال ئۇ، ئۇالرنىڭ پىال
يهنى ئۇنىڭ ئهقلىدىن ئادىشىپ ساراڭ بولۇشىنى كۈتكهن . پهرق ئىتىپ قالدى

 ئىككى قېتىمال سىرتقا چىقىرىپ بىر - ئۇنى قاراڭغۇ كامىردىن ئايدا بىر . ئىكهن
قانچه كهلىمه سۆزلىتىپال يهنه سوالپ، شۇنداق داۋام قىلىۋەرسه، ئۇ ھهقىقهتهن 

بىر قېتىم ئۇ ئۆزىنى قهرەللىك كۈزىتىپ . ه گىرىپتار بوالتتىروھى كېسهلگ
تۇرىدىغان دوختۇرنى كۈتۈپ ئولتۇرغىنىدا دوختۇرنىڭ ياندىكى ئىشخانىدا 

ئۇنىڭ ئهقلى ـ ھوشى تېخى « نى ئاڭالپ قالدى لىقىئۇنىڭ گىپىنى قىلىۋاتقان
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ھۋال ئىگهللهش ئۇيغۇر گۇندىپاي ئايالالرمۇ قهرەللىك ھالدا ئۇنىڭدىن ئه
  :ئۈچۈن
دەپ _ قانداق؟ ئهھۋالىڭ جايىدىمۇ؟ ! بىر قانچه ئېغىز گهپ قىلىپ باقه_ 

ئۇ شۇنىڭغا جهزىم قىالتتىكى، ئۇالر ھهرگىزمۇ ئۇنى تۈرمىدىن . سوراپ تۇراتتى
  . ساالمهت قويۇپ بهرمهيدۇ- ساق 

 ئهپهندى توختىماستىن ھهرىكهت سىدىق ھاجى روزىئهگهر ئۇنىڭ يولدىشى 
لىپ، خهلقئارالىق ئىنسان ھهقلىرى تهشكىالتلىرىغا مهلۇمات يهتكۈزۈپ، ئۇنىڭ قى

ھالىدىن خهۋەردار قىلىپ تۇرمىغان بولسا، جهزمهنكى ئۇ ئهشۇ قاراڭغۇ كامىرغا 
 ئهپهندى ئارىنى سىدىق ھاجى روزى. ئۇزۇن يىلالپ بهنت قىلىنغان بوالتتى

كا كونگىرىسىگه، ياۋرۇپا ئۈزۈپ قويماستىن ئامېرىكا پىرېزىدېنتىگه، ئامېرى
ئىتتىپاقىغا، خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتىغا، شۇنىڭدەك پۈتۈن ئىنسان ھهقلىرى 

 ئاالقه، - تهشكىالتلىرىغا رابىيه قادىرنىڭ ئومۇمى ئهھۋالىنى بايان قىلىپ، خهت 
ئامېرىكا ھۆكۈمىتىمۇ ئىمكانىيهتنىڭ .  شىكايهت يولالپ تۇرغان ئىدى-ئهرز 

چۈنكى ئۇنىڭ . (  رابىيه قادىرنى قۇتقۇزۇش توغۇرلۇق تىرىشتىبېرىچه دېگهندەك
قولغا ئېلىنىشىمۇ، ئهسلىدە ئامېرىكا كونگىرىسى ئهزاسى بىلهن كۆرۈشۈش ئۈچۈن 

«  ـ يىلى خىتاي دۆلىتىدىكى 2000ئۇ  . كېتىۋاتقان يول ئۈستىدە يۈز بهرگهن ئىدى
، خهلقئارالىق بولۇپ» ى شهرەپلىك ئىنسان ھهقلىرى قهھرىمانى يوقۇرئهڭ 

لېكىن ئۇ، بۇ قهدەر ئالهمشۇمۇل ھادىسىلهردىن . تهقدىرلىنىشكه نائىل بولدى
  ). خهۋەرسىز ئىدى 

ئۇنىڭ ئاشقازىنى ناچارلىشىپ، مهيدىسى كۆيۈپ ئېچىشىدىغان بولۇپ قالغان 
مهجبۇرى ھهرىكهتسىزلهندۈرۈلۈش تۈپهيلى ئۇنىڭ پۇتلىرىمۇ ئىشىپ . ئىدى

لىغا دورا ئالدۇرۇپ ئىستىمال قىلىشنى ئۆتۈنگىنىدە ئۇ ئۆز پۇ. كهتكهن ئىدى
  :بولسا

» ! ئهگهر سهن ئهشۇ كېسهللهر بىلهن ئۆلۈپ كېتىدىغان بولساڭ ئۆلىــۋەر« 
  .دەپ شۇنداق سوغاق، شۇنداق ئوچۇق جاۋاپ بېرىشتى

تىن ئاۋۋال ئۆز تهلهپلىرىنى بىر » ئاچلىق ئېالن قىلىش « ئۇ ئىككىنچى قېتىم 
  :ا ئېيتتىگۇندىپاي ئايالغ

  .مهن بالىلىرىم بىلهن كۆرۈشۈشنى تهلهپ قىلىمهن.   1
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ئۆزەم بىر تهرەپ قىلىشقا تېگىشلىك نۇرغۇنلىغان تىجارى ئىشلىرىم . 2
 ئۈچۈن، مهن سېكرىتارلىرىمنىڭ بىرەرى بىلهن كۆرۈشۈشۈم لىقىتاشلىنىپ قالغان

  .كېرەك
  .مهن ئادوۋكاتىم بىلهن كۆرۈشۈشۈم كېرەك .3
  .ى دوختۇرخانىغا ئاپىرىشىڭ كېرەكسهنلهر مېن .4
  .سهنلهر تامىغىمنى ياخشىلىشىڭ كېرەك .5
جاۋاپ . مېنىڭ ئهرزىمگه ئالته ئاي بولدى تېخىچه جاۋاپ كهلمىدى .6

  .بېرىشنى تهلهپ قىلىمهن
 بۇياققا - مېنىڭ بۇ كامىردا ھهركۈنى ئىككى سائهت ئۇياقتىن  .7

هگهر سهنلهر مۇشۇ ئ! ھهرىكهتلىنىپ يۈرىشىمگه رۇخسهت قىلىشىسهن
  !.تهلهپلىرىمنى ئادا قىلىشساڭ ئاندىن تاماق يهيمهن

  
ئۇنى توققۇز كۈن ئاچ قويۇشقاندىن ! ئۇ قاق توققۇز كۈن ئاچلىق ئېالن قىلدى

ھهتتا ئۇنىڭ كامىر . كېيىن، ئۇنىڭ تهلهپلىرىنىڭ ھهممىسى دېگۈدەك ئادا قىلىندى
ا قهدەملهپ مېڭىشىغىمۇ  بۇياقق-ئىچىدە ھهر كۇنى ئىككى سائهت ئۇياقتىن 

  .رۇخسهت قىلىندى
شۇنىڭدىن . ئۇنىڭغا بېرىلگهن قاماق جازاسى كۈچگه ئىگه بولۇپ جاۋاپ كهلدى

كېيىن ئۇنىڭغا ھهر ئۈچ ئايدا بىر قېتىم بالىلىرى بىلهن كۆرۈشۈشكه رۇخسهت 
  .قىلىندى

كۆرۈشۈش بۆلۈمىدە ئارىنى ئايرىپ تۇرىدىغان ئهينهك تام بولۇپ، 
ىلهن زىيارەتچىلهر يۈزتۇرانه قارىشىپ تۇرۇپ، ئهينهكنىڭ ئىككى مهھبۇسالر ب

ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى قاخار، قىزى . تهرىپىدە تېلىفۇن ئارقىلىق سۆزلىشهتتى
ئهينهك . روشهنگۈل ۋە بىر سېكرىتارى كۆرۈشۈش بۆلۈمىگه ئېلىپ كېلىندى

لىرىنى ھهرىكهت- تامنىڭ ھهر ئىككى تهرىپىدە ساناقسىز كۈزەتچىلهر ئۇالرنىڭ سۆز
رابىيه قادىر بالىلىرى بىلهن كۆرۈشۈشتىن . كۈزىتىشكه مهسئۇل قىلىنغان ئىدى
.  ئىنتىزامالرنى ئوچۇق چۈشهندۈرىشتى- ئاۋال كۆرۈشۈش جهريانىدىكى قائىدە

 جاۋاپالردىن -پهقهتال تهن ساالمهتلىك، يېمهك ـ ئىچمهك توغۇرلۇقال سۇئال 
  !ايتا كۆرۈشۈشكه رۇخسهت يوقباشقا ھهر قانداق بىر گهپ بولۇپ ئۆتسه،  ق

ھهر قېتىم ئۇ بالىلىرى بىلهن كۆرۈشىدىغان كۇنى ئاالھىدە بېخهتهرلىكنى ( 
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ئۇ بالىلىرىنى، سېكرىتارىنى كۆرگىنىدە ھاياجاندىن ئۇنىڭ پۇتلىرى پۈكۈلۈپ، 
ھهقىقهتهن ئۇالر، . ئۇالر يىغالشقا باشلىدى. ىلىپ چۈشكىلى تاسال قالدىيىق

 - ئۇنىڭ چېهرىدىكى سۇلغۇنلۇقنى، تامامهن باشقىچه ئۆزگۈرۈشنى، ئۇنىڭ تهقى
  .تۇرقىدىكى يۈرەكنى ئېزىدىغان ھالهتنى ئازاپ ئىچىدە كۆرمهكته ئىدى

  :پ باشلىدىرابىيه قادىر ئاڭالتقۇچنى قولىغا ئېلىۋىدى، ئوغلى قاخار گه
نى تاپشۇردۇڭمۇ؟ ئۆتۈنۈپ قاالي ئاپا، ساقچىالر بىلهن » جىنايىتىڭ « ئاپا 

  . ھۆكۈمهتكه ئهگهشكىن. خاتالىقلىرىڭنى ئېيتقىن! ھهمكارالشقىن
  :ئۇ ئۆزىنى ئاران تهسلىكته تىزگىنلهپ سورىدى 

  ئۇكىلىرىڭ قهيهردە؟
ونبهش كۇندىن ئابلېكىم تۈرمىدە، ئالىمنىمۇ تۈرمىگه سولىغان ئىدى، ئ_ 

شىركىتىمىزدىكى ھهر بىر مهسئۇل كىشى ئاز دېگهندە ئون . كېيىن قويۇپ بېرىشتى
  . كۈندىن تۈرمىگه قامالدى

  :قاخار ئهھۋالنى قىسقىچه ئېيتقاندىن كىيىن، ئاپىسىدىن يهنه ئۆتۈندى
ئاپا، ئهگهر سهن قوبۇل كۆرسهڭ بىزنىڭ سهندىن ئۆتۈنىدىغىنىمىز شۇكى، _ 

خهت يېزىپ قارارىڭنى بىلدۈرىشىڭ كېرەككى، ئالىم شىركهتنى سهن بىر پارچه 
بولمىسا شىركهت خهتهر ئاستىدا . ئۈستىگه ئېلىپ باش مۇدىر بولۇشى الزىم

  . قالىدۇ
  . ئېنىق ئىدىلىقىئۇالرنى ھۆكۈمهتنىڭ شۇنداق قىستىغان

نىڭ ئهھۋالىنى ئامېرىكىدىكى كهنجى سىدىق ھاجى روزىئۇ يولدىشى 
. نى بىلدىئىكهنلىكىئۇالرنىڭ ساالمهت . ۋاللىرىنى سورىدىبالىلىرىنىڭ ئهھ

  : ئارىدىن ئون مىنۇت ئۆتكهن ئىدى
ئۇ . دېدى بىرى، ئۇالرنى ئاگاھالندۇرۇپ_ كۆرۈشۈش ۋاقتى تۈگىدى _ 

ئهينهك تامنىڭ ئۇ يېقىدا تىمهن تۇرۇپ، ساقچىغا بىر نىمىلهرنى دەۋاتقان 
. ىپ قېلىشىنى ئۈمىت قىالتتىئوغلىغا قاراپ، كۆرۈشۈش ۋاقتىنىڭ ئۇزارتىل

  .بىراق ھېلىقى ساقچى بۇتتهك قېتىپ تۇرغانچه بىر نهرسه دېمهيتتى
رابىيه قادىرنىڭ تۈرمىدىكى ئهھۋالى توغۇرلۇق خهلقئارادا كۈچلۈك 

نى تونۇپ يهتكهن خىتاي مهركىزى ھۆكۈمهت لىقىئىنكاسالرنىڭ بولۇۋاتقان
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ئۇالر قاتناش بىلهن تهخمىنهن يىگىرمه مىنۇت يۈرگهندىن كېيىن، كۆپ 

بۇ تۈرمه مهھبۇسالرنىڭ ئېغىر . قهۋەتلىك ئايالالر تۈرمىسىگه يېتىپ كېلىشتى
ئهمگهككه مهجبۇرلىنىشى بىلهن ۋە ئېغىر ئهمگهك تۈپهيلى نۇرغۇن مهھبۇسالرنىڭ 

  .ئۆلۈپ كهتكهنلىگى بىلهن مهشهۇر ئىدى
دەپ ۋاقىرىشى » باۋداۋ « تۈرمىنىڭ قارا تۆمۈر دەرۋازىسى ئالدىدا ئۇ يهنه 

  :لېكىن ئۇ رەت قىلىۋىدى، بىر ساقچى ئهمهلدارى. كېرەك
دېمىسهڭ ساقچىالر بىلهن مۇشۇ كوچىدا كېچىچه » باۋداۋ « ئهگهر سهن _ 

ھاۋا سوغاق، شىۋىرغان ھۇيقىرىتىپ . دېدى ئۇنىڭغا چۈشهندۈرۈپ_ تۇرىسهن 
لېكىن ئۇ . نى دېدى» باۋداۋ « شۇنداق قىلىپ ئۇ ئۆزى نهپرەتلىنىدىغان . تۇراتتى

  . ئارقىمۇ ئارقا ئۈچ قېتىم تهكرارلىشى كېرەك ئىدى
چۈنكى ئۇ نۇرغۇنلىغان ياش . ئۇ تۈرمه كارىدورىغا كىرىپال ئهندىكىپ كهتتى

كېيىن ئۇ سىنچىالپ قارىۋىدى، بېشىنى سويمىدەك . ئهر كىشىلهرنى كۆرگهن ئىدى
چۈشۈرۈپ تاشلىغان ياكى چاچلىرىنى قوالق تۈيىدىن قىرقىۋەتكهن ئايالالرنى 

هزەر ئىلكىدە ئېهتىيات بىلهن سىرتتا ئۇيغۇر ئايال مهھبۇسالر قورقۇنچ، ھ. كۆردى
بهلكى ئۇالرنىڭ گهۋدىلىرى پۇتلىرىغا ئېغىر . دەسسهپ ھهرىكهت قىلىشاتتى

. كېلىۋاتقاندەك پۇتلىرىنى سۆرەپ، قهدەملىرىنى ئاران تهسلىكته يۆتكهيتتى
مهھبۇسالرنىڭ ئارىسىدا ئون سهككىز بىلهن يىگىرمه ياشتىكى ئۇيغۇر قىزلىرى 

  . ىدە كۆپ ئىدىئىشىنىپ بولغۇسىز دەرىج
نىڭ ئىشخانىسىدا رابىيه قادىرنىڭ قولىدىكى كىشهن لىقىمۇئاۋىن تۈرمه باش

 ئۇنىڭ لىقىمۇئاۋىن تۈرمه باش. ۋە پۇتىدىكى ئىشكهللهرنى ئېچىپ ئېلىۋېتىشتى
  :بېشىدىن ئايىقىغىچه سهپ سېلىپ چىققاندىن كىيىن

  .دېدى_ ! شۇنداق، مانا بۇ ھېلىقى مهشهۇر ئايال_ 
پاي ئايال ئۇنىڭغا بۇيرۇق قىلىپ، ئۇنىڭ ئالدىدا يهردە تۇرغان بىر گۇندى

يوتقان، تۈشهك ۋە تاماق يهيدىغان تونىكا قاچا قاتارلىق نهرسه كېرەكلىرىنى ئېلىپ 
  .كامىرغا مېڭىشىنى ئېيتتى
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چۈنكى ئۇزۇن ۋاقىت يالغۇز كىشىلىك . مهن ئىككى قېتىم توشۇشۇم كېرەك_ 
چۈن بۇ نهرسىلهرنى بىر ئۈلگۈجه كۆتۈرۈپ قاراڭغۇ كامىرغا قامالغىنىم ئۈ

لېكىن ھېلىقى گۇندىپاي . دېدى ئۇ بۇيرۇققا جاۋابهن_ ئاپارغىدەك كۈچۈم قالمىدى 
  :شۇڭا بۇيرۇقنى تهكرارلىدى. ئايالنىڭ چىكىرلىشىشقا تاقىتى يوق ئىدى

  !مهن بۇيرىغاننى قىل_ 
  !يمهنئهگهر يهنه دېمهكچى بولسام، مهن بۇ نهرسىلهرنى كۆتىرەلمه_ 

 كېرەكلىرىنىڭ ئۈستىدە ئاستا -ئۇ بۇيرۇقنى تهكرار رەت قىلىپ، نهرسه 
  . ئولتۇردى

ئۇ گۇندىپاي بىلهن . دېدى گۇندىپاي قاتتىق ۋارقىراپ_ ! تۇر ئورنۇڭدىن_ 
  .ماجرالىشىشنى خالىمىدى ـ دە، ئورنىدىن تۇردى

دېدى گۇندىپاي ئۇنىڭ _ ! نهرسىلىرىڭنى كۆتۈرۈپ كۆزۈمدىن يوقال_ 
ئۇ ئۆزىنى ئاران تهسلىكته كۆتۈرۈپ . ۈستىدىن زوراۋانلىق قىلىپئ

تۇرىۋاتقىنىغا قارىماي گۇندىپاي ئايال ئۇنىڭ مۈرىسىدىن قاتتىق قامالالپ 
ئۇ ماغدۇرسىز، زەئىپ گهۋدىسىنى توختىتالماستىن . تۇتقىنىچه ئارقىغا تارتتى

ەپ، تولۇپ تاشقان مۈدۈرلۈپ يهرگه يىقىلغىلى تاسال قالدى ـ دە، شۇنداق بىر غهز
ئۇ ۋۇجۇدىدىكى ماغدۇرنىڭ . بىر نهپرەت ئۇنى باشقا بىر ھالغا كهلتۈرۈپ قويدى

نى ئۆزىمۇ تهسهۋۋۇر قىاللمىغان ھالدا ھېلىقى لىقىقانداق پهيدا بولۇپ قالغان
گۇندىپاي خىتاينىڭ مۈرىسىدىن قامالالپ تۇتۇپ بىر ئىتتىرىۋىدى، گۇندىپاي 

ال قالغاندا تامنى تۇتۇۋېلىپ، ئۆزىنى ئاران دەلدەڭلهپ يهر چىشلهشكه ئاز
غهزەپ ئاچچىغىنى باسالمىغان خىتاي ئۈستهلدىكى توك كالتهكنى . توختىتىۋالدى

دەل شۇ ئهسنادا . ئېلىپ ئۇنىڭغا ئېتىلدى ۋە ئۇنىڭ قوللىرىنى كهينىگه قايرىدى
  :لىقىمۇئاۋىن تۈرمه باش

ىدىن كهلگهن وقۇريئۇنى ئۇرماسلىق توغرىسىدا ! بولدى قىل! دىققهت_ 
شۇنىڭ بىلهن تهرىدىن دوزاخ يېغىپ . دېدى دەرھال ئارىغا كىرىپ_ ! بۇيرۇق بار

تۇرغان گۇندىپاي سازاڭ قۇرتىدەك مىدىرالپ، توك كالتهكنى بىر ياققا تاشالپ، 
  :ئۇنىڭ قوللىرىنى بوشاتتى  ھهمدە

دېدى _ ! منى ساڭا كۆرسىتىمهن تېخىئىكهنلىكىمهن ئۆزەمنىڭ كىم _ 
  .ىسىنى چاچرىتىپشال

  :ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىكى ئىنكاس شۇنداق بىر نهپرەتنى قوزغىدى ـ دە
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دېدى _ !  قويىمهنكۆرسۈتۈپمنى لىقىمهنمۇ ساڭا ئۆزەمنىڭ كىم بولغان_ 
  .جاۋاپلىشىپ

مهن دەسلىۋىدە ئۆزىنى چوڭ كۆرگهن سىنىڭدەك نۇرغۇن ئايالالرنى _ 
  !ال مۇمدەك قىلىۋەتكهنتېزناھايىتى 

  !ئايالالرغا سېلىشتۇرۇپ قالمامېنى ئۇ _ 
  : گۇندىپاي ئايال ئۇنىڭ ئالدىغا ئىككى قهدەمچه كېلىپ

بۇ ! سهن تۈرمه خىزمهتچىلىرى بىلهن ھاياسىزالرچه زۇكۇملىشىۋاتىسهن_ 
  . دېدى-قىلمىشىڭ ئۈچۈن سهككىز يىلىڭغا يهنه ئۈچ يىل قېتىلىدۇ 

  :رابىيه قادىرمۇ گۇندىپاينىڭ دەككىسىنى بهردى
بۇ جىنايىتىڭ ئۈچۈن ئۇچ يىل تۈرمىدە ! ىر مهھبۇسنى ئۇردۇڭسهن ب_ 
بۇ ماددا سهنلهر بويسۇنىۋاتقان قانۇنالر بهلگىلىنىدىغان قۇرۇلتايدا مهن . ياتىسهن

  .مهنمۇ ئىمزا قويۇشقا قاتناشقان. ۋەكىل ۋاقتىمدا ماقۇلالنغان
. تى يىگىرمه ئهتراپىدا ساقچى كىرىپ كېلش- شۇ ئهسنادا ئىشخانىغا ئون بهش

  : ئارا سۆزلىشىپ كېتىشتى-ئۇالرنىڭ ھهممىسىال ئۆز 
  !.بۇ رابىيه قادىر! رابىيه قادىر بۇياقالرغا كېلىپ بوپتۇ، شۇنداق! پاھ_ 

ئۇالر كهم تېپىلىدىغان ئهتىۋارلىق قۇشنى تۇتۇپ قهپهزگه سولىۋېلىشقاندەك، 
ە سهت،  بهشىر- ئۇالرنىڭ ئارقىسىدا بهت . بهسبهسته ئۇنىڭغا قاراشماقتا ئىدى
ئۇ . ئۇنىڭ يۈزلىرىدىن مۇز يېغىپ تۇرىدۇ. ئىگىز بىر خىتاي خوتۇن تۇراتتى

  :رابىيه قادىرنىڭ ئالدىغا كېلىپ بىر قهدەمچه نېرىدا توختىدى ۋە
باشقىالر جىياڭغا . دېدى ئۆزىنى تونۇشتۇرۇپ_ مهن جىياڭ بولىمهن _ 

 ئۇنىڭغا دەشنام جىياڭ. ھۆرمهت بىلدۈرۈشكهندەك ئۆزلىرىنى بىر چهتكه ئېلىشتى
  :بېرىپ مۇنۇالرنى دېدى

! مهن ساڭا مهسئۇل، سهن ئىتائهت قىلىشنى، ئىنتىزامغا بويسۇنۇشنى ئۈگهن_ 
سهن پهقهت ! سهن جهمئىيهتنىڭ ئهڭ مهينهت قاتلىمىغا مهنسۇپ بىرىسهن

  !.جهمئيهتتىكى داشقال
رابىيه قادىر بىر كىمنىڭ باشقىچه باھا بېرىشىدىن ئانچه بهك ئاداپمۇ 

  :جىياڭنىڭ سۆزىگه مۇنداقال جاۋاپ قايتۇردى. كهتمهيتتى
  !.سۈپرۈندىچى! مهن ئوياليمهنكى، سهن ئهخلهت توشۇيدىغان بىرى_ 
سۆزلهشكه كىم رۇخسهت قىلدى ساڭا؟ سېنى ئۇزۇنغىچه ! ئاغىزىڭنى يۇم_ 
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اڭا ئىنسان قاتارىدا سۆزلهشكه ھهقلىقمهن ئهگهر سهن بىر ئىنسان بولساڭ س_ 
  .دېدى ئۇ قاتتىق تهئهددى بىلهن_ 

  : جىياڭنىڭ كۆزلىرى غهزەپتىن چهكچىيىپ كهتتى ۋە
_ سهن تېخى ھازىرال كېلىپ، تۈرمه ساقچىسىنى ئۇرغىلى تهييار تۇردۇڭ _ 

  .دېدى چالۋاقاپ
هن مهن ھاياتىمدا ھېچقاچان، ھېچكىمنى ئۇرۇپ باقمىدىم، لىكىن م_ 

ھاياتىمدا بىرال ئادەمنى، مهن ھهممىدىن بهك ياخشى كۆرگهن ئادىمىمنى بىر 
مېنىڭ قولۇم )  بهت. 155شۇ ناملىق كىتاپ .(تهستهك ئۇرماقچى بولغان

  .قهدىرسىز قول ئهمهس ئهخلهتنى ئۇرىدىغانغا
دېدى جىياڭ ئۇنى خورالش _ سهن كىم ئىدىڭ ئهسلىدە، ھه؟ ! ھهي_ 

  :ىپ ۋە گۇندىپايالرنىڭ بىرىگهئاھاڭىدا دىمىغىنى قېق
   .كۆرسۈتۈپدەپ بۇيرىدى رابىيه قادىرنى _ ! ماۋۇ نهرسىنى ئېلىپ كهت_ 
  

تۈرمىنىڭ ئىككىنچى قهۋىتىدە يىگىرمىدىن ئارتۇق كامىر بولۇپ، ياغاچتىن 
. ياسالغان ئىشىكلىرى تامدەك قېلىن ھهم ئېغىر، كۆپۈنچه ئوچۇقال تۇراتتى

كارىدورنىڭ .  بىر تۆمۈر ئىشىك توسۇپ تۇرىدۇكارىدورنىڭ ئاخىرىنى يوغان
ئىككى يېقىدا تۆرت بۆلۈم كۈزەتچىلهرگه ئائىت بولۇپ، ئۇالر بۆلۈملهردە يىگىرمه 

كارىدورنىڭ يهنه بىر بېشىدا چوڭ بىر يىغىن زالىمۇ . تۆرت سائهتلهپ تۇرىدۇ
  .بار

 رابىيه قادىرنىڭ يېنىدىكى گۇندىپاي چىياۋ چىياۋ ئىسىملىك بىر ئايال
ئۇ ئاغزى شۇنداق يوغان، بويى پاكار، بېشىنىڭ ئارقا دوقىسى . مهھبۇسنى چاقىردى

پولتىيىپ چىقىپ تۇرىدىغان، دۈڭگه پىشانه، بهت ـ بهشىرە، ئادەم تهلهتى 
  :گۇندىپاي ئۇنىڭغا بۇيرۇق قىلدى. كۆرۈنمهيدىغان بىر خىتاي ئىدى

ئۇنىڭغا ! ۋەتئۇنىڭ ئۇچىسىدىكى ھهممه كىيىملىرىنى سالدۇرۇپ كۆيدۈرى_ 
  !ئۇنىڭ چاچلىرىنى ئېلىۋەت! مهھبۇس كىيىمىنى بهر

چىياۋ چىياۋ كۈندەشلىك قىلىپ، دوستىنى پىچاقالپ ئۆلتۈرىۋەتكهن قاتىل 
باقاۋۇل گۇندىپايالر رابىيه . ئۇنىڭ ئون تۆرت يىلى مۇشۇ تۈرمىدە ئۆتتى. ئىدى

ر ئۈچۈن ئهڭ ئۇ ھهممه كىشىله. قادىرنى كۈزىتىش ئۈچۈن ئۇ خىتاينى تاللىغان
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چىياۋ چىياۋ كىيىم تارقىتىدىغان يهردىكى ئايالغا بېشىنى ئېگىپ بىر 
شۇنىڭغا بىنائهن ئۇنىڭغا پاختا رەختىدىن تىكىلگهن قېنىق . نېمىلهرنى پىچىرلىدى

كىيىم شۇنچىلىك يىرتىق، ھهم يوغان بولۇپ، . كۈلرەڭ ئىشتان ـ چاپان بهردى
  .غا چۈشهتتىئىشتاننىڭ ئېغى تىز

ئۇنى چىياۋ چىياۋ بىلهن يهنه بىر مهھبۇس ئېلىپ مېڭىپ، كارىدورنىڭ ئۇ 
تهرىپىدىكى بىر بۆلۈمگه ئهكىرىشتى ـ دە، ئۇنى بىر ئورۇندۇققا بېسىپ، يهنه بىر 

  : ئۇيغۇر مهھبۇس ئايالنى چاقىرىپ
  .دەپ بۇيرۇق قىلدى_ ! ئۇنىڭ چېچىنى كېسىۋەت_ 

  : چاچراپ تۇردى ۋە چاچلىرىنى قامالالپئۇ قوغدىنىش ئۈچۈن ئورنىدىن 
  . دېدى_ ! ياق، چېچىمنى كهسكىلى قويمايمهن_ 

ئىككى . ئۇالر يهنه بهش نهپهر مهھبۇس ئايالنى ياردەمگه ئېلىپ كېلىشتى
ئارقىسىدىن . تهرەپته ئىككىدىن ئايال ئۇنىڭ قوللىرىنى مهھكهم بېسىپ تۇردى

ئاندىن ئۇنىڭ سۇمبۇل . دىبىرى ئۇنىڭ بېشىنى ئالدىغا بېسىپ ئىڭىشتۈر
چىياۋ چىياۋ قايچىنى ئۇنىڭ . چاچلىرىنى قۇالق تۈيىدىن كېسىپ تاشلىدى

ئۇنىڭ كېسىلگهن . كۆزلىرىگه شىلتىپ، يامان نىيتىنى كۆرسهتمهكته ئىدى
شۇ ھالدا ئۇنى چوڭ بىر . چاچلىرىنى ئهدەپسىزلهرچه چۆرۈپ ئويىنىشاتتى

  :ئهينهك ئالدىغا ئېلىپ كېلشپ
  ..دېدى  تاماشا كۆرۈشۈپ_ ! زەڭگهقارا ئۆ_ 

  : چۆرۈلۈپ ئهينهكته ئۆزىگه سىنچىالپ قارىغاندىن كىيىن-ئۇ ئۆرۈلۈپ
ھهقىقهتهن چرايلىق كۆرۈنىمهنغۇ، بۇ كىيىملهر، چېچىمنىڭ پاسۇنى !  پاھ_ 

 لهخته قان بولۇپ -دېدى، لېكىن يۈرەكلىرى لهخته _ بهكمۇ يارىشىپتۇ ماڭا 
  . جىياڭنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىشتىئاندىن ئۇنى. كېتىۋاتاتتى

ئون بهش كۈن ئىچىدە ئهللىك سهككىز ماددىلىق تۈرمه قانۇنىنى يادالپ _ 
ئۇ رابىيه . دېدى جىياڭ_ ! سهن ئاۋۋالقى تۈرمىدە ھېچنىمه قىلماپسهن. بولىسهن

  :شۇڭا يهنه داۋام قىلدى. قادىر توغۇرلۇق ھهممه نهرسىدىن تولۇق خهۋەردار ئىدى
ئۇالر سېنىڭ قويۇپ . ېنى كۈتىۋاتقان نۇرغۇن كۆزلهر بارسىرتتا س_ 

سېنىڭ . لېكىن مهن ياشانغىچه سېنى يېنىمدا تۇتىمهن! بېرىلىشىڭنى چۈشىمهكته
 ئهمدىنېمىشكه . روھىڭمۇ بۇ تۈرمىنى تاشالپ كېتهلمهيدىغان بولۇپ قالىدۇ
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لېكىن ساڭا ئوخشاش . ن بۇلبۇلدەك سايراشنى ئۈگهنگهن، سايرىيااليمهنمه_ 
ساڭا قارىتا ھېچنىمه . ئېشهكتهك ھاڭرىيالمايمهن، ئىشىتتهك قاۋىيالمايمهن

  .  دېدى ئۇ مهسخىرە ئارالش- !.ئۈگهنمىگهن
  :ئۇنىڭ جاۋابىدىن قاتتىق غهزەپكه كهلگهن جىياڭ_ 
! كۆرسىتىمهن، مهن بولسام جىياڭمنى ئىكهنلىكىمهن ساڭا ئۆزەمنىڭ كىم _ 

دېدى _ ! ئېسىڭدە بولسۇن، مهن جىياڭ. ئهمهس» يې « لىيۇداۋان تۈرمىسىدىكى 
  .شىرەنى مۇشتالپ

سهن . ڭ ئۈچۈن مهن شاتلىنىۋاتىمهنلىقى ئۆزەڭنى تونىغان-سهن ئۆز _ 
_ ! ئۆزەڭدىن كۈچلۈك بىرىگه دۇچ كهلگىنىڭدە بهرداشلىق بېرەلمهي قاالرسـهن

  :بىيه قادىر ۋە يهنه داۋام قىلدى راىدېد
سهن تۈرمىگه بۈگۈن كهلگهن مهھبۇس بىلهن شهرتسىز ماجرالىشىشىڭ _ 

نېمىشكه . شۇڭا مهن بۇ يهردە. كېرەكمىدى؟ سهن مېنى بۇ يهرگه ئهكهلتۈردۈڭ
سهن دېگهن مائاشقا . ۋاقىراۋېرىسهن؟ مهن سېنىڭ تۈرمهڭدە بولۇپ قالدىم

 سهن ھهركۈنى مهن بىلهن شۇنداق ئۇرۇشساڭ، ئهگهر. ئىشلهيدىغان بىر ئىشچى
  .مهن دەردىڭنى ھېس قىلىۋاتىمهن. قاچانال بولمىسۇن كېسهلگه تۇتۇلىسهن

  
باجىاخۇ جازا الگىرىدا رابىيه قادىرغا مهسئۇل بولغان خىتاي گۇندىپاي جىياڭ 

بۇ ئۇزۇن سۇمبۇل . ئىسىملىك ئۇيغۇر ئايال گۇندىپايمۇ بار» بۇ « بىلهن يهنه بىر 
. اچلىق، كۆك كۆز، ئىگىز، زىلۋا، خۇددى سۈرەتتهك كۆرۈنىدىغان گۈزەل ئايالچ

ھهتتا ئۇ قارامتۇل، تۆمۈر كۆكى ساقچى پورمىسى ئىچىدىمۇ يهنىال گۈزەل 
  .كۆرۈنهتتى

رابىيه قادىرنى ئىشخانىدىن ئېلىپ چىقىشتىن ئاۋۋال جىياڭ بۇ دىن 
  :سورىدى

  ئۇنىڭغا ئېيتىدىغانلىرىڭىز بارمۇ؟_ 
_ مهن ئۇنى كامىرغا ئاپىرىــپ قويىمهن . ۈن ئۇ ئىشلىمىسىمۇ بولىدۇبۈگ_ 

  .دېدى بۇ جاۋاپ بېرىپ
ئۇالر . يهنه بىر خىتاي گۇندىپاي بىلهن بىرلىكته ئۇنى كامىرغا ئېلىپ كېلىشتى

رابىيه قادىرنىڭ قهۋەتلىك كارۋىتى ئالدىدا بۇ . كامىرغا كهلگىچه سۆزسىز مېڭىشتى
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  .  نېمانداق غهيرى نهرسىلهر بۇ كارۋاتتىكى؟_
  . چىياۋ چىياۋ ئىشىتتهك قۇيرىقىنى ئويناقلىتىپ بۇ غا ئهركىلىمهكته ئىدى

  .دېدى بۇ ياتاقنى ئورۇنالشتۇرۇپ_ بۇ نهرسىلهرنى ئېلىۋەت _ 
ئۇنىڭ . چىياۋ چىياۋ يېڭى يوتقان، ئهديالالرنى سىرتتىن ئېلىپ كىردى

  .ئۇنى بۇ يهنه چاقىردى. ق چىقىپ تۇراتتىتهلهتىدىن تازا بىئاراملى
  .دېدى ئۇ  بۇ نىڭ ئالدىدا تىك تۇرۇپ_ خوپ باشلىق، مهن بار _ 
بۇ ئايالغا قانداق كىيىملهرنى بهردىڭ؟ بىزدە ئۇنىڭغا كهلگىدەك يېتهرلىك _ 

  !. كىيىملهر بارغۇ
  .دېدى پاكار خىتاي خىڭىلداپ_ كهچۈرۈڭ، مهن بىر ئاز خاتا قىلىپتىمهن _ 
ۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭغا كهلگىدەك اليىقىدا كىيىملهر بېرىلدى ۋە كىيىملهرنى ش

بۇ نىڭ مۇئامىلىسى . كامىرغا ئېلىپ كىرىش ئۈچۈن بۇ چىياۋ چىياۋنى بۇيرىدى
لېكىن بۇ، ئۇنىڭ يۈزىگه . ئۈچۈن رابىيه قادىر چوڭقۇر مىننهتدار ئىدى

ئۇندىن باشقا بۇ . ىنى كۆرسىتهلمهيتتلىقى ئۈچۈن، ئۇ مىننهتدارلىقىقارىمىغان
  . نىڭ يېنىدا دائىم دېگۈدەك يهنه بىر خىتاي كۈزەتچى بىرگه بوالتتى

! ئۇ كامىردا ھېچقانداق ۋەقه چىقارمايدۇ!. ئۇ مېنىڭ قول ئاستىمدا تۇرىدۇ_ 
دېدى بۇ ئۇنىڭ بىلهن سوغاققىنا _ نى ئۈمۈت قىلىمهن لىقىۋەقه چىقارماس
  . خوشلىشىپ

 شهخسكه سۆزلهۋەتقاندەك  ئۈچىنچىا گهپ قىلغاندا گۇندىپاي بۇ رابىيه قادىرغ
  .دەيتتى» ماڭىدۇ « ،»قىلىدۇ « ،»دەيدۇ « 

 قارا كۆزدەك ۋىدىيو ئاپاراتىنىڭ كۆزى -كامىرنىڭ ئىشىك بېشىدىال قاپ 
سىرتتىن يورۇقلۇق كىرىدىغان كىچىككىنه دەرىزىنىڭ ئىچكى . تىكىلىپ تۇراتتى

كامىرنىڭ بىر تهرىپىدە ئىككى . ورالنغانتهرىپى قويۇق تۆمۈر رىشاتكا بىلهن ت
يۈرۈش تۆرت قهۋەتلىك، يهنه بىر تهرەپته ئىككى يۈرۈش ئۈچ قهۋەتلىك تۆمۈر 

كامىرنىڭ تاملىرى رابىيه . بۇ كامىردا ئون تۆرت مهھبۇس قاماقلىق. كارۋات بار
قادىر بهنت قىلىنغان ئاۋۋالقى يالغۇز كىشىلىك كامىرنىڭكىگه قارىغاندا ئاپئاق 

  !نېمدىگهن گۈزەل ھه؟. قارتىلغانئا
ھهر بىر مهھبۇسنىڭ بىردىن ئايرىم يۆلهنچۈكسىز ئىگىز ئورۇندۇقى بار 

ئىچ كىيىملىرىنى . بولۇپ، الزىم بولغاندا كارۋاتنىڭ ئاستىدىن ئېلىپ ئىشلىتىدۇ
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مهن ھېچقاچان كىيىملىرىنى كۆتۈرۈپ يۈرگهن سهندەك مهھبۇسنى _ 
ئۇ .  دېدى ئۇنىڭغا يۇقۇنۇپ_!  كۆرمىگهن، نهرسىلىرىڭنى ئۆزەڭ يىغىشتۇر

  .سۈكۈت ئىچىدە ھهممه نهرسىلىرىنى يىغىشتۇردى
بۇ كامىردىكىلهر تۆرت نهپهر ئۇيغۇر، بىر نهپهر قازاق قىزى، قالغىنى خىتايالر 

 رابىيه قادىرغا قارىتا ئااليتهن ئورۇنالشتۇرغان لىقىبولۇپ، بۇالرنى تۈرمه باش
شتا خۇددى ئۈگىتىلگهن ئوۋ ئۇالر ھهر بىر بۇيرۇقنى ئادا قىلى. ئىدى

باشقا _ بۇ كامىردىكى يهنه بىر ئۆزگىچىلىك . ئىشىتلىرىدەك ئىتائهتمهن ئىدى
پۈتۈن تۈرمىدە . كامىرغا سېلىشتۇرغاندا خىتاينىڭ بهكال كۆپ بولۇشى ئىدى

  .ئۇيغۇر،  قالغىنى باشقا تۈرلۈك مىللهتلهر ئىدى% 80
ىككى يۈزگىچه مهھبۇس بار تۈرمىنىڭ ھهر بىر قهۋىتىدە يۈز سهكسهندىن، ئ

بارلىق مهھبۇسالرنى ئىككى گۇندىپاي ھاجهتخانىغا ئېلىپ . بولۇپ، ھاجهتخانا بىرال
تۈرمه ئىنتىزامى بويىچه . ئۇالر خالىغانچه ئۆز ھاجهتلىرىگه بارالمايدۇ. كىرىدۇ

 - مهھبۇسالرغا قالغىنى يېرىم كېچىگىچه ئىشلهپ، تهرلهپ پۇراپ كهتكهن يۆل 
  . ىدۇرنهم كىيىملىر

ھهربىر مهھبۇسنىڭ بىردىن چېلىگى بولۇپ، چېلهككه تاماق يهيدىغان تونىكا 
قاچىسىنى، قوشۇق، سوپۇن، ئاياق، چش مهلهىمى ۋە پايپاقلىرىنى سېلىپ قويىشى 

بۇ نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى مهلۇم ۋاقىتتىن كېيىن يېقىمسىز، سېسىق . كېرەك
        . پۇراق چىقىرىدۇ

  )بهتلهردىن .365- 354شۇ ناملىق كىتاپ ( 

  
  )قوشۇمچه ( 

 يىل ئىلگىرى ۋەتىنىمىزنىڭ جهنۇبى 16 بىر چاغالردا، بۇنىڭدىن
لىك بىلهن تۇتقۇن بولغان نۇرغۇن »  جىنايهتچى سىياسى« رايونلىرىدىن 

ئهمگهك بىلهن «  يىللىقتىن كىسىم چىقىرىپ، ئاقسۇ چاغراقتىكى 3كىشىلهرنى 
  . ا الگىرىغا يۆتكىدىدەپ ئاتالغان جاز» تهربىيلهش مهيدانى 
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ئوقۇتقۇچى، ئوقۇغۇچى، شائىر، يازغۇچى، دامولالم، قارىم، تالىپالر قاتارلىق 
بهزىدە ئهڭ ئاددى . دەپ قارالغان كىشىلهر» خهتهرلىك « خىتاينىڭ نهزىرىدە 

دېگهن » يامان ئادەم، باشقۇرالمىدۇق « كىشىلهرنىمۇ ئۆز يۇرتىدىكى ساقچىالرنىڭ 
  .  يىللىق كېسىم بىلهن پااليدۇ3ۇشۇ جايغا گۇۋالىقى بىلهنمۇ م

ئادەم بالىسى تاقهت . بۇ جازا مهيدانىدا ئهمگهك ئادەتتىن تاشقىرى ئېغىر
يىغىپ ئېيتقاندا ئىنسان ... قىلغۇسىز دەرىجىدە خورلۇق، تاياق ئازابى، ئاچلىق

ن بىر كۈنى ئېغىر ئهمگهكتىن قايتىپ كهلگهن زىيالىالر بىله. چىدىغۇسىز بىر دوزاخ
دېگهن سۆزنىڭ مهنىسى ھهققىدە قىزىق بىر » ئىنسان « تالىپالر ئارىسىدا 

_ ئۇالر ئىنسان دېگهن سۆز ئۇقۇم جهھهتتىن . سۆھبهت بولۇپ قاپتۇ
قابىلىيهتلىك ھايۋان، سۆزلهيدىغان ھايۋان، ئۆز ئىرادىسى بىلهن ھهرىكهت 

هرىكهت قىلغۇچى قىلغۇچى ھايۋان، ئالى تهپهككۈرگه ئىگه، ئۆز ئىقتىدارى بىلهن ھ
دېگهندەك، ئىنسانغا بېرىلگهن تهبىرنىڭ ھهممىسىنى سۆزلهپ، ئاخىرقى ... ھايۋان

چۈنكى . دېگهن تونۇشقا كېلىپ توختاپتۇ» كۆنۈپ قالغۇچى ھايۋان « خۇالسىدە 
ئۇالرنىڭ شۇ چاغدا تارتقان ئازاپلىرىغا پهقهت ئىنساندىن باشقا ھېچ قانداق 

بىراق ئهشۇ . غان دەرىجىدە دەھشهتلىك ئىكهنھايۋان بهرداشلىق بېرەلمهيدى
دەل _ ئازاپ ۋە خورلۇقالرغا بىزنىڭ ئادەملىرىمىزنىڭ بهرداشلىق بهرگىنى 

شۇڭا ئۇالر ھهممىسى بىردەك، ئىنسان دېمهك . كۆنۈپ قېلىشتىن ئىبارەت ئىكهن
  . دېگهن چۈشهنچىگه كهلگهن ئىكهن» كۆنۈپ قالغۇچى ھايۋان « _ 

نىڭ تۈرمه ھاياتىدىن مهزكۇر تهبىرنىڭ توغرا خانىمبىراق، رابىيه قادىر
نىڭ ئۆزى ئىنسانلىق ماھىيهتكه ئويغۇن » كۆنۈپ قېلىش « نى ياكى لىقىبولمىغان

  . نى ھېس قىلىپ قالدىمئىكهنلىكىبولمىغان بىر خارەكتىر 
ھهربىر يهككه ئادەمنىڭ قىممىتى ئىنسانلىق ماھىيىتى بىلهن نامايهن بولۇشى 

كۆنۈپ قېلىش . لىق ماھىيهت ئىنسانلىق قىممهتنى بهلگىلهيدۇئىنسان. مۇمكىن
چۈنكى كۆنۈپ . بولسا، كىشىنى ئهسلىدىكى ئىنسانلىق ماھىيىتىدىن ئايرىپ قويىدۇ

قېلىش ۋە كۆندۈرلۈش ھايۋاندا كۈچلۈك ئىپادىلهنگهن رېفلېكسلىق 
  .خۇسۇسىيهتتۇر

« پ قېلىۋەرسه،   گه كۆنۈ» كۈن «  دېمهك ھهربىر يهككه ئادەم بېشىغا كهلگهن 
گه ئوخشاش ئۆز ۋەتىنىدە خار، يات ئهلدە نامسىز، يېنى يهرگه تهككهنال ئهلدە » بىز 

ئۇيغۇرالر كهتكهنال ئهلدە . كۆنۈپ قېلىپ، ھايۋانالردەك دېرەكسىز يوقىلىدۇ
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جهڭگىۋار ئاتىالرنىڭ، غالىپ جهڭچىلهرنىڭ سوۋېت ئىتتىپاقىغا كهتكهن 
تۈركىيه، . نهسىللىرى يېرىم ئهسىردىال شالغۇت بىر خهلققه ئايلىنىپ كهتتى

يېقىنقى چارەك ئهسىردىال . ئهرەپ ۋە يىراق غهرپنى ھېساپقا ئېلىش ھاجهتسىز
گېرمانىيهدە، ئامېرىكىدا، نورۋېگىيه، شىۋېتسىيه قاتارلىق نۇرغۇن دۆلهتلهردە 

چۈنكى بولغۇسى شالغۇتالرنىڭ ھازىرقى ئاتا ـ ئانىلىرى . تالر مهيدانغا كېلىدۇشالغۇ
ئهينى ۋاقىتتىكى سوۋېت ئىتتىپاقىغا كهتكهن ئاتا ـ ئانىالرغا سېلىشتۇرغىلى 
بولمايدىغان دەرىجىدە ساۋاتسىز، مىللى كىملىكلىرىنى تونۇپ يېتهلمىگهن 

  . كىشىلهردۇر
دەك خانىملىش ئۈچۈن رابىيه قادىرچهتئهلدىكى ئۇيغۇرالرنى ساقالپ قې

  . ئىسيانكار، كۆنۈپ قالمايدىغان، ئىنسانغا خاس ماھىيهتكه ئىگه بولۇش الزىم
  

46  
   

شىم ـ . مهھبۇسالر ئهتىگهن سهھهردىن باشالپ، يېرىم كېچىگىچه كىيىم تىكىدۇ
كاستۇم، ئاياق كىيىمى، بالىالر كىيىمى قاتارلىق دۇكانالردا سېتىلىدىغان ھهر 

 . اق كىيىملهرنى مهھبۇسالر تىكىدۇقاند
ئۈچ . تۆرت تام ۋە ئۆگزىنىڭ ئاستى، زەي پۇراپ تۇرىدۇ_ كىچىككىنه زال 

  . يۈزچه مهھبۇس ئايال تىككۈچىلهر مۇشۇ يهردە مهجبۇرى ئهمگهك قىلىدۇ
رابىيه قادىر مۇشۇ تىكىش زالىنىڭ بىر بۇلۇڭىدا يۆلهنچۈكسىز ئىگىز بىر 

 سولغا قارىماستىن، بېشىنى -ئۇ ئوڭ . لتۇرۇشى كېرەكئورۇندۇقتا بىر ئايغىچه ئو
تۆۋەن سېلىپ، كىيىم تىكىش بىلهن مهشغۇل بولۇۋاتقان مهھبۇسالرغا قاراپ 

 -چىياۋ چىياۋ ئۇنىڭ يېنىدا ئولتۇرۇپ باشقا مهھبۇسالردەكال ئۈن . ئولتۇرىدۇ
  :تىنسىز ئىشلهيدۇ ـ دە، بهزىدە خۇددى قاراۋۇل ئىشىتتهك ئاۋرۇپ

ئۇ .  قۇالق بولىدۇ-دەپ ئۇنىڭغا كۆز _ ۈزۈك ئولتۇر، قىمىرلىما ھهي، ت_ 
  : بهزىدە باشقىالرغا ياردەملهشمهكچى بولغىنىدا چىياۋ چىياۋ ھۈرپىيىدۇ

 ! ھهي، قول تهككۈزمه_ 
  :ئۇ پۈتۈن كۈن شۇالرنى ئوياليدۇ

بۇ يهر نېمدىگهن ياخشى، جهننهتتهك، بۇ يهر بۇرۇنقى تۈرمىگه قارىغاندا 
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ا كىرگىنىدە چىياۋ چىياۋ  ئۇنىڭ كارۋىتىغا سۇ ئۇالر ئىشتىن قايتىپ كامىرغ
تۆكۈپ يۆل قىلىۋەتكهنلىگىنى بىلدى ـ دە، ئارتۇق بىر نهرسه دېمهستىن، يۆلنىڭ 

ئۇ خىيالىچه ئهتىگهن .  چارىلىرىنى سېلىپ  تېنچ يېتىپ قالدى-ئۈستىگه چاپان 
ى بىراق ئىكك. سائهت يهتتىلهرگىچه ئۇخالشقا رۇخسهتتۇر دەپ ئويلىغان ئىدى

  :سائهتمۇ ئۆتمهستىن گۇندىپايالر
كامىردىكىلهرنىڭ . دەپ ۋارقىراپ ئويغىتىۋېتىشتى_ ! تۇرۇش! تۇرۇش_ 

ئۇمۇ ئورنىدىن تۇرۇپ، . ھهممىسى ئورۇنلىرىدىن جىددى تۇرۇشقا ئالدىرىشاتتى
ئۇ ھېچنىمىنى ئاڭقىرالماستىن . چاال ئۇيقۇ مهھبۇسالرنىڭ ئارقىسىدىن يۈگرەيتتى

بۇ ھاۋا ئالماشقىدەك دېرىزىمۇ يوق، . تازىلىقخانىغا كىردىئۇالرغا ئهگىشىپ 
تۆرت تامدا قاتار يۈز يۇيۇش تهڭنىسى . شۇنداق تارچىلىق، كىچىككىنه بۆلۈم ئىدى

. بولۇپ، يۈزلهرچه ئايال قىستىلىشىپ، يا كىرەلمهي، يا چىقالماي قىينىلىشىدۇ
ى قاراڭغۇلىشىپ، ئۇنىڭ ئىچ. كىمدۇر بىرى ئۇنىڭ بېقىنىغا قاتتىق جهينهكلىدى

باشقا بارلىق مهھبۇسالر ئۇنى قارغىشىپ . تۈزۈك ھهرىكهت قىاللمايتتى
  . تىللىشاتتى

پهقهت بهش مىنۇت ئىچىدە ئۇالر مۇشۇ تار، كىچىككىنه بۆلۈمدە ھاجهتلىرىنى 
لېكىن . تۈگىتىپ، چىشلىرىنى مهلههملهپ، يۈزلىرىنى يۇيۇپ بولۇشلىرى كېرەك

ۇرغانالر، بېرىلگهن ۋاقىتتا ئىشلىرىنى تۈگىتىپ ئۇزۇن رەت تۇتۇپ تىزىلىپ ت
  .بولۇش ئهسال مۇمكىن ئهمهس

مۇشۇ تازىلىقخانىنىڭ ئوتتۇرىسىدا يوغان بىر تهڭنه بولۇپ، مهھبۇسالر (
 ئايدا بىر قېتىم، ياز ۋاقتىدا ھهر ئونبهش كۈندە بىر قېتىم لىقىمۇشۇ تهڭنىدە قىش

بۇنىڭ ئۈچۈن . ىمۇ يۇيىۋېلىشىدۇكىيىملىرىنى، قاچىلىرىن. يۇيۇنۇپ تارىنىشىدۇ
  ). ئۇالرغا قىرىق بهش مىنۇت ۋاقىت بېرىلىدۇ

 تۇرۇپ تازىلىقخانىغا كىرىشكهن تېزئۇالر چاال ئۇيقىدا كارۋاتلىرىدىن قانداق 
بولسا، تازىلىقتىن كېيىنمۇ شۇنداق جىددى، كۆزنى يۇمۇپ ئاچقۇچه ئارىلىقتا 

 ماغدۇرسىز تهنلهر، -ئۇالر. ۇتىكىش ماشىنىلىرىنىڭ ئالدىغا ئۆنۈپ بولۇشىد
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رابىيه قادىر تاماقتىن بىر قوشۇق ئېلىپ ئاغزىغا سېلىۋىدى چىشلىرىغا 
ئۇ بهلكىم تورۇسىتىن بىر نهرسه چۈشۈپ كهتكهن . ىدە چاپلىشىپ قالدىمىلىچچ

بولسا كېرەك دەپ ئويلىدى ـ دە، تاماقنى يېمهي يهردىن بىر پارچه قهغهزنى 
ئۇ . لېكىن چىياۋ چىياۋ قهغهزنى ئېلىۋەتتى. ئېلىپ، قاچىسىنى يېپىپ قويدى

ىپ، تاماقنى ئاغزىغا قېرىق ھالدا قوشۇقنى ئاغزىغا يېقىن ئهكهلدىيۇ، كۆڭلى ئاين
  : ئۇ يېنىدىكى باشقا مهھبۇسالرنىڭ كۆڭلىنى ئاياپ. ئااللمىدى

بىراق ھېلىقى پاكار . دېدى_ كهچۈرۈڭالر، بۈگۈن تاماقنى يىيهلمىگۈدەكمهن _ 
  :خىتاي
ئۇ چىياۋ . دەپ بۇيرۇق قىلدى_ ! ئهگهر تاماقنى يېمىسهڭ ئورنۇڭدىن تۇر_ 

  :شۇڭا. ى بىلمهيتتىنلىقىچىياۋنىڭ قانداق مهقسىدى بار
. دېدى ئاچچىقالپ_ سهن گۇندىپايمىدىڭ، ماڭا داۋاملىق ۋارقىرىغىلى؟ _ 

دەپ رۇخسهت » باۋداۋ « پاكار خىتاي دەرھال ئورنىدىن تۇرۇپ، باقاۋۇلدىن 
ھايال قالماي گۇندىپاي . ئالدى ـ دە سىرتقا گۇندىپايالر ئىشخانىسىغا قاراپ چاپتى

ئۇ ئاغزى ئاغزىغا تهگمهي جاۋىلداپ، . ايتىپ كىردىجىياڭ بىلهن بۇ نى باشالپ ق
  :جىياڭ ئۇنىڭدىن سورىدى. رابىيه قادىرنىڭ ئۈستىدىن شىكايهت قىالتتى

  .نېمىشكه چىياۋ چىياۋغا زۇلۇم سالدىڭ؟_ 
 - ئۇنىڭ تىل_ . دېدى ئۇ چۈشهندۈرۈپ_ تۈنۈگۈن ئاخشامدىن باشالپ _ 

بۇ تاماق . ىچه مېنى تىلالپ ھارمىدىھهتتا كېچه يېرىمىگ. ھاقارىتى ئاستىدا قالدىم
  .بولغان ئهھۋال شۇ. تىلىمغا تېتىمىغانلىقتىن يېمىگهن ئىدىم

  :جىياڭ غهزەپتىن بۇغۇلۇپ ۋارقىرىدى
  !.ھهممهڭ ئورنىڭدىن تۇرۇش_ 

  .ئۈچيۈز ئايالنىڭ ھهممىسى بىردەك چاچراپ تۇرۇشتى
  .دەپ قاتتىق بۇيرۇق چۈشۈردى جىياڭ_ ! بىز تهرەپكه قاراش_ 
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  :ارلىق كۆزلهر رابىيه قادىرغا تىكىلدى كىملهردۇرب
.  مۈڭۈر قىلىشتى-دېيىشىپ گۈڭۈر _ ! بۇ بىزنىڭ ئانىمىز رابىيه قادىر_ 

  :جىياڭ دەرھال سۈرۈشته قىلدى
  .كىم بۇ رابىيه قادىر دېگهن نامنى تىلغا ئېلىشقان؟_ 

 ئارىدىن ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر ئايال ئالدىغا چىقىشىپ، ئۆزلىرىنى مهلۇم
  .قىلىشتى

دېدى جىياڭ _ ! سهنلهر پۈتۈن كۈن ئىشخانا ئالدىدا ئۆرە تۇرىشىسهن_ 
ئىشخانا ئالدىدا ئۆرە تۇرۇش دېگهنلىك . ئۇالرنىڭ جازاسىنى ئېالن قىلىپ

يىگىرمه تۆرت سائهت قىمىرلىماستىن سېسىمچىلىقنى پۇراپ، مهينهت يهردە 
  .ان تاياقمۇ باربۇمۇ يېنىك جازا ئهمهس، تېخى يهيدىغ. تۇرىدىغان گهپ

  :جىياڭ كۆپچىلىككه ئوچۇق قىلىپ ئهيتتى
ئهگهر سهنلهر رابىيه قادىر بىلهن گهپلىشىدىغان بولۇشساڭ نومۇرلىرىڭ _ 

  !.تارتىلىدۇ
ئهگهر بىر كىمدىن ئۈچ نومۇر تارتىلسا، بىر قېتىملىق ئائىله كۆرۈشتۈرۈشتىن 

چىلىك ئۈچ پارچه بهلكى كېيىنكى قېتىملىق تاماقتىكى مېغىز. مهھرۇم بولىدۇ
ئهگهر تېخىمۇ ئارتۇق نومۇر . گۆشنىڭ ئىككى پارچىسىمۇ جازاغا تارتىلىدۇ

  .تارتىلسا، قاراڭغۇ كامىرغا بهنت قىلىنىدۇ
  :جىياڭ يهنه داۋام قىلدى

بىز ! ھهممهڭ بېشىڭنى تۆۋەن قىلىش! ھېچ كىم رابىيه قادىرغا قارىمىسۇن_ 
. مرا قىلىپ، يېنىدا ئولتۇرغۇزدۇقبۇنىڭغا بىر ئوبدان تىرىشچان بىر قىزنى ھه

ئۇ كۆپ پۇل تاپقان، ! بۇ ئايال خهلق دۈشمىنى. بىراق بۇ، ئۇ قىزغا ئازار قىلدى
. تۈنۈگۈن ئاخشامدىن باشالپ مۇنۇ كىچىك قىزنى بوزەك قىلماقتا. مهشهۇر بولغان

ھهتتا ئۇ ئۆزىنىڭ ياتىدىغان ئورنىغا كىچىك تهرەت قىلىپ قويغان بولسىمۇ، مۇنۇ 
  . ھېچنىمه دېمهستىن ئۇنىڭ ئورۇن كۆرپىسىنى يۇيۇپ تازىالپ بهرگهنقىز

  
جىياڭ بولسا ئۇزۇندىن . چىياۋ چىياۋ ئىشىتتهك ھۇالپ يىغالشقا باشلىدى

  :ئۇزۇنغا سۆزلهپ مۇنۇالرنى دېدى
 توغرىسىدا ئىكهنلىكىسهنلهر بۇ ئايالنىڭ بۇرۇن قانداق ئاالھىدە شهخس _ 

  . چاغالردا بۇنى توغرا تهخمىن قىلىشالمىغانبهلكى سهنلهر ئۇ! گهپ قىلىشما
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. جىياڭنىڭ يېنىدا ھېلىقى گۈزەل بۇ قاتۇرۇپ قويغان ھهيكهلدەك تۇراتتى
ئۇمۇ بىر ئۇيغۇر قىزى . رابىيه قادىر ئۇنىڭدىن ياردەم ئىزدەپ ئۇمۇناتتى

بىراق ئۇ ! بولغاندىكىن بىرەر ئېغىز بولسىمۇ ياخشى گهپ قىلىشى كېرەك ئىدىغۇ
ى كۆرمىگهندەك، ھېچنىمىنى ئاڭلىمىغاندەك گۇياكى باشقا بىر ئىش ھېچنىمىن

  .بىلهن مهشغۇل كىشىدەك پهرۋاسىز تۇراتتى
ئهگهر ئۇ بىر نېمىلهرنى .  تىنسىز ئۆز ئورنىغا قايتتى- رابىيه قادىر ئۈن

ئېيتسا باشقا مهھبۇس ئۇيغۇر ئايالالر ئارىلىشىپ قېلىپ، ھېساپقا تارتىلىشى 
ئۇ بىرىنچى كۈنىال ئۈچ نهپهر . ىنى قاتتىق خور ھېس قىالتتىئۇ ئۆز. تۇرغان گهپ

  .ئۇيغۇر ئايالنى قىيىن كۈنگه قويغان ئىدى
ئۇ كۆزدىن . نى ئېيتتىئىكهنلىكىجىياڭ ئۆزىنىڭ بىر يىغىنغا بارماقچى 

يوقالغىچه كۈتۈپ تۇرغان بۇ، ھېلىقى جازاغا تارتىلغان ئۈچ نهپهر ئۇيغۇر ئايالنى 
  :چاقىرىپ سورىدى

هنلهر نېمىشكه رابىيه قادىر دېگهن نامنى ئۈنلۈك تىلغا ئېلىشتىڭ؟ يهنه س_ 
  .بىر قېتىم شۇنداق قىلىشامسهن؟

  .ياق_ 
  .ئۇالر يېلىنگهن ھالدا ئىپادە بېرىشتى

دېدى بۇ ئۇالرغا بىر _ ! ياخشى، ئۇنداق بولسا بۇ ۋەدىنامىگه ئىمزا قويۇش_ 
  . ۋاراق ۋەدىنامه يېزىلغان قهغهزنى تهڭلهپ

الالر ئىمزا قويۇشتى، ئاندىن بۇ ئۇالرنى توختىتىپ قويۇلغان يهردىن ئاي
  . بوشىتىپ ئىشلىرىغا بۇيرىدى

. شۇ تاپتا بۇ رابىيه قادىرنىڭ كۆڭلىدە ئىللىق بىر تۇيغۇ پهيدا قىلغان ئىدى
  :ئۇ ئوياليتتى

ئۇ مۇشۇ جايدا، مۇشۇ ! مۇنۇ ھهيكهل قارىغاندا ئادىمى ھهيكهل بولسا كېرەك_ 
  !.نى يوقاتمىغانلىقى ئىگه بولغان بولسىمۇ، ئۆز مىللىتىگه بولغان ھېسداشئورۇنغا
  !.رابىيه قادىر_ 

  .چاقىردى بۇ ئۇنىڭ خىيالىنى بۆلۈپ
  .جاۋاپ بهردى ئۇ ئۆزىنى مهلۇم قىلىپ_ مانا مهن بۇ يهردە _ 
  !.مهن بىلهن بىرگه ئىشخانىغا ماڭسۇن_ 

  :ئۇ بۇ نىڭ ئىشخانىسىغا كىرمهكچى بولۇۋىدى
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دېدى ئۇ بۇيرۇق _ دەپ ئاندىن كىرسۇن » باۋداۋ « ئاۋۋال ! توختىسۇن_ 
  .تهلهپپۇزىدا

ئۇمۇ بىر ئۇيغۇر قىزى بولغانلىقى، يهنه كېلىپ ئۈچ نهپهر ئۇيغۇرنى ھىمايه 
قىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ كۆڭلى ئۈچۈن بولسىمۇ، ئۇ ياقتۇرۇپ ئادەتلىنىپ 

 غا قارىتا بىر ئاز ھۆرمهتمۇ يوق ھهتتا ئۇنىڭدا بۇ. نى دېدى» باۋداۋ « قالغان 
چۈنكى مۇشۇ خىتاينىڭ يېنىدا ئىشلهپ، قولىدىن كهلگىنىچه . ئهمهس ئىدى

شۇنداق بولغانىكهن ئۇنىڭغا كاشىال قىلماسلىق . ياخشىلىق قىلىشمۇ ئاسان ئهمهس
  !. الزىم

  : سىپايه تهلهپپۇزدا سورىدى-بۇ رابىيه قادىردىن سىلىق 
جىم تۇرىدۇ؟ كېچىدە ئورۇنغا تهرەت قىلىدىغان نېمىشكه ئۇنىڭ ئالدىدا _ 

 ئۈچىنچىبۇ ئالدىدىكى كىشىگىمۇ شۇنداق . ( دەپ چۈشهندۈرمىدى؟_ كېسهل يوق 
  )شهخسكه قارىتىپ گهپ قىالتتى

ئۇنداق قىلىش مېنىڭ . مېنىڭ ئۇنداق ئايالالر بىلهن جېدەللهشكىم يوق_ 
بهلكى كېيىنچه .  مهھبۇسمهنمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاشال. خارەكتىرىمگه ئويغۇن ئهمهس

دېدى ئۇ سۈكۈت قىلىشىدىكى سهۋەپنى _ ئۇنىڭ بىلهن چۈشىنىشپ كېتهرمهن 
  .چۈشهندۈرۈپ

  :بۇ ئورۇندۇقنىڭ يۆلهنچۈكىگه ئۆزىنى تاشالپ
دېدى گهپنى _ ! ئۇنداق بولسا بۇ ئهھۋالدا مهن ئارىالشمايمهن! ئورۇنلۇق_ 
  .ئۈزۈپ
ئۇ ئۆزىنىڭ . يىل ئهسكىلىك قىلدىچىياۋ چىياۋ ئۇنىڭغا قاق ئىككى يېرىم ( 

. نهرسىلىرىنى رابىيه قادىرنىڭ كارۋىتىغا سۇقۇپ قويۇپ، جىياڭغا دەۋا قىالتتى
  )بهزىدە تاماق قاچىسىنى يهرگه تاشلىۋېتىپ ئۇنىڭ ئۈستىدىن شىكايهت قىالتتى 

جىياڭ ئۇنى پۈتۈن تىككۈچى مهھبۇسالرنىڭ ئالدىدا ئۆرە توختىتىپ قويۇپ، 
ھاقارەت، -ئۇ بۇنداق تىل.  ھاقارەتلهر بىلهن تىلاليتتى-ئهڭ يامان تىل

بىر قېتىم جىياڭنىڭ مىكروفون بىلهن . خورلۇقالردىن ئۆزىنى قوغدىيالمايتتى
كۆپچىلىككه ئاڭلىتىپ سۆزلىگهن تۆۋەندىكى سۆزىگه ئهڭ ئېغىر جاۋاپ 

  :قايتۇرالىدى
ۇل سهنسىز ساڭا ھۆرمهت قىاللىغان، سېنى كۆرمهي تۇرۇپ سېنى قوب_ 

يهنه سېنىڭدەك بىرىنىڭ خهلق . قىلغان بۇنداق بىر خهلقنى مهن چۈشىنهلمهيمهن
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خهلق _  دېدى رابىيه قادىرجىياڭغا جاۋاپ بېرىپ _ توغرا دەيسهن _ 
چۈنكى خهلق قۇرۇلتىيى . ۇن ماڭا ئويغۇن كهلمىگهن ئىدىقۇرۇلتىيىدىكى ئور

شۇنداق بىر جايكى، ئۇ يهرگه نۇرغۇنلىغان يالغانچى، بۇالڭچى ۋە ئوغرىالر 
ھهم ساڭا ئوخشاش بىرى بىلهن سۆزلىشىشمۇ ئهسلىدە ماڭا . توپالشقان ئورۇن
  .مۇناسىپ كهلمهيتتى

 ئىچىگه چۈشۈپال ئۇنىڭ تهئهددىسىنى ئاڭلىغاندىن كېيىن جىياڭنىڭ دىمى
  :بىر ئازدىن كېيىن ھۇشىنى يىققاندەك بولۇپ، يهنه ۋارقىرىدى. كهتتى

  !ئىشىڭنى داۋام قىل! ئولتۇر! بهس_ 
  : جىياڭ باشقىالرغا بۇرۇلۇپ

  : دەپ بۇيرۇق چۈشۈرگهندىن كېيىن بۇ غا_ ! ھهممهڭ يهرگه قاراش_ 
ازا بۆلۈمىگه ئاڭلىدىڭمۇ ئۇنىڭ ئېيتقانلىرىنى؟ مهن ئۇنى ئهڭ ئېغىر ج_ 

  .دېدى چالۋاقاپ_ ! يۆتكىتىۋېتىمهن
تۈرمىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقىغا ۋە باشقا تۈرمه كادىرلىرىغا جىياڭ رابىيه 

، تۈرمه لىقىقادىرنى قارىالپ، ئۇنى ئۆزگهرتهلمىگهنلىگى، باشقۇرالمىغان
 توغرىسىدا ئىكهنلىكىئىنتىزامىغا قاتتىق بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان خهتهرلىك 

ى يوقۇرتۈرمه كادىرلىرى مهزكۇر شىكايهتنى ئاپتونوم رايونلۇق . ت قىلدىشىكايه
دەرىجىلىك ئامانلىقنى قوغداش باشقارمىسىغا، ئاندىن ئۇالر خىتاي مهركىزىگه 

 .مهلۇم قىلىشىپ، ئۇنى قاتتىق جازاالشقا بېيجىڭدىن بۇيرۇق تهلهپ قىلىشتى
پهر خىتاي تۈرمىگه شۇنىڭدىن ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهيال، بېيجىڭدىن يهتته نه

خىتايالرنىڭ بىرى . ئۇالر رابىيه قادىرنى تۈرمه ئىشخانىسىغا چاقىرتتى. كېلىشتى
  :ئۇنىڭ ئولتۇرۇشىغا رۇخسهت قىلىپ سۆز باشلىدى

لېكىن سېنىڭ . سهن بۇ تۈرمىگه يۆتكهلگىلى تېخى بىر يىلمۇ بولمىدى_ 
يمهنكى، سهن مهن ئويال! ئۈستۈڭدىن يىگىرمه تۈرلۈك شىكايهت تاپشۇرۋالدۇق

ئهگهر . يېڭى ھاياتقا ئۆزەڭنى كۆندۈرۈشنى خالىمايۋاتقانسهن، ياكى كۆنهلمىگهنسهن
 پهيلو جازا -سهن ھازىردىن باشالپ ئۆزگۈرۈشنى خالىمىساڭ سېنى تارىم 

  !.الگىرىغا يولاليمىز
 تۈركىستاندىكى يىگىرمه توققۇز يهردە ئهمگهك بىلهن جازاالش شهرقىپهيلو ( 
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ئهگهر نىمجان، ئاجىزراق بىرى قۇملۇققا يىقىلغان ھامان ئورنىدىن تۇرۇپ 
بولغىچه مىڭلىغان سېرىق چۈمۈله غۇجىمهكلىشىپ، ھېلىقى ئادەمنى بىر دەمدىال 

  ).ئۇ، شۇنداق بىر جاي . نى يالىڭاچالپ قويىدۇغاجىالپ، سۆڭهكلىرى
  :خىتاينىڭ يهنه بىرى بۇ  نى يېنىغا چاقىرىپ سورىدى

سىز بۇ مهھبۇسقا قارىتا مهجبۇرىيىتىڭزنى ئادا قىلمىدىڭىزمۇ؟ ئۇنى ئۆز _ 
  .مهيلىچه قويۇۋەتتىڭىزمۇ؟

 دېدى بۇ جاۋاپ بېرىشكه ئالدىراپ، ھهم بۇ -ياق، مهن ئۇنداق قىلمىدىم _ 
شۇنداق قىلىپ . وغۇرلۇق ھېلىقى خىتاي بىلهن يالغۇز پاراڭلىشىشنى ئۆتۈندىت

بۇ نىڭ بېيجىڭدىن كهلگهن خىتايالرغا . رابىيه قادىر خېله ئۇزاق سىرتتا ساقلىدى
  :ئهھۋالنى چۈشهندۈرگهنلىكىنى پهرەز قىلىشقا بوالتتى

ىله ئهسلىدە رابىيه قادىر خاتا بىر ئىش قىلمىغان، جىياڭ قهستهن مهس_ 
  .تۇغدۇرۇپ، قىيىنچىلىق پهيدا قىلغان

  :خىتاي ئهمهلداردىن بىرى رابىيه قادىرغا ئهھۋالنى بىلدۈردى
مهركىزى . سهن ياخشى ئاڭالپ تۇر، سهن باشقا مهھبۇسالرغا ئوخشىمايسهن_ 

ھۆكۈمهتنىڭ شۇنداق قارارى بار، سهن جازا مۇددىتىڭ تۈگىگىچه سهككىز يىل 
ساڭا پهقهت جىياڭ، بۇ . پلىشىشتىن مهنئى قىلىندىڭھهرقانداق مهھبۇس بىلهن گه
ئون بهش كۈندە بىر قېتىم بارلىق مهھبۇسالر . بىلهنال گهپلىشىشكه رۇخسهت

سهن نه ئوقۇشتىنمۇ، ! توپلىشىپ تىلۋىزور كۆرىدۇ، ساڭا رۇخسهت يوق
. چاچلىرىڭ قۇالق تۈيىدىن ئېشىپ كهتمهسلىگى كېرەك. يېزىشتىنمۇ چهكلهنگهن

جىياڭ بىلهن بۇ ! ىڭ ساڭا تاماق ئهكىلىپ بېرىشنى تهلهپ قىلمايسهنبالىلىرىڭن
  !.نېمىگه بۇيرىسا، سهن شۇنى ئادا قىلىسهن

قى بۇيرۇقلىرىغا رابىيه قادىر باش لىڭشىتىپ يوقۇرخىتاي ئهمهلدارنىڭ 
  .نى بىلدۈردىلىقىماقۇل

  :يهنه بىر خىتاي ئهمهلدار سۆز ئالدى
. شىنى ساڭا مهسئۇل قىلىپ بېكىتتۇقبىز بۇ يهردە جهمى ئون نهپهر كى_ 

، باشقا گۇندىپايالر، چىياۋ چىياۋ، لىقىئۇالر بۇ، جىياڭ، مۇئاۋىن تۈرمه باش
. ئۇالر نۆۋەتلهشكهن ھالدا سېنى كۈزىتىدۇ. شۇنىڭدەك باشقا مهھبۇسالرمۇ بار
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ەك چىقىراشقا ئۇ كامىرغا قايتىپ كىرىشى بىلهن تهڭ چىياۋ چىياۋ تۇگڭۇزد
رابىيه قادىر چىرايىنى قورقۇنچلۇق تۈسكه كىرگۈزۈپ، ئۇنى  «. باشلىدى

ئۇ كارىدورغا چىقىپ گۇندىپايالر ئىشخانىسى تهرەپكه چاپتى » .قورقۇتىۋەتكهنمىش
  .ۋە ئهھۋالنى مهلۇم قىلدى

  :جىياڭ مۇنداق دېدى. جىياڭ بىلهن بۇ بىرگه كامىرغا يېتىپ كېلىشتى
يهنه نېمه ماجرا؟ . هن ھۆكۈمهت خادىملىرى تېخى كهتمىدىبېيجىڭدىن كهلگ_ 

بىز بۇنى . بىچارە چىياۋ چىېاۋ مۇشۇ كىشىنىڭ قورقۇتىشى ئاستىدا ئازاپالنماقتا
  .پهيلو جازا الگىرىغا يوللىۋېتىشىمىز كېرەك

  :رابىيه قادىر  تۇنجى بولۇپ بۇ غا ئۇدۇل قاراپ مۇنداق دېدى
  .مهن ھېچنىمه قىلمىدىم! پ باقسهن باشقا كامىرداشالردىن سورا_ 

باشقا كامىرداش مهھبۇسالرمۇ چىياۋ چىياۋنىڭ رابىيه قادىرغا قانچىلىك 
بىراق، ئۇالر قورقۇپ بىر نهرسه . ئهسكىلىك قىلىدىغانلىقىنى ياخشى بىلهتتى

ھېلىقى قازاق قىز بۇ غا چۈشهندۈرۈپ چىياۋ چىياۋنىڭ . دېگىلى ئۇنىمىدى
غا نېمىلهرنى قىلغانلىقى توغرىسىدا ئوچۇق بۇندىن بۇرۇن رابىيه قادىر

  .سۆزلىدى
شۇ كۈندىن ئېتىبارەن ھېلىقى كىچىككىنه قازاق قىزى رابىيه قادىرغا ياردەم 
. قىلغانلىقى ئۈچۈن تۈرمه باشلىقلىرىنىڭ كۆزىگه تىكهندەك كۆرۈنىدىغان بولدى

اتارلىق قۇچىسىنى يۇيۇش ق-ئۇ بۇندىن بۇرۇنمۇ رابىيه قادىرغا كىر يۇيۇش، قاچا
شۇنىڭ ئۈچۈنال ئۇ قىزنى باشقا بىر بۆلۈمگه يۆتكهپ، . ئىشالردا ياردەملىشهتتى

ئۇ پۈتۈن . ئۇنىڭ ئورنىغا يهنه بىر ساراڭ خىتاي خوتۇننى ئهكىرىپ قويۇشتى
ئۇخالپ قالغان كامىرداشلىرىنىڭ يوتقانلىرىنى . كېچه باشقىالرنى تىلالپ چىقاتتى

پ كۈلهتتى، تۇرۇپال ھۆڭرەپ يىغالپ، بهزىدە قاقاھال. چۆرۈپ تاشاليتتى
ئهشۇ ساراڭ خوتۇن كىرگهندىن باشالپ بۇ . چاچلىرىنى يۇڭداشقا باشاليتتى

ئهمما ھهيران . كامىردىكى مهھبۇسالرنىڭ ھهممىسىال شۈمشهرەپ قالغان ئىدى
ھهتتا . قاالرلىق يېرى شۇكى، ئۇ ساراڭ پهقهت يالغۇزال رابىيه قادىرغا تهگمهيتتى

  .دەيتتى» ! بۇ خانىم ئۇلۇغ كىشىدۇر« اشقا مهھبۇسالرغا كامىردىكى ب
باشقىالر ئهشۇ ساراڭ ئايالنىڭ رابىيه قادىرغا ياخشى مۇئامىله قىلغىنىنىمۇ 

ئۇنى ئارامىدا قويغىنى ئۈچۈن . تۈرمه باشلىقلىرىغا مهلۇم قىلىپ تۇرىشاتتى
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ھهر ئون بهش كۈندە بىر قېتىم تۈرمه كادىرلىرى رابىيه قادىرنى ئۆز 
  :ئىشخانىسىغا چاقىرتىپ سۆزلهيتتى

سهن كامىرداشلىرىڭنىڭ ! سهن ئۆزەڭنى ياخشى تونىمايۋاتىسهن_ 
خاتالىقلىرىنى پاش قىلمايۋاتىسهن، لېكىن ئۇالر سېنىڭ ئۈستۈڭدىن شىكايهت 

  .ىشىدۇقىل
نېمىشكه كامىرداشلىرىم مېنىڭ ئۈستۈمدىن . بۇ ھهقته ئۇ ئۇزۇن ئويالندى

ئۇ ئۇالرنى تونۇشتىن بۇرۇنال قاچانالردۇر _ تۆھمهت توقۇيدۇ؟ نېمشكه چاقاليدۇ؟ 
ئۇالر تۈرمىدە ئۆزلىرىنىڭ ئىنسانىي خىسلىتىنى، ئورتاقلىق ھېسسىياتلىرىنى، 

  !غان ئىكهن شهپقهت تۇيغۇلىرىنى يوقىتىپ بول-مېهر 
ئۇ خاال جايغا بارماقچى بولسا ئاز دېگهندە ئىككى مهھبۇس ئارقىسىدىن بېقىپ 

ئۇ . ئۇ ئورۇندۇقتا ئولتۇرغىنىدا ئۇنىڭ يېنىدا باشقا ئىككىسى بوالتتى. ماڭاتتى
قانداقال بىر جايدا بولمىسۇن، ئۇنىڭ يېنىدا بىر قانچىسى ئىزچىل پايالقچىلىق 

رگه ھهمرا بولۇش، ھهممىسىنىال مۇشۇنداق دائىم بى. قىالتتى
  . غالجىرالشتۇرىۋەتكهن ئىدى
 ئۇنىڭ بالىلىرى بىلهن كۆرۈشىشىگه رۇخسهت لىقىبىر كۈنى  تۈرمه باش

  .بهردى
ئۇ كېچىچه . دېدى بىر گۇندىپاي خهۋەر يهتكۈزۈپ_ بالىلىرىڭ ئهته كېلىدۇ _ 

تاڭ . نايتتىئۇ، ھهر بىر دەقىقىنى سا. كىرپىك قاقماي ئولتۇرۇپ تاڭ ئاتقۇزدى
قاق . ھېچكىم ئۇنى چاقىرمايتتى. ئۇ چۈشكىچه تاقهتسىزلىك بىلهن كۈتتى! ئاتتى

مهن بۇ _ نى ئاڭلىدى ـ دە، لىقىچۈش بولغاندا بۇ ئۇنىڭ ئىسمىنى چاقىرىۋاتقان
  .دەپ ئۆزىنى مهلۇم قىلدى_ ! يهردە 

ئۇ بالىلىرىنى كۆرگىلى . دېدى بۇ خهۋەر قىلىپ_ بالىسى كهلدى _ 
  لېكىن بۇ ئۇنى تىزگىنلهپ،. ايتتىئالدىر
بىراق ئۇ بالىلىرىنىڭ . دەيتتى_ ئاستا ماڭسۇن، مېنىڭ ئالدىمدا كهتمىسۇن _ 
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بۇ قېتىم ئارىدا ئهينهك تام يوق .  ئېلىپ كىردىئۇنى كۆرۈشتۈرۈش بۆلۈمىگه
ئۇنى كۈزەتچى . بۆلۈمدە ئىككى دانه ساپا، بىر كىچىك شىرە قويۇلغان. ئىدى

  :ئولتۇرغۇزدى ۋە ئۇنىڭغا چۈشهندۈردى
بىر باقاۋۇل .  الزىملىقىبالىلىرى بۆلۈمگه كىرگهندە ئۇ ئورنىدىن تۇرماس_ 

ۆرۈشۈش ئهھۋالىنى فىلىمگه ئېلىشقا تهق ۋىدىيو كامىرانى تهييارالپ، ئۇالرنىڭ ك
بۆلۈمدە ۋە سىرتىدا ساناقسىز كادىر، ساقچى، ئهسكهرلهر قىمىلداپ . بولغان ئىدى
  :بىر باقاۋۇل ئۇنى ئاگاھالندۇرۇپ مۇنۇالرنى ئېيتتى. يۈرىشهتتى

سېنى بالىلىرىڭ بىلهن كۆرۈشتۈرش ئۈچۈنال ئىككى يۈز نهپهر كادىر _ 
الىلىرىڭغا تۈرمىدىكى كۈندىلىك ئهھۋالىڭدىن كىچىككىنه ئهگهر سهن ب. قاتنىشىدۇ

سهن ! بىر نهرسه ئاڭلىتىدىغان بولساڭ، بۇندىن كېيىن ھېچقاچان كۆرۈشهلمهيسهن
نى ئىكهنلىكىڭنى، تامىقىڭنىڭ ياخشى لىقىپهقهتال تۈرمىدە ياخشى تۇرىۋاتقان

  .باشقا گهپلهرنى تىلغا ئالمايسهن. ئېيتىسهن
ئىشقىلىپ بۆلۈمدە ئايلىنىپ يۈرگهن ھهممىسى رابىيه كادىرالر، ساقچىالر، 

لېكىن ئۇ پهقهتال ئهڭ سۆيۈملۈك بولغان . قادىرغا بىر نهرسىلهرنى ئېيتىشاتتى
  :ئۇ كۆرۈشكه، بىلىشكه ئالدىرايتتى. بالىلىرىنىال ئوياليتتى

ئۇالرنىڭ چېهرىلىرى ئۆزگۈرۈپ ! بالىلىرىم قانداق بولۇپ كهتكهندۇر
! لىرىم پاتراق كۆز ئالدىمدا بولسا ھهممىدىن ياخشى بوالتتىكهتكهنمىدۇر، بالى
  . قاچان كىرەر؟

  :شۇ ئهسنادا ئۇ قاخارنىڭ ئاۋازىنى ئاڭلىدى
 !ئاپا_ 

ئۇ قاخار تهرەپكه بۇرۇلماقچى بولىۋىدى، كۈزەتچى ئۇنى بېسىپ توختىتىپ 
  :ئارقا تهرەپتىن. قويدى

ئالىم، روشهنگۈل، . تتىدېگهن ئاۋاز كېله_ ! جېنىم ئاپا! سۆيۈملۈك ئاپا_ 
ئۇالر ئاپىسىنىڭ ئالدىغا كېلىپ ئهندىكىپ . قاخارالر بۆلۈمگه كىرىپ كېلىشتى

  : كېتىشتى ۋە ھهممىسىال بىر ئېغىزدىن ئېيتقاندەك
قۇالق تۈيىدىن كېسىۋېتىلگهن قىسقا چاچلىق، . دەپ ۋارقىراشتى_ !!! ئاپا_ 

ئۇالر . ىلىك ئاجىز بىر ھالكۈلرەڭ تۈرمه كىيىمى، ئورۇقالپ ياداپ كهتكهن شۇنچ
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  :بىر باقاۋۇل ئهسكهر كۆزى ياشلىق بالىالرغا تهئهددى قىلدى
؟ ئهگهر ئاپاڭالرنى كۆرمىسهڭالر تېخى ئارام ئهمدىبۇ نېمه گهپ _ 

  !.ئولتۇرۇڭالر! ھه! يهنه نېمه غهۋغا بۇبهرمهيسىلهر، ئاپاڭالرنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ 
  .لېكىن بالىالر يىغالشتىن زادىال توختىيالمايتتى

ئۇ ئالدىدا تۇرغان ساقچىدىن بالىلىرىنىڭ يىغىسى ئۈچۈن ئۆتۈنۈپ كهچۈرۈم 
  :روشهنگۈل يىغىسىنى توختىتىپ. سورىدى

 سۆيۈملۈك ئاپا، بىز ئهھۋالىڭنى كۆرۈپ تۇرۇپتۇق، شۇنداقتىمۇ، سهن بهك_ 
ئۇ بالىلىرىغا تهسهللى . قاخار ھۆڭرەپ يىغاليتتى. دېدى_ چىرايلىق تۇرۇپسهن 

  :بهرمهكته ئىدى
بالىلىرىم، ھېچقىسى يوق، ئۇالر چاچلىرىمنى كېسىۋەتسه، كىيىملىرىمنى _ 

مهن ھهممىگه بهرداشلىق . ئېلىۋالسا، مېنى قانداقال ئۆزگهرتىۋەتسه ھېچقىسى يوق
مهن بۇ يهردە . نىڭ ھالىمدىن سىلهر ئازاپالنماڭالرئۆتۈنىمهنكى، مې. بېرەلهيمهن

تۈرمىدىكى بۇ ھاياتىم . باشقا بارلىق مهھبۇسالرغا ئوخشاش ھايات كهچۈرىۋاتىمهن
  .بۇرۇنقى بهخىتلىك ھاياتىمنىڭ بىر قىسمى

سهن بۇرۇنقىدەكال جانلىق . ئاپا، سېنىڭ سۆزلىرىڭ قهتئى ئۆزگهرمهپتۇ_ 
دېدى روشهنگۈل ئاپىسىنىڭ _ ىز ئىزىغا چۈشتى ال يۈرىگىمئهمدى. سۆزلهۋاتىسهن

  .دىن خاتىرجهم بولۇپئىكهنلىكىساغالم 
رابىيه « قادىرخان تىنماستىن . ئۇ دادىسى قادىرخان توغۇرلۇق سورىدى

تىجارەت ئىشى بىلهن ئامېرىكىغا كهتتى « دەپ سورايدىكهن، بالىالر » قاياققا كهتتى 
_ قتىمۇ قادىرخاننىڭ چۈشىنهلمىگىنى لېكىن شۇندا. دەپ پهپىلهپ تۇرىدىكهن» 

  .  ئىكهنلىقىنېمىشكه ئۇ بىرەر قېتىم بولسىمۇ تېلىفۇن قىلمايدىغان
  

ھهر كۈنى سهھهر سائهت بهشتىن بۇرۇن مهھبۇسالر كامىرالردىن چىقىپ، 
  .چه سائهت ئىككىدىن بۇرۇن كامىرغا قايتالمايدۇېك. تىكىش زالىدا تهق بولۇشىدۇ

ئاي زالنىڭ بۇلۇڭىدا مىدىرلىماي ئولتۇرغاندىن كېيىن رابىيه قادىر قاق بىر 
چۈنكى يىگىرمه، يىگىرمه بىر . باشقا مهھبۇسالردەك ئىش رۇخسىتى تهلهپ قىلدى

سائهتتىن ئارتۇق يۆلهنچۈكسىز ئىگىز ئورۇندۇقتا ھهرىكهت قىلماستىن مهجبۇرى 
اخشىسى شۇڭا ئهڭ ي. ئولتۇرۇش تېخىمۇ قاتتىق ئازاپ، تېخىمۇ ئېغىر جازا ئىدى
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ئهتىگىنى ئهمگهككه ماڭىدىغاندا گۇندىپايالر بىرىنچى بولۇپ رابىيه قادىرنى 
بهزىدە ئۇ . ھهم ئهمگهك زالىغا بىرىنچى بولۇپ ئۇنى كىرگۈزىدۇ. يوقلىما قىلىدۇ

رەتنىڭ ئارقىسىدا قالغان بولسا، باشقا مهھبۇس ئايالالر تىكىش زالىنىڭ ئىشىك 
شىدۇ ـ دە، گۇيا ئۇ بىر ھۆكۈمراندەك، ئۇنى كۈتۈپ تۇرۇشقان تۈيىدە ئۇنى ساقلى

بۇنداق كۆرۈنۈشلهر . كۆپچىلىكنىڭ ئارىسىدىن ئۆتۈپ زالغا قاراپ ماڭىدۇ
  :خىتاي مهھبۇسالر. ئۇنىڭغىمۇ يېقىپ قاالتتى

دېيىشكىلى تۇرسا، بهزەن چاخچاقچى _ خهتهرلىك جىنايهتچى كېلىۋاتىدۇ _ 
  :ئۇيغۇر مهھبۇس ئايالالر

_ ! ئالىلىرىغا يولنى بوشىتايلى! پادىشاھ ئالىلىرى كېلىۋاتىدۇ، دىققهت_ 
ئۇ . دەپ چاخچاق ئارقىلىق كۆڭۈللىرىدىكى ھۆرمهت تۇيغۇلىرىنى ئىپادىلىشىدۇ

ئۇ ئۆزىنىڭ ۋەزىپىسىنىال ئهمهس، بهلكى . ئىشنىمۇ بىرىنچى بولۇپ باشاليدۇ
رمه ئىككى سائهتلهپ، بىراق كۈنىگه يىگى. ۋەزىپىدىن ئاشۇرۇپ ئىشلىشى كېرەك

  .ئۇيقۇسىز ئهمگهك قىلىش بېجىرىپ بواللىغۇدەك ئىش ئهمهس
باشقا نۇرغۇن .  ئۇنىڭ يۈزىنىڭ بىر تهرىپى قاتتىق ئاغرىشقا باشلىدى

مهھبۇسالرمۇ شۇنىڭدەك يۈزلىرى ئاغرىيدۇ، ھۇشسىزلىنىدۇ، ھهتتا كۈندە ئاز 
. قاتتىق يىقىلىپ چۈشىدۇدېگهندە يىگىرمه ئايال ھۇشسىزلىنىپ، ئاسپالىت يهرگه 

گۇندىپايالر بولسا، يهردە ھۇشسىز ياتقان، نىمجان مهھبۇسالرنى خۇددى پوڭزەكنى 
تهخمىنهن چارەك . تهپكهندەك پۇتلىرى بىلهن ئىتتىرىپ، بىر ياققا تاشالپ قويىدۇ

سائهتتىن كېيىن ھۇشىغا كهلگهن ماغدۇرسىزالر تىرىلىپ قالغان مۇردىدەك 
  .ه تىكىشنى باشاليدۇمىدىرالپ كېلىپ، يهن

شۇڭا رابىيه قادىر مۇئاۋىن . بۇ ئهھۋالالر كۆتۈرۈپ بولغۇسىز ئېغىر ئىدى
  :نى بىلدۈرۈپ تهلهپلىرىنى ئېيتتىلىقىنى تېپىپ نارازىلىقىتۈرمه باش

مهن شۇنى تهلهپ . ئادەم يېتهرلىك ئۇخلىمىسا ھالىدىن پۈتۈنلهي كېتىدۇ_ 
سىز .  ئارام ئېلىشقا رۇخسهت قىلىڭقىلىمهنكى، بىزگه ئهڭ ئاز سهككىز سائهت

لېكىن مهن مۇشۇ تۈرمىدە، . دەپ» بۇ دۆلهتته قانۇن ئادىل « دەيسىز، 
نۇرغۇنلىغان مهھبۇسالرنى كۆرۈۋاتىمهنكى، ئۇالر قانۇن بويىچه تولۇق ھۆكۈم 

ھهم ئۇالرنىڭ قايتا . قىلىنغانالر بولسىمۇ، كۆپچىلىكى بىگۇناھ كىشىلهر ئىكهن
ئهگهر سىلهر ھازىرقى تۈرمه ئىجرائاتىنى . رىشىڭىز كېرەكياشاش ھهققىنى بې
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  :  تىزگىننى تېخىمۇ قاتتىق قورىدىلىقىمۇئاۋىن تۈرمه باش
  ! ڭنى ئۇنتۇپ قالمائىكهنلىكىبۇ يهر تۈرمه، سهن قهيهردە _ 
بىراق ئهمهلىيهتته بۇ يهر قۇلالر . سىلهردەي» بۇ يهر تۈرمه « سىلهر _ 

سىلهر بىزگه ھهپتىدە بىرەر سائهت بولسىمۇ، ئارام . ئىشلهيدىغان جاي
  .ېدى رابىيه قادىرمۇ زۇكۇملىىشىپ_ ئېلىۋېلىشقا رۇخسهت بهرمهيسىلهر 

. سهن ناھايىتى خهتهرلىك بىرى! سهن ئىسيان كۆتهرمهكچىمۇ؟ شۇنداق_ 
 كۆرگۈلۈكۈڭ ئهمدى. شنى ئىزدىنىپ كهلدىڭسهن دائىم قوزغىالڭ كۆتۈرۈ

          ! ساڭا دوزاخنى كۆرسىتىمىز! جهھهننهمدە
  )بهتلهر. 376- 365شۇناملىق كىتاپ،(

  
  )قوشۇمچه (

 خىتايالرنىڭ ئىنسانغا مۇناسىپ كهلمهيدىغان خارەكتېرى، قوپال، ۋەھشى، 
شۇ بۆلۈمدە مۇ. رەھىمسىز ئىچكى دۇنياسى تۈرمىدە ئهڭ ئوبرازلىق ئىپادىلىنىدۇ

نىڭ خارەكتېرى ئايرىم » بۇ « بىلهن ئۇيغۇر گۇندىپاي » جىياڭ « خىتاي گۇندىپاي 
رابىيه قادىرنىڭ مهزكۇر ئىپادىسىدە، ئۆز خهلقىنى . ـ ئايرىم ئهكس ئهتتۈرۈلگهن

  . ى رەۋىشته نامايهن قىلىنغانيوقۇر تۇيغۇ ئهڭ مىللىسۆيۈشتىكى ئالىجاناپ 
بهلكى ئۇ، ئالدى بىلهن ! اتسىئونال كىشى ئهمهسئىنتېرنخانىم رابىيه قادىر 

ئۆز مىللىتىنى سۆيۈش تۇيغۇسى بولمىغان كىشىنىڭ بهلكىم .  رەھبهرمىللى
  .ئىنتېرناتسىئونال كىشى بواللىشىمۇ گۇمانلىق

شارائىتتا - رەھبهر ھهرقانداق شهرتمىللىبىر مىللهتكه مهنسۇپ بولغان 
هنپهئهتىنى قوغدىشى، ئۆز مىللىتىنى جهزمهنكى، ئالدى بىلهن ئۆز مىللىتىنىڭ م

سۆيۈشى، ئۆز مىللىتىنىڭ مهنپهئهتىنى چىقىش قىلىشى يوللۇق ھهم 
  .مهجبۇرىيهتتۇر

 سۆيگۈنى بىز تولۇق پهرق مىللىنىڭ يۈرىكىدىكى خانىمرابىيه قادىر
شۇڭا ئۇنىڭ قهلبىدىكى ئهشۇ . ئېتهلمىگهن، ئهكسىچه خىتاي تونۇپ يهتكهن

چۈن ئۇنىڭغا ناھايىتى كۆپ، ساناقسىز ئىمكان، سۆيگۈنى تارتىۋېلىش ئۈ
بىراق ئۇنىڭ يۈرىكىدىكى بۇ ئاتهشلىك . ئىمتىيازالرنى تهقدىم قىلغان ئىدى

ئۇنى . سۆيگۈنى ئالالھ ئورۇنالشتۇرغىنى ئۈچۈن، خىتاي تارتىپ ئااللمىدى
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 ئۈچۈن شۇنداق ئىمتىيازالرنى تهقدىم قىلغان لىقىخىتاي ئۇنى تولۇق تونىغان
  .بولسا، ھهم باش ئهگدۈرەلمىگهنلىكى ئۈچۈن ئهشۇنداق قاتتىق جازاغا تارتتى

ئۇنى تونۇپ يېتهلمىگهنلىكىمىز ! بىز ئۇنى تېخىچىال تونۇپ كېتهلمهيۋاتىمىز
  . ئۈچۈنال ئۇنى بىئارام قىلماقتىمىز

 
47  
   

ئۈچۈن گۇندىپايالر رابىيه قادىرنى يهر »  ئىسيان كۆتهرگهنلىك جىنايىتى «
 يېنىكرەك بولغانالر لىقىئۆتكۈزگهن خاتا. ئاستى قاراڭغۇ باستۇرۇققا بهنت قىلدى

ئون كۈن، ئېغىر بولغانالر ئون بهش كۈنلۈك يهر ئاستى قاراڭغۇ باستۇرۇققا بهنت 
قامىغان گۇندىپاي قايتىشىدا مهھبۇس مهھبۇسنى قاراڭغۇ باستۇرۇققا . قىلىناتتى

  .دەپ خوشلىشىدۇ» ! ئون بهش كۈندىن كېيىن كۆرۈشهيلى« بىلهن 
  

باستۇرۇقنىڭ ئىشىگى شۇنداق ئېغىر گۈلدۈرلهپ، ھهيۋەت بىلهن 
سىرىتتىن خىرەن يورۇقمۇ . ئۇنىڭغا تۈم قاراڭغۇ كېچه باشالندى. ئىتىۋېتىلدى
بىراق . كۆتۈرۈپ كۆز ئالدىغا ئهكهلدىى يوقۇرئۇ ئاستا قوللىرىنى . كىرمهيتتى

!      تۈشهك بولسۇن-باستۇرۇقتا نه كارۋات، نه بىر يوتقان . ھېچنىمه كۆرۈنمهيتتى
باستۇرۇقنىڭ ئۇزۇنلۇغى پۇتنى ئۇزارتىپ ياتقىچىلىك . ئۇ داق يهردە ئولتۇردى

ئۇ ئىككى قولى بىلهن ئىككى . كهڭلىكىمۇ بىر ئادەمنى ئاران سىغدۇرىدۇ. يوق
ئۇ بىر . نهپهسلهنگۈدەك ھاۋا يوق! ەپتىكى يان تامنى تۇتۇپ ھالسىرىماقتاتهر

  . دەمدىال قارا تهرگه چۆمۈلدى
ئۇ بۇ قاراڭغۇلۇق ئىچىدە بىرەر نهرسىنى پهرقىتىش ئۈچۈن قاتتىق 

ئۇ كۆزىنى مهھكهم . بىراق بىر نهرسىنى بايقاش مۇمكىن ئهمهس. تىرىشاتتى
 يۇمۇپ - ئۇ قولىنى ئېچىپ. چى بولدىيۇمۇپ، خىيالهن يورۇقلۇقنى كۆرمهك

ئۇ قۇالقلىرىنى ئۇۋىالپ، پاقالچهكلىرىنى ئۇۋىالپ، خىيالى . ھهرىكهتلهندۈرەتتى
  .يورۇقلۇقتا ئۆزىنى بهزلهيتتى

ئۇنىڭ ئورنىدىن تۇرغىدەك ماجالى . ئېهتىمال بىر كۈن ئۆتكهن بولسا كېرەك
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تېنچالن، رابىيه ! ئاستا ـ ئاستا نهپهس ئال. ھولۇقۇپ كهتمه! ياق رابىيه_ 
  ! ئۆزەڭنى بېسىۋال

 ھاجهت ئۈچۈن بىر تال. كۈندە ئىككى قېتىم بىر ئاز يهيدىغان نهرسه بېرىلىدۇ
سائهت ئۆتتىمۇ ياكى مىنۇت ئۆتتىمۇ زاماندىن خهۋەرسىز . تونىكا قاچا قوللىنىدۇ

  .ياتىدىغان گهپ
بهزەن مهھبۇسالر مۇشۇ قاراڭغۇ باستۇرۇقتا ياكى ئهقلىدىن ئادىشىپ، ساراڭ 
بولۇپ چىقىدۇ ياكى ئېغىر كېسهل بولىدۇ ـ دە، دوختۇرخانىغا ئېلىپ كېتىلگىنىچه 

  .ۇبهزەنلىرى قايتا كهلمهيد
ئۇ ئهشۇ قاراڭغۇ دەھشهتلىك باستۇرۇقتىمۇ بهزىدە زىكرى ئېيتىپ، بهزىدە 
ناخشا ئېيتىپ، بهزىدە بالىلىرى بىلهن سۆھبهتلىشىپ، بهزىدە يولدىشى بلهن 

! ئۇ بهزىدە ئالالھقا سۇئاللىرىنى ئېيتاتتى. مۇنازىرىلىشىپ ۋاقىتنى ئۆتكۈزەتتى
  ! س بىر مهڭگۈلۈككه غهرق بوالتتىبۇنداق چاغالردا ئۇ بىر چهكسىزلىككه، تۈگىمه

دېگهن ئاۋاز ئۇنى تهپهككۇر ئالىمىدىن » ئون بهش كۈن تۈگىدى « تۇيۇقسىز 
  .قايتۇرۇپ كهلدى

ئۇ . يورۇقلۇق ئۇنىڭ كۆزىنى ئهما قىلىۋەتتى. ئۇ ھېچنېمىنى كۆرەلمىدى
 ئالته كۈنچه قولىنى ماڭلىيىغا -ئۇ بهش . داۋاملىق كۆزىنى يۇمۇپ تۇرىشى كېرەك

  .ويۇپ، كۆزىنى يورۇقلۇقتىن ئاسرىدىق
ئۇ مۇشۇنداق ئازاپلىق تهرىقىدە ئالته قېتىم يهر ئاستى قاراڭغۇ باستۇرۇقتا (

دوزاخنى « بۇ، تۈرمىدىكى قوشۇمچه جازاالرنىڭ بىر تۈرى بولۇپ .) جازاالندى
  .تىن ئىبارەت ئېغىر بىر دەھشهت ئىدى » كۆرسۈتۈش

تۇرۇقتىن چىقىپ تۆرت ھهپتىدىن كېيىن رابىيه قادىر يهر ئاستى قاراڭغۇ باس
  : ئۇنىڭغا ئۇختۇردىلىقىتۈرمه باش

ئاڭلىشىمىزچه سهن كۈنىگه يىگىرمه ئىككى سائهتلهپ مهجبۇرى ئېغىر _ 
ھهربىر مهھبۇس . ھازىر تۈرمه نىزامى ئىسالھ قىلىندى. ئهمگهك قىلىدىكهنسهن

. ك تاماق بېرىلىدۇھهر ھهپتىدە بىر قېتىم گۆشلۈ. سهككىز سائهت تولۇق ئۇخاليدۇ
  .سهنلهرگه ھهپتىدە يېرىم كۈن دەم ئېلىش رۇخسهت قىلىندى
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شۇ كۈندىن باشالپ مهھبۇسالر كېچه يېرىمىگه قهدەر ئىشلهشنى يهنه داۋام 
لېكىن ئۇالرغا ئىككى . ئهتتۈرۈپ، سهھهر سائهت بهشته ئورۇنلىرىدىن تۇرىشاتتى

دەم ئېلىشقا رۇخسهت  ئۈچ سائهت ئۇزۇن ئۇخالشقا، ھهپتىدە يېرىم كۈن -
  ! مۇشۇنچىلىك بولسىمۇ ياخشىلىنىشنى ھهر بىر مهھبۇس ئارزۇ قىالتتى. قىلىندى

مهھبۇسالر مهيلى ئىش ئۈستىدە بولسۇن پۈتۈن تۈرمه ھاياتىدا 
ئهكسىچه . گۇندىپايالردىن بىر كهلىمه بولسىمۇ ياخشى سۆز ئاڭالپ باقمايتتى

  : پۈتۈن كۈن
_ چاققان بولمامسهن ئىشىتنىڭ بالىســى ! بېشىڭنى كۆتهر! ھهي ئهبلهخ_ 

  .دېگهندەك خورلۇق، ھاقارەتلهر ئاڭلىنىپ تۇراتتى
كۆڭلىدىكىنى ئۇزۇنغىچه يوشۇرۇپ بواللمىغان گۇندىپايالرنىڭ بىرى بىر 

  :قېتىم ئۇنىڭغا مۇنۇالرنى دېدى
. ئهسلىدە بۇ يهردىن ئاللىبۇرۇن   سېنىڭ جهسىدىڭ چىقىرىلغان بوالتتى_ 

تېخىچه . ( بولمىغاندا دۇمباالپ، چاال ئۆلۈك قىلىۋېتىلگهن بوالتتىڭياكى ھېچ 
چۈنكى سېنىڭ يولدىشىڭ تۈزۈك ئادەم ئهمهس، بهلكى ئۇ ) ئۇنداق قىلىنمىدى 

شۇنداق تۇرۇقلۇق تۈرمه . خىتاي دۆلىتىنىڭ بىرىنچى نومۇرلۇق دۈشمىنى
ئۇالر . لمىدىمبۇنى مهن چۈشىنه. باشلىقلىرى ساڭا ياخشى مۇئامىله قىلىشىۋاتىدۇ

بىراق يهنه ساڭا كهڭچىلىك . دائىم سېنى بهك خهتهرلىك، يامان كىشى دېيىشىدۇ
  .قىلىشىدۇ

كه تىرىشاتتى، لېكىن كۆرسۈتۈشئۇ سىرتقى كۆرۈنۈشىنى دائىم جاسارەتلىك 
)  قويىدىغان كۆرسۈتۈپنى لىقىئۇنىڭ ئاجىز. ( بهزىدە ئاجىزلىق قىلىپمۇ قاالتتى

ئهقىدە، خانزۆھرە، مۇستافا ۋە _ . بىر رەسىم بار ئىدىتۈرمىدە ئۇنىڭغا تالىق
. كهكهنوسالر كوچىدا بىر گېلهمدە ئولتۇرۇشۇپ، ھهممىسى بىر نوقتىغا تىكىلگهن
  .رەسىمنىڭ ئارقا تهرىپىگه ئهقىدەنىڭ قهلىمى بىلهن مۇنۇ جۈملىلهر يېزىلغان

ى بىز مۇشۇ يهردە ھهر كۈنى ئىككى سائهتتىن ئارتۇق سېنىڭ كېلىشىڭن« 
  .»يېنىمىزغا قاچانمۇ كېلهرسهن؟ ! كۈتۈپ ئولتۇرىمىز

دەپ، » بالىلىرىمنىڭ يۈرەكلىرى سوقۇۋاتىدۇ « ئۇ ئهنه شۇ رەسىمدە 
  .رەسىمنى باغرىغا مهھكهم باساتتى

 سۈرەتلهرنى ئىگىلىرى ئوقۇپ ۋە كۆرۈپ -  چهك، رەسىم -گۇندىپايالر خهت 
 كۈنلهردىال، ئهشۇنداق بهزەن دەم ئالغان. بولغاندىن كېيىن يىغىۋاالتتى
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ى يوقۇربالىلىرىنىڭ يوقالپ كېلىشى، ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ ئهڭ مۇھىم، ئهڭ 
- ئامېرىكى« ئۇالرنىڭ كۆرۈشكهندىكى سۆھبهتلىرى كۆپۈنچــــه . نوقتىسى ئىدى

- جارىتىڭالر قانداق يۈرىشىدىكى ئوكىلىرىڭالر، داداڭالر قانداق تۇرىۋاتىدۇ؟ تى
دېگهندەك » !ۋاتىدۇ؟ مهن بۇ يهردە ياخشى تۇرىۋاتىمهن، سىلهر ئهندىشه قىلماڭالر

ئۇالرنىڭ . قاخار بىر قېتىم ئۇنىڭغا كۆز ئىشارىتى قىلىۋىدى. گهپلهر تهكرارلىناتتى
-  سۆزلىرىنى خاتىرلهيدىغان ۋىدىيو فىلىمى كۈزىتىل-بارلىق ھهرىكهت، گهپ 

  .ىن ئاپىسى بىلهن كۆرۈشۈش ئالته ئايلىق چهكلهندىگهندىن كېي
كۆرۈشۈش بۆلۈمىدىكى ئوتتۇرىنى ئايرىپ تۇرىدىغان ئهينهك تامغا ھهر 

ئۇالر دېمهكچى بولغان . ئىككىلى تهرەپتىن قول تهككۈزۈش، كۈلۈش مهنئى قىلىنىدۇ
 ئاشكارە سۆز بىلهن ئىپادىلىشى، ھېچقانداق ھهرىكهت، - سۆزلىرىنى ئوچۇق 

ئۇنىڭ بالىلىرى يىغلىغان ھامان مىكروفون زۇۋانغا .  شهرتلىقىەت قىلماسئىشار
  : كېلىدۇ
  !ئهگهر سهنلهر يىغالشساڭ كېيىنكى قېتىم ئاپاڭنى كۆرەلمهيسهن_ 

  :بىر قېتىم كۈزەتچى ئۇالرغا مۇنداق دېدى
قاراڭالر ئۇنىڭ . ئاپاڭالر بۇ يهردە خۇددى پادىشاھ خېنىمدەك ياشاۋاتىدۇ_ 

  !.قىراپ تۇرىدۇيۈزلىرى پار
بىراق ئۇنىڭ بالىلىرىنىڭ . كۆرۈشۈشكه يېرىم سائهتچه ۋاقىت بېرىلىدۇ

قايسى بىرى ئاڭالتقۇچنى قولىغا ئالسا، ئالدىنقىسى دېگهن گهپنى باشتىن باشالپ 
  :ئهينهن تهكرارلىشى كېرەك

! جىنايىتىڭنى تاپشۇردۇڭمۇ؟ ساقچىالر بىلهن ياخشى ھهمكارالشقىن_ 
  !.ار قىلڭنى ئىقرلىقىخاتا

بىر قېتىم . ئهشۇ گهپلهر بىلهن نۇرغۇن قىممهتلىك ۋاقىتنى يوقىتىدىغان گهپ
سهن بىلىسهن، ! ئاپا« دەۋېتىپ، » گۇنايىڭنى تونىغىن « ئۇنىڭ قىزى روشهنگۈل 

دېۋىدى، ئۇنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئاپىسىنى » بىز شۇنداق دېيىشىمىز كېرەك 
  .م قىلىندى ئارقا ئۈچ قېتىم كۆرۈشتىن مهھرۇ-ئارقىمۇ 

ئۇ ھهر قېتىم بالىلىرى بىلهن كۆرۈشكهندىن كېيىن ئهللىك سهككىز ماددىلىق 
  . تۈرمه نىزامىنى يادقا سۆزلهپ بېرىشى كېرەك ئىدى
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 مهھبۇسالرغا ئوچۇقچىلىقتا لىقىئهتىيازنىڭ سوغاق بىر كۈنىدە تۈرمه باش
- ڭى ھۆجخىتاي مهركىزى ھۆكۈمىتىنىڭ يې_ يىغىننىڭ مهقسىدى . ئاچتى يىغىن

» يۈز كۈنلۈك تازىالش ھهرىكىتى « جىتىنى تونۇشتۇرۇش بولۇپ، بۇ ھۆججهت 
  . دەپ ئاتىالتتى

تۈرمىنىڭ ھويلىسىغا تۇتىشىدىغان تېرىلغۇ ئېتىزلىق بولۇپ، تېخى 
ھهربىر مهھبۇسقا ئورۇندۇقلىرىنى بىرگه . يېقىندىال سۇ تۇتۇلغان يۆللۈك ئىكهن

، پهقهت رابىيه قادىرغىال مهنئى ئېلىپ چىقىش رۇخسهت قىلىنغان بولۇپ
ئۇ بىر ئاز قۇرۇقراق يهرنى تېپىپ ئولتۇرماقچى بولىۋىدى، . قىلىنغان ئىدى

 جاقىراپ ئۇنى يهنه يۆل يهرگه ئاپىرىپ -كۈزەتچى خىتاي ۋارقىراپ 
ئۇ ئۆزىنى يۆللۈكتىن قوغداش ئۈچۈن بىرىنىڭ ئورۇندۇقىدا . ئولتۇرغۇزدى

« ىدى، ئۇنى كۈزىتىش ھاۋاله قىلىنغان خىتاي ياندىشىپ ئولتۇرماقچى بولغان ئ
ئۇ سائهتلهپ يۆل، . دەپ غهۋغا كۆتهردى» ! ئارقاڭنى يهرگه قويۇپ ئولتۇرمامسهن

  .نهم ئېتىزلىقتا ئولتۇرىشقا مهجبۇر ئىدى
ئهگهر جىنايهتچىلهر تۈرمىدە ياخشى ئۆزگهرمىسه، ئهسلىدىكى جازاسى يهنه _ 

لېكىن سوغاق . دىرالردىن بىرى سۆز قىلىپدېدى كا_ ! يۈز كۈنلۈك ئۇزارتىلىدۇ
ئۇزۇن ئۆتمهي ئۇ . ىغا ئۆرلىمهكته يوقۇرئۇنىڭ ئاياق قىسمىدىن يامىشىپ، 

ئۇ ئوڭ ۋە سول . كۆيدۇرگۈچ سوغاقنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىغا ياماشقانلىقىنى سهزدى
يېنىدا ئورۇندۇقلىرىدا ئولتۇرغان ئىككى خىتاينىڭ ئورۇندۇقلىرىغا قىستىلىپ 

لېكىن ھهر ئىككىسىال ئۇنىڭ مۈرىسىدىن نىختاپ . لىشنى ئۆتۈندىئولتۇرىۋې
  . بېسىپ، يهنه يۆل يهردە ئولتۇرغۇزۇپ قويدى

يىغىن ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئۇ كامىرغا مىڭبىر مۇشهققهتته، ئۆمىلىگهندەك 
  .ئۇ ئىچكى ئهزالىرىنى تامامهن ئۆلگهندەك ھېس قىالتتى. ئارانال يېتىپ كهلدى
. بىراق كىچىك تهرەت كهلمهيتتى. نى ئۇ خاال جايغا باردىكېيىنكى ئهتىگى

بىراق پۈتۈن بهدەننى زەھهردەك _ جاننىڭ بارىچه زورالنغاندا، ئارانال بىر تامچه 
دەسلهپ ئۇنىڭ خاال جايغا . ئهمما بىر قانچه مىنۇتتىال يهنه قىستىلىدۇ. كۆيدۈرىدۇ

قېتىمدا رۇخسهت لېكىن كېيىنكى . بېرىشىنى گۇندىپايالر مۇۋاپىق كۆردى
  !ئىشلهش كېرەك. بېرىشمىدى

ئۇ پۈتۈن ۋۇجۇدىنى كۆيدۈرۈپ . دىن ئايرىلدىلىقى ئۇ ئۆز ئىختىيار
ئۇ ئورۇندۇقتىمۇ ئولتۇرالماي يهرگه ! تامچىالۋاتقان زەھهرنى باشقۇرالمايتتى
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ئۇ . كېچه يېرىمىغىچه شۇنداق داق يهردە ياتتى_ ئىش سائېتى تۈگىگىچه 
ئۇنى ئىككى مهھبۇس ئايال كۆتىرىپ . ئورنىدىن تۇرغىدەك ھالدا ئهمهس ئىدى

  . كامىرغا ئېلىپ كېلىشتى
تۇرۇپ، تامبالنى سالدۇرغان ئىدى، قانغا بويالغان ئۇنى كارۋىتىغا ئورۇنالش

گۇندىپايالر ھايال ئۆتمهي . چىياۋ چىياۋ جىياڭغا مهلۇم قىلدى!. قورقۇنچلۇق ھالهت
  .ئۇنىڭ كارۋىتىنىڭ يېنىدا پهيدا بولۇشتى

مهن ئهته . سهن راستىنال ئېغىر كېسهلگه دۇچار بولۇپسهن! توغرا ئىكهن_ 
_ ىتىمهن، بۇنىڭلىق بىلهن ئۆلۈپ كهتمهيسهن ئهتىگهن سېنى دوختۇرغا كۆرس

  .دېدى جىياڭ ئانچه پىسهنتىگه ئېلىپمۇ كهتمهستىن
كامىرداش مهھبۇسالردىن . ئۇ كېچىچه ئاغرىق ئازابىدىن ناله قىلىپ چىقتى

بىراق، چىياۋ چىياۋ كامىرداشالرنىڭ ھېچبىرىنى . ياردەم سوراپ يالۋۇراتتى
  . ئۇنىڭغا گهپ قىلىشتىنمۇ توساتتىمايتتى ۋەغۇزئۇنىڭغا ياردەم قىلدۇر

  :ئهتىسى ئهتىگهندە جىياڭ
لېكىن ئۇ ئورنىدىنمۇ . دېدى ئۇنىڭغا بۇيرۇق قىلىپ_ ! مهن بىلهن ماڭ_ 

جىياڭنىڭ بۇيرۇقى بىلهن . جىياڭ بىلهن يۈرۈشكه ماجالى يهتمهيتتى. تۇرالمايتتى
داۋاالش ئۈچ نهپهر مهھبۇس ئايال ئۇنى يۈدۈپ، يۈز مېتىرچه نېرىراقتىكى 

  .بۆلۈمىگه ئېلىپ باردى
داۋاالش بۆلۈمىنىڭ ئىشىگى يېنىدىكى شىرەدە بىر خىتاي ئايال، بىر ئۇيغۇر 

  :ئۇالر رابىيه قادىرغا قوپال تهگدى. ئايال ئولتۇراتتى
  ! ساڭا نېمه بولدى؟ ئورنىڭدىن تۇرە_ 

ئۇالر ئۇنىڭغا . لېكىن ئۇ ئورنىدىن تۇرالىغۇدەك ئهھۋالدا ئهمهس ئىدى
نى بايقىغاندىن كېيىن، ئۇنى كارۋاتتا ئىكهنلىكىۇق قىلىشنىڭ بېمهنه بۇير

  . ياتقۇزۇشنى ماقۇل كۆرۈشتى
بىر دوختۇر ئايال كىچىك تهرەت تهكشۈرۈشتىن كېيىن ئۇنىڭغا بىر سۇيۇقلۇق 

باشقا داۋاالش چارىسى قىلماستىنال ئۇنى يهنه مهھبۇسالرغا كۆتهرتىپ، . بهردى
كارىدورغا چىققاندا ئۇ . مىرغا ئېلىپ مېڭىشتىجىياڭنىڭ بۇيرۇغى بىلهن كا
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مهن، ئهگهر سهن ئۇيغۇرنىڭ قىزى بولساڭ مېنى قۇتقۇزۇپ ساڭا يالۋۇرى_ 
  !. قال

  .سورىدى بۇ خىزمهتدىشى جىياڭدىن_ ئۇنى قاياققا ئېلىپ ماڭدىڭ؟ _ 
  .دېدى جىياڭ جاۋابهن_ كامىرغا قايتۇرۇپ ماڭدۇق _ 

ئاندىن كۈچلۈك بىر ئايالغا ئۇنى . دېدى بۇ يولنى توسۇپ_ ! توختا_ 
ه قايتۇرۇپ كهلدى ـ دە، قاتۇرۇپ قويغان ھهيكهل  كۆتهرتىپ، داۋاالش بۆلۈمىگ

  :باشقىالرغا چۈشهندۈردى) بۇ ( 
مۇ، مهنمۇ ئىش ئورنىمىزدىن لىقىئهگهر ئۇ ئۆلۈپ قالسا، مۇئاۋىن تۈرمه باش_ 

بىز بۇ ئايالنى پهقهتال مهھبۇس سۈپىتىدە تۇتۇپ تۇرىمىزكى، ! ئايرىلىپ قالىمىز
جاۋاپكارلىق مېنىڭ . ئۇنىڭغا مهسئۇلمهن . ئۇنىڭ بىلهن باشقا ئىشىمىز يوق

 - شۇنىڭ ئۈچۈن مهن سىلهرگه بىلدۈرۈپ قويايكى، بۇ ئايال ئۈچ ! ئۈستۈمدە
ياخشىلىنىپ قالغاندىن كېيىن، مهن . تۆرت كۈن مۇشۇ داۋاالش بۆلۈمىدە تۇرىدۇ

  !. ئۇنى ئۆزەم كامىرغا ئاپىرىپ قويىمهن
چۈنكى دەسلىۋىدىال ئۇنى . ئۇ تاتار ئايال دوختۇردىن چوڭقۇر تهسىرلهنمهكته 

ھازىر . داۋاالش بۆلۈمىدە توختىتىپ قېلىشنى ئېيتقاندا جىياڭ رەت قىلغان ئىدى
  .بولسا، ئهشۇ تاتار دوختۇر ئۇنىڭغا ئوبدان قارىماقتا

  .دېدى تاتار دوختۇر ئۇنىڭدىن سوراپ_ ئهينهككه قارامسهن؟ _ 
ىپ، يۈزلىرى ئۇنىڭ لهۋلىرى ئاقىر. دېدى ئۇ ئالدىراپ_ ئهلۋەتته _ 

  .ئۆلۈكنىڭ سىنىغا كىرىپ قالغان ئىدى
  :كېيىنكى كۈنى چۈشتىن بۇرۇن بۇ ئۇنى قىسقىال يوقالپ كىرىپ سورىدى

  .نېمىشكه ماڭا ۋاقتىدا دېمهيدۇ؟_ 
بىراق ئۇ پۈتۈن كۈن داق يهردە ياتقان تۇرسا، ئۇنىڭ بىلهن ھېچكىمنىڭ كارى 

  ! لىسۇن؟بولمىسا، قانداق قىلىپ ئهھۋالىنى بۇ غا ئېيتا
دوختۇرالرمۇ كېسهل . ئۇ ئۆزىنىڭ قانداق كېسهلگه تۇتۇلغانلىقىنى بىلمهيتتى

دوختۇر ياردەمچىلىرى بوتۇلكىغا قايناق سۇ قاچىالپ . ئهھۋالىنى ئېنىق ئېيتمىدى
. ئۇ قىزىق بوتۇلكىنى دۇسۇنىغا قويۇپ ئىسسىق ئۆتكۈزەتتى. ئۇنىڭغا بېرەتتى
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لېكىن ئۇنىڭ بهدەنلىرى . ئىككى كۈندىن كېيىن ئۇ كامىرغا قايتۇرۇپ كېلىندى
بۇ چاغ، ئۇنىڭ بالىلىرى بىلهن كۆرۈشمه ۋاقتىغا ئازال . كۈپتهك ئىشىپ كهتتى

تىن ھهزەر قىلغان كادىرالر كۆرسۈتۈشقالغان ۋاقىت بولۇپ، ئۇنى مۇنداق ھالهتته 
  .كۆرۈشمه ۋاقتىنى بىكار قىلىۋەتتى

ئۇنى داۋاالش بۆلۈمىگه كۆتۈرۈپ ئېلىپ كهلگهن ھېلىقى كۈچلۈك ئايال، بىر 
شۇ ئايال تۈرمىدىن . ھهپتىدىن كېيىن ۋاقتى توشۇپ قويۇپ بېرىلگهن ئىدى

غا بېرىپ، كۆپچىلىككه رابىيه » رابىيه قادىر سودا سارىيى « چىقىپ ئۇدۇل 
.  بايان قىلغانىكهنقادىرنىڭ تۈرمىدىكى ئېغىر ئهھۋالىنى، كېسهللىك ھالىتىنى

ئىشهنچلىك كىشىلهر ھېلىقى ئايالنى رابىيه قادىرنىڭ ئوغۇللىرىنىڭ يېنىغا 
باشالپ بارغان بولۇپ، ئۇالرغا ئاپىسىنىڭ بېشىدىكى ئېغىر كۈنلهر تولۇق 

  .يهتكۈزۈلگهن
رابىيه قادىرنىڭ كېسهللىك ئهھۋالى توغرىسىدىكى خهۋەر شامال 

. بۇ خهۋەر ۋاشىنگىتونغىمۇ يېتىپ باردى.  تارقىلىپ كهتتىتېزئۇچۇرتقاندەك 
ئۇنىڭ كهنجى قىزى كهكهنوس ئاپىسىنىڭ رەسىمى چۈشۈرۈلگهن پىالكاتنى بوينىغا 

  .ئېسىپ بهش كۈن قارلىق تۇتتى
ئۇنىڭ بالىلىرى ۋە تۇققانلىرى بولۇپ، جهمى ئهللىكىتىن ئارتۇق كىشى تۈرمه 

الردىن تۆرت كىشى يهنى ئۇ. ئالدىغا توپلۇشۇپ، كۆرۈشتۈرۈشنى تهلهپ قىلىشتى
شۇنىڭ بىلهن تۈرمه ئىدارىچىلىرى چىياۋ . ئۇنىڭ بالىلىرى قوبۇل قىلىندى

  .چىياۋغا بۇيرۇپ، ئۇنى يۇيۇپ، مايالپ تهييار قىلىشنى تاپشۇردى
  

ئۇ ئهينهك تامنىڭ . ئۇ ئاۋايالپ مېڭىپ كۆرۈشتۈرۈش بۆلۈمىگه يېتىپ كهلدى
! ۋە روشهنگۈللهر كىرىپ كېلىشتىقاخار، ئالىم . ئۇ يېقىدا كۈتمهكته ئىدى

خۇداغا شۈكرى ئابلېكىم قويۇپ « . ئابلېكىممۇ ئۇالرغا ئهگىشىپرەك كىردى
سهۋەبىنىمۇ ئېيتماستىن، ئۇنىڭ جازا مۇددىتىدىن توققۇز ئاي ( » بېرىلىپتۇ 

ئۇنىڭ ئىنىسى مهمهت، كېلىنى، ئىككى نهۋرىسى ۋە ) بۇرۇن قويۇپ بېرىشىپتۇ 
ىدوردا ساقالپ تۇرۇشماقتا، ئۇالر كۆرۈشتۈرۈش بۆلۈمىگه باشقا تۇققانلىرى كار
  .كىرگۈزۈلمىگهن ئىدى

  :ئابلېكىم ئاڭالتقۇنى قولىغا ئېلىپ
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بىز مۇشۇ يهردە ! قېنىمىزنىڭ مۇشۇ يهردە ئېقىپ كېتىشىگه تهييار بىز! ئاپا_ 
دېدى _  بىز ئۇالرنىڭ تۈرمىگه قاماپ قويىشىدىن قورقمايمـــىز . ئۆلۈشكه تهييار

ئۇ ئېيتقان سۆزلىرىنىڭ جازاسى ئۈچۈن سىرىتقا . رەپ يىغالپھۆڭ
  . كېيىن ئۇزۇنغىچه ئاپىسىنى كۆرۈشتىن مهھرۇم قىلىندى. چىقىرىۋېتىلدى

  :ئالىممۇ سۆزلىمهكته
 بىز. بىزدىن ئهندىش قىلما. تومۇرىمىزدا سېنىڭ قېنىڭ ئاقىدۇ! ئاپا_ 

  ! .تهۋرەنمهستىن  قهد كۆتىرىپ تۇرىمىز
شۇنىڭ بىلهن كۆرۈشمه . ر سىرىتقا ئېلىپ چىقىشتىئۇنىمۇ ساقچال

بىراق بۇ قېتىم تېخى ئون . ئادەتته يېرىم سائهتچه ۋاقىت بېرىلهتتى. ئاخىرالشتى
  .مىنۇتمۇ ئۆتمىگهن ئىدى

  
 لىقىـ سىنتهبىر كۈنى رابىيه قادىرنى مۇئاۋىن تۈرمه باش11 ـ يىلى 2001

ھهرىكىتىنىڭ يۈز دە، ئامېرىكىدا سۈيقهست _ ئىشخانىسىغا چاقىرتتى
  :بهرگهنلىكىنى ئېيتىپ

سهن ئامېرىكىغا بهكمۇ قىزىقاتتىڭ، ئىشىنهتتىڭ، شۇڭا يولدىشىڭنى، _ 
نى لىقىدېدى ئىچىدىكى شات_ بالىلىرىڭنىمۇ ئامېرىكىغا ئېۋەرتىۋەتكهن ئىدىڭ 

  :يوشۇرالمىغان ھالدا تهنتهنه قىلىپ ۋە يهنه داۋام قىلدى
 ئهمدى! ئهپسۇس! نىلىقىتنىڭمۇ چۆكۈۋاتقانھازىر كۆرىۋاتقانسهن  ئۇ دۆله_ 

 ئۆز ئهمدىئۇالر . ئامېرىكىنىڭ ساڭا غهمخورلۇق قىلغۇدەك ھالى قالمىدى
ئۇندىن باشقا ئهشۇ جىنايهتكه ئۇيغۇر تېرورچىلىرىمۇ .  ھهلهكچىلىگى بىلهن ئاۋارە

  !. شىرىك، بىز ئۇالرنى تۇتۇپ كېلىپ كۆزۈڭگه تىقىمىز
 ئىكهنلىكى توغرىسىدا ئۇنىڭغا ھېچنىمه بىراق ئۇنىڭ قانداق ھادىسه

ئۇنى . لېكىن مۇشۇ تېما ئۈستىدە ئۇنىڭ بىلهن سۆھبهتلهشمهكچى. بىلدۈرمىدى
ئهگهر ئامېرىكا ھۇجۇمغا ئۇچرىسا، . قورقۇنچ باسقان ھهم غهزەپ ئورتىگهن ئىدى
  ! باشقا دۆلهتلهرنىڭ ھالى قانداق بولماقچى؟

» ىنايى ھهرىكهتته ئۇيغۇرالرمۇ بار ئهشۇ ج« نىڭ لىقىئۇ مۇئاۋىن تۈرمه باش
 ـ سىنتهبىر ۋەقهسىنىڭ ئۇنىڭ 11ئهمما ئهشۇ . ( دېگهن سۆزىگه ئىشهنمىدى

ۋەتىنىنى قايسى دەرىجىدە ئۆزگهرتىۋەتكهنلىكىنى تهپسىلى بايان قىلىشقا ئۇنىڭ 
خىتاي ئۇيغۇر كۈرەشچىلىرىنى ) چۈشهندۈرۈشلىرى يهنىال كاملىق قىالتتى 
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ھهرىكىتىنى تۇتقا قىلىپ، » تېرورىزىمغا قارشى تۇرۇش « خىتاي دۇنياۋى 
  . بىزنىڭ ۋەتىنىمىزدە ۋەھشىلهرچه باستۇرۇش ئېلىپ باردى

 ـ سىنتهبىر ۋەقهسىدىن بۇرۇن ۋەتىنىمىزدە ئۇختۇرۇش تاختىلىرىغا 11( 
)  تاشالندى كېيىن ئۇيغۇرچه يېزىقالر ئېلىپ .  خىتايچه يېزىالتتى-ئۇيغۇرچه 

 شهرقى ئۆزلىرىنىڭ لىقى ـ سىنتهبىردىن كېيىن چوڭ قۇرۇقلۇق ئىمپىراتۇر11
ئىنسان « . تۈركىستانغا قاراتقان يوشۇرۇن پىالنلىرىنى ئوچۇقچه ئوتتۇرىغا قويدى

نى ئۇيغۇرچىغا تهرجىمه قىلغان بىر ئۇيغۇر » ھهقلىرى ئومۇمى باياننامىسى 
  .كۈم قىلىندىيىگىرمه يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆ

. ھۆكۈمهت خادىملىرى بىر كىشىنى يهنه بىرىگه قارشى پايالقچى قىلىۋەتتى
. قهيهردە كىشىلهر توپالشسا شۇ يهرگه ھۆكۈمهتنىڭ جاسۇسلىرى ئۈنۈپ بولىدۇ

 ئانىالر ئۆز بالىلىرىغا قارشى - ئانىسىغا، ئاتا -ئائىلىدىمۇ بالىالر ئاتا 
گۇمانلىق .  بىر بىرىگه پايالقچى بولىدۇ ئارا-پايالقچىلىق قىلىپ، ئۇالر ئۆز 

ئهھۋالنى سهزگهن ھامان ئۆزلىرىگه ۋەزىپه تاپشۇرغان تارماق بۆلۈمگه مهلۇم 
  .قىلىشىدۇ

لېكىن ئهڭ .  ـ سىنتهبىر ۋەقهسى پۈتۈن دۇنيانى ئۆزگهرتىۋەتتى11دېمهك، 
  !چوڭ يوقىتىشقا ئۇچرىغان يهنىال بىز ئۇيغۇرالر بولدۇق

  
رابىيه قادىر جازالىنىۋاتقان بۆلۈمدىكى ئۈچ يۈز ئايال باجىاخو تۈرمىسىدە 

.  مهھبۇس بار ئىدىسىياسىمهھبۇسنىڭ ئىچىدە، ئاۋۋال ئاتمىش تۆرت نهپهر 
 سىياسى ـ سىنتهبىر ۋەقهسىدىن كېيىن ئازال ۋاقىت ئىچىدە يهنه ئوتتۇز نهپهر 11

  .مهھبۇس قېتىلدى
ايرىم ئىشخانىغا  مهھبۇسالرنى ئايرىم ـ ئسىياسىھهپتىدە بىر قېتىم 

بىر مهھبۇسنى بهش . چاقىرتىپ، كىيىملىرىنى سالدۇرۇپ تهكشۈرۈش قىالتتى
بۇ خىل تهكشۈرۈش ئىنسانغا . نهپهر گۇندىپاي تهكشۈرۈپ كۆزدىن كهچۈرەتتى
  . نىسبهتهن ھايۋاندىنمۇ بهتتهر خورلۇق ئىدى
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س دەر.  ئۈگۈنۈش قىلدۇرىدۇسىياسىئايدا بىر قېتىم مهھبۇسالرنى توپالپ، 
  : سۆزلىگۈچى بىرىنچى ماددىدا

كوممۇنىستىك ! خۇدانى ئىنكار قىلىش الزىم، دىنالرنىڭ ھهممىسى يالغان« 
-خىتاي ھاكىمىيىتى ئىنسانالرنى ھهققانى. پارتىيه بىردىن بىر ئالىيجاناپ ئهخالق

  .»يهتكه يېتهكلهش ئۈچۈن خىزمهت قىلىدۇ 
  :ئىككىنچى ماددىسىدا

خىتاي دۆلىتىنىڭ )  تۈركىستان شهرقى (ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى«  
! ئاۋۋالمۇ شۇنداق ئىدى، بۇندىن كېيىنمۇ شۇنداق بولىدۇ. ئايرىلماس بىر قىسمى

  .دېگهن سهپسهتىلهرنى سۆزلهيدۇ» 
ئۈگۈنۈش جهريانىدا مهھبۇسالر ئاز دېگهندە ئهللىك قېتىمالپ ئورۇنلىرىدىن 

  :تۇرىشىدۇ ۋە
. دەپ شۇئار توۋاليدۇ» !  لىمايمىزبىز خىتاي دۆلىتىدىن ئايرىلىشنى خا« 

ئۇنىڭدىن كېيىن دەرس سۆزلىگۈچى ئامېرىكا ئۈستىدىن ۋە ئۇ يهردىكى ھۆكۈمران، 
ئهزگۈنچى، كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسهندە قىلغۇچى كاپىتالىستالر ئۈستىدىن 

بۇزغۇنچى كاپىتالىستالرنىڭ « ھهمدە ياۋرۇپا توغرىسىدىــــمۇ . شىكايهت قىلىدۇ
  : ئۈگۈنىشنىڭ ئاخىرىدا. دەپ بايان قىلىدۇ» رۇپادا ھهممىسى ياۋ

ئاخىرى بىر كۈن خىتاي دۆلهت ! كاپىتالىزىم يهر بىلهن يهكسان بولغۇسى« 
خىتاي دۆلىتى كۈچلۈك، دۇنياغا ! رەئىسى پۈتۈن دۇنياغا ھۆكۈمرانلىق قىلغۇسى

  .دەپ شۇئار توۋاليدۇ» ! ئادالهت ئورناتقۇسى
 ئۈچ سائهت، بهزىدە يېرىم كۈنلهپ - ە ئىككى  ئۈگۈنۈش بهزىدسىياسىبۇنداق 
 دەرس سۆزلىگۈچى خادىم مۇنتىزىم ھالدا مهھبۇسالردىن سىياسى. داۋام قىلىدۇ

ھهم كوممۇنىزىمغا سادىق . تالالپ  ئورنىدىن تۇرغۇزۇپ، خۇدانى تىللىتىدۇ
  .بولۇش توغرىسىدا قهسهم قىلدۇرىدۇ

لىق بىر قېرى مهزلۇممۇ مهھبۇسالرنىڭ ئىچىدە يهتمىش بىر ياشتىكى شايار
ئۇنىڭ يولدىشى ۋە ئىككى ئوغلى ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنىپ . بار ئىدى

 ئۈگۈنۈشته ئورنىدىن سىياسىئۇ مهزلۇم بىر قېتىملىق . ئېتىۋېتىلگهن ئىكهن
  :تۇرۇپ مۇنۇالرنى سۆزلىگهن ئىدى

دىن گۇمانلىنىپ قېلىۋاتىمهن، ئىكهنلىكىمهن ھازىر خۇدانىڭ مۇۋجۇت « 
بىزنىڭ . ممۇنىزىم ئېيتقانالرنىڭ توغرا ئىكهنلىكىگه ئىشىنىپ قالدىمكو
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بۇ قېرى مهزلۇمدىن باشقا يهنه بىر، توقسان بىر ياشتىكى قېرى مهزلۇم 
مۇددەتسىز قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان بولۇپ، مۇشۇ تۈرمىدە جازاالنماقتا 

  .ئىدى
 ئۈگۈنۈش ۋاقتىدا رابىيه قادىر دەرس سۆزلىگۈچى سىياسىبىر قېتىم شۇنداق 

سهتنى كۈتمهستىنال لېكىن رۇخ. ئايالدىن سۆزلهشكه رۇخسهت سورىدى
  :سۆزلهۋەردى

ئىنسانىيهت تارىخىدا پهقهت تۇنجى بولۇپ قانۇننىال پهيدا _ دىن « 
دىن .  ئارا بىرگه ياشاشنىمۇ ئۆگهتكهن-قىلمىغان، بهلكى ياخشى ئهخالق ۋە ئۆز 

  »! ھهرگىزمۇ بىر بىرىدىن ئايرىۋەتمهيدۇ. خهلقنى بىر بىرىگه باغاليدۇ
ال دەرس سۆزلىگۈچى ئايال ئۇنىڭ ئاغزىنى ئۇنىڭ سۆزى ئاخىرالشماستىن

  .مۇرۇپ، سۆزلهشتىن توختىتىۋالغان ئىدى
بۇ .  ئۈگۈنۈش زالىنى ئاز دېگهندە ئالته نهپهر گۇندىپاي كۈزىتىپ تۇرىدۇ

.  دەرس سۆزلىگۈچى ئايالنى ئىشتىن بوشىتىۋېتىشتىسىياسىقېتىم ھېلىقى 
  . ۇرسهت بهرگهنلىك ئىدىرابىيه قادىرغا سۆزلهشكه پ _ لىقىچۈنكى ئۇنىڭ خاتا

  )بهتلهر .387- 376شۇ ناملىق كىتاپ (  

  
  )قوشۇمچه ( 

 تاقلىرىنى ئارتىپ، تاغالردىن يامىشىپ - ش، چېلهككه يۈك هئىچكىرىدىن ئهپك
ئۆتۈپ، بىزنىڭ ۋەتىنىمىزگه جان باققىلى كهلگهن كهلگۈندى خىتايالردەك، 

مما جانلىرىنى تېخى دېموكراتىك غهرپ ئهللىرىگه جان باققىلى كهلگهن، ئه
قامالشتۇرۇپ باقالمايۋاتقان شۇنداق بهزەن ناكهسلهرمۇ باركى، دەسلهپته كهلگهن 

دەپ ئويالپ، » بىكاردىن يهيدىغان نانغا ئىگه بولۇپ قاالرمهن « ۋاقىتلىرىدا 
  .خىتاينىڭ ئۈستىدىن قىلمىغان شىكايهتلىرى قالمىغان ئىدى

پ چۈشلىرىدمۇ كۆرۈپ باقمىغان نى ئۇخالئىكهنلىكىتۈرمىنىڭ قانداق جاي 
خىتاي مېنى قاراڭغۇ يهر ئاستىغا سوالپ، ئاچ قويۇپ، ئۇسسۇز « ھېلىقىالر 

دەپ يالغاندىن كۆزلىرىنىڭ يۇندىسىنى » قويۇپ، ئانامنى كۆزۈمگه كۆرسىتىۋەتتى 
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دەپ ئازاپ چېكىۋاتقان » ۋەتهن، مىللهت « خهيرىيهت، بىراق ئهشۇ تۈرمىدە 
ئۆز  ئۇالرنىڭ . ھهقىقىي مىللهت پىداكارلىرىنى ئۇالر ئهسلهپ قويۇشمىدى

 دېگهن» خىتاي مېنى يهر ئاستى تۈرمىگه سوالپ قىينىدى « ۋاقتىدا 
خىتاي « شىكايهتلىرىنىڭ تىرىك شاھىدى بۈگۈن كۆز ئالدىدا پۈتۈن دۇنياغــا 

دەپ جاكاالۋاتسا، ھېلىقىالر ئۇنىڭدىن » ! بىزنى يوقاتماقچى، بىزنى قۇتۇلدۇرۇڭالر
  .ھهتتا ئۇنىڭ كىتاۋىدىنمۇ قۇسۇر ئىزدەشتى! قۇسۇر ئىزدىمهكچى بولۇشتى

ك ئازاپقا مهھكۇم بولغان،   مهزكۇر كىتاپ، خىتاي تۈرمىلىرىدە دەھشهتلى
تۈرمىنىڭ سىرتىدىمۇ جهھهننهم قورقۇنچىسىدا ياشاۋاتقان، مهھكۇم 

 زارىنى پۈتۈن دۇنيا ئهھلىگه خۇددى ئهينهكته -قېرىنداشلىرىڭىزنىڭ ئاھۇ 
مۇشۇ قامۇسنى ئوقۇپ، . كۆرسهتكهندەك سۈرەتلهپ بهرگهن بىر قامۇستۇر
رابىيه « هستىن، ئهكسىچــه چۈشىنىپ، ئۇنىڭغا ئىجابىي تهسىراتىنى بهرم

دېگهندەك نااليىق ئوبزور ئېالن » قادىرنىڭ تۈرمىدىكى ئىپادىسى توغرىسىدا 
  .مىيۇنخېندىن چىقتى_ قىلغانالرمۇ مۇشۇ گېرمانىيهدىن 

ئۇ نۇرغۇن ئانىالردەك . ئۇ بىر ئايال ئىدى. بىر ئانا ئىدىخانىم رابىيه قادىر 
 مىللىيغۇر ئانىسىغا خاس ئهڭ كۆپ پهرزەنتنى قاتارغا قوشۇپ، ئۇ

بىراق ئۇ، ھايۋاندىن بهتتهر خورلۇقتا قالغان . مهجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىپ بولغان
بهخىتكه قارشى . نى پىدا قىلدىلىقىبىر مىللهتنى قۇتقۇزۇش يولىدا بار

دۈشمهننىڭ قولىغا چۈشۈپ قېلىپ، دۇنياغا سىغمىغۇدەك ئازاپ ئاھانهتكه، 
 ئۇقۇبهتلىرىنىڭ مىڭدە -ۇنىڭ تۈرمىدە تارتقان ئازاپئ. خورلۇققا مۇپتىال بولدى

  .بىرىمۇ بۇ كىتاپتا بايان قىلىنىشقا مۇيهسسهر بواللمىدى
ئادەم ئالدى بىلهن ھهقىقىي .   بىلىم ئادەم ئۈچۈن قوشۇمچه قىممهت

ئۆزىنى ۋە _ ئادىمىيلىك الياقهت . ئادىمىيلىك الياقهتكه ئىگه بولۇشى الزىم
كىتاپ ئوقۇش، تىرىشىپ بىلىم . ئىپادىسىنى تاپىدۇئۆزگىنى تونۇش بىلهن 

ئىگىلهش، كهسىپ ئۈگىنىش، ئىلمىي قابىليهتنى تولۇقالش ئادىميلىك الياقهتنى 
ئهگهر بىر كىم ئۈگىنىشكه تېگىشلىك، ئوقۇشقا . ئۆستۈرىدىغان ئوزۇقلۇقتۇر

بولسا، تېگىشلىك ھهممىنى ئادا قىلىپمۇ، يهنىال ئادىمىيلىك الياقىتىنى تاپالمىغان 
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  ئىككى پۇتالپ ماڭىمىش،« 

  ..… »ئېيىقمۇ بهزەن تىك تۇرۇپ 
   
  48  

   
رابىيه قادىرنى بۇرۇنقى كامىردىن يۆتكهپ باشقا بىر ئۈچ كىشىلىك كامىرغا 

چىياۋ چىياۋ بىلهن يهنه بىر _ ئۇنىڭغا ھېلىقى پاكار قاتىل خىتاي . ئالماشتۇردى
راسى ئۈچ يىل كېچىكتۈرۈلگهن قاتىل خىتاينى ھهمرا ئۆلۈمگه ھۆكۈم قىلىنىپ، ئىج

قارىغاندا ئۇنىڭغا بىر ئاز ياخشى مۇئامىله قىلغاندەكمۇ . قىلىپ قويۇشتى
ئۇ يىگىرمه نهپهر ئايال مهھبۇس . ئىش مهيدانىنىمۇ ئالماشتۇردى. كۆرۈنهتتى

 .بىلهن بىرگه پوپايكىغا گۈل كهشتىلهيتتى
اۋال بىر قېتىم، كېچه يېرىمىدا ئىشتىن ئۇالر ھهر كۈنى چۈشلۈك تاماقتىن ئ

قايتىشقاندا بىر قېتىم ھېلىقى ئهللىك سهككىز ماددىلىق تۈرمه نىزامىنى 
  :تهكرارالشقا مهجبۇر ئىدى

مهن جهمئىيهتنىڭ ئهڭ . مهن جىنايىتىمنى تونۇيمهن. مهن بىر مهھبۇسمهن« 
  »... ىغا مهنسۇپمىلرەزىل قات

. ردىن ئايرىم ئولتۇرۇشقا مهجبۇرئۇ چۈشلۈك تاماقتا باشقا مهھبۇسال
مهھبۇسالرنىڭ مۇتلهق كۆپچىلىگى مۇشۇ تۈرمىدە يىگىرمه يىلدىن ئارتۇق 

بىراق ئۇالرنىڭ ھېچ بىرى رابىيه قادىرغا يوشۇرۇنچه . جازالىنىۋاتقانالر ئىدى
ئۇنىڭ بىلهن . بولسىمۇ ئىللىققىنه بىر قاراپ قويۇشقىمۇ جۈرئهت قىلىشالمايتتى

  .گهپ ئېچىش مۇمكىن ئهمهسسۆزلىشىشتىنغۇ 
ھهر بىر مهھبۇسنىڭ يېنىدا كىچىك بىر دەپتىرى بولۇپ، ئۇالر ئارىالپال بىر 

نى ئۇ لىقىدەسلىۋىدە ئۇالرنىڭ نېمىلهرنى يازىدىغان. نېمىلهرنى يازاتتى
ئهشۇ يېزىلمىالر ئۇنىڭغا قىلىنغان تۆھمهتلهر . ئاڭقىرىپ كېتهلمىگهن ئىدى

  :هئهددىلىرىدىن مهلۇم بولدى گۇندىپايالرنىڭ تئىكهنلىكى
نېمىشكه قارشىڭدىكى ئايالغا قاراپ سهت كۈلىسهن؟ يېنىڭدىكى ئايال تاماق _ 

سهن باشقىالرغا  بارمىغڭنى ! ئهكىلىۋاتقاندا بېقىنىغا جهينهكدىۋېتىپسهن
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 كۆرمىدىم، مهن پهقهتال ئهمگهك ياق مهن ھېچنىمه قىلمىدىم، ھېچنىمه_ 
كۈنىگه بهش دانه پوپايكىغا _ دەيتتى ئۇ چۈشهندۈرۈپ _ قىلىۋاتىمهن بۇ يهردە 

كهشته تىكىۋاتىمهن، ئهگهر مهن باشقىالر بىلهن ئهشۇنداق ھهپىلهشسهم ئىشىمنى 
  .قانداق تۈگىتهلهيتتىم

  : لېكىن گۇندىپايالر تهكراراليتتى
  !نېمه قىلغانلىقىڭغا باشقىالر گۇۋا! توختا ئهمدىئۇنداق قىلىقالردىن _ 

كېيىنكى قېتىمالردا ئىشخانىغا سوراققا چاقىرىلغىنىدا، ئۇ بېشىنى تۆۋەن 
گۇندىپايالر سۇئاللىرى ئۈچۈن ئۇنىڭدىن . تاشالپ سۈكۈتته تۇرىۋالىدىغان بولدى

. ئۇالر ئۇنىڭدىن بىرەر ئىنكاس كۈتۈپ سىنچىاليتتى. جاۋاپ ئااللمايتتى
  .غا كۆپۈنچه گۇندىپاي  بۇ  مۇ قاتنىشاتتىسوراقالر

كېچه . بهزىدە ئۇنى چۈشلۈك تاماق ۋاقتىدا جازاالش ئۈچۈن تۇتۇپ قاالتتى
  :يېرىمىغىچه يوقىالڭ سوراقالرنى تهكراراليتتى

سېنى ئۆزگهرتىش ئۈچۈن كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسهتتۇق، ھهتتا مۇشۇنداق _ 
ئهگهر . شلهشكه مهجبۇرمىز  دەپ، ئى- يېرىم كېچىدىمۇ سېنى ئۆزگهرتىمىز

كوممۇنىستىك پارتىيه بولمىغان بولسا، بىز ساڭا ئۇنچىۋاال كۆپ ۋاقىت سهرپ 
  بۇ ھهقته قانداق ئوياليسهن؟. قىلمىغان بوالتتۇق

مهن ئوياليمهنكى، ئهگهر كوممۇنىستىك پارتىيه بولمىغان بولسا، بۇ كېچه _ 
سوراقالرمۇ -  مهناسىز سۇئاليېرىمىدا بۇ يهردە ئولتۇرمىغان بوالتتىم، بۇنداق

خىتاي . دېدى ئۇ جاۋابهن قاتتىق مهسخىرە قىلغان ھالدا_ سورالمىغان بوالتتى 
 زەھهرخهندىلىك بىلهن گهپته چېقىۋېلىشقا كۆرسۈتۈپگۇندىپاي يۈزىدە كۈلكه 

  :ماھىر ئىدى
نېمىشكه ئۆزەڭنى ئۆزەڭ قىينايسهن؟ . بىز ساڭا شۇنداق ياخشى قاراۋاتىمىز_ 
! دۈڭزەڭنىال ئهمهس، بىزنىمۇ زىرىكتۈرسهن ئۆ. هرسهڭ كېتهلهيسهنجاۋاپ ب
  !لى قويساڭچۇلىقىبىزنى ئۇخ

ئهگهر ئۇ سوراق ئارىسىدا بىرەر ئېغىز گهپ قىلدىمۇ بولۇپ بېرىدۇ ـ دە، پهدە 
سهن بىز بىلهن تاكالالشتىڭ، دېگهن باھانه بىلهن سوراق . باشقىغا يۆتكىلىدۇ

  :مدە ئۇنى تىلالشقا، ئهيىپلهشكه باشاليدۇھه. بېشىدىن قايتا باشلىنىدۇ
سهن بۆلگۈنچى، سهن مىللهتچى، سهن دۆلىتىمىزنىڭ مۇقىملىقىغا تهھدىت _ 
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ئهگهر ئۇ خاالجايغا بارماقچى بولسا، . ئۇنى بىر دەقىقىمۇ ئارامىدا قويمايتتى
  .يېرىم سائهت رۇخسهتنى كۈتىشى كېرەك ئىدى

گۇندىپايالر ئۇنىڭغا ھهمرا قىلىنغان ئىككى قاتىل خىتايدىن ئهھۋال ئىگىلهش 
ئۇنىڭ بىزگه _ ھۇالپ يىغلىشىپ دەرت تۆكۈشهتتـــــى ۋە ئۈچۈن سوراشقىنىدا، 

قىلغان ئهسكىلىكلىرىنىڭ ھهممىسىنى دېمىدۇق، بىز پهقهت ھۆكۈمهت ئۈچۈن 
ياق، سىلهر _ گۇندىپايالر بولسا .  دېيىشىپ قاخشايتتى- ھهممىگه چىدايمىز 

ئۇنىڭ قىلمىشلىرىنىڭ ھهممىسىنى تولۇق يازىسىلهر، بىز ئۇنىڭ قانچىلىك 
  .  دەپ بۇيرۇق چۈشۈرەتتى-نى بىلىشىمىز كېرەك ئىكهنلىكىقۇنچلۇق كىشى قور

ئۇ ئهشۇنداق ئېغىر، ئازاپلىق كۈنلهردە پهقهتال بالىلىرى بىلهن كۆرۈشۈشنى 
ئۇنىڭغا بالىلىرى بىلهن . باشقا ھېچنىمىنى ئويالپ كهتمهيتتى. ئۈمۈت قىالتتى

. غهنىمهت ئىدىسۆزلىشىشكه رۇخسهت قىلىنمىسىمۇ، دىدارلىشىۋالسىال 
  :كېيىنكى بىر كۆرۈشۈشته ئۇنىڭ چوڭ ئوغلى قاخار مۇنداق دەپ تاشلىدى

  !. ئاكىمىز سېنىڭ ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتىدۇسىدىق ھاجى روزى_ 
!  ئۈچۈن ئاپىسىنى قايتا كۆرۈشتىن مهھرۇم قىلىندىلىقىقاخارنىڭ ئهشۇ خاتا
  .ئۇ ئاپىسىنى كۆرەلمىدى

بهش يېرىم يىل ئۇنىڭ _ ن باشالپ، شۇ كۈنگىچه دېمهك ئۇ تۈرمىگه قامالغاندى
پهقهت . ئۈچۈن چهتئهلدىكىلهرنىڭ بىر ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى زادىال بىلمىگهن

-ئوغلى قاخارنىڭ ئىشارىتىدىن، ئۇنىڭ ئۈچۈن بىرەر ھهرىكهتلهرنىڭ بولىۋات
  .دىن ئازبولسىمۇ خهۋەردا بولدىلىقىقان

  
يۈز ياشتىن ھالقىغان . ام بولماقتاقادىرخان قىزىدىن ئهندىشه قىلىپ بىئار

سىدىق ھاجى بوۋاي بالىلىرىنىڭ سۆزىگه تازا بهك چىن پۈتهلمهستىن، كۈيوغلى 
 ئهپهندىنىڭ تېلىفۇن نومۇرىنى تاپىدۇ ـ دە، ئۇدۇل تېلىفۇنخانىغا بېرىپ روزى

نى ئىكهنلىكىئۇ قىزى رابىيهنىڭ زادى قهيهردە . ۋاشىنگىتونغا تېلىفۇن قىلىدۇ
 ئهپهندىمۇ باشقىالرغا ئوخشاشال ئۇنىڭ تىجارەت سىدىق ھاجى روزى .بىلمهكچى

بىراق قادىرخان كۈيوغلى . نى ئېيتىدۇلىقىبىلهن يول ئۈستىدىال يۈرىۋاتقان
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 تونۇشلىرىدىن قىزى توغۇرلۇق شۇنىڭدىن كېيىن قادىرخان ئۇچرىغانال
بىر قېتىم ئۇ جىنازا نامىزىغا بېرىپ جامائهتكه ئۇزۇن . داۋاملىق سۈرۈشته قىلىدۇ

نى، ئېيتىشالرغا قارىغاندا لىقىيىلالردىن بېرى قىزىدىن خهۋەر ئااللمىغان
نى، لېكىن ئۇنىڭ تازا ئىشهنچ لىقىقاياقالردىدۇر تىجارەت قىلىۋاتقان

  :ېيتىپ ئۇالردىن ئۆتۈنىدۇنى ئلىقىقىاللمىغان
دەپ _ ئهمهلىي ئهھۋالنى ئېيتىپ بىرىڭالر ! مېنى ئارتۇق قىينىماڭالر_ 
  :ئىمام ئاخۇنۇم قادىرخانغا جاۋاپ بېرىپ. يالۋۇرىدۇ

. دەيدۇ_ ھهممىمىز ئالالھنىڭ پۈتكهن تهقدىرىنى قوبۇل قىلىشىمىز كېرەك _ 
ۆلۈپ كهتمىگهنلىكىگه قهتئى لېكىن قادىرخان ئىمامنىڭ سۆزىنى بۆلۈپ، قىزىنىڭ ئ

بىراق . نى ئېيتىدۇلىقىئىشىنىدىغانلىقىنى، ئۇنىڭ كۆڭلى سېزىپ تۇرىۋاتقان
شۇنىڭ بىلهن قادىرخان پىراق . ئىمام بۇ ھهقته ئوچۇق بىر نهرسه دېمهيدۇ

  . جامائهت ئۇنى ئۆيىگه ئهكىلىپ قويۇشىدۇ. ئازابىدىن يىقىلىپ قالىدۇ
ئۇنىڭ چوڭ قىزى زۆھرە خانىم . شىپ قالىدۇقادىرخان كۈندىن كۈنگه يامانلى

ئاۋازىنى سىڭلىسىنىڭكىگه تهقلىت قىلىپ بىر قانچه قېتىم تېلىفۇن ئارقىلىق 
ئۇ قىزى رابىيه بىلهن گهپلهشكهنلىكىگه ئىشهنسىمۇ، لېكىن . قادىرخانغا گهپ قىلىدۇ

. ۇيهنىال گۇمانلىنىپ، بىرال ئارزۇسى رابىيهنى كۆزى بىلهن كۆرۈش بولۇپ قالىد
  . ئهشۇ ئارماندا ئۇنىڭ كېسىلى تېخىمۇ ئېغىرلىشىپ كېتىدۇ

كېيىنكى قېتىملىق كۆرۈشۈشته رابىيه قادىرنىڭ بالىلىرى بوۋىسىنىڭ 
  .ئهھۋالىنى بىلدۈرۈپ، ئۇنى بهك سېغىنغانلىقىنى ئېيتىدۇ

. ئۇ ياشىنىپ قالغان دادىسىنىڭ ئاخىرقى ئۈمىدىنى ئورۇنالشقا تىرىشىدۇ
- بهلكىم خىتاي« بايرىمىغا ئازال قالغان بولـــــۇپ، ) ڭى يىليې(خىتاينىڭ چاغان 

» نىڭ چوڭ بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلهن كۆڭلى يۇمشاپ قالسا ئهجهپ ئهمهس 
  . دېگهن ئۈمۈتته تۈرمه باشلىقىغا خهت يازىدۇ

.  خۇرام بولۇشى يوللۇق-بايرام مۇناسىۋىتى بىلهن پۈتۈن خهلقنىڭ شات « 
نكى، مېنى دادامنىڭ ئىشىگىنىڭ ئالدىغا ئېلىپ سىلهردىن شۇنى ئۆتۈنىمه

 قولۇمدىن كىشهن ۋە ئىشكهللهرنى ئېلىۋېتىپ، دادام بىلهن -بارساڭالر، پۇت 
سۆزلىشىۋېلىشىمغا ئوتتۇز مىنۇت ۋاقىت بهرسهڭالر، دادامغا بىر قېتىم شاتلىق، 
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  :جاۋاپ خهت مۇنچىلىكال ئىدى
بۇ ئىشنى بېجىرىش ئۈچۈن ئىككى باتالىيون ئهسكهر ئورۇنالشتۇرىشىمىز « 

  .» رەك ېك
نى لىقى ـ يىلى ماي ئايلىرىدا ئۇنىڭ ئوغلى ئالىم يول مېڭىۋاتقان2004

  :تتىئېي
مهن ساقچىالر بىلهن سۆزلىشىۋاتىمهن، ھېچ بولمىغاندا بوۋام بىلهن _ 

  !.تېلىفۇندا بولسىمۇ سۆزلىشىۋالىدىغان بولدۇڭ
ئۇنىڭ _  ئۇنىڭغا شۇم خهۋەر يهتكۈزدى لىقىبىر ئايدىن كېيىن تۈرمه باش

  .دادىسى قادىرخان ئالهمدىن ئۆتكهن ئىدى
دىرخانغا ھېچكىم ئېيتمىغان نى قائىكهنلىكىسۆيۈملۈك قىزىنىڭ تۈرمىدە 

  . ئۇنىڭ بۇ ئاچچىق ئهلهمنى ئاخىرەتكه ئېلىپ كېتىشىنى ئۇالر خالىمايتتى. ئىدى
  

  :دادىسى توغرىسىدا رابىيه قادىر مۇنداق دەيدۇ
لېكىن ھهر قېتىم بۇ ھهقته سۆزلىسهمال، . مهن يىغالشنى خالىمايمهن_ 

  .ئىختىيارسىز كۆزۈمدىن ياش تۆكۈلىدۇ 
  

ېتىشمهسلىكتىن ئۇنىڭ تهنلىرى ئاجىزالپ، تېرىلىرى ئوزۇقلۇق ي
ئۇنىڭ . قۇرغاقلىشىپ، جىسمانى جهھهتتىن پۈكۈلۈشكه قاراپ ماڭماقتا ئىدى

ساالمهتلىكىدە ئۆزگۈرۈش كۆرۈلگهن ھامان تۈرمه دوختۇرخانىسىغا دەرھال 
بۇ تۈرمه دوختۇرخانىسى ئىلگىرى ئۇ ھېلىقى قاتتىق . ئاپىرىدىغان بولۇشتى

لغاندا داۋاالنغان تۈرمىنىڭ داۋاالش بۆلۈمىگه قارىغاندا بهكال پاكىز كېسهل بو
  :بۇ دوختۇرخانىدا ئۇنىڭ كېسىلىنى كۆرۈش ئۈچۈن بىر خىتاي دوختۇر. ئىدى

دېدى ئۇنىڭغا _ ئولتۇرۇڭ، بىلىكىڭىزنى ئاچقان بولسىڭىز ! مهرھهمهت_ 
          ارىسىدائ سۆز  خىتاينىڭ  دوختۇر  . سىپايىلىك بىلهن ھۆرمهت بىلدۈرۈپ

دېيىشى ئۇنىڭغا سىلىق، سىپايىلىك بىلهن مۇئامىله قىلىشى، » ! مهرھهمهت« 
بولۇپمۇ بهش يىلدىن بۇيان بۇنداق يېقىملىق سۆز ئاڭالپ باقمىغاچقا، ئۇنىڭ 
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دەپ، سورىدى ئىككىلهنگهن _ نېمه؟ مهن بىرەر ئىشنى خاتا قىلدىممۇيا؟ _ 
  .ھالدا

  :ندىپاي خىتاي ئايالباقاۋۇل گۇ
ئىنسان ! قاراڭ ئۇنىڭغا، ئۇمۇ ئوخشاشال بىر ئىنسانغۇ! ئهمدىۋاييهي _ 

دوختۇر خىتاي ئۇنىڭ . دېدى نهشتهر سانجىپ_ بولغاندىكىن يىغاليدۇ شۇنداق 
  :بىراق ئۇ ئهدىمهكته ئىدى. ئارىالشماسلىقىنى ئۆتۈندى

ىڭ كۆزىگه قاراپ ئۇن! سىز بۇ ئايالنىڭ پهقهتال كېسىلىنى تهكشۈرىسىز_ 
  !.تۇرۇش يوق

باقاۋۇل گۇندىپاي بىلهن . شۇنىڭ بىلهن دوختۇر تهكشۈرۈشنى توختاتتى
بىر دەمدىن كېيىن ئۇالر قايتىپ . دوختۇر بىرلىكته سىرىتقا چىقىپ كېتىشتى

نى ھېس قىلدۇرۇپ، لىقىدوختۇر ئۆزىنىڭ توسقۇنلۇققا ئۇچراۋاتقان. كىرىشتى
دوختۇر ئۇنىڭ ئېغىر . دېيىشكه پېتىندى» هن س« ئېهتىيات ئۈچۈن ئۇنـــــى 

لېكىن . نى، داۋاالش كېرەكلىگىنى ئېيتاتتىلىقىدەرىجىدە يۈرەك كېسىلىنىڭ بار
دوختۇر ئۇنىڭغا دورا . نى ئۇ ئۆزى بىلهتتىلىقىئۇنىڭ يۈرىگىدە ئهسال مهسىله يوق

. قىلدىبهردى ۋە باقاۋۇل گۇندىپاينى ئۇنىڭغا قهرەللىك دورا ئىچتۈرۈشكه مهسئۇل 
لېكىن سۇنى . نى ئۇ بىلمهيتتىلىقىئۇالرنىڭ نېمىلهرنى ئىچتۈرمهكچى بولغان

ئىچىۋېلىپ، دورىنى يان قوۋزىدا ساقالپ قاالتتى ـ دە، كېيىن ئاستا پهم بىلهن، 
ئىمكانىنىڭ بارىچه سهزدۈرمهستىن ئاغزىدىن چىقىرىپ، بارماقلىرى بىلهن 

ئۇششاق پۇتلىرىنىڭ ئارىسىدا بهزىدە دورىالرنى . يىمىرىپ يوقىتىۋېتهتتى
  .ئىزىۋىتهتتى

دىن كېيىن باقاۋۇلالر » دورىنى ئىچتۈرۈپ بولغان « نېمىشكىدۇر ئۇنىڭغا 
ئۇنىڭدا غهيرى بىر ئهھۋالنىڭ يۈز بېرىشىنى . ئۇنى سىنچىالپ كۈزىتهتتى

كۈتىۋاتقاندەك، لېكىن ئۇنىڭدا قىلچىمۇ ئۆزگۈرۈشنىڭ بولمىغانلىقىدىن ھهيران 
دېگهن گۇماندا ئهتراپنى » ورىنى يېمهي تاشلىۋەتكهنمىدۇر د« بولۇشۇپ 

ئىزدەشلىرى، ئۇنى يىگىرمه تۆرت سائهتلهپ مۇنتىزىم كۈزىتىشلىرى ئۇنىڭ 
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، تۈرمه لىقىتۈرمىنىڭ مۇئاۋىن باش.  ـ يىلى قىش پهسلى ئىدى2004
. غىن زالىغا ئېلىپ كىرىشتىكادىرلىرى ۋە باشقا ئهمهلدارالر ئۇنى تۈرمىنىڭ يى

ئۇ كۆپچىلىكنىڭ ئالدىدا ئۆزىنى .  مهھبۇسالر بارتوپالنغانسىياسىزالدا بارلىق 
  :بىر كادىر سۆز ئېلىپ مۇنداق دېدى. تونۇشتۇرىشى كېرەك ئىدى

ئۇ پارتىيهنىڭ ! رابىيه قادىرنىڭ ئۆزگۈرۈش نهتىجىسى ياخشى_ 
  .تهربىيهسىنى ياخشى قوبۇل قىلدى 

  بولۇپ قېلىۋاتاتتى  پاختىدەك  ۋۇجۇدى  پۈتۈن  ىرى قاتلىشىپ، ئۇنىڭ تىزل
 بۇ نېمه دېمهك؟ شۇ قهدەر ئازاپالرغا بهرداشلىق بېرىپ، ئۆز ۋىجدانىغا ئهمدى« 

  ... »سادىق بولۇپ كهلگهن تۇرسا 
ئۇنىڭ ئۆزگۈرىشى ياخشى بولغانلىقى ئۈچۈن جازا مۇددىتىدىن _ كادىرالر 

 سىياسى دەپ تېخىمۇ ئاينىغىلى تۇرىۋىدى، -بىر يىللىق قىسقارتىلىدۇ 
خائىن، « ئۇ ئۆزىنى . مهھبۇسالرنىڭ بهزەنلىرى ئۇنىڭغا غهزەپ بىلهن ئااليدى

  . دەك چۈشكۈن ھېس قىلىپ قاتتىق ئازاپلىناتتى» ئاسىيالر 
 مهھبۇسالر ئهپ تاپسىال ئۇنىڭغا كۆزلىرى بىلهن سىياسىبۇنىڭدىن بۇرۇن 

لېكىن مۇشۇ يىغىندىن . ىرىنى تهقدىم قىلىشاتتىساالم بېرىپ، ھۆرمهت تۇيغۇل
  .كېيىن ئۇالرنىڭ ھېچ بىرى ئۇنى تونۇماسقا سالدى
ئۇ رابىيه .  تاقلىرىنى تاڭدى-كېيىنكى يىلى يانىۋاردا چىياۋ چىياۋ يۈك 

  : ئاشكارە مۇنداق دىدى-قادىرغا ئوچۇق
سېنى  قۇالق بولۇش، ئىشپىيۇنلىق قىلىش ھهم - مېنىڭ ۋەزىپهم ساڭا كۆز _ 

سهن . شۇنىڭ بىلهن مېنىڭ جازا مۇددىتىم ئۈچ يىل قىسقارتىلدى. ئازاپالش ئىدى
  .ئۆلهمسهن، ياشامسهن ماڭا بهرى بىر

چىياۋ چىياۋنىڭ ئورنىغا ئالدامچىلىق جىنايىتى بىلهن مۇددەتسىز قاماق 
رابىيه قادىر . جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان، يهنه بىر خىتاينى ئۇنىڭغا ھهمرا قىلدى

ئهگهر ئۇ چىشلىرىنى . هلسىمۇ ئالدامچى خىتاي دەپتىرىگه خاتىرلهيتتىيۆت
مهلههملىگىنىدە ئالدامچى خىتاي ئۇنىڭغا چاپلىشىپ قالىدىغاندەك يېقىن كېلپ 

  .قاراپ تۇراتتى
بۇ ئالدامچى خىتاينىڭ پاختىلىق ئىشتاننىڭ لېپىزىدەك، تهتۈرگه ئۆرۈلۈپ 

قىپ تۇرىدىغان، ئارىنىڭ چىشىدەك تۇرىدىغان كالپۇكلىرىنى قايرىپ سىرتقا چى
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ئۇسۇرىدىغان باشقا يهر تېپىلمىدىمۇ ساڭا؟ مېنىڭدە نېمه ھهققىڭ بار _ 
بىراق ئالدامچى خىتاي بىر ئېغىزمۇ ئىنكاس قايتۇرماي . دەپ ۋارقىرايتتى_ زادى؟ 

  . ئۇنى كۈزىتهتتى
پهۋقۇلئاددە ناچار كىشىلهرنى قوشۇپ قويۇپ ئۇ ، ئهمهلدارالرنىڭ ئهشۇنداق 

ئۇنداق نائهھلى كىشىلهر . ئازاپالندۇرىدىغان ھۈنهرلىرىگه ھهيران قاالتتى
ئۆزلىرىنىڭ جازا مۇددىتىنى قىسقارتىش ئۈچۈن، ئۇنىڭغا قولىدىن كېلىدىغان 

ھهتتا ئۇ ئۇخالپ قالغاندىمۇ ئۇالر . ئهسكىلىكنىڭ ھهممىسىنى قىلىشقا تىرىشاتتى
ئۇ ئۇيقۇلۇقتا يان تهرەپكه ئۆرۈلگهن ھامان . ىلىك قىلىشتىن توختاشمايتتىئهسك

  : ھېلىقى ئالدامچى خىتاي ئۇنىڭ كارۋىتىغا چىقىپ
دەپ، ئۇنى ئويغىتاتتى ۋە _ سهن تام تهرەپته نېمه قىلىۋاتىسهن؟ ! ھهي_ 

چىراقنى ياندۇرۇپ تولۇق تهكشۈرەيتتى ـ دە، ئۇنىڭ ئۇيقۇسى قېچىپ قايتا 
بهزىدە ئۇنىڭ ئىككى كامىردېشى ئۇنىڭ كارۋىتىغا سهكرەپ . لمايتتىئۇخلىيا

چىقاتتى ـ دە، بىرى ئۇنىڭ پۇتلىرىدىن، يهنه بىرى ئۇنىڭ قوللىرىدىن تارتىپ 
ئۇالرنىڭ ئۇنچىۋاال ئاچچىقلىنىشىدىكى سهۋەپنى ئۇ . ئۇنى قاتتىق بىئارام قىالتتى

 - دىپايالرنىڭ تىل بىرال نهرسه ئېنىقكى، ئهگهر ئۇنى گۇن. چۈشهنمهيتتى
ئۇالرنىڭ ئهسكىلىكلىرىگه ئۇ قارشى . ھاقارىتىگه ئۇچرىتالىسا ئۇالر شاتلىناتتى

 ئارا جېدەللىشىپ، گۇندىپايالردىن تاياق يهپ - تۇرمىغاندا ئۇالر ئۆز 
ئهگهر ئۇالر ئۇرۇشۇپ قالغانلىرىنىڭ سهۋەبىنى ئۇنىڭغا دۆڭگهپ . توختىشاتتى

ڭ ئۇرۇشىشىغا سهۋەپچى بولغاننىڭ گۇناھى قهسهم قىلىشقان ھامان، ئۇالرنى
سهن _ گۇندىپايالر ئۇنىڭغا ئاھانهت قىلىشقاباشاليتتى. ئۇنىڭغا يۈكلىنهتتى

  .... بولمىسا! ھوشۇڭنى تاپ.نېمىشكه كامىرداشلىرىڭنى ئارامىدا قويمايسهن؟
. ئۇ ھېچقاچان ئۆزىنىڭ گۇناھسىز ئىكهنلىكى ھهققىدە قهسهم قىاللمايتتى

  :ئۇنى ھاقارەتلهپ خورالشقا باشاليتتىگۇندىپايالر 
سهن قانداقالرچه شىنجاڭدىكى مهشهۇر ئايال بواللىغانسهن؟ سېنىڭ كالالڭ _ 
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تىلالشالر .  ھاقارەتكه جاۋاپ قىلشقا ئۇنىڭ تىلى بارمايتتى-بۇنداق تىل 
  :ئۈزۈلمهيتتى

 ئوقهتلىرىڭنى ئىچىگه قىلماي سىرتقا -اڭ ئىش سهن خاالجايغا بارس_ 
- كامىرنىڭ دېرىزىسىدىن سىرتقا قارايسهن؟ كامىرداش نېمىشكه !چىقىرىسهن

لىرىڭ ئۈستۈڭدىن يازغان شىكايهتلهرنى ئوقۇيدىغان بولساق، سهندىن 
  !.يىرگىنىمىز

گۇندىپايالر ئۇالرنىڭ خاتىرلىگهنلىرىنىڭ توغرا ئهمهسلىگىنى بىلىشىدۇ، 
 ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى توختام شۇنداق بولغاچقا ھهممه نهرسه پىالنلىق، بىراق

  .قهستهن ئورۇنالشتۇرىلىدۇ
شۇنداق ماجراالرنىڭ بىرىدە، گۇندىپاينىڭ بىرى ئۇنىڭ مهڭزىنى نۇقۇۋىدى، 

بىر ئازدىن كېيىن بهش نهپهر گۇندىپاي . ئۇ گۇندىپاينىڭ قولىنى ئىتتىرىۋەتتى
ىڭ نېمىشكه گۇندىپاينىڭ قولىغا ئۇرغانلىقى توغرىسىدا كامىرغا كىرىشتى ـ دە، ئۇن

  : ئۇنىڭ كامىرداشلىرىمۇ گۇۋالىقتىن ئۆتۈشتى ھهم. سوراق قىلىشتى
گۇندىپايالر . دەپ ئهرز قىلىشتى_ بۇ جىنايهتچى بىزنىمۇ دائىم ئۇرىدۇ _ 

  :ئۇالردىن كهچۈرۈم سورىشىپ
شالر ئۈچۈن سىلهرنىڭ كۆزلىرىڭالردىن كېچه كۈندۈز ئاققۇزغان يا_ 

شۇ ئاندىال ئۇ ئۆزىنى تۇتالماستىن . دېدى ئۇنى قاغاپ_ جازاسىنى تارتىدۇ 
  :ئىنكاس قىلدى

سهنلهر مېنى قىيناش ئۈچۈن ھهممىنى قىلىشىۋاتىسهن، لېكىن مهن ساراڭ _ 
  .بولۇپ كهتمهي يېڭىپ چىقىمهن

  :ئۇنىڭ سۆزىگه قارىتا يهنه بىر گۇندىپاي مۇنداق دېدى
مهھبۇسنىڭ جازاسى ئۈچ يىللىق ئۇزارتىلىدۇ، بۇ جازا ساقچىنى ئۇرغان _ 

  ! ساڭىمۇ ئىجرا قىلىنغۇسى
  

بىخهتهرلىكنى قوغداش ئىدارىسىدىن .  ـ مارت كۈنى ئىدى8 ـ يىلى 2005
كهلگهن ئىككى نهپهر ئۇيغۇر، ئالته نهپهر خىتاي بولۇپ، جهمى سهككىز نهپهر 

دىن بىرى ئۇنىڭغا بهكمۇ خىتاي. ئهمهلدار رابىيه قادىرنى سۆھبهتكه چاقىردى
نى چىرايىدىن لىقىھېسىداشلىق قىلىۋاتقانلىقىنى، ئۇنىڭ دەردىگه دەرتلىشىۋاتقان



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 369 

ساالمهتلىكىڭ ياخشى ئهمهس، سهن يۈرەك . ساڭا ھهقىقهتهن ئۇۋال بوپتۇ_ 
. جىددى داۋاالش سهۋەۋىدىن سېنى قويۇپ بېرىمىز. كېسىلى بولۇپ قالدىڭ

  .ق؟ سىرتقا چىقىۋېلىپال يهنه خاتا ئىشالرنى قىلماسسهن؟قاندا
  :ئۇ مۇنداق پهرەز قىلماقتا

نى قويۇپ بېرىشنىڭ باھانىسى > يۈرەك كېسىلىم < ئۇالر مېنىڭ « 
ئهسلىدە مېنىڭ يۈرىگىمدە ھېچقانداق كېسهللىك .(قىلىۋاتقان بولسا كېرەك

ئۇنىڭ ئىچىدىن بىر .  ئىدىلېكىن بۇ خهۋەرلهر ئۇنى ھاياجانغا سالماقتا!) بولمىسا
  ! ئۇالر مېنى قويۇپ بېرىدىكهن_ سادا ياڭرايتتى 

  :ئۇ بوغۇق ئاۋازدا مۇنداق دېدى خىتايغا جاۋاپ بېرىپ
  .مهن ھېچقاچان خاتا ئىش قىلمايمهن_ 

  : ئۇنىڭ سۆزىدىن تازا خاتىرجهم بواللمايۋاتقاندەك، يهنه بىر خىتاي سورىدى
  ۇ جاۋابىڭ بىلهن؟نېمىنى مهقسهت قىلىۋاتىسهن ب_ 

ئارىدىن يهنه بىر خىتاي . ئۇ بىرنېمه دېمهستىن خىتاينى جاۋاپسىز قالدۇردى
  :سۆگه كىردى

ئهگهر سېنى چهتئهلگه چىقىرىۋەتسهك، ئۇياقالردا بىزگه قارشى ھهرىكهت _ 
  .قىالمسهن؟

_ مهن ھېچكىم ئۈچۈن ئهمهس، پهقهتال خهلق ئۈچۈن خىزمهت قىلىمهن _ 
بۆلگۈنچىلىك « ئــۇالر ئــۇنىـــــــڭ . ه مۈجمهللهشتـــــۈرۈپدېدى ئۇ گهپنى يهن

 توغرىسىدا تېخىمۇ ئهزۋەيلهپ داۋام لىقىبىلهن شۇغۇلالنماس» ھهرىكهتلهر 
  .قىلماقتا ئىدى

مهن ئهسال بۆلگۈنچى بولغان ئهمهس، مېنىڭ ئالدىمدا ھهممه ئادەم _ 
  :دىيهنه بىر خىتاي مۇنداق دې. دېدى ئۇ جاۋابهن_ ! ئوخشاش

  ! بىز ھازىر پهقهتال سېنىڭ داۋالىنىشىڭ توغرىسىدا ئويلىنىمىز_ 
نى ئۇ تازا بهك چۈشىنىپ كېتهلمىدى لىقىخىتاينىڭ نېمه دېمهكچى بولۇۋاتقان

بىراق . دەپ پهرەز قىالتتى» بهلكى سىرتتا داۋالىتىدىغان بولسا كېرەك « ـ دە 
  :ھېلىقى خىتاي گهپنى ئوچۇق ئېيتتى

هتنىڭ ئىچىدە قويۇپ بهرسهك بىزگه تېخىمۇ چوڭ ئهگهر سېنى دۆل_ 
  !ئاۋارىچىلىق كهلتۈرىسهن
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ئۇنىڭ كامىرىدىكى . شۇ سۆھبهتتىن كېيىن ئۇنىڭ تامىغىنى ياخشىلىدى
. ھېلىقى قاتىل خىتاينى يۆتكىۋېتىپ، باشقا بىر تۇڭگان ئايالنى ئهكىرىپ قويدى

ىلىپ، ئۆزىگه رام تۇڭگان مهھبۇس ئۇنىڭغا كۈلۈمسىرەپ، خوش چىراي مۇئامىله ق
ھهتتا ئۇ تۈرمىدىن . بىراق ئۇمۇ دائىم خاتىرلهپ تۇراتتى. قىلىشقا تىرىشاتتى

 لىقى، نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىچىققاندىن كېيىن، قانداق ئارزۇلىرىنىڭ بار
  .قاتارلىق نۇرغۇن ئىشالرنىمۇ سوراپ خاتىرلهيتتى

  
 بىر ئازدىن كېيىن  . دېدى بىر گۇندىپاي كارىدوردا ئۇنى چاقىرىپ! رابىيه_ 

. گۇندىپاي ئۇنى تۈرمه ھويلىسىغىچه ئېلىپ چىقتى. دەپ تولۇقلىدى» ! قادىر« 
  . ئۇ ئۇزۇن يىلدىن كېيىن سۈزۈك ئاسماننى كۆرۈشكه مۇيهسسهر بولغان ئىدى
بۇ . ئۈچ كۈندىن كېيىن ئۇنى تۈرمه كادىرلىرى ئىشخانىغا ئېلىپ كىرىشتى

تاختىدا خىتايچه خهت . ى ئېسىپ رەسىمگه تارتتىقېتىم ئۇنىڭ بوينىغا بىر تاختىن
نى لىقىيېزىلغان بولۇپ، ئۇ خىتايچه خهتنى بىلمىگهچكه نېمىنىڭ يېزىلغان

ئۇ ھېچقانداق . ئاخىرى ئۇ تۈرمه دوختۇرخانىسىغا ئېلىندى. چۈشهنمهيتتى
كېسهلخانىدا ئۇ ۋە يهنه . كېسهللىك بولمىسىمۇ، دوختۇرخانىدا ئۈچ كۈن تۇردى

گۇندىپايالر ئۇنىڭغا ھېلىقى . هر ئايال گۇندىپايدىن باشقا ھېچكىم يوقتۆرت نهپ
« ئاۋالقى قېتىم ئۇ ئاغزىدا يوشۇرۇپ، كېيىن پهم بىلهن يىمىرىپ تاشلىغان 

  :نىڭ دورىسىنى بېرىشهتتى ۋە» يۈرەك كېسىلى 
سهن ئېغىر يۈرەك كېسىلى بولغان، سهن ئارام ئېلىشىڭ كېرەك، _ 

باشقا دوختۇرالر ئۇنىڭ نېمه ئۈچۈن . ەپ چۈشهندۈرەتتىد_ داۋالىنىشىڭ الزىم 
  : كېسهلخانىدا تۇرىدىغانلىقىدىن ھهيران بولۇپ سورىشاتتى

  سهن كېسهلدەك كۆرۈنمهيسهن، نهرىڭ ئاغرىيدۇ؟_ 
  :بۇنداق چاغالردا گۇندىپايالر دوختۇرالرغا قوپال تىگىشهتتى

ىمۇ بىلمهيدۇ، توال گهپ سورىما، ئۇ ئۆزىنىڭ نهرى ئاغرىيدىغانلىقىن_ 
  ! نىمۇ بىلمهيدۇ، سېنىڭ ئىشىڭ بولمىسۇنلىقىدوختۇرخانىدا نېمىشكه ياتىدىغان

  
ئۇ ھېلىقى سهككىز نهپهر كىشى بىلهن كۆرۈشۈپ، يهتته كۈندىن كېيىن 

ئۇنىڭ ئىچكى ئالىمىدە مىڭلىغان . گۇندىپايالر ئۇنىڭ كىيىم ئۆلچىمىنى ئېلىشتى
 كېچهك، نهرسه ـ كېرەكلهر ئالىدىكهن، - ڭا كىيىم ئۇالر ما« ساداالر تهنتهنه قىالتتى 
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كۆرۈشتۈرۈش .  ـ مارت ئۇنىڭ بالىلىرى كۆرۈشۈش رۇخسىتى ئالدى16
بۆلۈمىنىڭ ئىشىك ئهتراپىدا ساناقسىز باقاۋۇل ساقچىالر كۈزەتچىلىك 

.  ئالىم ۋە ئۆزى بار ئىدىروشهنگۈل،_ بۆلۈمدە ئۇنىڭ ئىككى بالىسى . قىلىشماقتا
 بۈروسىدىن كهلگهن يالغۇز بىر ئايال سىياسىئاندىن مهركىزى ھۆكۈمهت 

ىدىن كهلگهن بۇ ئايال سېكرىتار، يوقۇر. سېكرىتاردىن باشقا كىشى يوق ئىدى
شۇڭا ئۇ پهقهتال . دىنمۇ مهخپى تۇتقان ئىدىلىقىبولىدىغان سۆھبهتنى تۈرمه باش
.  قارشى سافادا ئولتۇرۇشتى-ئۇالر قارىمۇ .  قىلدىخىتايچه سۆزلىشىشكه مهجبۇر

         . ئهمما مىدىرالشقىمۇ رۇخسهت قىلىنمايتتى
  )بهتلهر.399-388شۇ ناملىق كىتاپ (  

  
  )قوشۇمچه ( 

نىڭ زوراۋان خىتاي ھۆكۈمرانلىرىغا ئهزەلدىنال قارشى خانىمرابىيه قادىر
انىي ۋە روھىي ئىددىيىسى، ئهشۇنداق قىيناش، سۈيقهست قىلىش، جىسم

جهھهتتىن ئازاپالش جهريانىدا خىتاي ھۆكۈمرانلىرىغا نىسبهتهن ئالدىنى ئالغۇسىز 
ملىكىچىلىرىگه قارشى ه خىتاي مۇستئهمدىئۇ ! ئاتوم بومبىسىغا ئايالندى
  .دەھشهتلىك  پارتىاليدۇ

» قورچاق « خىتايالر ئۇنى دەسلىۋىدە ئۆستۈرۈپ، پۇرسهت بېرىپ 
بىراق ئۇ قولىدىن نېمه كهلسه، پۇرسهتنى قاچۇرماي، دەل . نقىلىۋالماقچى بولۇشقا

 روھىنى مىللىۋاقتىدا ئۆز مىللىتىنىڭ مهنپهئهتىگه ئىشلىتىدىغان ئۇنىڭ 
خىتايالرنىڭ ئۆزگهرتىشتىن ئۈمۈتلىرى ئۈزۈلگهندىن كېيىن، ئىككىنچى قهدەمدە 

. باستۇرۇققا قاماپ، مهجبۇرى باش ئهگدۈرۈشكه ئورۇندى_ ئۇنى تۈرمىگه 
ئۇنىڭدىنمۇ نهتىجه چىقىرالمىغاندا، ساراڭ قىلىۋېتىش ئۈچۈن تهدبىر 

  . قوللىنىشتى
  

ئۇنىڭغا خهلقئارا كهچۈرۈم تهشكىالتى، خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى ئورگانلىرى، 
ياۋرۇپا ئهللىرى، ئامېرىكا ئىگه بولغاندىن كېيىن ئۇنى تۈرمىدە بىر تهرەپ 

 ئهركىن دۇنيادا ئۇنى تهلهپ قىلغان ئامېرىكا قىلىۋېتىشكه ئامال قىاللمىغانلىقتىن،
  . قىلىش ئۈچۈن زەھهرلىدى» يۈرەك كېسىلى بىلهن ئۆلدى « تۇپرىغىدا 
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بىراق، ئۇيغۇر مىللىتىگه ئامهت بولۇپ يارىتىلغان بۇ مۆجىزە، ئهشۇنداق 
  .سهرزگۈرلۈك بىلهن يورۇق ئالهمگه ساالمهت يېتىپ كهلدى

، »ماشىنا سۈيقهستى «  ئورۇنالشتۇرغان ئامېرىكىدىكى خىتاي_ چهتئهلدىكى 
ئۆتكۈنچى ھادىسه » زەھهرلهش سۈيقهستى « ياپونىيهدە خىتاي ئورۇنالشتۇرغان 

  .خىتاي نهتىجىگه ئېرىشهلمىدى. بولۇپ ئۆتۈپ كهتتى
_ رابىيه قادىرنى يوقىتىشتىكى خىتاينىڭ ئاخىرقى، بىردىن بىر چارىســى 

ئىنقىالۋى « كىشىلهرنىـــڭ » ىالپچى ئىنق« ، » ۋەتهنپهرۋەر « چهتئهلدىكى 
ئاددى بىر مىسال ئالساق، رابىيه . ئارقىلىق ئىشقا ئاشىدۇ» ھهرىكهتلىرى 

-تهخهللۇسى قول» ئهرۋاھ « نىڭ كىشىلىك شهخسىيىتى توغرىسىدا خانىمقادىر
 ئىددىيىسى توغرىسىدا ي ئىنقىالۋى- سىياسىالنغان بىرىنىڭ يازما تهنقىتلىرى، 

مانا بۇ ۋەقهلهر . ئېكران ئارقىلىق سۆزلهپ ئېالن قىلغان نۇتقىيهنه بىرىنىڭ 
ئهرۋاھنىڭ . نى يوقىتىشنىڭ قهدەم باسقۇچلىرى ئىدىخانىمرابىيه قادىر
.  سهپنىڭ سىرتىدىكى بىر كىم بولىشى مۇمكىن ئهمهسسىياسىئىنقىالۋىي، 

 نۇتۇق يشۇنىڭدەك ھېلىقى ئىنتېرنهت ئىكرانى ئالدىدا ئولتۇرۇپ تهنقىدى
« غا ئىشىنىلمىگىنىدەك، » ئۆز بېشىمچىلىق قىلغىنى « بۇالرنىڭ . زلىگۈچىمۇسۆ

سۇنىڭ بېشى « _ . مۇ خىيال قىلىنمايدۇ» خىتاينىڭ يوليورىقى بىلهن قىلغىنى 
  . »! الي

نىڭ خانىمرابىيه قادىر_ بىزگه يۈكلىنىدىغان ئهڭ ئېغىر مهجبۇرىيهت 
ئۇنىڭ ئۇيغۇر . شتۇر ئىمتىيازىنى، كىشىلىك ئوبرازىنى قوغداسىياسى

 سىياسىھهرىكىتىگه پهخرى ئۈنۋانى ئهمهس، بهلكى تهشكىلى جهھهتتىن 
 ئورنى بۇندىن كېيىن سايالم بىلهن سىياسىئۇنىڭ . ساالھىيىتى مۇھىمدۇر

ئهكسىچه بولغاندا تهسهۋۋۇر قىلىش . ئهمهس، بهيئهت بىلهن بهلگىلىنىشى كېرەك
  !...قىيىن
  

49 
  

نى ئاخىرى بىلىپ يهتكهنسهن؟ يهنه ئىكهنلىكىخشى پارتىيهنىڭ نهقهدەر يا_ 
سورىدى رابىيه قادىردىن ئىككى گۇندىپاي ئايالنىڭ _ قانداق ئارزۇلىرىڭ بار؟ 

  : ئۇ گهپ سورىغان گۇندىپايغا شۈبهه نهزىرى بىلهن تىكىلگهن ھالدا. بىرى
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  .دېدى سۇئالغا سۇئال قايتۇرۇپ_ نېمه دېمهكچىسهن _ 
دېدى گۇندىپاي _ شقا يهرگه يۆتكىلىسهن داۋالىنىشىڭ ئۈچۈن با_ 

 :ئۇ قىسقىال ئويلىنىۋالغاندىن كېيىن ئارزۇسىنى ئېيتتى. چۈشهندۈرۈپ
سودا سارىيىمنى بهكمۇ كۆرگۈم بار، ئاندىن ئهشۇ كوچىالرنى بىر قېتىم _ 

  .ئايلىنىۋالسام
  .ىغا مهلۇم قىلىمهنيوقۇربولىدۇ، مهن تهلهپلىرىڭنى _ 

ېلىقى گۇندىپاي ئۇنىڭ تهلهپلىرىنىڭ قوبۇل ن كېيىن ھبىرەر سائهتتى
  .كۆرۈلمىگهنلىكىنى ئۇختۇردى

  
» ! رابىيه قادىر« .  ـ مارت كۈنى سهھهر سائهت ئۈچ ئىدى17 ـ يىلى 2005

ئۇنى قارا . ئۇ ئالدىراش تۇردى ۋە كېيىندى. دېگهن چاقىرىق ئۇنى ئويغاتتى
دىغان بۆلۈمىدىن تۈرمىنىڭ كىيىم بېرى. كىيىملىك ئادەملهر ئېلىپ مېڭىشتى

ئۇنىڭ ئۈچۈن تهييارالنغان ئىشتان، پوپايكا ۋە بىر پهلتونى ئېلىپ ئۇنى 
دەرۋازىغىچه . كېيىن ئۇالر تۈرمه دەرۋازىسى تهرەپكه مېڭىشتى. كېيىندۈردى

قاراۋۇللۇقتا تۇرغانالر ماشرەڭ كېيىنگهن ئهسكهرلهر بولۇپ، بىرمۇ گۇندىپاي 
رى ھهرىكهتلىنىپ تۇرغان بىر كىچىك ماشىنا دەرۋازا ئالدىدا موتۇ. كۆرۈنمهيتتى
 سهككىز كىچىك -ئۇنىڭدىن باشقا بىر ئهسكهر ماشىنىسى، يهنه يهتته . تۇراتتى

  .ماشىنىمۇ قاتارىسىغا تۇراتتى
 كهينىدە ساقچى ماشىنىلىرى ھۇيقىرىتىپ -ئۇ ئولتۇرغان ماشىنىنىڭ ئالدى 

ئۇ .  تهرەپكه يۈرمهكتهئارقىلىق ئائرپورت» بېيجىڭ يولى « ئۇالر . ماڭماقتا
  . نى بىلدىلىقىئۆزىنىڭ بېيجىڭغا ئېلىپ كېتىلىۋاتقان

.  جىتلىق ھۆكۈم سۈرمهكته-  جىنمۇ يۇق، جىم -ئائرپورت زالىدا ئىنسى 
» ئهجهبا ئۇرۇش بولدىمۇ قانداق؟ « . ئادەتته كېچه ـ كۈندۈز ئادەم قاينايدىغان يهر

  . اپ ئۆتتىدېگهن خىيال ئۇنىڭ مېڭىسىدىن چاقماقتهك چاقن
ئۇچۇشقا تهق بولۇپ تۇرغان ھهربى ئائرپىالنىدا رابىيه قادىردىن باشقا 
يىگىرمه بهش نهپهر قاراۋۇل خىتاي ئهسكهرلىرى، ئۇيغۇر ئايال گۇندىپاي بۇ، بۇ 

ھېچكىم ھېچكىمگه بىر ئېغىزمۇ . نىڭ يهنه بىر گۇندىپاي خىزمهتدېشى بار ئىدى
  . گهپ قىلىشمايتتى

. ۇشتىن كېيىن ئائرپىالن بېيجىڭ ئائرپورتىغا قوندىتۆرت سائهتلىك ئۇچ
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ئۈرۈمچىدىن ھهمرا بولۇپ بارغان ئىككى گۇندىپاي ئايال باشقا ئىككى ئايال بىلهن 
غا ئېلىپ » نوبېل مېهمانخانىسى « ئۇنى ئائرپورتقا يېقىن . خىزمهت ئالماشتۇردى

ىستىرلىكىدىن ئارىدىن ئون مىنۇتمۇ ئۆتمهيال، خىتاي تاشقى ئىشالر مىن. باردى
 داۋاالش يئۇنىڭ كېسىلىنى جىددى«  ئۇالر. ئالته ئهمهلدار يېتىپ كهلدى

  . نى بىلدۈرۈشتى » لىقىسهۋەبىدىن چهتئهلگه ئهۋەتىلىدىغان
چهتئهلدە _ دېدى بىر خىتاي سۆز ئېلىپ _ ئهگهر سېنى قويۇپ بهرسهك _ 

ى ئىشلىرىڭمۇ شۇنداق بولغاندا بۇ ياقتىكى تىجار. بىز ئۈچۈن خىزمهت قىلىسهن
لېكىن ئۇنىڭ . يهنىال مىليونېر خانىم بولۇپ قېلىۋېرىسهن. يۈرۈشىۋېرىدۇ

ئهكسىچه ئويلىساڭ، بۇ ياقتا بېشىڭدىن ئۆتكهنلهرنى دۇنياغا ئاشكارىلىساڭ، يهنه 
ئىنسان ھهقلىرى ئۈچۈن ھهرىكهت قىلساڭ، سهن تېخى ھازىرغىچه كۆرۈپ 

! نىڭ بالىلىرىڭ باالغا يولۇقىدۇباقمىغان، تهسهۋۋۇر قىلمىغان دەرىجىدە سې
ئۇالرنىڭ بېشىغا كېلىدىغان كهلگۈلۈك سېنىڭ كۆرگىنىڭدىن قانچه ھهسسه ئېغىر 

  ! ئۇالر تۈگىشىدۇ. تىجارىتىڭ ۋەيران قىلىنىدۇ. بولىدۇ
 توغرىسىدا خىتايالر بىر نهرسه لىقىشۇ كهمگىچه ئۇنىڭ نهگه بارىدىغان

ڭ تۈگىمىگهنلىكى، ھۆكۈمنىڭ كۈچكه ئىگه بهلكى ئۇنىڭغا بېرىلگهن جازانى. دېمىدى
ئاخىر دېگهندە ئۇنىڭ قالغان ئون سهككىز .  توغۇرلۇق تهكرار سۆزلىنهتتىئىكهنلىكى

ئايلىق جازا مۇددىتى ئىچىدە، ئامېرىكىدا داۋالىنىشقا رۇخسهت بېرىلگهنلىكى، 
  .ئۇنىڭدىن كېيىن خىتايغا قايتۇرۇلۇپ كېلىنىدىغانلىقى بىلدۈرۈلدى

. دېدى خىتاي گهپىنىڭ ئاخىرىدا_ ! ى ئامېرىكىلىققا تاپشۇرىمىزبىز سېن_ 
ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى بىردە قىززىق بىر سېزىم لهرزىگه سالسا، بىردە سوغۇق بىر 

  .تۇيغۇ تىترىتهتتى
! بۇنداق بولىشى مۇمكىنمۇ؟ مهن دائىم خۇدانىڭ پۈتكىنىگه ئىشىنهتتىم« 

 دەيتتى ئۇ مهۋج ئۇرۇپ -»ئۇ مېنى تاشلىۋەتمىدى ! خۇدا مېنى ئۇنۇتمىدى
خىتايالرنىڭ ئارىسىدىكى بىر ئايال . تۇرغان ھاياجانلىرىغا سهبىر بېرىپ

  :مۇنۇالرنى ئېيتتى
ئالدىمىزدىكى يىگىرمه يىل ! بىر نهرسىنى بىلىشىڭ كېرەككى رابىيه قادىر_ 

سهن ئهقىللىق . دەپ ئاتىلىدىغان بىر خهلق مهۋجۇت بولمايدۇ» ئۇيغۇر « ئىچىدە 
سهن داۋالىنىپ ياخشى . ال، سهن بىز بىلهن ھهمكارلىشىشىڭ كېرەكبىر ئاي

بارلىق تىجارى . بولۇپ قالغاندىن كېيىن بىز سېنى قايتۇرۇپ كېلىمىز
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  .گهپنىڭ ئاخىرىدا ئۇالر ئۇنىڭغا سۇئال نهزىرى بىلهن تىكىلدى
بىر پارچه گېزىت . مهن خىتاي خهلقىغه ھهرگىز زەرەر يهتكۈزمهيمهن_ 

رابىيه قادىر ھۆكۈمهتكه بهرگهن ۋەدىسىدە « كۈمىتى ماتىرىيالى تۈپهيلى خىتاي ھۆ
مهن خىتاي خهلقىغه . لېكىن بۇ توغرا ئهمهس. دەپ مېنى ئهيىپلىدى» تۇرمىدى 

بهلكى نۇرغۇنلىغان خىتايالرغا ئوخشاش دېموكراتىك . قارشى بىر ئىش قىلمىدىم
_ تۈزۈم، ئهركىن سىياسهت ئۈچۈن، ئىنسان ھهقلىرى ئۈچۈن ھهرىكهت قىلدىم 

  :يهنه بىر خىتاي ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى. دېدى ئۇ جاۋابهن
مهيلى بهخىتلىك، خاتىرجهم، باياشات . سهن ئۆزەڭ قارار قىلىسهن_ 
 ئهلهمدە، ئازاپ ئىچىدە ياشامسهن -ياكى دائىم خاپىلىقتا، دەرت . ياشامسهن

  !.تاللىۋېلىش ئۆزەڭدە
مېرىكا ئهلچىخانىسىدىن شۇنىڭدىن ئانچه ئۇزۇن ئۆتمهيال مېهمانخانىغا ئا

ئۇالر رابىيه قادىردىن ئامېرىكىغا . كهلگهن ئىككى نهپهر ئهپهندىلهر كىرىپ كېلىشتى
  . توغرىسىدا سورىدىلىقىبېرىشنى خاالپ خالىمايدىغان

لېكىن ئۇنىڭ . دېدى ئۇ جاۋابهن_ ھهئه، مهن ئامېرىكىغا بېرىشنى خااليمهن _ 
ئۇ ۋەتهندە قېلىشنى نهقهدەر ئارزۇ ! ئانا ۋەتىنىدىن ئايرىلغۇسى يوق ئىدى

كاشكى ئۇنى ئۆز تۇپرىغىدا، ئۆز خهلقى . كاشكى ئۇنىڭ ئىختىيارىچه بولسا. قىالتتى
  !.. بىلهن دەرتلىشىپ ياشىغىلى قويغان بولسا

بىرەر سائهتتىن كېيىن ئىككى نهپهر ئامېرىكىلىق بىلهن رابىيه قادىرنى 
  . ىقالدۇرۇپ قويۇپ خىتاي ئهمهلدارالر كېتىشت

ھېلىقى ئهپهندىلهر قاتتىق . ئۇالر ئائرپورت مهيدانىنى كېسىپ ماڭماقتا
ئۆزگۈرۈش بولۇپ قېلىشى « . جىددىيلهشكهن ھالدا سائهتلىرىگه قارىشاتتى

ھهر بىر دەقىقه ئۇنىڭ ئۈچۈن . ۋاقىت شۇنچىلىك ئاستا ئۆتمهكته. ئىدى» مۇمكىن 
 شۇ ئارىدا قول تېلىفونى زىل .پۈتۈن بىر كۈندەك ئۇزۇن ھهم بىزارلىق تۇيۇلماقتا

بۇنداق . دېگهن بۇيرۇق كهلدى» پىالندا ئۆزگۈرۈش قىلىندى ! توختاڭالر« چېلىپ 
  . ئهھۋال ئىككى قېتىم تهكرارالندى
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ئۇ تۈرمىدىن ھايات چىقىش ئۈچۈن ئۆزىگه يىلالپ جاسارەت بېرىپ كهلگهن 
! هققى يوق ئىدىئۇنىڭ بۇ قهدەر مېهنىتىنى بهربات قىلىشقا ھېچكىمنىڭ ھ. ئىدى

  .ئائرپىالنغا چىقىش پهلهمپىيىگىمۇ يېقىنال قالغان ئىدى
ئۇنى ئامېرىكا ئهلچىخانىسىدىن كهلگهن ۋەكىللهرگه، تولۇق تاپشۇرۇشتىن 

  :ئاۋۋال بىر خىتاي قايتىالپ ئېنىق جېكىلىدى
 سىياسىئامېرىكىدا رابىيه قادىرنى ھېچكىمنىڭ، ھهرقانداق ئهھۋال ئاستىدا _ 

بۇ ئاخىرقى !  كېرەكلىقىھىمايىسىگه ئېلىشىغا رۇخسهت قىلىنماسجهھهتتىن 
ئهلچىخانىدىن . شۇنىڭدىن كېيىن ئۇ تولۇق تاپشۇرۇلغان   بولدى. شهرت ئىدى

  :كهلگهن بىر ئهپهندى ئۇنى باغرىغا بېسىپ
 ئهمدى. بۇ خانىم شۇنچه ئۇزۇن يىل قانۇنغا خىالپ ئىش قىلمىغان_ 

ئۇ شۇ تاپتا ئۆزىنى ئامېرىكىغا . دېدى_ ! قىالاليدۇئامېرىكىدا ئۇ ئۆزى خالىغاننى 
  ! كېلىپ بولغاندەك ھېس قىلماقتا

 بولسا ئائرپىالننىڭ ئالىي ئهمدى! ئۇ تېخى ھېلىال تۈرمه كامىرىدا ئهمهسمىدى
ئۇ ئۇزۇن يىلالردىن بۇيان مۇشۇنداق يۇمشاق ! دەرىجىلىكلهر بۆلۈمىدە ئۇچماقتا
 ئۆزگىرىپ تېزدۇنيا شۇنداق .  ئۇنۇتقان ئىدىنىلىقىتۈشهكنىڭ قانداق بولىدىغان

ئۇ ئاستا ! ئۇنىڭ تۇيغۇلىرىدا ھهممه نهرسه ئهبجهش بولۇپ كېتىۋاتاتتى! كهتتى
بىراق ئۇ يهنه    !. بۇ چۈش ئهمهس ئىدى. بىلهكلىرىنى چىمدىپ باقتى

قانداق قىلغۇلۇق؟ ئۇ ! ئائرپىالن ئارقىغا بۇرۇلۇپ قايتسىچۇ؟. ۋەھىمىلىنهتتى
نسىرى جىددىلىشهتتى ـ دە، ئهنسىرىگهن ھالدا يېنىدىكى ئامېرىكىلىق ئويلىغا

  :ۋەكىلدىن سورىدى
  ئهپهندىم، بىز ھازىر خىتاي ھاۋا تهۋەلىگىدىن چىقىپ بولدۇقمۇ؟_ 

ۋەكىل كۈلۈمسىرىگهن ھالدا باش ئىشارىتى قىلىپ، خىتاي ھاۋا تهۋەلىگىدىن 
  . ئۆتۈپ بولغانلىقىنى بىلدۈردى

دىنمۇ ئىشقىلىپ تىل بىلهن لىقىقان ئىستىقبالنىڭ شاتئۇ ئۆزىنى كۈتىۋات
ئۇنىڭ تۈرمه . ئىپادىلهپ بولغۇسىز بىر ھاياجان قوينىغا غهرق بولماقتا ئىدى

ھاياتى توغرىسىدا يېنىدا ئولتۇرغان دىپلوماتنىڭ سۇئاللىرىغىمۇ دىققهتسىز 
  .ھالدا مۈجمهل جاۋاپ قايتۇراتتى

ئهركىن ئاسىيا «  ئۆتۈشته چىكاگو شهھرىدىكى بىر سائهتلىك قونۇپ
  :نىڭ ئۇنى كۈتىۋالغان مۇخبىرى سورىدى» رادىئوسى 
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سىزنىڭ بالىلىرىڭىز خىتايالرنىڭ قولىدا قالغانلىقى سهۋەپلىك ئېهتىيات _ 
  قىلىشىڭىز كېرەكمۇ ياكى ئهركىن سۆزلهمسىز؟

  :ئۇ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېدى
هن، كۈلهلهيمهن ھهم ھازىردىن باشالپ سۆزلىيهلهيمهن، ۋارقىرىيااليم_ 

ھازىردىن باشالپ ئۇياقتىن بۇياققا، ئۆزەم خالىغان يهرگه ! يىغلىيااليمهن
مهن يېڭىدىن ! مۇشۇ كۈن مېنىڭ تۇغۇلغان كۈنۈم! بۈگۈن . بارااليمهن
  !.تۇغۇلدۇم

  
ئۇنىڭ ئهركىن دۇنياغا قويۇپ بېرىلىشىدىكى ئارقا پىالن بۈگۈنگىچه بىلىنىشكه 

ئۇ قويۇپ بېرىلىپ ئۇزۇن ئۆتمهيال ئامېرىكا تاشقى ئىشالر . ئىنتىلىپ كېلىنمهكته
 ھهمدە سوغاق لىقىمىنىستىرى كوندولىززا رايس خانىمنىڭ خىتايغا بارغان

  .مۇئامىلىگه دۇچ كهلگهنلىگى ھهممىگه ئايان
جهنۋەدە ب د ت ئىنسان ھهقلىرى كومىتېتىنىڭ يىغىنىدا رابىيه قادىرنى 

 يهنه بىر قېتىملىق قارارمۇ، خىتاي قويۇپ بېرىش توغرىسىدا ئېلىنغان
  .ئىمپىريالىزىمىغا تهسىرىنى كۆرسهتكهن ئىدى

رابىيه قادىرنى ئهركىن دۇنياغا قويۇپ بهرگهنلىكى ئۈچۈن خىتاي 
  ! ئىچىگه تىنماقتا! ھۆكۈمرانلىرى بۈگۈنگىچه چوڭقۇر قايغۇرماقتا

 ئۈچۈن قانداق ئۇ ئامېرىكا تۇپرىقىغا قهدەم قويغاندىن باشالپ، بۇ ئهلدە ئۇنىڭ
  . نى ئويلىنىشقىمۇ ۋاقىت تاپالماي قالدىلىقىئىمكانىيهتلهرنىڭ بار

ئۇ ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ دەۋاسىنى قىلىشنى، بۇ مىللهت ئۈچۈن سۆزلىگۈچى 
ال تولۇق ئهمدىبولۇشنى بىر ئۆمۈر ئارزۇ قىلغان بولۇپ، ئۇ ئهشۇ ئارمانلىرىغا 

  !. يهتكهن ئىدى
ىيه قادىرنى قارشى ئالغىلى ئۈچ يۈزگه يېقىن ۋاشىنگىتون ئائرپورتىغا راب

دەپ » ! رابىيه قادىر! رابىيه قادىر« . ئۇيغۇر ۋە ژورنالىستالر چىققان ئىدى
« چۇقان كۆتۇرۇپ، تهنتهنه قىلىشىۋاتقان ساداالر ئارىسىدا ئۇنىڭ بالىلىرىنىڭ 

ن ئهقىدە بىر دەمدىن كېيى. دېگهن ئاۋازلىرى ئېنىق ئاڭلىنىپ تۇراتتى» ! ئاپا! ئاپا
ئۇالر بۇندىن توققۇز يىل بۇرۇن خوشالشقان . ئۇنىڭ باغرىغا ئۆزىنى ئاتتى

ھازىر ئۇنىڭ ئالدىدا يىگىرمه تۆرت . ۋاقتىدا ئهقىدە كىچىك بىر قىز بولىدىغان
نۇرغۇن قولالر . بىر خانىم تۇراتتى_ ياشتىكى، باھارىغا يهتكهن بىر گۈزەل قىز 
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ئۇ ھهر دەقىقىدە بىر قېتىم ! ئۇ سۆيۈملۈك يولدىشىنى نهقهدەر سېغىنغان ھه؟
ئۇنىڭ يولدىشى ! دېگۈدەك ئهسلهپ، ئوتلۇق سېغىنىش ئىچىدە يانغان ئهمهسمۇ

ئامېرىكا ( ئۇنىڭ يېنىدا . پچىلىك ئارىسىدا يۈتۈپ كهتكهن كىشىدەك تۇراتتىكۆ
بىر خانىم ئۇنى مهھكهم قولتۇقلىۋالغان ) تاشقى ئىشالر مىنىستىرلىگىدىن چىققان 

يولدىشى ئۇنىڭ يولىنى مېڭىپ، ھېلىقى خانىمنىڭ ئىشخانىسىغا . ( ئىدى
 ھاجى ئهپهندى جى روزىسىدىق ھا_ يولدىشى ) ساناقسىز قېتىم بارغان ئىدى 

ئۇنىڭ ! ئاھ. شۇنچىلىك كۈچلۈك، قامهتلىرى كېلىشكهن بىر ئادەم بولىدىغان
ھهتتا ئۇنىڭ قهھۋە ! ئالدىدا توساتتىن بىر ئاپ ئاق چاچلىق قېرى بوۋاي تۇرماقتا

بۇ ئىنسان ھاياتى ئۈچۈن تولىمۇ _ ! توققۇز يىل. رەڭ كۆزلىرىمۇ بوزىرىپ قالغان
  .ۇئۇزۇن ۋاقىت ئهمهسم

تۈرمه _  ھاجى ئهپهندىگه نىسبهتهن چۈشىنىشلىك سىدىق ھاجى روزى
تۈرمىدىكى ئاچلىق، ناچار . ئادەمنى قانداق ھالهتكه كهلتۈرۈپ قويىدىغانلىقى
. ئۇنىڭ يۈزلىرى تاتارغان. ئوزۇقلۇق ئۇنىڭ جىسمىنى قۇرۇتۇپال قويغان ئىدى

ن قىرقىۋېتىلگهن بىراق ئۇنىڭ قۇالق تۈيىدى. بۇالرنىڭ ھهممىسى چۈشىنىشلىك
  . بهئهينى خىتاينىڭ چېچىدەك! چاچلىرىچۇ

.  ھاجى ئهپهندى ئۇنىڭ يېنىغا كېلىش ئۈچۈن يول ئاچاتتىسىدىق ھاجى روزى
ئۇالرنىڭ ئارىسى . ئۇ ئهتراپتىكىلهرنىڭ ھهممىسى بىلهن ساالمالشماقتا ئىدى

ئۇنى سىدىق ھاجى روزى ئهپهندى ئۇنىڭ ماڭلىيىدىن سۆيدى ـ دە، ! يېقىنالشتى
لېكىن . باغرىغا باسماقچى بولىۋىدى، ئۇ يۇلقۇنۇپ چىقىپ قاچقىلى تهمشهلدى

سىدىق ھاجى روزى ئهپهندىنىڭ بىر . ئۇنى قاچۇرماستىن مهھكهم تۇتىۋالدى
  :  تۈركىستاننىڭ كۆك بايرىقى، يهنه بىر قولىدا ئامېرىكىنىڭ بايرىقىشهرقىقولىدا 
ازدا رەپىقىسىنىڭ قۇلۇقىغا دەيتتى تىترەك ئاۋ_ ! بىز غهلبه قىلدۇق_ 

  !.پىچىرالپ
تۈرمىدە ئۆز قولى بىلهن قارا رەختتىن ئىشلىگهن ۋە كارۋىتىنىڭ بېشىغا ( ئۇ 

ھېلىقى قالغاچ ) يهملهپ ساقلىغان ھهم تۈرمىدىن بىرگه ئېلىپ چىققان 
ئۇ سىدىق ھاجى . نۇسخىسىنى ياتاق ئۆيىدىكى كارۋاتنىڭ بېشىغا ئېسىپ قويدى

ھېلىقى تويالشقان چاغالردىكى _  نهزىرىدە ھېلىقى ئايال روزى ئهپهندىنىڭ
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  .دادا، ئاپام مېنى باغرىغا باسمىدى، ماڭا قاراپمۇ قويمىدى_ 
ئاپاڭالر تېخى باشقا بىر دۇنيادا، خىتاي تۈرمىسىنى سهن بىلمهيسهن قىزىم، _ 

دەيتتى _ ئاپاڭ سېنىال ئهمهس، بهلكى مېنىمۇ تۈزۈك تونۇپ بواللمايۋاتىدۇ 
  .سىدىق ھاجى روزى ئهپهندى قىزىدىن سهبىر قىلىشنى ئۆتۈنۈپ

ئۇ ئويغۇنۇپ . ۇ كېچىسى ئۇالر ئالته جان بىر ھوجرىدا يانمۇ يان ئۇخلىدىش
  :ئۇ. كهتتى ـ دە، يېنىدا تاتلىق ئۇيقىدا ياتقان يۈزلهرگه سىنچىالپ قارايتتى

ئۇ يوقاتقان . دەپ ئۆز ئۆزىدىن سورايتتى_ مېنىڭ قوزىلىرىم قهيهردە؟ _ 
  !.ۋاقىتالرنى ئىزدەيتتى

ز ھهسرەت، چهكسىز ئازاپ ئىلكىدە سېغىنىشقان ئۇالر بىر بىرلىرىنى چهكسى
ئۇ . ھازىر بولسا ئۇالر كۆز ئالدىدا، بىر بىرىگه قورۇنۇش ئىلكىدە قارىشاتتى. ئىدى

يۈرەك پارىسى بولغان بالىلىرى بىلهن، سۆيۈملۈك يولدىشى بىلهن بىرگه 
بىراق ئۇ ئۆزىنى يولدىن ئادىشىپ قالغان كىشىدەك ھېس . بولۇشنى خااليتتى

« ئهگهر ئۇ بالىلىرى بىلهن پاراڭالشماقچى بولسا، ئۇنىڭ سۆزلىرى . تتىقىال
. توغرىسىدىكى كۈرەش چاقىرىقىغا ئايلىنپ كېتهتتى» مىللهتنى ئازات قىلش 

خۇددى ئۈن ئالغۇ قويۇلغاندەك، گهپنى بىر باشتىن باشالپ، مىللىتىمىزنىڭ 
ئۇ .  سۆزلهيتتىسىسىياۋەتهندە تارتىۋاتقان زۇلۇملىرى، ئىشقىلىپ پۈتۈنلهي 

.  تۇيغۇلىرى ياكى ئۆزى ھهققىدە گهپ قىاللمايتتى-بالىلىرى توغرىسىدىكى ھېس 
  . ئهكسىچه پۈتۈنلهي ۋەتهن ھهققىدىال سۆزلهيتتى

بۇنداق چاغالردا سىدىق ھاجى روزى ئهپهندى ئۇنى يان تهرەپكه تارتىپ 
  :چۈشهندۈرەتتى
سهن ھهممىنى . لىشىڭ كېرەكئالدى بىلهن ئۆزەڭگه قايتىپ كې. ئاستا ـ ئاستا

بىز ھهرىكهت قىلىشنىڭ بىر يولىنى تېپىپ . بىراقال قىلىشىڭ شهرت ئهمهس
  .قويدۇق

ئاندىن ئۇ ئارقىسىدىن ئهگىشىپ مېهمانخانا ئۆيگه چىققان بالىلىرىغا مۇنداق 
  :دەيتتى
بهلكى . بولۇپال كهلمىدىم» ئانا « مېنى كهچۈرۈڭالر بالىلىرىم، مهن بۇ قېتىم _ 
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باۋ داۋ « نى بىلدۈرۈپ خىتايچــــــــه لىقىبىرسى ئۇنىڭغا بىر نهرسه دېسه ماقۇل
. دەپ ۋارقىرايتتى» باۋ داۋ « ئۇ بىرىگه گهپ قىلماقچى بولسا . دەپ تاشاليتتى» 

  . قاالتتىھهتتا سىدىق ھاجى روزى ئهپهندىگىمۇ شۇنداق دەپ
سىرتقا چىققانلىرىدا كوچىالردىكى كىشىلهرنىڭ ھهممىسى ئۇنىڭغا 

ئۇ پۈتۈنلهي قورقۇنچ ئىچىدە . ۋاقىرايدىغاندەك بىر خىل بېسىم ئاستىدا قاالتتى
. ئۆزىنى ھهرقانداق چاغدا دەسسىلىپ كېتىدىغان چۈمۈلىدەك ئاجىز ھېس قىالتتى

ئۇنىڭ . دېيهلمهيتتى» ياق « . ىال دەيتت» ماقۇل « ئۇ باشقىالرنىڭ تهلىۋىگه 
  . ئهسلىدىكى روھىنى سىدىق ھاجى روزى ئهپهندى ئۇنىڭغا قايتىدىن بهخش ئهتتى

  :ئۇ تاماق شىرەسى ئۈستىدىمۇ
. دەپ سۆزلهپ قوياتتى» مهن رابىيه قادىر ئهمهس، يىگىرمه مىليون خهلق « 

. يتتىئۇ قويۇپ بېرىلگهن كۈندىن باشالپ بىر كۈنمۇ تېنچ ئارام ئااللما
سىياسهتچىلهر بىلهن سۆھبهتلىشىش، ژۇرنالىستالرغا جاۋاپ بېرىش، ئامېرىكا 
كوڭگىرىسدا سۆزلهيدىغان نۇتۇقنى تهييارالش قاتارلىق، نۇرغۇن ئىشالر بىلهن 

لېكىن ئۆزىگه .  ھهرىكهتلهردە راۋان ئىدىسىياسىئۇ سىرىتتا . مهشغۇل ئىدى
  .تولىمۇ كېيىن قايتالىدى
ا، قىزلىرى ئهقىدە، خانزۆھرە ۋە كهكهنۇسالرغا بىر قېتىم ئۇ ئوغلى مۇستافاغ

  :مۇنداق دېدى
سىلهر مېنى بۇياققا ئهكهلدىڭالر، ئهمما مىڭلىغان بالىالر باركى، ئۇالر ئاتا ـ _ 

لېكىن ئۇ ئاتا ـ ئانىالر بالىلىرىنىڭ يېنىغا مهڭگۈ . ئانىلىرىنى كۈتىۋاتىدۇ
  .كېلهلمهيدۇ

ئۇ . ۇنىڭ باغرىغا باشلىرىنى قويۇپ يىغالشتىبۇ گهپلهردىن كېيىن بالىالر ئ
سىدىق ھاجى روزى ئهپهندىمۇ ھهممىسى . ئۆزىمۇ بالىلىرىنى قۇچاقالپ يىغاليتتى

» بۇالر مېنىڭ بالىلىرىم، بۇ مېنىڭ ئائىلهم « شۇندىال ئۇ . يىغالشماقتا ئىدى
  .دېگهن تۇيغۇغا قايتىپ كهلدى

شۇنداقتىمۇ . ھودۇقاتتىئۇ دەسلىۋىدە باشقىالرنى زىيارەت قىلىشتىن 
لىكته ئۇنىڭ تهكلىپ بىلهن ئىشى ئهمدى. تهكلىپلهرنى قوبۇل قىلىپ قاتنىشاتتى

بهلكى ئۇ ئۈزلۈكسىز ئىلتىماس قىلىپ مىنىستىرالر، پارالمېنت ئهزالىرى . يوق
  .بىلهن ئۇچرىشىشنى تهلهپ قىلىدۇ
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 :ئۇ بالىلىرىغا كۆپۈنچه مۇنداق دەيدۇ
  .ال بىز بهخىتلىك ھاياتىمىزغا قايتا ئېرىشىمىز خهلقىمىز ئازات بولغاندى_ 

  :ئۇنىڭ كهنجى قىزى ئاپىسىنىڭ مهزكۇر سۆزىدىن شاتلىنىپ مۇنداق دۇيدۇ
شۇنداق، مهن بهخىتلىك، سىلهردەك ئاپام، دادام بار، سىلهر ئۆزەڭالرنىڭ _ 

غېمىنى ئهمهس، بىزنىڭمۇ غېمىمىزنى ئهمهس، بهلكى پۈتۈن خهلقىمىزنىڭ 
 .لهرغېمىنى يهيسى

  :ئهقىدە بىر قېتىم ئۇنىڭدىن سوراپ مۇنداق دېدى
. سهنمۇ سۈرگۈن بولدۇڭ. سېنىڭ بوۋاڭ، موماڭمۇ سۈرگۈن بولغان ئىكهن_ 

  يهنه قانچه ئۇزۇن شۇنداق داۋاملىشىدۇ بۇ سۈرگۈنلۈك؟. بىزمۇ سۈرگۈن
  :ئۇ مۇنداق جاۋاپ بېرىدۇ

ن، ھهرقانداق بىر  ئۈچۈن كۈرەش قىلماقچى بولغالىقىئۆز مىللىتىنىڭ ئازات_ 
ئهگهر بىز ئۇنداق قىلشقا ! كىم جهزمهن ئائىلىسىنى قۇربان بېرەلىشى كېرەك

  .تهييار ئهمهسكهنمىز، ئۇ چاغدا ھېچقانداق نهتىجىگه ئېرىشهلمهيمىز
 ـ ماي كۈنى رابىيه قادىر ئامېرىكا كونگىرىسىگه گۇۋالىق 10 ـ يىلى 2005

اراينىڭ ئالدىدا نورۋېگىيه تىلۋىزور شۇ كۈنى ئۇ ئاقس. بېرىشكه تهكلىپ قىلىندى
. زىيارىتىنى قوبۇل قىلدى» نهق مهيداندىن تارقىتىش « ئىستانسىسىنىڭ 

تهخمىنهن يهتته يۈزدىن ئارتۇق مۇخبىر، ژۇرنالىستالر ئۇنى زىيارەت قىلغان 
دەل شۇ كۈنى ئۈچ يۈزدىن ئارتۇق خىتاي ساقچىلىرى ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىكى  .ئىدى

خىتاي . ىۋاتقان ئىككى سودا ساراينى قورشاۋغا ئالدىئوغۇللىرى ماڭدۇر
ئۇنىڭ . ساقچىلىرى ئۇنىڭ تىجارەت ئىشخانىسىنى، ئۆيلىرىنى ئاختۇردى

شىركىتىنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى خانىمنى ئىشخانىدىن ساقچى ماشىنىسىغىچه 
. شىركهتنىڭ سېكرىتارىنىمۇ تۇتۇپ كېتىشتى. چېچىدىن سۆرەپ ئېلىپ كېتىشتى

ئىشلهيدىغان بارلىق ئىشچىالرنىمۇ ساقچىالر قاتتىق ئۇرۇپ، دەسسهپ شىركهتته 
جهمى ئون بهش تاغار ماتىرىيال، . ئېغىر يارىالندۇردى ۋە تهھدىت سېلىشتى

  .ھۆججهتلهرنى يىغىپ كېتىشتى
. ئۈچۈن ئېلىنغان قهرز توققۇز مىليون يۈەن ئىدى» ئهقىدە سودا شىركىتى « 

ىن كېيىن ساقچىالرنىڭ بىلدۈرىشىچه ئومۇمى مۇشۇ قېتىملىق باستۇرۇپ كىرگهند
  .قهرز  بىردىنال ئون بهش مىليون يۈەن بولۇپ قالدى

باستۇرۇپ كىرگهن ساقچالر قهغهزلهرنىال ئهمهس، ئۇنىڭ ئوغۇللىرىنىمۇ 
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. بۇ كۈنلهردە رابىيه قادىرنىڭ بېخهتهرلىگى ئۈچۈن كىشىلهر ئهندىشلىنىدۇ
، خهتهرگه لېكىن ھهر قانداق ئادەم ئۇ يولۇققاندەك كۆپلىگهن ھادىسىلهرگه

ئهلۋەتته ئۇنىڭ . ئۇچراۋەرسه، ئۆزلىگىدىن قورقۇمسىز بولۇپ قالىدىغان گهپ
ئۇ بارغانال يهردە پايالقچىالر . تېلىفۇنلىرىنى ئامېرىكىدىمۇ ئاڭالپ تۇرىدۇ

  .چۈنكى خىتاينىڭ قولى ئۇزۇن. ئارقىلىق كۈزىتىلىپ تۇرىدۇ
ييا خانىم ئۇنى ياردەمچىسى سۇرە.  ـ نويابىر كۈنى ئىدى15 ـ يىلى 2005

ئۇالر . ۋاشىنگىتوندىكى ئىشخانىسىدىن ئۆيىگه ماشىنا بىلهن ئېلىپ كېتىۋاتاتتى
توساتتىن بىر چوڭ ماشىنا ئۇالرنىڭ ئىزىنى . مهھهللىگه يېقىنالپ قالغان ئىدى

  :سۇرەييا خانىم. قوغالپ كهلمهكته
دېدى _ ؟ ئاۋۇ ماشىنا ئۇدۇل بىزگه كېلىۋاتىدىغۇ ئهمدىنېمه بولۇۋاتىدۇ _ 

بىراق رابىيه قادىر دىققىتىنى يىققىنىدا ئاللىبۇرۇن كېچىككهن . بهكال گۇمانلىنىپ
ماركىلىق بۇ يوغان ماشىنا ئۇالرنىڭ كىچىككىنه ماشىنىسىغا » فورد « . ئىدى

سۇرەييا . ئۇالرنىڭ ماشىنىسى قاتتىق تاسقالدى.  قاراسالپ ئۇرۇلدى- گۈلدۈر 
ا قارىۋىدى ئۇ ئالدى تهرەپكه شۇڭغۇپ، خانىم ئۆزىنى ئوڭشاپ، رابىيه قادىرغ

سۇرەييا خانىم دەرھال ھېلىقى . پىشانىسى بىلهن قاتتىق ئۈسىۋالغان ئىدى
ماشىنىنى ھهيدىگهن شوپۇرغا قارىۋىدى، ئۇنىڭ يۈزلىرىدىن بىر دەھشهت يېغىپ 

  : سۇرەييا خانىم ئاالقزادىلىك ئىچىدە ۋاقىرايتتى. تۇراتتى
بىزگه قاراپ كېلىۋاتىدۇ، رابىيه خانىم ! تىدۇبۇ ماشىنا قايتا قوزغىلىۋا_ 

 !. چۈشۈڭتېزماشىنىدىن 
. ئۇ شۇندىال ئېسىگه كهلگهندەك بولدى ـ دە، بېخهتهرلىك كهمىرىنى يهشتى

ئۇ .  سۈرئهتته قايتا باستۇرۇپ كهلمهكتهتېزبىراق ھېلىقى يوغان ماشىنا شۇنداق 
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! بىز ماشىنىدىن چۈشۈپ قاچايلى! بۇ بىر تاسادىپى قاتناش ۋەقهسى ئهمهس_ 
  !.ماشىنا يهنه كېلىۋاتىدۇ

ئۇ پهقهت . نى ئۆزىمۇ بىلمهيتتىلىقىئۇ ماشىنىنىڭ ئىشىگىنى قانداق ئاچقان
ىزنى بىر كىملهر ب« ئۇنىڭ سهزگۈسىدە . نىال بىلهتتىلىقىئۆزىنىڭ يۈگرەۋاتقان

 تېز. دېگهن بىرال ۋەھىمه ھۆكۈمران ئىدى» ! ئۆلتۈرمهكچى، قېچىش كېرەك
بىراق ئۇ شۇنچه كهڭ . سۈرئهتلىك چوڭ يولدا ماشىنىالر مىغىلداپ كېتىۋاتاتتى

يولنىڭ بۇ قاسنىغىدىن يهنه بىر تهرەپكه ھېچقانداق زەخمهتكه يولۇقماي، 
شۇنىڭدىن . ۇ بىلمهيتتى ساالمهت ئۆتۈپ كهتكىنىنى ئۆزىم- قانداقىسىگه ساق 

  . كېيىنال پۈتۈن ئهتراپ ئۇنىڭغا قاراڭغۇالشتى
ئۇنىڭ بالىلىرى، ئۇنىڭ يولدىشى كېسهل . ئۇ ھۇشىغا كېلىپ كۆزىنى ئاچتى
سۇنغان، ) ئوخرىگى ( ئۇنىڭ ئوڭ مۈرىسى . كارۋىتىنىڭ بېشىدا يىغلىشاتتى

  .بېشى خېله ئېغىر جاراھهتلهنگهن ئىدى
بوينىغا ) ئايالرچه ( ىنىڭ بىر قىسمى سۇنغانلىقتىن ئۇنىڭ بويۇن ئومرۇتقىس
كېيىن ئۇ يولدىشى سىدىق ھاجى روزى ئهپهندىدىن . گىرەلىك ھالقا سېلىندى

دوختۇرنىڭ سۆيۈنچ . » جىددى قۇتقۇزۇشتا يهتته كۈن قالغان ئىكهن « بىلىشىچه 
. هنساالمهت ئهسلىگه كهلگ-ئىچىدە ئۇنىڭغا ئېيتىشىچه، بهخىتكه يارىشا ئۇ ساق

ئهسلىدە بويۇن ئومرۇتقىسىنىڭ سۇنىشى، ھايات قالغاندىمۇ پۈتۈن بهدەننىڭ 
  .ى ئىكهنيوقۇرپالهچ بولۇش مۇمكىنچىلىگى 

ف ب ئاى . شۇ سۈيقهستنى ئىجرا قىلغان شوپۇر دائىم ئىزدىلىۋاتىدۇ
تهكشۈرۈپ ئىسپاتلىنىشىچه ھېلقى . خادىملىرى ئۇنى ھازىرغىچه تاپالمىدى

  . ئىكهنماشىنا ئوغۇرالنغان
كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى رابىيه قادىرنىڭ چهتئهلدىكى 

 ماي كۈنى ئۇالر ئائىله بويىچه - 19 ـ يىلى 2006. ھهرىكهتلىرىگه چىدىمايۋاتاتتى
ئۇنىڭ قىزى راھىله ئۆينىڭ ئهتراپىنى رەسىمگه . سىرتقا چىقىپ كهتكهن ئىدى

ئۇ خىتايالردىن . ىنىنى كۆرۈپ قالىدۇتارتىۋاتقان ئۈچ نهپهر خىتاينى، بىر ئاق ماش
 سۆز يوق ماشىنىغا -نى سورىشىغىال، خىتايالر گهپ لىقىنېمه ئىش قىلىۋاتقان

ئۇالرنىڭ بهزەن بهلگىلىرىگه ئاساسلىنىپ ف ب ئاى . ئولتۇرۇپ تىكىۋېتىشىدۇ
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ادىرنىڭ ئۇيغۇر مىللىتى ئارىسىدىكى ئوبرازىنى خۇنۈكلهشتۈرۈش، رابىيه ق
ئۇنىڭ خهلققه قىلغان چاقىرىقلىرىنىڭ قىممىتىنى بهربات قىلىش ئۈچۈن، خىتاي 
ھۆكۈمرانلىرى ئاالھىدە ئىقتىساد سهرپ قىلىپ، يىگىرمه سهككىز قىسىملىق 

ۆكۈمىتى ھىمايه فىلىمىدە رابىيه قادىرنى خىتاي ھ. تىلۋىزىيه فىلىمى ئىشلىتىدۇ
ى پهللىگه يهتكۈزگهنلىگى، كېيىن ئۇ تېررورچىالرغا ياردەم يوقۇرقىلىپ، 

بۇ فىلىمدە . قىلغانلىق جىنايىتى بىلهن جاۋاپكارلىققا تارتىلغانلىقى بايان قىلىنىدۇ
دېگهن نام بىر قېتىممۇ تىلغا ئېلىنمىغان بولسىمۇ، بىراق » رابىيه قادىر « 

ئهرتىست ئايال رابىيه قادىرنىڭ ئۈرۈمچىدىكى فىلىمدە باش رول ئالغان 
 تۇرقى رابىيه -تاشلىشىپ كهتكهن كونا دوستلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، ئۇنىڭ تهقى 

فىلىمدە كهيگهن كىيىم ئۇسلۇبىمۇ رابىيه قادىرنىڭ . قادىرغا ئوخشاپ كېتىدۇ
  .كېيىنىش قىياپىتىنى ئهينهن تهقلىت قىلغان

دا » هرلىگىنى قوغداش ئىدارىسى دۆلهت بېخهت« خىتاي ھۆكۈمرانلىرى 
ئىشلهيدىغان بهزەن ئۇيغۇرالرنىمۇ چهتئهلگه ئهۋەتىپ، خىتايغا قارشى ئىنقىالۋى 

بۇنداق ھالدا بارلىق . سهپلىرىمىزگه مهقسهتلىك ھالدا بۇزغۇنچىلىق سالماقتا
ئۇيغۇر تهشكىالتلىرىنى، گۇرۇپپىالرنى، جهمئىيهتلهرنى بىر مهركهزگه توپالش 

چهتئهلدە بۇ غايىگه . ىشچانلىق سهرپ قىلىدىغان قىيىن مهسىلىدۇرنۇرغۇن تىر
يېتهي دەپ قالغان بىر پهيتته، خىتاي ھۆكۈمرانلىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىدا 

  :رابىيه قادىرنىڭ ئۈستىدىن مۇنداق ئۈچ تۇۈرلۈك بۆھتان توقۇپ چىقتى
  . ـ  تېررورىست1
  . ـ رادىكال ئىسالمچى2
  . بۆلگۈنچىمىللى ـ 3
ەتهن ئىچىدىكى ئۇيغۇرالر قانداقال بىر چاغدا رابىيه قادىر ھهققىدە بىر ۋ

» ! ئۈچـكه قارشى ھهرىكهت قىاليلــى« نهرسه ئاڭلىسا، تهشۋىقات ۋاستىلىرىدا 
  .دەپ، رابىيه قادىرغا قارشى شۇئار ئاڭلىنىدۇ

«    رابىيه قادىرنــــــــــى   ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇرالر   ـ ماي 28  ـ يىلى 2006
بۇنىڭغا قارىتا خىتاي . نىڭ رەئىسلىكىگه سايلىدى» ئامېرىكا ئۇيغۇر بىرلهشمىسى 

ھۆكۈمرانلىرى شۇ كۈننىڭ ئۆزىدىال ئۇنىڭ ئۈرۈمچىدىكى ئوغۇل، قىزلىرىنى 
ۋاشىنگىتوندا رابىيه قادىر بىلهن سىدىق ھاجى روزى ئهپهندى . تۇتۇپ كهتتى
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 ـ ئىيۇن بالىالر بايرىمى مۇناسىۋىتى بىلهن بارلىق مهكتهپلهردە ئوقۇش 1
، روشهنگۈل، ئابلېكىم ۋە ئالىمالرنى ساقچى ئهمهلدارلىرى قاخار. توختايدۇ

نازارەتتىن بوشىتىپ، باشقا كىشىلهردەك بالىالر بىلهن بىرگه بايرام قىلىشقا 
 لىقى ـ ساقچى باشقارمىسىنىڭ باش3تېخى ئالدىنقى كۈنىال . رۇخسهت بېرىدۇ

  :روشهنگۈلگه بولغان مۇئامىلىسىدە باشقىچه قاتتىق بېسىم قىلىپ
، ھهممهڭ جىنايهتچى، ھهتتا سېنىڭ ئىككى ئايلىق سهنلهر ھهممهڭ مهھبۇس_ 

  .دېگهن ئىدى_ ! قىزىڭمۇ جىنايهتچى
بايرام كۈنى ئهتىگىنى روشهنگۈل ئاپىسىغا تېلىفۇن قىلىپ، ئۆزىنىڭ 

  :لېكىن ئالىم. نى ئېيتتىلىقىگۇمانلىنىپ، قورقىۋاتقان
ۋاال ساقچىالرمۇ ئادەم تۇرسا، ئۇالرنىڭمۇ بىزدەك ئائىلىسى تۇرسا، ئۇنچى_ 

» تاققا چىقىپ ئوينايتتۇق « سهككىز توققۇز ياشلىق بالىلىرىمىز . يامانلىق قىلماس
  . دەپ، بالىالرنى ئوينىتىپ كېلىشنى ئېيتقان ئىدى.. دەپ يىغلىشىۋاتسا

دەپ » بايراملىق سهيلىگه ئىككى ماشىنا بىلهن بارماقچى بولدۇق « ئۇالر 
بۇ . نه تېلىفۇن جىرىڭلىدىخوشلىشىپ، ئارىدىن يېرىم سائهتمۇ ئۆتمهي يه

تېلىفۇندىن كېلىۋاتقان . روشهنگۈل بولۇپ، كهيپىياتى پۈتۈنلهي خاراپ ئىدى
 :قوشۇمچه ئاۋازالر ئوغۇلالرنىڭ ئىڭراشلىرى

ئاپا، بۇ يهردە ئهللىكتهك ساقچى بار، ئۇالر بىزنى ئىز بېسىپ قوغالپ _ 
  !. ئۇرۇشقا باشلىدىئهمدى! كهلدى

بۇ ئويۇن . ( ئۇ ھۇشسىز يهرگه يىقىلغان. نگهن ئىدىئابلېكىم بهكرەك زەخمىله
) ئۈرۈمچىدىن ئۈزۈلگهن، پۈتۈنلهي خىتاي ئولتۇراقالشقان رايوندا سادىر بولدى 

بۇ ئالىمنىڭ يىغا ئارىالش . بىر دەمدىن كېيىن يهنه بوغۇق بىر ئاۋاز ئاڭلىناتتى
. راتتىنهۋرە قىزىنىڭمۇ يىغلىغان ئاۋازى كېلىپ تۇ. تىترەك ئاۋازى ئىدى
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شۇنىڭ . دېدى روشهنگۈل ۋاقىراپ_ ! ئۇالر بىزنى يىغىشتۇرىۋەتتى! ئاپا_ 
  .بىلهن تېلىفۇن ئۈزۈلدى

بولمىسا، ئۇنداق شارائىتتا . تېلىفۇننى قهستهن ئاڭالتقان ئۇنىڭغا  ساقچالر 
  سهۋەپ  بۇنداق قىلىشتىكى  ! ىفۇن قىلىشقا قوياتتىمۇتېل روشهنگۈلنى ئاپىسىغا 

نى، ئۇالر خالىغاننى ئىكهنلىكىئۇنىڭغا بالىلىرىنىڭ ساقچىالرنىڭ قولىدا  «
  . تىن ئىبارەت قاتتىق تهھدىت ئىدى» نى بىلدۈرۈپ قويۇش لىقىقىالاليدىغان

ۆز شۇنىڭدىن ئېتىبارەن ئۇنىڭ ئوغۇللىرى قاماقتا، قىزى روشهنگۈل بولسا، ئ
  .ئۆيىدە قاماقلىق، داۋاملىق ساقچىالرنىڭ نازارىتى ئاستىدا تۇرىدۇ
ئۇنىڭ ئالتايدىكى . ئۇنىڭ ۋەتهندىكى باشقا تۇققانلىرىمۇ ئېغىر زۇلۇم ئاستىدا
ھهتتا ئۇنىڭ ئۆگهي . ئاكىسى جۈمه قادىرمۇ كۆپ قېتىم سوراققا تارتىلدى
  .ىئانىسىنىمۇ ساقچىخانىغا بىر قانچه قېتىم سوالپ قويۇشت

 ـ يىلى نۇيابىر ئېيىدا گېرمانىيهگه مېڭىش ئالدىدا 2006رابىيه قادىر 
ئۇنىڭ ئىنىسى مهمهت قادىر تېلىفۇن قىلىپ، بېخهتهرلىك . تۇرىۋاتاتتى

  : ئىدارىسىنىڭ ھاۋالىسىنى يهتكۈزدى
ئهگهر رابىيه قادىر چهتئهلدىكى سۈرگۈن ئۇيغۇرالرنىڭ ھهرىكهت سېپىگه « 

ەققىياتى ئۈچۈن باش بولۇپ بهرمىسه، ئوغۇللىرىدىن قېتىلمىسا، دەۋانىڭ تهر
  .» مهرھهمهت بىلهن ھېساپ ئېلىنىدۇ

غا » دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيـــى « رابىيه قادىر مىيۇنخېن شهھرىدە چاقىرىلغان 
رەئىس بولۇپ سايالنغاندىن بىر كۈن كېيىن، ئوغلى ئالىم يهتته يىللىق قاماق 

.  جازا بېرىلدىيلى قاخارغا ئىقتىسادىچوڭ ئوغ. جازاسىغا ھۆكۈم قىلىندى
شۇنىڭدىن كېيىن ئۇزۇن ئۆتمهيال ئابلېكىم توققۇز يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم 

          .قىلىندى

  )بهتلهردىن .413-400شۇ ناملىق كىتاپ  (

  
  )قوشۇمچه ( 

 ئۈچۈن كۈرەش قىلماقچى بولغان ھهرقانداق بىر لىقىئۆز مىللىتىنىڭ ئازات« 
ئهگهر بىز ئۇنداق قىلشقا ! ئىلىسىنى قۇربان بېرەلىشى كېرەككىم جهزمهن ئا

رابىيه . (»تهييار ئهمهسكهنمىز، ئۇ چاغدا ھېچقانداق نهتىجىگه ئېرىشهلمهيمىز
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 ھهيران ئهمدىبىز كۈرەش قىلىۋاتقان باشقا مىللهتلهرنىڭ قهھرىمانلىرىغا 
  .قالمايمىز
ىللىتى، ۋەتىنى ئۈچۈن ئۆزىنى، ى دۆلهت مهنسىۋىدىن ۋاز كېچىپ، ميوقۇر

 ئهمدىنى پىدا قىلغان جهۋھهر دودايېۋنى، ئارسالن ماسخادوۋنى لىقىبار
ىدىكى جهڭگىۋار سۆزنىڭ ساھىبى بولغان ۋە ئۆز يوقۇرچۈنكى  ! سېغىنمايمىز

! ، ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ يۈزىنى ئاچتىخانىمئهمهلىيىتىگه تهتبىقلىغان رابىيه قادىر
مهنسهپ « ئۇيغۇرالرنىڭمۇ . ۈزىنى قۇياشتهك پارالتتىئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ ي

ئۈچۈنال ئهمهس، ھهققانىيهت ۋە ۋەتهن، مىللىتى ئۈچۈنمۇ كۈرەش قىلىدىغان 
  .ۋايىغا يهتكۈزۈپ ئىسپاتلىدىخانىم نى رابىيه قادىر ئىكهنلىكى» مىللهت 

ى مهنسهپتىن، تهڭدېشى بولمىغان راھهت ـ پاراغهتتىن، يوقۇرچۈنكى ئۇ 
. تلىقتىن ۋاز كېچىپ، كۈرەش مهيدانىغا ئات چاپتۇردىا باياش-بهخىت 

ئورنى، قازانغان نام، ئاتاقلىرى، تاپقان » مهنسهپ « ئهسلىدىنال ئۇنىڭ ئىگىلىگهن 
  !!!ئۇ ئۆز ئورنىنى تاپتى.  دۇنيالىرى كۈرەش قىلىش ئۈچۈن ئىدى- مال 
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  ۆزئاخىرقى س                                             
  

50   
  

ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قهھرىمان قىزى، خهلقىمىزنىڭ پهخىرلىك ئانىسى، 
ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ شانلىق بايراقدارى، ئىنقىالۋى پىداكارلىقنىڭ تهڭداشسىز 

، چارەك ئهسىرگه يهتمىگهن قىسقىال ۋاقىت ئىچىدە، خانىمئۈلگىسى رابىيه قادىر
بولدى ، ساناپ تۈگهتكۈسىز ئهسىرلهر سىغدۇرالمىغۇدەك ھادىسىلهرگه شاھىت 

  . نهتىجىلهرنى ۋۇجۇتقا چىقاردى
ئۇنىڭ مىللىتىمىز ئۈچۈن قولغا كهلتۈرگهن چهتئهللهردىكى نهتىجىلىرىنىڭ 

سهپهر ئۈستىدە  يېزىلىشقا تاپشۇرغان، _  بىرى، گېرمانىيه سهپىرىدە 
 .مۇۋەپپهقىيهتلىك نهشىردىن چىققان  بئوگراپىيهسىدۇر

ئاۋستىرىيه، شىۋىتسارىيه قاتارلىق، گېرمان تىلىدا بۇ كىتاپ گېرمانىيه، 
سۆزلهيدىغان دۆلهتلهردە ، شۇنىڭدەك ئىتالىيه، لۇكسېمبۇرگ، دانىيه قاتارلىق 
گېرمانالر ئولتۇراقالشقان دۆلهتلهردە،  يهنه نۇرغۇن ئهللهردە، ئۇيغۇر مىللىتىنى 

 . تۇر» قامۇس « تونۇتىدىغان 
ىدا يېزىلغان، تۇنجى قېتىم قهلهمگه ئېلىنغان نىڭ گېرمان تىلخانىمرابىيه قادىر

.   بۇ قىممهتلىك بئوگراپىيهسى مېنى ئۇچۇر مهنبهسى سۈپىتىدە تهمىنلىدى
ئورنىدا بىر قانچه بهتنى ئهينهن » ئاخىرقى سۆز « كىتاپنىڭ گېرمانچه ئۇسلۇبىدىن 

تهرجىمه قىلىپ، بايانچى تىلى بىلهن ئهمهس، ئهسلى ئۇسلۇبىدىكى ئهسهر 
كىتاپ بىرىنجى شهخىسلىك كىشىلىك . مانىنىڭ تىلى بىلهن تهقدىم قىلدىمقهھرى

بىلهن يېزىلغان بولۇپ، رابىيه قادىرنىڭ ئۆز قهلىمىگه مهنسۇپ » مهن « ئالماش 
ئهسهرنىڭ . كهبى، باشتىن ئاخىر ئۇنىڭ ھېسسىياتى جانلىق ئىپادىسىنى تاپقان

ھرىمانىنىڭ روھىغا سىڭىپ بۇنداق ئۇسلۇپتا ئىپادىلىنىشى، ئاپتوردىن ئهسهر قه
مهن ئهسهر قهھرىمانىنى مۇشۇ كىتاپ ئارقىلىق تونۇپ . كىرىشنى تهلهپ قىلىدۇ

ئۇنىڭ روھىنى تولۇق قېزىشقا مۇيهسسهر بواللمىغانلىقىم ئۈچۈن مهزكۇر . يهتتىم
دا ئهڭ قوالي بولغان ئۇسلۇپ ئۈچۈنجى شهخىسلىك كىشىلىك » داستان « 
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ئالدى بىلهن رەئىسىمىز، رەھبىرىمىز، پهخىرلىك مهنىۋى ئانىمىز رابىيه 
چۈنكى ئۇ خالىمىغان ھالدا ئۇنىڭ قىممهتلىك . قادىر خانىمدىن ئهپۇ سورايمهن

    ئاندىن كۆپچىلىكنىڭ دىققىتىگه تۆۋەندە . سهرگۈزەشتىلىرىگه قهلهم تهككۈزدۈم
  :    نى سۇندۇم» ئاخىرقى سۆز « 

مهن تېخى سهبىغىنه كىچىك بىر قىز چاغلىرىمدا دادام ماڭا بىر مهسهل .....
ئهشۇ مهسهل مېنىڭ پۈتۈن ھاياتىمنى يېتهكلهپ ماڭدى ۋە . سۆزلهپ بېرىدىغان

نىمدا، ئۇنىڭ قانچىلىق چوڭقۇر لىقىھهر قېتىم خىيال، تهپهككۈرلىرىمگه نهزەر تاش
  _   رسهتكهنلىگىنى ھېس قىلىمهن تهسىر كۆ

ئوغۇز تۇپراقلىرىدىكى يۇرتالرنىڭ، بوزالقلىرىدا مىدىرالپ كېتىۋاتقان 
  .  كىچىككىنه بىر چۈمۈله بىر ئۇچار قۇش بىلهن ئۇچرۇشۇپ قاپتۇ

  .سوراپتۇ قۇش چۈمۈلىدىن_ قاياققا كېتىۋاتىسهن؟ _  
تۇچۈمۈله ۋە دەپ، جاۋاپ بېرىپ_ كۈن پېتىشتىكى پهرەڭلهر شهھرىگه _ 

  .يولىنى داۋام ئهتتۈرۈىپتۇ
مهنزىلىڭگه قانداقمۇ يېتهلهيسهن؟ يول ئۈستىدە ئىگىز تاغالر ۋە ئاقار _ 

  .دەرياالر تۇرسا، سهن چوقۇم ھاالك بولىسهن
قاينام تاشقىنالرغا . تاغالردىن ئۆمىلهپ ئۆتىمهن، دەرياالردىن ئۈزۈپ_ 

    . يولۇقسام ،  شاخ ـ شۇمبىالرنى سال قىلىمهن
دېدى دادام تۆۋەن ئاۋازدا مهسهلنى _ ئۇزۇن يىلالردىن كېيىن 

  داۋامالشتۇرۇپ
ھېلىقى قۇش قاياقتىدۇر پهرەڭلهر يۇرتلىرىنىڭ بىرىدىكى ئورمانلىقتا، بىر  _ 

ساناقسىز چۈمۈلىلهر ھېلىقى -تۇيۇقسىز سان. تۈپ دەرەخكه چاڭگا تىزغان ئىكهن
قارىغىدەك بولسا قۇشنىڭ . ىدەك پۇتاقلىرىدا ئۆمۈلهپ يۈرگ- دەرەخنىڭ شاخ 

قۇش ئۇۋىسىنى تاشالپ ئۇچۇپ كېتىشكه . چاڭگىسىنىمۇ بۇزۇپ تاشاليدىغاندەك
  :تهمشىلىۋاتقاندا، چۈمۈلىلهرنىڭ بىرى زۇۋان سۈرۈپتۇ

- مهن قۆۋم . ئۈچۈپ كېتىشىڭنىڭ ھاجىتى يوق! ھهي ئاغىنه_ 
  !.قېرىنداشلىرىمغا ئېيتىمهن، ئۇالر سېنىڭ ئۇۋاڭغا چېقىلمايدۇ

  :ھهيرانلىق ئىلكىدە سوراپتۇ قۇش چۈمۈلىدىن
  .سهن كىم؟ مېنى قانداق تونۇيسهن؟_ 
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ئېسىڭگه ئاالالمسهن؟ بىز بۇندىن تولىمۇ ئۇزۇن يىلالر ئاۋال، يىراقتىكى _ 
  .باشقا بىر ئىقلىمدا ئۇچراشقان ۋە سۆھبهتلهشكهن ئىدۇق

  :ۇ قۇشنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دەپتلىقىچۈمۈلىگه بولغان كامالى ھهيران
ال تونۇپ يهتتىمكى، دۇنيانىڭ سىرىنى جانلىقالرنىڭ ئاچالىشى ئهمدى_ 

  . ئۇزۇن يىلالپ يېتهرلىك جاسارەتكه ۋە ئۆزىگه ئىشىنىشكه ئىگه بولغانلىقىدىندۇر
دادام بىر ئاز سۈكۈتكه چۆمگهندىن كېيىن ماڭا قارىدى ۋە تهلىم بهرگهن ھالدا 

 :مۇنداق دېدى
  .»!ن توسالغۇ يوق، يهتلىكى بولمايدىغان يۈكسهكلىك يوقيهڭگىلى بولمايدىغا    « 

 شهرقىئهسلىدە مهن _ ؟  مهن بۇ مهسهلنى نېمىشكه تىلغا ئالىمهن
تۈركىستاننىڭ تاغ ئېتىگىدە تۇغۇلۇپ، كېيىن ئاقسۇغا سۈرگۈن بولۇپ، ئائىلىسى 

 تاماق ئهتكهن، ئاددى ھاياتتىن كېلىپ چىققان بىر -ئۈچۈن قازان بېشىدا ئاش 
  !.يالمهنئا

دەك بولغىنىمدا، خهلقىم ياتالرنىڭ زۇلمى ئاستىدا لىقىمهن بىر نهرسىنى ئوي
بىز دائىم ئۈزۈلمهي، ئىز بېسىپ كېلىۋاتقان . قىرغىن قىلىنىۋاتقان ئىكهن

  .ئىسكهنجىدە، ئۆلۈم تهھدىدىدە ياشىدۇق
خهلقى ئۇزۇن ) ئۇ ۋەتهن ( مهن شۇنداق بىر ۋەتهندىن كهلدىمكى،! ھهئه 
ر مۇستهقىللىقى ئۈچۈن، ئهركىنلىگى ئۈچۈن كۈرەش قىلغان ۋە بۈگۈنگىچه زامانال

  .كۈرىشى داۋام قىلىۋاتقان بىر ۋەتهندۇر
مهن شۇنداق چوڭ بىر خهلق ئۈچۈن كۈرەش قىلىۋاتىمهنكى، ئۇالر 

 دىنىي -، خۇداغا ئىشىنىش ۋە ئىبادەت قىلىش يمهدەنىيىتى، ئىقتىسادى
ىيهتچى، زالىم ھۆكۈمرانالرنىڭ خورلىشىغا  تارتىۋېلىنغان، ئىشغاللىقىمهۋجۇت

  .مهھكۇم بولغان، ھهممىال يهردە، ھهممه تهرەپتىن يوقىتىلىۋاتقان بىر خهلقتۇر
بولۇشنى خالىغان ئىكهنمهن، شۇنىڭ ئۈچۈنال » ئۇيغۇرالرنىڭ ئانىسى « مهن

ياشلىرىنى -ئۇالرنىڭ دەردىگه داۋا، كۆز:  ئۆزەمگه مۇنداق تهلهپنى قويدۇم 
 يامغۇرالردىن ئاسرايدىغان سايىۋەن - چاپقۇن، قار -غان ياغلىق، بوران سۈرتىدى

  !.بولۇشۇم كېرەك
يهر كۆلىمى گېرمانيهدەك تۆرت ھهسسه كېلىدىغان، غايهت زور تۇپراققا ئىگه 

 تۈركىستان توغرىسىدا، ئۇزۇن زاماندۇر دۇنيا ئهللىرىنىڭ ھېچقانداق شهرقى
نىڭ ۋەتىنىمىزنى ئىدارە قىلىشتا، پۈتۈن خىتاي ئىمپىرىيهسى. مهلۇماتى بولمىدى
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ھهتتا . دەپ ئۆكتهملىك قىلىشىدۇ» تېرورچى « خىتاي ھۆكۈمىتى مېنىمۇ 
تهملىك دەپ ئۆك» تېرورچى « ئۇالر داالي المادەك بىر رەھبهرگىمۇ شۇنداق 

ھالبۇكى مهن ۋەتهن، خهلقىمنى ھهقىقىي ئىنسانغا اليىق ھاياتقا ئىگه . قىلىدۇ
  .قىلىش ئۈچۈن، تېنچلىق ۋاستىسىدىن باشقىغا مۇراجىئهت قىلمىدىم

دەپ » تۈركى خهلقلهرنىڭ ئهڭ قهدىمقىسى « بۈگۈن  دۇنيادا 
ىغى ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر تۇپر. ھېساپلىنىۋاتقان ئۇيغۇرالر يوقۇلۇش ئالدىدا تۇرماقتا

 تاراج قىلىنىۋاتقان خام ماددىلىرى سهۋەپلىك، تهبىئىي -مۇداپىئهسىز تاالن 
تۇبېركىلىيۇز كېسهللىگى . مۇھىتى ئېغىر دەرىجىدە بۇلغىنىپ دەرت تارتماقتا

قۇرغاقچىلىق ۋە كۈنسېرى كېڭىيىۋاتقان . ئاممىۋىي ئۆلۈشنىڭ سهۋەبى بولماقتا
  .ر ۋە جانلىقالر بۇ يهردىن قاچماقتاقۇم بارخانلىرى تۈپهيلى، ئىنسانال

ھهم يېقىن . خىتاي ئىقتىسادىي جهھهتتىن چوڭىيىۋاتقان بىر دۆلهت
خىتاي پهقهت شۇنىڭ . كهلگۈسىدە ئىقتىسادىي تهرەققىياتى چۆكىدىغان بىر دۆلهت

ئادالهتسىز، . ئۈچۈنال نهتىجه ياراتتىكى، ئۇ قانۇننى ئىجرا قىلمايدىغان دۆلهتتۇر
ئىنسانىي _ مۇقىملىق ! ۈم كهلگۈسىدىن ئۈمۈت يوق تۈزۈمدۇرقانۇنسىز تۈز

  .ھوقۇقالرنى بهرپا قىلىش بىلهن ئهمهلىلىشىدۇ
دەپ، » ! ۋىجىككىنه بىر ئايالنىڭ ئالهمچه خىيالى« ئهتراپىمدىكى كىشىلهرنىڭ 

 تۈركىستاننىڭ شهرقىكهلگۇسىدە « مهنسىتمهسلىكىگه قارىماستىن، مېنىڭ 
دېگهن ئوتلۇق ئارزۇلىرىم، خهلقىمىز » ! قىلىمهن ئۈچۈن كۈرەش لىقىئازات

توغۇرلۇق ئويلىنىشلىرىم خېله بهكال ياش چاغلىرىمدىن باشالپ مېنى بهنت 
  .قىلغان ئىدى

سىدىق كېيىن دۇنيادىكى ھهممه بارلىقتىنمۇ ئارتۇق ياخشى كۆرگهن ئادىمىم 
 ۋە غا ئهشۇ ئارزۇلىرىمنى بايان قىلغىنىمدا، ئۇ بۇنداق يوغانھاجى روزى

ئالىيجاناپ سۆزلهرنى ئۇنىڭ دوستلىرىنىڭ ئالدىدا دېسهم، ئۇالرنىڭ كۇلكىسىگه 
چوڭ ۋە « لېكىن بۇنىڭدەك . نى ئېيتىپ، مېنى ئاگاھالندۇرغان ئىدىلىقىقالىدىغان

چۈنكى مهن . مهن ئۈچۈن پۈتۈنلهي ئادەتتىكى ئىشالر ئىدى» ئالىيجاناپ سۆزلهر 
مهن ئادەتتىكى ئىشالر دەپ . شنى خااليتتىمئۆزەم قانداق سۆزلىسهم، شۇنداق ياشا

  .ھېس قىلغانلىرىمنى ئادەتتىكىچه سۆزلهيتتىم
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دۇنيا _  يېشىمدا، ئۆزەمنىڭ ئامېرىكا كونگىرىسىدا 59بۈگۈن مهن 
منى كۆرگىنىمدە، سهبىي لىقىسىياسىتىنى بهلگىلهۋاتقان ئورۇندا سۆزلهۋاتقان

رىتىگه ھهيران قالغانلىرىم چاغلىرىمدىكى ھېلىقى كىچىككىنه چۈمۈلىنىڭ جاسا
  .ئېسىمگه كهلدى

ئهگهر  مهن بىرەر قېتىم ئوڭۇشسىزلىققا دۇچ كهلسهم، مېنىڭ جاسارىتىمنى 
سۇندۇرۇشقا تىرىشقان ئهسلىمىلىرىمدىكى ئون يىللىق ئاۋازالرغا مۇراجىئهت 

 ـ يىلى 2007بارلىق رىقابهت ۋە توسقۇنلۇقالرغا قارىماستىن، . قىلىمهن
 .نامزاتلىقىغا كۆرسىتىلدىم» نوبېل تېنچلىق مۇكاپاتى  «  قېتىمئۈچىنچى

ھهر قېتىم خهلقىمىز ئۈچۈن ئهشۇنداق غالىبىيهتلىك كۈننى كۆرگىنىمدە، 
چۈنكى بۈگۈن مهن ياۋرۇپا ۋە ئامېرىكا . ھېلىقى مهسهل خاتىرەمگه كېلىدۇ

شۇنىڭدەك، ئۆتمۈشلىرىمنى يۈرىكىمنىڭ چوڭقۇر . قىتئهلىرىنى كهزمهكتىمهن
  .ىدىن ئاڭالشقا سۇنماقتىمهنقېت

بۇندىن بۇرۇن ۋەتىنىمىزدە ھېچقانداق بىر ئۇيغۇرنىڭ ماڭا ئوخشاش 
  .كهچۈرمىشلىرى بولمىغان

دا » خهلق قۇرۇلتىيى« سۈرگۈن باال، نامرات ئايال، مىليونېر خانىم، خىتاي _ 
  !  مهھبۇسسىياسىئالى ۋەكىل، ئۇزۇن يىللىق 

ئۇيغۇرالرنى ۋە مېنى _ ىشىلهر بىزنى ئهنه شۇ كهچۈرمىشلىرىم ئارقىلىق ك
  ! دەپ، كىشىلىك ھاياتتىكى تارىخىمنى تهقدىم قىلدىم-تولۇق چۈشىنهلهيدۇ

  )بهتلهر.20-17شۇ ناملىق كىتاپ (
  . شۇنىڭغا چوڭقۇر ئىشىنىمهنكى، بىر كۈنى ۋەتىنىمگه قايتىمهن

گه  تۇيغۇلىرىمنىڭ يېتهكلىشى-مهن ھاياتى پائالىيهتلىرىمدە ئۆزەمنى ھېس 
  .تاپشۇرغان

منى ھېس قىلسامال، لىقىمهن بىرەر ئىشنى باشقا ئېلىپ چىقااليدىغان
- شۇنىڭ ئۈچۈن ھازىرمۇ ھېس. هسىزكى، شۇ ئىشتا نهتىجه قازاندىمهشۈب

  .تۇيغۇلىرىمغا ئىشهنچ قىلىمهن
تىجارەتكه قهدەم قويغان چېغىمدىال مىليونېر بولىدىغانلىقىمنى سهزگهن ئىدىم  

  .ق بولدىھهم نهتىجه شۇندا
ۋەتهن، مىللهت ھهرىكىتىنىڭ رەھبهرلىك « سىدىق بىلهن توي قىلغىنىمدا 

دېگهن شۇنداق بىر ھېسلىرىم » ۋەزىپىسىنى ھامان بىر كۈنى ئۈستۈمگه ئالىمهن 



 قادىر ھهققىدە داستانبىيه را      

 393 

ۇن زامانالردىن بېرى شۇنى سېزىپ كېلىۋاتىمهنكى، بىر كۇنى ناھايىتى ئۇز
شهرقى تۈركىستان ئۆز ئالدىغا قهد كۆتهرگهن، ئازات، مۇستهقىل بىر دۆلهت 

  ! كۈنگه كۈچلىنىپ بارماقتا-مانا بۇ سېزىمىم كۈندىن . بولغۇسى
بۇ . مهن ۋەتهن، خهلقىم ئۈچۈن ئىنسان ھهقلىرىنى تهلهپ قىلىۋاتىمهن

ئهشۇ نىشاندىن باشقا بارلىق نهتىجىلهر، ئهمهلىيهتلهر . شاندەسلهپكى نى
مهن چوڭ بىر رەقىپكه قارشى ئېغىر بىر كۈرەشكه . ئۈزلۈكسىز كېلىپ چىقىدۇ

  . ئاتالنغان
 سهۋەپلىك خىتاي دۆلهت لىقىئۇيغۇر مىللىتىگه ئېغىر زۇلۇم سالغان

  .رەھبهرلىرىنى خهلقئارا ئىنسان ھهقلىرى سوتىغا تاپشۇرماقچىمهن
ئۆزەمنى بهزىدە ھارغىن ھېس قىلسام، خهلقىم ئۈچۈن خىزمهت قىلىشتىن 

  . چارچىغانلىقىم بولسا، بۇ مهن ئۈچۈن ئهڭ ناچار، كۆڭۈلسىز كۈندۇر
 كۈنگه كۈچلىنىپ -مهن كۈندىن . تۈرمه ماڭا تېخىمۇ جاسارەت بهردى

  .بارماقتىمهن
كىچىككىنه ئهگهر مهن بىرەر قېتىم ئوڭۇشسىزلىققا دۇچ كهلسهم، ھېلىقى 

  .چۈمۈله ھهققىدىكى مهسهلنى ئوياليمهن
  » ! ى بولمايدىغان يۈكسهكلىك يوقلىكيهڭگىلى بولمايدىغان توسالغۇ يوق، يهت« 
  )بهت . 413 ناملىق كىتاپ ۇش( 

  
   مىيۇنخېن

11.03.2008  
  )تهرجىمه قىلىنغان ۋاقتى(

(abdurehimjan64@hotmail.com) 
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